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ПРЕДГОВОР
ЧвиничкЈи и федералистички'' покрет представљају овојвврстан
феномен нашег ослободилачкот |раиа и револуције (1941—1945). Без
њиховаг кххшиднаг иазнанања не би било могуће сагледаци читаву једну
димензију, коју су оии покрети дали нашем рату и револуцији. Иако
се О(РГИ по својим оМовним шлитич^ким концепцијама б;Итно разликују,
ипак су ммали и нешјто загједничиао. Он1и 1су, најчешће заједно, водили
оружану борбу против народноЉлободилачког пожрегга, а затим и један и други су ое у тој борби аслањали на окупаторе, сарађујући с
њима отворено.
Четнички и федералистички покрет мотли су бити обрађеии м по^себно. Међутим, њихов(и међусобни односи, некад пријатељони а чејшће
неприј атељски, толико су испреплетени да их не би било могуће пооебшо обрадипи без неминовних поиављања. Пут за кЈоји сам се одлучиО' био је несумњиво тежи и изиокивао је мното више и времена и
напора, али сматрам да ||
ј е за на|уку кориснији.
У овом рад|у ј е учињен токушај да се цјеловито прикажу појава
и развитак четничког и федералистичког покрета, њихове политичке
концепције, кзве фазе њихових односа, сарадња са окупаторима, облици
борбе против народдоослободилачког пакрета, а1ктиинсст њиховог
вођотва, 'онаге на иоје су се о|слањали и слично. Посебно сам се трудио:
да укажем на каријене четничког и федералистичког покрета и објасним поједане подаве, да укажем на њихову условљеност, пс1везано(ст и
зависност.
Општи ставови четничквг вођства и односи с еметраетском владом и западиим |аа1везницима углавном Оу већ обрађени и повн&ти.
Зкачајан придог у том погледу дали су професор Јован Марјановић,
у раду Прилози
историји
сукоба
НОП и четника Драже
Михаиловића
* Федералистички покрет имао је у себи елементе и федерализма и сепаратизма. У раду сам настојао, гдје је год то било могуће, да те двије категорије
изнијансирам, а назив „федералистички" у наслову и предговору употријебљен
је условно.
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у Србији
1941. године,
и Душан Пленча, у раду Међународни
односи
Југославије
у току другог
свјетског
рата. Тих питања сам се дотицао
само уколино ј е то било иеопходно за разумијевање извјесних Догађаја и ставова које оам у риду третирао.
Материју у овом раду излатао сам по проблемима, држећи се при
том хронолошког реда. Рад је подијељен на три периода, односно дванаест глава. Његови се дјелови поклаладу са јсно омеђеиим периодима, тако да први дио обухвата период од уладаа италијанског окупатора до почетка оружаног аукоба између народноослободилачног
покрета и контрареволуционарних сиага (почетком 1942. године), други
од почетка 1942. године јдо капитулације Италије, а трећи дио обухвата период од капитулације Италије, односио од уласка њемачких
окупационих оната у Црну Гору, до коначног слома четника и сепаратиста, заправо до ианачног ослобођења земље.
До сада четнички и федералистички поирет у нашој историографији нијесу цјеловитије обрађивани. На тему четничког покрета појавило се неколино вриједних студија, али су се оне ограничиле на посебне регионе и на одређене периоде. У њима се третирају поједина
питања која се дијелом однасе и на чеггнишгво у Црној Гори. Такви
су већ поменути рад Ј . Марјановића и рад Ђ. Станисављевића, Појава
и развитак
четничког
покрета
у Хрватско)
1941—1942. године.
Сличан
је рад П. Качавенде Криза
четничког
покрета
Драже Михаиловића
у
д р у г о ј половини
1942.
године.
У општа дјела коришћена за овај рад (види попис литературе на
крају књиге могу се убројити и радрви који имају карактер прегледа,
ко што су: Ослободилачки
рат народа
Југославије
1941—1945 (два
тама), Завршне
операције
за ослобођење
Југославије
1944—1945, Рат и
револуција
народа
Југославије
1941—1945 В. Стругара, Преглед
историје Савеза
комуниста
Југославије
(VI глава), Хронологија
ослободи
лачке борбе народа Југославије
1941—1945. Посебан значај за ову тему
има већ поменути рад Д. Пленче, к»ји третцра међународне аспекте
нашег ослободилачког рата и револуције, обрађујући такође политичку дјелатнаст југословенских избјегличких влада, њихов однос као
и однос савезника према четницима, народноослободилачком покрету,
и сл.
У опште радаве који говоре о нашем ослободилачком рату и револуцији треба навести и радове наших руководилаца, а посебно Титов
реферат на V конпресу КПЈ, у коме су дате веома значајне анализе и
оцјене четничког понрета Драже Михаиловића.
Од радава који обрађују народноослободилачки покрет у Црној
Гори треба поменути књиге Б. Јовановића Црна Гора у НОР и
социјалистичкој
револуцији
и Н. Јовићевића Од пете офанзиве
до
слободе.
Рад З. Лакића, Р. Пајовића и Г. Вукманавића
Народноослободилачка
борба у Црној Гори 1941 — 1945, хронологија
догађаја,
биљежи и податке о четницима и федералистима. За разлику од Н. Јовићевића, који
углавном третира војни аспект ослободилачког рата у Црној Гори
укључујући ту и оружане акције НОП-а и четника, Б. Јовановић
ј е покушао да у свом раду обухвати све аспекте ослободилачког рата

и рећОЈИуциЈје,. Четничкој и федералистичКод активноети у Црно,ј Гори
1941—1942. Јаваноиић је поаветио читаву једну главу. У том дијелу
ое даје сумарни преглед активно!сти четника и федералиста, односш>
сепаратиЈста у назначеном периоду. Тај дио> (као и готово сав рад) Ј о вановић највећим дијелом темељи на познатим изворима, колаборационистичкој Иптампи и 1сјећашима учесника НОП-а.
Има прилично радова који ојбрађују поједине ре^ионе Црне Горе
у народноослободилачком покрету. Такви су: Подгорички срез у
тринаестој улоком
устанку
В.
Тодоровића, Град
на
Тари
ЈБ. Анђелића, Стнџак у НОБ Д. Јауковића , Андријевички
срез 1941 —
1944. Р. Лекића, Орјенски
партизански
батаљон
В. Радовића и М.
Црнића, Бока Которска
и Паштровићи
у народноослободилачкој
борби
Д. Живжовића, У герили
С. Јоксимовића, Дурмиторски
НОП
одред
и његово
подручје
у НОБ О. Цицмила, Дурмитор у НОБ П. Крста;јића.
Иако су ов1и радови ра.зличити по карактеру, у њ;има се могу наћи
драетждени подаци о политичким приликама и факторима у овим крајевима, укључујући ту и четнички, а донвкле и федералистички покрет. Ови аутори су већином и истакнугги учејсници у догађајима, па
су били у могућно(сти да да,ју обиље података.
|.3а поједине периоде и проблеме користио сам и друге радове. За
први дио рада (до ночетка 1942. годЈете) Иори1стио 1сам зборник радова
Четрдесет
прва (издање НОПОК). За учешће четника у бици на Неретви кори!стиО' сам радрве IV непријатељска
офанзива
и V
непријатељска офанзива
П. Томца и Слом IV и V
окупаторско-квислиншке
офанзиве
X . Кладарина, а затим запажене чланке о ^овом проблему
В. Кљаковића (Припреме
непријатеља
за IV офанзиву
гледано
по страним и непријатељским
документима)
и С. Маодуша (IV и V
офанзива
и питање четника),
објављене у Вајноисторијаком гламнику.
Ј а сам и сам обј авио! неке мање радо(ве о пој единим проблемима, личностима и догађајима везаним за четнички и федералиСтички покрет.
Танви су: Окупација
Црне Горе и планови
око стварања
„независне"
црногорске
државе,
Политичке
прилике
у Црној Гори у вријеме
капитулације
Италије
1943. године,
Формирање
четничке
Независне
групе
националног
отпора, Ликвидација
црногорског
четничког
вођства у Острогу
октобра 1943. године
с освртом на стање у
четничком
покрету
у Црној Гори послије
битке на Неретви,
Формирање
„националне" организације
Баја Станишића
и др. Резултати вдји оу у њима
саопштени синтетизо1вани су у о1вом раду, а оне до којих сам дошао
прилином наннадних иатраживања детаљније сам обрадио.
Ратни дневници и мемоари имају посебно мјесто у литератури о
нашем Ослободилачком рату. Међу на1јзнача.јни;ја дјела ове врсте спада
Дедијеров Дневник,
у нодему ( је доста простора посвећено и догађадима у
ЦрнО]ј Гори. Поред њега, заслужују пажњу и дневници: Записано
у
рату С. Брковића, Ратни дневник
I Ј . Лопичића, Живи записници
Ј.
Михаљевића, У вртлогу мука М. Максимовић, Црвени
газови
Љ. Анђелића, као и радскви мемоарског карактера На ратној стази Р. Вукановића и Године ратне Д. Вујовића.
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У ову групу радова спадају и разни зборници (сдећања, у коЈИ-ма
такође има података знанајних и за 0 1 в а ј рад. Такви су: Четврта
пролетерска, Четрдесет
година (књ. 5, 6 и 7) Устанак народа ЈугославиЈе
(шест књига), Сутјеска
(пет књига) и Неретва
(три књиге).
Од иностраних публикација, поред разних прегледа, као што су
Борба за Европу
Ч. Вилмогга, и СССР в Великоп
отечественноп
вопне
1941—1945, корисиио сам и знатну мемоараку литераггуру, збирке извора и дневника. Од њих истичем: В. Черчил, Други
свјетски
рат, у
шест томова, К. ЗћегшоосЗ, Ратне тарсе б и ј е л е к у ћ е , у два тома Н.
^еиТоасћег,
ЗопАегаиЏгад
8Моз1
1940—1945,
Дневник
грофа
Ћана
Тајне архива
грофа
Ћана, ХЈ. Са^аИего,
Сотаппо
Зиргето,
Тајна
писма Хитлер — Мусолини
и др. Међу свом литературом мемоари X.
Нојбахера оу од посебног интереса. И поред тога што као опуномоћени
министар за Југоисток НасШји да онравда номитику Рајха 1на овом
простору, он даје и неке интфејсантне и важне податке, до којих до
сада није било могуће доћи у из(ворима.
У литератури о четничком покрету Драже Михаиловића посебно
мјесто има публициСтика наше политиике еми^рације: четничка, недићевскО'-л.атићевока и усташка. У најпознатије књиге чепгнич1ког поријекла спадају Књига
о Дражи, у Двије свеске, и Расуте кости М. П.
Минића. Од не1дићав1ако'-љотићевске литературе нари1с1тиО' сам сљедеће књиге: Б. Костић, За историју
нагимх дана, Б. М. Карапанџић,
Грађански
рат у Србији, ш П. МарггаЈновић — Бајица, Милан Недић.
Од
усташке литературе користио сам књигу И. Омрчанина Истина о Дражи
Михаиловићу.
КориСтио' аам и р'азне емигрантаке четничке и љотиће>вске часопи)се, у којима су објављени многи запи1си о< четничиом покретпу.
Од емигрантских ча1со1Пи1са кОгји третирају проблеме четничког покрета
у Црно(ј Гори на прво мјесто долази Гласник
српског
историјско-културног другитва
„Његоги",
ко!ји излааи у Сједињеним Америчким Државама (Чикаго). Ту :је објавовено неколико чланака који :су интере1сантни за ову тему (М. Јоксимовић, Устанак у Васојевићима
и прва
веза
Црне Горе с Дражом Михаиловићем
и Борбе око Колашина
и
Мојковца
у првој половини
1942. године,
Р. Поповић, Поход на Баре Краљске
и
ослобођење
Колашина,
Б. Радуловић, Битка на Неретви,
П. Цемовић,
Од Подгориие
до Градишке,
Н. Поновић, Босанска
голгота). Поред тога,
овагј часопис доноси и друге ситније прилоте, грађу и биографске поцатке о поуединим истакнутим четничким вођама: Б. Стани^шићу, П.
Буришићу, Ђ. ЈХашићу, В. Лукачевићу, А. Лалићу и другим. Од емигрантских часониса треба још поменути љотићев|оке Записе
из
добровољачке
борбе,
који излазе у Минхену. Од чланака ноји оу ту објављени треба поменути два напи10а Р. Парежанина под наеловом У Црној
Гори у јесен
1944. који чине цјелину.
Сва ова емигрантска публицистива прожета ј е антикомунизмом
и неприј1а(тељств101М према мовој Југославији, и (основИа 'јој ј е намјена
да умаши значај народноОслободилачкот понрета. То ј е свим овим радовима мање-више задедничиа )о|собина. Иначе, 1сваки од њих има посебне карактеристике, зависно од политичке богје. Четничка емиграци!."
на примјер, упорно настцји да докаже да с|у ае четници борили не с&мо
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против народноО'СлободЈглачкот покрета него и против окупатора, правећи при 1том и смијешне комбинације. ЈБотићевци и недићевци су у
том погледу отворенији и објективнији. Они гае крију ни СЈзоду ни четничку сарадњу |са окупатором, нао ни то да им је Исновни циљ био —
уништење на1родр:оо|слободилачког покрета на челу !са КПЈ. Усташка
емигрант1ака литература |је прожета мржњом не само' п|рема мародаоослободилачком пакрету и четницима, као поЛитичким проггивницима,
него и п)рема Орбима уопште, настојећи да докаоне да су они „кољачи",
„погромаши" и „издајници" (од иснона. И поред тога, у е м и т р а н т с к О ' ј
литератури може се наћи и занимљивих и корисних података, који |се
оа потребном критичношћу и уз потврду в^ерадостојних извора могу
користити. С Т01Г становмшта гледаш, емИ'Гр1ант1ока литература може
имати интереса за науку.
Извори за овај рад су по> свом поријеклу различити. Основне изворе за авај рад чине дакументи четничког поријјекла. Од чеггничке
архивске грађе сач|ув:ан ј е углавном она:ј дио који су партиза1н|ске јединице заплијениле током рата. На та/ј Начин сачуване су добрим дијел!ом архиве Лимснонсанџачких четничких одреда, Зешзког одреда, 1. и
2. милешевскаг корпуса и других мањих четничних јединица. Такође
је сачуван добар дио' архиве четничке Врховне иоманде, посебно кореспонденцигја (деперие) с емигранцоком владом, затим записници важнијих ч е т н и ч к и х ионференција, писма и упутства Драже Михаиловића,
мноти извјеЈптаји Д. Михаило!вићу и другим четничним вођама, разни
расписи, прогласи, наредбе, обавјеп1|тајни извјештаји, препи|ска четничних !К0'манда1на(та и сл. Поћебно су од значајј^а депеше коде је Д. Михаиловић размиЈјенио са својим иомандантима <у Црнод Гори. Међутим,
очито' је да сва четничка грађа није 1оачувана. Нарочито не за прву
половину 1942. шдине, као ни за период 10Д, јесени 1944. др' повлачења
четника за Баону. Због помањкања те трађе, неке ,догађаје и проблеме
било је мотућшо (обрад^ити )само! у осншним цртама.
Грађа о четничком покрету чува се у неколико' наших архива. Најважн(и1ја |се налази у Архив|у ВојноисторијоВот ин|ститута у Београду.
Паред тога, грађа кјода 1се односи на четничхи покрет у Црној Гсри налази !се у Архи1в1у Историјјоког института СР Црне Горе и у Републичк)ом секрета|ријат!у за унутрашње послове у Титотраду, у Архиву за
радџичии по(нрет Југо(слави(је, у Архиву Института за раднички пскрет
Србије, у Архиву Иаститута за хиИторију радничког по!хрета у Загребу. Арх!ив(ска збирка завича;јних музеја. у Иванграду, Колашину, Бијелом Пољу и Пљевљима, као и Музеја устанка у Тито(вом Уж!ицу,
садрже такође изв|је1сна документа Ноја се однасе н:а активно1ст четника
у Црн1о|ј Гори и Санџаку. Архиви окружних судова на Цетињу, у Титограду и Бијелом Пољу, као и Архив Оуда оарајевоке војне области,
посједују грађу са суђења рат(ним злочинцима, какО четничким тако и
сепарат(и1стичним. Архивска одјељења РСУП-а у Титофаду и ССУП-а
у Бео(граду, поред извјеСног броја прворазредних четничких извора,
пасједују и саЈслушања поједимих четничних и сепаратистичких функционера дата пред органима ОЗН-е, затим поједине изјаве дате у
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ним ттрилииама у току или поелије рата, (иао и друге материјале који
се односе на четгаичжи и федералистички понрет.
Архив(ска грађа о федералистима, међутим, веома ј е оокудна. Поједина документа (ове вјрсте валазе ;се у Архиву Историјског института
у Титопраду и Архиву Војноистаријсног иНститута у Београду.
За односе четника Д. Михаиловића са југословенском избјерличком владом и савезницима од посебног је знача'ја грађа избјегличке
владе, жоја (се налази у Архиву Војноисторијоког инјститута. а дијелом
и у Дипломатском архиву ССИП-а у Београду.
Архив Војнои№оријског института има и два значајна фонда у
којима се налазе и отдаци о четиичком и федаралистичком покрету у
Дрно!Ј Гори. То су Фонд Недићаве и Фонд устаШке архиве. За ову тему
је посеГлг.о интересанГган онај први, јер се у њему налази грађа која
говори о Недићевом интересовашу за политичке прилике у Цргаогј Гори,
нао и к|онтактима и сарадњи са црногораним четницима, која је дошла до изражаја нарочмто о;д крада 1943. годиНе.
Међу домаћим изво.рима од изузетног су значаја за овај рад документи ш.ртизан)С1КО(г поријекла. Партијске оргаеизације, партиз.а.нске
јединице, народнМслОбодилачки одбори и друге установе и ортанизације народно101слободилач(ног покрета будно (су пратиле цјелокупну
антиветат четничкот и федералистичког покрета. У (АрхИву Водноисторијског института, Архиву Истаријског инспитута у Титограду, Арх1ив.у
за радричнрг покрет Јупославије и другим налази се мноштво докумената који говоре о овом проб лему.
Од грађе иностраног поријекла користио 1сам многе италијанске
и њемачке до.нуме.нгге, коди су на разне (начине доспјели у наше архиве.
Највећи дио италиЈјанске и њ(емачке .грађе каја је заплијењена у току
и крајем рата, налази се у Архиву Војн1о!Исто!рид|оког института у Беопраду. Италијанска грађа у АВИИ каја је од интереса за Овај рад распаређена је у два фонда: Гувернаторат за Црну Гору и Гувернаторат
за ДалШцИју, док се њемачка грађа налази у фоћду Фелдкомандатура
— ЦетиЈње. Незнатан дио> италијанјске и њемачке грађе налази се у
АрхЛву Иаторијианог института у Титогралу. Токсу прије свега подедине
окупаторске наредбе, прогла|си, леци и друш пропага!ндри документи.
У овом архиву 1се налазе и фотокопије неких њемачких докумената
кк>ји ее однЈосе на Црну Гору, од кодих су најважгаиди извјештаји Њемачк!о(г послан|ст1В1а у Загребу.
Њемачна и итали)јан|ава грађа у и!но|странсггв(у, ноју :су заплијенили западни савезници, углаЈвном је до!ступна. За нахцу те;му >од посебно.г де з(нача{ја она ко|ја 1се налази у НацианлнМм архиву у Вашингтону. На иницидативу професора др Ј . Марјанмвића, већи ДЈИО 0(зе грађе
ноја 1се односи н)а Југоелавију минрофшшвован ј е и налази се у иашим
архивама. Гро ових минраноиија налазе (се у Архиву Војноист!ори;^ко1Г
института. Од те грађе х!ари!0тио сам неке знача)ва фондове, као што
су: Команде Југ!01и1стака, ш|табов.а група армида „Е" и „Ф" и 2. оклопне
армиде, Фелдкомандатуре 1040 — Цетиње, В.рховне команде оружаних
снага, Врхавне команде копнене вод|ске, Министарства спољних. послова, Њемачког До/слаиства у Загребу, Опуномоћеника Министар!ства
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сгаољиих послава у Београду и поједина Документа уреда Абвера у
Београду и Загребу и штабова 21. армијског корпуса и 1. брдске дивизије. Ни|је ми било могуће Нористити свгу грађу ових фондова, па сам се
ограничио углавном на она документа која се најнепосредније односе
на Црну Лору.
Италијанака грађа која се налази у НационалНом архиву у Вашингтону 1снимљена ј е у знатно мањем обиму, па и то доскора 'није било
сређено и довољно- достуадо за истраживање. Ипак ми ј е пошло за
руком да прегледам извјјестан број значајних докумената која се односе на Црну Гару, и то из сљедећих фондова: Гув«рнагг!ората за Црну
Гору, Више команде оружаних снага Албаније, 9. армије, 14. армијског
корпуса, Врховне команде, Главног генералштаба вој1ске и Министарства спољних паслова.
Детаљније изучавање њемачке и италијаноке грађе, а пототово
када се омогући увид у грађу асоја се налази у италИјаиским архивама,
откриће несумњиво нове чињенице од значаја за развитак четничкот и
федералистичкот покрета, а посебно за њихове односе са окупаторима.
О б ј а в љ е н и из!вори за овај рад, изузев оних партизаноког поријекла, (веома су малобројни. Са објављивањем дакумената четничког и
федералистичког Шоријекла отпочело се још у току рата. Пред|с1једциштво' ЦАСНО-а објавило је, 1944. године, фрагменте докумената из
четничке архиве Блажа Ђукамовића и Баја Станишића, која де заплиц ењема приликом њихове ликвидације у охтобру 1943. године. Ова
збирка докумената имала |је Нолитички карантер, са основним циљем
да се разобличи спрега четника и црноторских федералиста са окупатором. Отуда и наслав збирке (Четпичка
издаја
у свјетлости
докумената).
Одмах накан 'аслобођења наше зем(ље, 1945. шдине, Државна камисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Објавила
ј е зборник документа чеггничког, италијанјакот и њемачк)ог поријекла,
под насловом Документи
о издајству
Драже
Михаиловића.
Иата> је и
она 1објављена прије свега из пол(ит!ичких разл!ага, ова публикациј а ј е
врло иорисна и за научне сврхе, јер су ту уз велики број докЈумената
објављени и њихави факсимили.
Неж|олико година по ослобођењу Војноисторијски институт у Београду приатупио ј е /си(стемат(ском објавллгвгању дакЈумената о нашем ослободилачном раТу, покренувши едицију Зборник
докумената
и
података о ослободилачком
рату југословенских
народа,
у тринаест томова.
То су наметчули, поред научних, и дашитички разлази. У пачеггку ј е
Зборник
имао низ !недоотатака: изостављана су имена појединих лично1ст1и каје, се помињу у документима, изостављани су и извдесни пасуси, а 'било' ј е и озбиљних штампараких грешака. Временом, он ј е
постао публинација од напиталног значаја. У њему /су објављена пр>евасходно документа партизанског поријекла, али су нашла мјеста и
она која потичу од окупаторских и колаборациоии!стичких сната. На
народноаслободилачки шжрет у Црној Гори односе се документа објављена у трећем тому (десет књига). Та1Нође су од великог значаја за
ову таму други (документа Врховног пггаба) и девегги том (партијско13

-политичка документа), али се и у првом (Србија) и четврггом тому
(Босна и Херцеговинц) мојженаћи докамшада. сшаЈаЈШваре о народноослободилачком шмфету у Пргој Гори. У трећемтому (књ. 4, 5 и 6) објављена су 183 документа чегничкзог, италијанског и федералистичког
поријвкла. Од по/себног значаја је тринаести ггом, коди садржи италијанска документа. До сада је изашла оамо прва књига, веома солидно
припремљена, која доноси документа јединица, команди и у1станова
Краљевине Италије из пери!ода од 17. априла до 31. децембра 1941.
године:. У њо;ј ј е 0'бјављен и извјестан број докумената из Националног
архива. у Вашингтону.
Поред архивских изгаора. за оиај рад ифристио сам и ш|тампу. Ту
спада и колаборационистичка и окупаторска штампа, у првом реду
она која ј е излазила у Црној Гори: Зета, Глас Црногорца,
Црногорски
вјесник,
Ловћен,
Пљеваљски
вјесник,
Дурмитор,
Пакао или
комунизам
у Црној Гори, италијанске Службене
новине
и Лист уредаба
Фелдкомандантуре
на Цетињу. Од недићевско-љотићев^ке штампе користи^ "
сам Ново време, Српски
народ и Обнову,
а од усташких листова Спремност, Хрватски
народ
и Усташког
граничара.
У овод штампи налазе
се мнош подаци о четничким и федералиотичким акци/јама против народноослободилачног покрота. о сарадњи са онупатором, о< 10дн0.сима
четника са федералистима и недићевцима, о разним окупаторским
одлукама, уредбама и сл.
Важни подаци о четничном и федералистичком пожрету у Црној
Гори мо!гу се наћи и у партизан1аним лмстовима: Народној
борби,
Саопштењу
Главног
штаба НОП одреда
за Црну Гору и Боку,
Омладинском покрету,
Ријечи
слободе,
Побједи
и др.
У Саопштењима
Државне номијсије за утврђивање ратних злоокупатора и њихових помагача има такође иорисних податаиа за
овај р<цд.
тшна

Користио сам, најзал. за овај ред и стенографске б'иљешке и друге материјале Са суђења Дражи Михаиловићу и чланСвима његове организације, иојји су објављени у публикацијама Издајник
и ратни
злочинац Дража Михаиловић
пред судом и Суђење
члановима
политичког
и војног
руководства
организације
Драже Михаиловића.
Поред усменог казивања 'четничких вођа, ту има и фрагмената појединих доисумената, а понегдје и цијелих докумената.
Овај рад је, 26, априла 1970. године одбрањен као докторска дисертациуа на Филозо|факом факултету Универзитета у Београду, под насловом: Четнички
и федералистичкипокрет
у Црној Гори 1941—1945. Комисију цу чинили: др Јован Марјановић, редовни професор, др Радован
Самарџић, редовни профе1аор, др Ђорђе Кнежевић, доцент, и др Јован
Милићевић, доцент. Они су ми дали коршоне, прпмјсдпе и сугеотије, на
чему им и овом прилином захваљујем. Посебно ^се осјећам обавезним да
најтоплиЈје захвалим предсједнику Комисије др Јовану Марјановићу,
(С којим сам у току истраживања и писања овопа рада био у сталном
контант|у. Он ми је даиао јаугестије и упућивао ме на неке изворе, по,себно оне из Националног архива у Вашингтону, а из св|оде личне би~

блиотеке дао ми је на коришћење неке публикације које не бих мотао
иначе наћи.
При<ј|атна ми ј е дужност да на жорионим сугестијама захвалим рецензентима др Бранку Павићевићу, научном еавјетнику и др Владу
Стругару.
ТакЈође ми је пријатно да укажем на предусретљивост архивског
и библиотечкогособља Војноисторијоког института, Архива за раднички
покрет у Беопраду, Дипломатоког архива ССИП-а, Института за раднички понрет Србије, И н с т и т у т а за хисторију радничког покрета Х р ватаке у Загребу, РСУП-а у Титограду, Народне библиотеке у Београду
и Свеучилишне библиотеке у Загребу, и да им захвалим на помоћи.
Оајећам (се обавезним да ијстакнем да сам приликом израде овог
рада имао пуну и разнЈоврону помоћ сно/је уатанове, Историјског инститзгга СР Црне Горе, као и Републичког фонда СР Црне Горе за
унапређивање научне дјелатности, који је, учествовао у финансирању
овог рада.
У Титограду, априла 1974. год.

Аутор
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Приликом стварања југословенске државе 1918. године црношрске грађанске (снаге су се подијелиле на два политотка табора: на тзв.
ј,бјелаше" и „зеленаше", тј. на присталице и противнике безусловног
уједињења*. Та подјела је у основи остала и послије оснивања грађакских политичких парти)ја (из редова „бједаша") и задржала се до
слома Краљевине Југославије 1941. године. Она је чак имала утицаја
и на формирање контрареволуционарних снага у току ослободилачког
* За овај увод користио сам сљедећу литературу:
а) посебна издања: Фердо Чулиновић, Југославија
између два рата, I—II
(Загреб 1961); Светозар Прибићевић, Диктатура краља Александра
(Београд 1952);
Др Иван Рибар, Политички записи, I—VI, (Београд 1948—1952); Др Димо Вујовић,
Уједињење
Црне Горе и Србије (Титоград 1962); Нико С. Мартиновић,
Радкички
покрет у Црној Гори под руководством Јована Томашевића
(Београд 1955); Батрић
Јовановић, Комунистичка
партија у Црној Гори 1919—1941 Београд 1059); Сласоје
Меденица, Привредни
развитак Црне Горе 1918—1941, (Титоград 1959); Нусрет
Шехић, Четништво у Восни и Херцеговини
1918—1941) Сарајево 1971); Др Душан
Лукач, Раднички
покрет у Југославији
и национално
питање 1918—1941 <Београд 1972);
б) студије и расправе објављене у зборницима радова: Васо Чубриловић,
&вод у историју Југославије
(из историје XX века) Београд 1958); Јован Марјановић, Политичке партије Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца
(Из историје
X X века); Томица Никчевић, Прилог изучавању
политичких борбм у Црној Гори
1929—1937 (Иеторија X X века, III, Београд 1962); Димо Вујовић, Грађанске
политичке странке у Црној Гори у периоду стварања КПЈ (Историјски записи бр.
2 — 3, 1960;
в) радови у рукопису: Јован Р. Бојовић, Напредни
омладински
покрет у
Црној Гори 1918 — 1941 (докторска дисертација).
Консултовао сам, такође, резултате истраживања објављене у многим другим чланцима и расправама који третирају међуратну проблематику.
Од објављених архивских извора служио сам се Историјским архивом
КПЈ,
II (Београд 1949) и Изворима за историју радничког
покрета и револуције
у Црној Гори, књ. 1 (Титоград 1971, одабрао и приредио др Јован Р. Бојовић). Од
необјављених извора користио сам архивске фондове Архива Историјског института СР Црне Горе у Титограду (фондове К П Ј и Банске управе Зетске бановине) и Архива за раднички покрет Југославије (фонд К П Ј и фонд Коминтерне).
Црпао сам податке и из радничке и партијске (КПЈ )штампе: Радничких
новина,
Гласа Слободе,
Ослобођења,
Гласа Црне Горе, а од грађанске штампе користио
сам Народну ријеч, Црну Гору, Слободну мисао, Црногорца, Зету, Југословенску
стражу (Орган Главног одбора Удружења четника) и др.
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рата и ооцијалистичке револуције (1941—1945). Наиме, двије основне
контрареволуционарне групације у Црној Гори регрутовале су своју
војску управО' из ова два табора, и то четници од „бјелаша", а сепаратисти од „зеленаша".
; /Називи „бјелаши" и „зеленаши", дакле, нијесу називи двије одређених политичких партија. Истина, непосредно послије уједињења
„бјелаши" су формирали -своју организацију, тзв. Организовану омладину, која је обухватала не само омладину него све. снаге које су биле
за безусловно уједињење. Ова организација је имала своје руководство и прочрам. Али Организована омладина ј е била састављена од идејно и политичжи хетерогених елеменага, које ј е обједињавало само
истовјетно гледање на проблем уједињења. Та хетерогеност се задрж а л а до првих сједница Подгоричке скупштине, када су дошле( до
изражаја неке посебности, које су довеле, већ тада, до заметка будућих политичких партија, укључујући ту и социјалисте, односно комунисте. Већ на Подгоричкој скупштини гледишта социјалиста су одударала од гледипша осталих ујединитеља, што је дошло до изражаја у
дискусијама о програму рада Народног извршног одбора. Социјалисти
су се први партијско-политички организовали. Ускоро послије уједињења они стварају своје организације, чему је Оснивачки конгрес Социјалистичке радничке партије Југославије (комуниста) дао још већи
подстицај. Послије Оонивачког конгреса социјалистичке групе у Црној
Гори прерастају у организације СРПЈ (к), односно КПЈ. Остали поборници и присталице уједињења (грађанске снаге) остали су још око годину и по јединствени, макар и привидшх На том „јединству" инсистирале су нај истакнутије ујединитељске вође — због опасности од устаника који су водили оружане акције против нове власти и због тепже економске ситуације у којој се Црна Гора нашла послије I свјетског рата, с једне, и околности да нова држава (Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца) није још била међународно призната, с друге стране.
Лрипреме за изборе за Конституанту 1920, године довеле су до
политичког раслодавања „бјелаша". Они нијесу формирали неку посебну партију на темељу уједигаитељског покрета, која би повела рачуна о интересима црногорског народа, већ су приступили српским
грађанским партијама: Демоиратској, Радикалској, Републиканској и
Земљорадничкој —< већ према интересима појединаца и група. Ове
страначк^ организације биле су у стнари филијале српских политичких партија и нијесу имале свој посебни програм. Њихова политичка
Јктивност одвијала се у оквирима програма и политичких концепција
централних органа ов.их партија.
„Зеленахшхма" као противницима анаквог уједињ1ења није дозвовено у то вријеме да формирају »своју политичку партиј у, нити да
1зиђу на изборе.
Велики дио црношрског народа није био задовољан таквим полиичким престројавањем, а посебно тешким не само политичким него и
кономеким положајем у новој држави. То ј е дијелом изражено бојотом избора: око 34°/о гласача није изишло на биралишгга иако су бие наговијештене репресалије за апстиненте. На изборима су комуниВ

сти однијјели убједљиву побједу с 3 8 % глаоова и 40°/о пасланичких
мандата. Републиканци су добили 20%, а монархисти (демократи п
радикали) с в е т 40°/о мандата. Разумије се, за листу К П Ј нијееу гла-~
сали само комунисти, већ и велини дио национално и социјално неза^
довољних маса, кој е су у Комунистичкој партији видјеле ону снагу
која ће водити рачуна о интересима најширих слојева народа.
Најзад, 1923. године федералисти .су етупили на историјску сцену
учешћем на шЈрламентарним изборима (од 18. марта). Они су се декла-'
рисали као заштитници интереса Дрне Горе, што је допринијело да И.ЛЈ
приђе велики дио црногорског народа, кој-и ј е био политички незадовољан положајем Црне Горе у новој држави. На овим изборима они су
били други по броду гласова (свега 228 гласова мање од Радикалске
странке која ј е побиједила), а на следећим (од 8. фебруара 1925) добили су највећи број тласова. На конгресу федералиста од 4. октобра.
19:25. године и фармално се конституисала Црногорска федералистичка странка, која ј е том приликом донијела и 1сво|ј програм. Према том:
програму, све југословенаке земље, ко|је |су у овом иатаријском развитку поитале посебне шхлитичке, економске и културне, јединице, треба
да имају равноправан положај у југословенекој државноц заједници.
Федералисти су 'на почетку свога дјеловања у политичком животу
Црне Горе играли значајну улогу. Уокоро поелије уједињења у Црној
Гори се ствара национално револуционарни покрет пр'Отив хегемонистичких тежњи великосрпске буржоазије и полицијског терора нове
власти. С обзиром на то да је КПЈ у првим годинама послије уједињења стајала на централистичким концепцијама, федералисти су, односно Црногорака федералистичка странка (ЦФС) у овом покрету све
до тридесетих годиаа имали водећу пов!ицију. Послије Ш земаљска
конференције, а посебно
послије III ионгреса
К П Ј партИјска
организагција у Црнод Гори је
подржавала паролу ЦФС о
федерацији и аутономији Црне Горе, па је /са федералистима радила
на стварању блока црногорског радног народа. Са том акционом паролом у Црнај Гори је иступал заједно са федералистима и на општинским изборима 1926'. године. Међутим, федералисти, одаосно њихове
вође, почев од парламентарних избора 1923. године постепено'су нагвуштали национално револуционарну тактику и етупали на реформистичке позиције. Вођство црногорских федералиста је тежиште своје
акције усмјерило на парламентарну критику. Оно је, избјегавало да
своју акцију повеже са борбом осталих угњетаних нација у Југославији, као што ј е избјегавало сарадњу са револуционарним раднич-ким
покретом у Црној Гори, чију је снагу потцјењивало. Сарадња федералистичких маса и појединих локалних функционера са снагама радничког покрета не мијења општу карактеристику ЦФС. Самим тим
Црногорска федералистичка странка је суштински напустила интересе ирнагорокаг народа, одбијајући да с е изјасни и о њ ] е г а в о м национа.шом оамооиредјељењу, што! је допринИјело да ;је њено чланство
почне убрзано напуштати, што су потврдили и п а р л а м е н т а р н и избори
1927. године, нада је она добила 42,8% гласова мање него ва претходним изборима.
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Црногорска федералкстичка странка се ускоро послије формирања фочела р а с л о ј а в а т и . Већ на самом почетку уочавале су се у њој
двије основне струје, односно фракције. Једна од њих је окупљала
присталице краља Николе, дакле оне снаге које су и даље биле за
рестаурацију црноторске државе на челу са династијом Петровића. На
челу ове фракције налазили су се стари и жонзервативни политичатри
блиски бившем црногорском двору. Много је, бројнија била друга струја, која је била за југословенску заједницу, али са федеративним уређењем. НаЈјистакнутије вође ове струје били су Михаило. Ивановић и
Саво Вулетић. У ово)ј струји је једно вријеме био, иако' привидно, и
Секуле Дрљевић, али се он, са -својим истина малобројним присталицама, издвојиоу посебну фракцију. Ова је фракција постепено бивала
све екстремтнија, што ј е допринијело да се касније повеже са усташама. Шестојануарска диктатура ј е коначно докрајчила раслојавањс у
вођству федералиста. Дио вођства ј е преш&о на режЈимске позиције,
један дио ј е према режиму заузео лојалан став, док је један дио федералиста, у првом реду поједини локални функционери борбенији дио
чланства, сарађивао са комунистима у борби против режима диктатуре.
У цјелини гледано, Црногорска федералистичка странка није
изражавала суоптинске националне и социјалне проблеме црногорског
народа, па зато није ни могла имати реалног ослонца у црногорском
друштву. Њено вођство се окретало у вртлогу страначких борби, лавирајући у питањима реституције црногорске државности од сепаратизма тј. захтјева за успостављање нез1ависне буржоаске црногороке
државе) до федеративног рјешења у буржоаској Југославији. Немајући подршку за (своје ставове у сопственоме народу, један дио вођства
Црногорске федералистичке странке потражио је, након априлског
слома 1941. године, ослонац у страним силама, што га је, неминовно
морало довести у положај квислишпке организације,
Завођењем шестој ануарске диктатуре забрањен је рад свим политичким партијама у цијелој земљи. Формалности око раепуштања
грађанских сттранака, заплене архиве и преузимања њихо1вих про1сторија извршене су ббз и најмањег отпора од стране вођства или чланства тих странака. ШтавИше, већи дио вођства и чланства грађанских
странака у Југославији, па разумије се и у Црној Гори, поздравио ј е
кр^аљев манифеет о увођењу диктатуре, а затим ступио у режимске
странке, прво у Југословенску националну странку (ЈНС), а затим у
Југословенску радакалну заједницу (ЈРЗ).
Према томе,, уопште узевши, грађанске странке у Црној Гори које су изникле из такозваног „бјелашког" табора готово нИшта више
од ЦФС нијесу могле имати ослонца у црногорском народу. Оне не
само да <се нијесу залагале за црногорску националну равноправност,
већ су, напротив, радиле на негирању црногорског националног бића.
Оне су највећим дијелом служиле великосрпокој буржоазији као^
инструмент за лакше национално и социјално угње,тавање црногорског
народа. Изузетак у том погледу представљала је група црногорКжих
земљорадника која се окупљала око „Гласа народа" (Марко Вујачић и
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др). Она ј е још уочи шест'ОЈануароке диктатуре сарађивала са црногорским комунистима у организовању протесних зборова против појединих мјера режмма, као пгго је била подјела ратних репарација и
сл. Ова група ј е и касније, све до рата, заједно са снагама револуционарног радничког покрета у Црној Гори, учествовала у неким значајним антирежимским демонстрацијама, пгго ће пресудно утицати на
њено опредјељење послије, априлоког слома 1941. године за народноослободилачки покрет. И неке друге либералније групе и фракције
бивше Демократске странке, радикалске групе Аце Станој евића и земљорадничке љевице, које су се нашле у опозицији према режиму
диктатуре, почеле су од средине тридесетих година више да се окрећу
политичким, економским, социјалним, здрав^ственим и културним про^блемима Црне Горе. И оне су повремево учествовале у појединим значајним политичким акцијама коуе ј е К П Ј у Црној Гори организовала.
Међутим, све те групе, у одаосу на свеукупне грађанске снаге које су
се биле ставиле у службу великосрпске буржоазије, односно владајућег режима, представљале су незнатан, симболичан дио.
У вези са основоним предметом овога рада намеће се питање ко~
нтинуитета Удружења четника између два рата и четничке организације Драже Михаиловића.
Послијератна југословевока историографија мало> је пажње посветила четничкој ортанизацији између два рата. Недавно изитпла студиј др Нусрета Шехића о> четништву у Босни и Херцетовини (1918 —
1941) представља у томе позитиван изузетак. У циљу што потпунијег
расвјетљавања улоге четништва у БиХ, Шехић ј е свогја истраживања
проИпирио и на остале крајеве Југославије, чиме ј е дао озбиљан прилог
проучавању четничког феномена уопште. Због тога ћу на овоме мјјесту
укратко интерпретирати неке резултате до којих је Шехић дошхао и
који доприносе потпунијем сагледавању улоге четништва у другом
свјетском рату, чему ј е дијелом посвећен и овај рад.
У X I X вијеку четнипггво |је представљало синоним за национални
отпор балканаких народа, у првом реду српоког. Међутим, крајем X I X
и почетком X X вијека, у процесу стварања модерних балканских држава, четовање се ставља у службу државне политике., а четници (у
Србији), одиосно момити (у Бугарскод) и андарти (у Грчнај) портају
истурени одред евојих буржоазија на терену Македоније која се још
налазила под турском влашћу. Тако се четнипггво у Србији у периоду
од 1904 до 1918. године ставило у службу арпске буржоазије и остварења њених ек1спанзионис1тичких ци.љева. У то вријеме као уосталом и
у II свјетском рату, одлучујућу улогу у четничким акцијама имали су
официри. Четништво је већ тада прихватило националистички програм српске буржоазиде за који ће се борити све до њиховог силаска
са историј ске позорнице.
У периоду између два свјетска рата четништво је имало задатак
да дјелује на ције.лој територији Југославије. Оно ,је и у том периоду
на1ставило улогу инструмента велико^српске буржоазије.
У међуратном периоду постојало ј е више четничких удружења.
Прва четничка организација настала је 1921. године под називом Удру-

жење четника за елободу
и част отацбине.
У почетку ј е ово удружење
имало сталешки карактер, тако да је тада окупљало углавном ратне
в е т е р а н е . Међутим, оно ј е убрзо изгубило такав карактер, јер Је почело да прима и друге трађане, који раније нијесу били четници, а нарочито ј е настојало да у своје редове, у/влачи омладтгл-. Удружење
се декларисало за југословенску политичку оријентацију, тако да је у
своје редове позивало људе свих националности. Оно је имало своје
пододборе у свим земљама Југославије. Но' иаио ое декларисало као
југословенско, о.ш> је у свом програму имало за циљ стварање „Велике
Србије", па ј е и ослонац тражило првенствено у српском становништву. Удружње се налазило под доминантним утицајем Демократске
странке, због чега ј е Радикалска странка настојала да га придобије на
своју страну. То је, учинило да се 1924. године Удружење поцијепа и
да се формирају два нова четничка удружења, и то: Удружење
српских четника
за Краља
и Отаџбину
и Удружење
српских
четника
„Петар Мркоњић".
Ова два удружења у својим политичким концепцијама била су још екстремнија од првог. Оснивачи ова два удружења
напали су Удружење четника за слободу и част отаџбине, а посебно.
његово руководство, с мотивацијом да је изневјерило српску традицију четништва јер није назначено да је то прије свега српска национална организација. Оба ова удружења имала су готово идентичну политичку платформу, односно програм, у чијој је основи било стварање
ветшке Србије, а и једно и друго било је под утицајем Радикалске
странке. Средином 1925. године ова два удружења су спојена у једно,
под називом Удружење
српских
четника
„Петар Мркоњић"
за
Краља
и Отаџбину.
Оба четничка удружења (и прво и ова два (спојена) имала
су своде посебне амблеме и симболе. Застава Удружења четника за
слободу и част отаџбине била је црна са мртвачком главом у средини,
а на копљу се нализио- симбол бизелог орла са натписом „За слободу и
част отаџбине". Застава Удружења српоких четника била је југословенска тробојка (плаво—бијела—црвена), на објема странама грб Удружења, са чије се једне стране изнад налазио натпис „Са вером у Бога",
а испод „За Краља и Отаџбину". Печат и значка оба удружења били
су исти — уцртан двоглави бијели орао са мачевима, а у канџама орла
ј е мртвачк)атлава са укрпггеним кокЗтима. Ове отмболе истичем због тога
што је многе од њих преузела и четничка организација Драже Михаиловића. Припадници Михаиловићеве организације носили су и ј у гословеноку тробојку и црну заставу са унрштеним ко^стима изнад којих је био натпис „За краља и отаџбину" а испод: „Слобода или смрт".
Михаиловићеви четници су на капама носили као симбол мртвачку
главу ;са укрштеним ко-стима, а неки официри прб са двоглавим бијелим орлом. Сваки се четнички докуменат по. правилу завршавао лозинком: „С вером у Бога — за Краља и Отаџбину", а једно вријеме је
томе додавано: „Дража нас води ка величини и слободи".
У међуратном периоду четници су ое освједочили као чувар владајућег друштвено-политичког система. Четничка удруЈкења су дјеловала као инструмент појединих политичких странака, поготово' када
су се оне налазиле на власти. иако су се у својим статутима деклари22

сала жао ванстр-аначке организације које имају једоно задатак да служе
краљу и отаџбини.
Бећ у својим првим акцијама и прије званичног формирања својих удружења четници су одредили себи мјесто режимске националЛстичке организације, што су формулисали и у првим правилима сбО"
јих удружењ^а. Прве акције четничких група у одбрани пОстојећег
државног и друштвеног 1система имале су претежно војно обиљежј 6 У току 1919. и 1920, као и током неколико наредних година, четнич#е
групе су оперисале у оним рејонима гдје је режим осјећао да су \
, 1У
позиције слабе, прије свега у МЈакедонији, гдје су дјелови комитоКе
групе из Бугарске. Четнички летећи одреди су учествовали и у гУ~
шењу побуне и одметништва у Санџаку, којом приликом су почињеНа
насиља и убиства и над невиним становништвом. Они су се истицали У
одбрани владајућег режима и у разним политичким акцијама, каО' нСрна парламентарним изборима и у борби против радничког покрета>
прибјегавајући понекад и насиљу и употреби физичке силе,. ТакВУ
улогу оии су остваривали у заједници са осталим националистичкЛм
организацијама, као што су Организација југословенеких неционалкс-та (Орјуна), Српака национална омладина (Срнао), Народна одбрана и
друге. Орјуна је веома рано остварила акционо јединство, и интензивИУ
сарадњу с Удружењем четника за слободу и част отаџбине. Мкоги
функцио1нери четничког удружења били су чланови Орјуне, и обратН0Међутим, идеју интегралног југословеаства ниј^есу били у потпуности
прихватили сви четници, нарочито чланови Удружења 1српских чегника. Српске националистичке организације, у првом реду Удруже#>е
српских четника и Срнао, које су и иначе Југославију третирале
проширену Србију, категорички су одбацивале (југоеловенство (в&о
аустријски импорт), сматрајзтћи да ое Србија није борила за остваре!*>е
такве идеје, већ за Србију и Српство. Идеја великој Орбији имала Ј е
авојих присталица и мимо ових удружења. Група 1ар>п1аких национал^0"
та која се окупљала око1 листа „Српска Зора", (излазио је у СарајевУ)
објавила је још 1920. године свој протрам, по коме би „Велика Србија' : , како би се држава зв,ала, обухватала осим Србије, Црну Гору, Босну и Херцеговину, Бачку, Банат, Барању, Банију, Лику, Боку, ју^ну
и сјеверну Далмацију, док би се питање средње Далмације ријешило
плебисцитом. У тој држави би се Хрватима и Словенцима дала аутономија, елично аутономији швајцарсишх кантона. Слично гледање идале су и остале великосрпске снаге. Идеја о-великој Србији нарочито1 ј е
постала 'актуелна послије епоразума Цветковић—Мачек. У вези с
догађајем активирала су се разна националистичка и „патриотока
удружења (Српски културни клуб, Народна одбрава, четничка удрУжења, црквене општине и др.) која су истицала потребу у ј е д и њ а в а њ а
евих Срба под паролом „Срби на окуп", оцјењујући да је с п о р а з у м
угрозио интересе Српства. Према програму националиста, требало ,1е
формирати Српску бановину кода би обухватала .сву територију коју
није обухватала Хрватска бановина и осим, разумије ее,, Дравске бавовине. Заправо и дио Хрватске бановине који ј е обухватао подру ч Ј е
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жење четника
за слободу
и част отаџбине.
У почетку ј е ово удружење
имало сталешки карактер, тако да ј е тада окупљало углавном ратне
ветеране. Међутим, оно ј е убрзо изгубило такав карактер, јер је почело да прима и друге грађане, који раније нијесу били чепници, а нарочито ј е настојало да у свогје редове увлачи омладину. Удружење
се декларисало за јушсловенску политичку оријентацију, тако да је у
своје редове позивало људе свих националности. Оно је имало своје
пододборе у свим земљама ЈугослаЕије. Но иако се декларисало као
југословенско, оно1 је у свом програму имало за циљ стварање „Велике
Србије", па ј е и ослонац тражило првенствено у српском становнипггву. Удружње се налазило под доминантним утицајем Демонратске
странке, због чега ј е Радикалска странка настојала да га придобије на
своју страну. То је учинило да се 1924. године Удружење поцијепа и
да се формирају деа нова четничка удружења, и то: Удружење
српских четника
за Краља
и Отаџбину
и Удружење
српских
четника.
„Петар Мркоњић".
Ова два удружења у својим политичким концепцијама била су још екстремнија од првог. Оснивачи ова два удружења
напали су Удружење четнијка за слободу и част отаџбине, а посебно.
његово руководство, с мотивацијом да ј>е изневјерило српску традицију четништва јер није назначено да је то прије евсга српска нацио~
нална организација. Оба ова удружења имала су готово идентичну политичку платформу, односно програм, у чијој је основи било стварање
велике Србије, а и једно и друго било ј е под утицајем Радикалске
странке. Средином 1925. године. ова два удружења су спојена у једно,
под називом Удружење
српских
четника
„Петар Мркоњић"
за
Краља
и Отаџбину.
Оба четничка удружења (и прво и ова два (спојена) имала
су своје посебне амблеме и симб^оле. Застава Удружења четника за
слободу и част отаџбине била је црна са мртвачком главом у средини,
а на копљу се нализио симбол бијелог орла са натписом „За слободу и
част отаџбине". Застава Удружења српоких четника била је југословенска тробојка (плаво—бијела—црвена), на објема странама грб Удружења, са чије се једне стране изнад налазио натпис „Са вером у Бога",
а испод „За Краља и Отаџбину". Печат и значка оба удружења били
су исти — уцртан двоглави бијели орао са мачевима, а у канџама орла
ј е мртвачиа глава са укрштеним к01С(тима. Ове симболе истичем због тога
што је многе од њих преузела и четничка организација Драже Михаиловића. Припадници Михаиловићеве ортанизације нооили су и ј у гословенскз'- тробојку и црну заставу са укрштеним костима изнад којих је био натпис „За краља и отаџбину" а испод: „Слобода или смрт".
Михаиловићеви четници су на капама носили као еимбол мртвачку
главу са укрштеним костима, а неки официри грб са двоглавим бијелим орлом. Сваки се четнички докуменат по правилу завршавао лозинком: „С вером у Бога — за Краља и Отаџбину", а једно вријеме је
томе додавано': „Дража нас води ка величини и слободи".
У међуратном периоду четници (су \ае освједочили као чувар владајућег друштвено-политичког система. Четничка удруЈкења су д ј е ловала као инструмент појединих политичких странака, поготово' када
су се оне налазиле на власти, иако су се у својим !статутима дедлари22

сала иао ванстраначке организације које имају једиио задатак да служе
краљу и отаџбини.
Бећ у својим првим акцијама и прије званичног формирања својих удружења четници су одредили себи мјесто режимске националистичке организације, што су формулисали и у првим правилима својих удружења. Прве акције четничких група у одбрани по|стојећег
државнот и друштвеног система имале су претежно војно обиљежје.
У току 1919. и 1920, као и током неколико наредних година, четничке
групе су оперисале у оним рејонима гдје је режим осјећао да су му
позиције слабе, прије овега у Маиедонији, гдје су дјелови комитсже
групе из Бугарске. Четнички летећи одреди су учествовали и у гушењу побуне и одметништва у Санџаку, којом приликом су почињена
насиља и убиства и над невиним становништвом. Они 1су се истицали у
одбрани владајућег режима и у разним политичким акцијама, као нпр.
на парламентарним избарима и у борби против радничког покрета,
прибјегавајући понекад и насмљу и употреби физичке силе. Такву
улогу они су остваривали у заједници са осталим националистичким
организацијама, као шгго су Организација југословенеких неционалиста (Орјуна), Орпака национална омладина (Срнао), Народна одбрана и
друге. Орјуна ј е веома рано остварила акционо јединство и интензивну
сарадњу 1с Удружењем четника за слободу и част отаџбине. Многи
функционери четничког удружења били су чланови Орјуне, и обратно.
Међутим, идеј|у интегралног југасловеИства нијесу били у потпуноети
прихватили сви четници, нарочито чланови Удружења Српских четника. Српске националистичке организације, у првом реду Удружење
српских четника и Срнао, које су и иначе Југославију третирале као
проширену Орбију, категорички су одбацивале (југословенство (као
аустријски импорт), сматрајући да ав Србија није борила за оетварејње
такве идеје, већ за Србију и Српство.. Идеја о великој Србији имала ј е
авојих присталица и ПУЕИМО ОВИХ удружења. Група 1ар.п1аких националиста која се окупљала око листа „Српска Зора", (излазио је у Сарајеву)
објавила је још 1920. године свој програм, по коме би „Велика Србија' : , како би се држава звала, обухватала осим Србије, Црну Гору, Босну и Херцегонину, Бачку, Банат, Барању, Банију, Лику, Боку, јужну
и сјеверну Далмацију, док би се питање средње Далмације ријешило
плебисцитом. У тој држави би се Хрватима и Словенцима дала аутономија, сличнО1 аутономији швајцарских кантона. Слично гледање имале су и остале великосрпске снате. Идеја о великој Србији нарочито< ј е
постала актуелна послије споразума Цветковић—Мачек. У вези с тим
догађајем активирала су се разна националистичка и „патриотска"
удружења (Српски културни клуб, Народна одбрана, четничка удружења, црквене оппггине и др.) која су истицала потребу уједињавања
свих Срба под паролом „Срби на окуп", оцјењујући да је споразум
угрозио интересе Српства. Према програму националиста, требало ј е
формирати Српску бановину која би обухватала сву територију коју
није обухватала Хрватска бановина и осим, разумије се„ Дравске бановине. Заправо и дио Хрватске бановине који ј е обухватао1 подручје
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Босне и Херцеговине и Далмације требало је да уђе у састав Српске
бановине.
Узимајући све те ставове у обзир постаје, јасније и гледиптге Драж е Михаиловића о том проблему, које ј е он изложио у својим Инструкцијама од 20. децмбра 1941. године, с тим што ј е он пошао даље утолико што ј е предвиђаода та територија буде етнични чиста од „свих народних мањина и анационалпих елемената".
ГГослије увођења шестојануарске диктатуре, 1929. године. Удружење српских четника, Срнао и друге сличне националистичке организације напуштају свој дотада!шњи великосрпски концепт, пружају
пуну подршку режиму диктатуре, прихватају југословенски унитаризам и чаж се цроглашавају заточницима те идеје. Четници су идеализирали шестојануарски режим, нарочито' неколико година касније, када ј е почела да оживљава активност политичких странака. Они су тада прижељкивали поновно' успостављање ауторитативног режима.
Четничка удружења су прижељкивала образац ауторитативног
режЈима по угледу на фашисшичку Италију и нациотичку Њемачку. Она су се преко својих гласила јавнО' солидарисала с унутрашњом
политиком ових фашистичких земаља, док су њихову ратоборну спољну политику осуђивала видећи у њој опасно^ст и за саму Југославију.
Одраз таквог става према ауторитативичим фашистичким режимима
нашао' ј е дијелом израза и у резолуцији четничке организациде Драже
Михаиловића која ј е донесена на конференцији у Шаховићима од 30.
новембра до 2. децембра 1942. године.
Удружења четника, као нацианалистичка организациза, имала су
крајње негативан став према револуционарном радничком покрету, а
његову авангарду Комунистичку партију сматрала су непомирљивим
противником, пгго' ј е истакнуто' и у њиховим правилима. Владајући
режим ј е комунистичку идеологију званично означио као највећу опаеноет по државии и друштвени систем, а К П Ј као- непријатеља број
један. Због тога се режим у борби КПЈ, као и против револуционарног
радничког покрета у цјелини, ослањао не само на полицијски апарат
и жандармерију него и на полувојничке националистичке организације. Четници су владајућем режиму у том погледу били значајан ослонац. Они су у свакој прилици, а нарочито преко штампе и у наредбама члаиству, истицали комунисте као своде најљуће непријатеље и,
сходно томе, учествовали су у свим антикомунистичким акцијама.
Удружења четника стала су на становиште да у борби против комуниста и њиховог утицаја не треба бирати средства и да четници у остваривању тога задатка треба да остваре најужу сарадњу еа органима
власти. Антрпсомунизам ј е постао основна компонента и четничког покрета Драже Михаиловића, који ј е у борби против народноаслободилачког покрета на чијем се челу налазила К П Ј остваривао уску сарадњу са свим контрареволуционарним снагама, у првом реду с окупаторским.
Интензивнију подршку владајући режим је поново почео да тражи од режимских националистичких организација од 1935. године, када се суочио са подмлађеним комунистичким покретом који ј е почео да
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хвата дубљи коријен у широким народним слојевима. Од тога доба и
четничке организације доживљавају свој организациони успон. Оне
развијају и широку политичку акцију против К П Ј — систематским
нападима преко Штампе, организовањем предавања с антикомунистичким темама, залагањем да се под њиховим руководством од свих националистичких снага организује нацоналистич-ки фронт, пружањем
помоћи државним органима влаети у организовању антикомунистичких комитета и др.
С обзиром на своју улогу између два рата, четништво није могло
да прерасте у независтан друштвено-политички покрет. Иако су себи поставила као> основни задатак да чув-ају и штите поетојећи друштвени и државви поредак, четничка удружења, кано Шехић закључује у својој етудији, нијесу представљала иоле значајнији друштвено-политички фактор у коме би владајући режим налазио ослонац и
могао правити комбинације далекосежнијег значаја. Због својих ;сувише уеких националистичких циљева и непопуларне и компромитујуће улоге у појединим политичким акцијама, четници су у војном
погледу још мање могли постати онај морално-политички фактор око
кога би се народ окупио у случају спољње, опасности. Ни Главни генералштаб Југословенске војеке уочи II свјетског рата није много рачунао на постојећа четничка удружења. Непасредно1 уочи рата формирана је Врховна јуришна команда, са задатком да руководи специјалним јуришним батаљонима који би у случају рата (и Команда и батаљони) добили назив „четнички" (одлуком Министарства војске и
морнарице од 1. априла 1941. Врховна јуришна команда је промијјенила
назив у Врховна четничка команда, која је своје сједиште из Новог
Сада премјестила у Краљево).
Уопште узевши, када ее говори о континуитету између предратих четничких удружења и четничког покрета, односно организације
Драже Михаиловића, сматрам да може бити ријечи само о којнтинуитету у идеолонгком саиислу, јер, су, како Шехић с правом закључује у
својој студији, та удружења и тај покрет и заступали интересе најекстремнијих националистичких кругова арпског друштва, односно ве.ликосрпске буржоазије. Због тога сматрам да се Шехићева оцјена
да „иницијатива бивших официра, подофицира, жандарма, полицијаца у војничком устројавању и ортанизовању четничког покрета у току
другог свјетског рата ништа квалитативпо није измијенила у самом
бићу четништва, у његовој идеологији и политичком програму" у основи може ематрати као тачна. За извођење закључака о организационом континуитету ова два покрета, односно организације, недоетаду
подаци. Према досадашњем сазнању о том проблему, одговор би био
негативан. Чини ми се да. је то Шехић показао на примјеру Восне и
Херцеговине, закључујући да четнички пододбори између два рата
нијесу постали онагј центар омо нога се окупљао четнички оријентисан
елеменат и из кога се постепено развио четнички покрет у рату, Иначе,
било је и других разлика, не само формалних него и еуштинских, прије свега због квалитетно другачијих услова. У предратна четничка
удру|жења нијесу могла бити учлањена активна војна лица, а окоениок

цу четничке ортамизације Драже Михаиловића чинили су управо официри и подофицири. Организација Драже Михаиловића ое у почетку
назива четничким, односно војно-четничким одредима, да би послије
успостављања везе с избјегличком владом и стављања под њено' покровитељство добила званични назив Југословенска во^ска у отаџбини. Међутим, остали су и даље, истина неслужбени али општеприхваћени називи четник, четничка организација, четнички покрет и сл.
Измијењен ј е и одное према грађанским странкама, односно њиховим
припадницима. Док су у међуратном периоду четници били оруђе у
рукама појединих грађанских странака, у рату је ситуација била сасвим обрнута, и грађанскм политичари који су се налазили у четничком
покрету Драже Михаиловића имали су другоразредну улогу.
О раду четничких удружења у међуратном периоду у Црној Гори грађа ј е веома оскудна. Ова удружења, односно пододбори, нијесу
имала своју штампу, а њихова архива, као и архива полицијских органа о раду четника нИје доступна, тако да је истражмвач упућен засад једино. на штуре подаггке који се О' томе могу паћи у четничким гласилима, која су излазила у другим крајевима и у црногорској
грађанској штампи. Због тога ће многа питања из рада предратног
четништЕа у Црној Гори остати и даље отворена.
Удружење четника (однОсно Главни одбор) формирано ј е н а збору
у НикшрЉу 1. децембра 1921. године. За његовог предоједника изабран
ј е Радован Томић, а за потпредсједника Спасоје Тадић. Организација ј е
V почетку, мао уоеталрм и Удружење чегника за слободу и ча(ст отацбине;, имала сталешки карактер, тако да се њена управа (односно
Главни одбор) обратила бившим четницима и грађанима „који према
правилнику могу бити чланови удружења" да се јаве ради уређења
сталешких питања према одлуци владе о четницима и добровољцима.
Главни одбор ј е био у ствари привременог карактера. Након спајања
ове организације са Удружењем четника за слободу и част отацбине,
која ;је ускоро услиједила, Главни одбор је постао пододбор. Тада су
ф|Ор'МираИи пододбори и у другим црногорским градовима. Рад огаих пододбора оСтао ј е доста незапажен све до средине тридесетих годана, када Удружење у цијелој земљи постаје активније. Тада се пододборк
формирају и у арадовима у којима их до тада није било, затим у појединим мањим мјестима, па ч>ак и селима. Према расположивим подацима, четнички пододбори су уочи рата постојали у Цетињу, Котору, Ђеновићима, Никшићу, Велимљу, Пиперима, Пљевљима, Шаховићима и Трепчи (мод Андријевице). Врло ј е вјеровашно да су пододбо-ри
постојали и у другим :м(јес(гима. Неки од ових поиојдбора еу се укључили у општу кампању удружења четника против јачања комунистичког
покрета, који ј е у Црној Гори био запажен нарочито од ередине тридесетих година. С тим у вези врло је интересантан један четнички до-пис из Цетиња објављен у Југословенској
стражи, органу Главног одбора Удружења четника (од 20. I X 1936). Допис је објављен на првој
страни листа, под насловом „Куда иде црногорока омладина". У њему
се, поред осталог, каже:
„Зар можемо затворити очи пред фактима? А факта говоре:
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а) 650 ученика црногорских средњих школа уггаисано у комувистичке ћелије;
б) укинут шести разред цетињске гимназије зато што је установљено да сви ђаци припадаоу КОМЈШИСТИЧКИМ ћелијама;
в) укинути часскви веронауке у подгоричкој гимназији, зато што
је неки госп. Биљурић предлсскио настав1Ничком савету да се овај
1тредмет избаци из наставе као непотребан;
г) ученици пећке гимназије, на часовима пред овојим наставниЈШма певају химну III Интернационале;
д) . . . црногорски студенти по Београду, Загребу, Љубљани и
Окопљу праћени од разних Конова, Левија и др. врше комунистичку
пропаганду, па потом долазе у Црну Гору, веђином протерани, да се
испрсе, изазову родитељоку или племенску сузу и прогласе се мученицима, те долазе и у оружани сукоб, ако устреба, у случају да њихова
браћа нису истомишљетици;
ђ) НИДИМ101 црногорску момчад како у одушевљењу кличу Лењину,
Стаљину.. .
е) ђаци цетињске Учитељске школе идејни комунисти на послу
у народу;
ж) ђаци цетињских средњих школа у групама иду на другарске
вечери, које се спремају еваке суботе у цетињском Комунистичком
дому;
з) видимо омладину како пљује на кацдила испред икона у цркви, како одбацује жрст при уобичајеним обредима;
и) »идимо васпитаче црногороке амладине, идејне бољшевике
како из дана у дан трују нашу узданицу;
ј) видимо агенте Коминтерне на делу. Она је пре неколико година конкурсом одабрала неколико студената из Подгорице, те их је
у нарочитој школи у Лењинграду обучила и спремила за планоко вођење комунистичке организације;
к) видимо академски образоване људе, омладину нашу, како приређује по свим варошима и селима Црне Горе „колективне вечери" и
упоређује живот сељака из оних крајева са животом Црнаца — робова
у Африци;
л) видимо родитеље како дају потстрека својој деци у овој разорној акцији... ".
Иако еу у допису неки подаци преувеличани а неди и нетачни,
он је има!о за циљ да упозори власти на сПварни замах комунистичког
покрета у Црној Гори и мобилрппе јавно мњење на противакцију.
Удружење четника и његови пододбори окупљали су у Црној Гори у првом реду комите из времена аустроугорске окупације и друге
ратне ветеране, од|но|с!но добровољце, водили не!ке спорадичке акције, али четништво није имало значајнијег утицај а на д р у ш т в е н о > политичке прилике, нити је нак створило' своју традицију. То је свакако један од разлога да се израз четник избјегава у нагјвећем дијелу
Црне Горе, не само у току ратне 1941. него и у првој половини 1942.
године, када ј е четничка организација била у пуном успону. Отуда се

ггрве илиталне организације из љегга и јесени 1941. године, које су биле жлице будућих четничких организација, називају Организација за
заштиту
народа,
Гвоздена
рука и сл., а прве организације које с у
потнрај |јесени 1941. формиране по упутствима Драже Михаиловића
добиле су назив Народна
војска.
Прва оружана формација пуковника
Б а ј а Станишића од фебруара до јула 1942. има исти назив, а њени
припадници називају се националистима. У оквиру Станишићеве Народне
војске
постојала ј е и посебна четничка комајнда. Иако су постојале извјесне формалне, прије свега организационе. разлике, у суштини се ради о једној идеологији и о једном покрету. Међутим, ако се за
међуратну четничку организацију у Црној Гори може рећи да није
имала већег утицаја и да није успјела да ,ств'ори неку своју традицију,
то :ни у ком случа!ју не значи Да су грађаноке онаге к!о|је су етајале на
великосрпоким позицијама биле малобројне. Након априлског слома
те су снаге бројно јоаи више ојачане и постале су главни носилац четничке организације, односно покрета Драже Михаиловића у Црној
Гори.
Пошто су коријени друштвено-политичких односа који су владали у току :наро1дноослободилачког рата и револупије (1941 — Г945) у међуратном периоду, потребно ј е нешто рећи и о о,ним снатама које су се
окупљале око организациое К П Ј у Црној Гори.
:\
,Када ј е пребродила кризу коју јој је намегнуо режим шестојануарске диктатуре, Комунистичка партиј|а Југославије у цјелини
заузела ј е од средине тридесетих година много ширу и за народе Ј у гославије, а посебно. за широке народне сло>јеве, прихватљивмју политичку оријентацију. То-ј новој оријентацији К П Ј посебно су дала печат
два момента: прво-; одлучно' заузимање за рјешење националног питања, с нагласком да се оно ријеши у границама Југославије, и друго, рад
на стварању широког антифашистичког народног фронта коди би .окупш> ^све демократске сНаге у земљи, у првом реду раднике, еељаке и
лијево оцредијељену интилигенцију, а затим и оне демократске, енате
из редова опозиционих грађанских странака које су показивале спремност да се боре против фашизације земље, за увођење демократских
:лобода и рјешавање актуе.лних политичких и екрномских проблема
земље.
Од 1935. године до избијања рата Комунистичка партија у Црној
Гори ј е радила на евом организационом јачању, а затим на чврстом
товезивању 1са широким слојевима радног народа. Она је успјела да
зосвоји 'орга1низације УРС-а и да преко њих политички организује
лрногорско радништво у борби за- боље услове живота. Она је такође
гроширила свој утицај на црногорско село и преко задружних оргагизација, као што су Сељачко
братство и Сељачка
самопомоћ,
успјела
добрим дијелом заштити сељака од каниталистичке експлоатације,
1 преко разних културно-просвјетних акција подигне његов културни
гиво.
У том периоду Партија ј е посгала водећа снага у црногорском наЈ,иО!налном покрету. Око свог националног програма она ј е успјела да
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ожупи брајне федералистичке масе, које су истицале да су им ближи
комунисти него федералЈИстичко. вођство. Међушим, она се није на
том ллану ослањала само иа федералистичке масе, него је интензивно
настојала да и радне масе из тзв. „бјелашког" табора окупи у борби
за националну равноправност. Тај програм се највећим дијелом остваривао гфеко Црногорског народног фронта слободе. На програму Народног фронта К П Ј је у Црно.ј Гори окупљала све радне слојеве друхптва, радничку класу, сељаштво, средњошколску, сеоску и студентску
омладину и жене. У раду на стварању Народног фронта Партија је у
Црној Гори повремено уепијевала, преко неких конкретних акција, да
оствари сарадњу и појединих опозиционих група и струја, о чему је
раније било говора. Међутим, Партија такву сарадњу није могла да
оствари код вођства опозиционих грађанских странака, у врху, јер она
нијесу интимно >ни била за борбу против фа1шистичке опасности. Напротив, она су ематрала да им опасност пријети од К П Ј више неш од
фишизма. Због тога су се и супротетављала антифашистичком расгголожењу ширсИких сло1јева народа, Што је доводило до раслојавања унутар њихових Странака. Таква схватања ће највећи дио грађанских по
литичара у току П свјеткжог рата одвести у колаборацију с'а окупатором.
За окупљање демократских снага у Народном фронту велики је
значај иМала „Платформа за сарадњу свих Црногораца за демократију
и равноиравност Црне Горе у Југославији", објављена крајем 1937. године. На бази Платформе постигнут ј е споразум с представницима појединих опозиционих група за уче^шће у неким важним политичким
акцијама, као што су биле антирежимске демонстрације приликом доласка предсј'еднима владе М. Стојадиновића у Црну Гору (у септембру
1938), парламентарни избори и друге.
Поводом значајних међународних догађаја — као што су били
припајање Ауетрије Трећем Рајху, комадање Чехоеловачке, упад италијанских трупа у Албанију — организација К П Ј у Црпој Гори организовала ј е масовне демонстрације у којима ј е стварано борбено јединство црногорског народа и манифестовано нерасположење према
страним завојевачима. К П Ј у Црној Гори ј е енергично уетала и против
италиј анске политике убацивања политичких емиграната и подстицања еепаратистичких елемената на отцјерљење Црне Горе од Југославије. Тим поводом су црногороки комунисти објавили проглас своме
народу, у коме се недвосмислено каже: „Црна Гора може бити слободна, с'амо у слободној, демократски уређеној и независној Југославији. Судбина Црне Горе нераздво|јно ј е везана за судбину ХрваИске,
Србије, Македо1није, Словеније, и Босне и Херцеговине. Само у заједничкој борби црногорског народа и осталих народа Југославије
једино ј е могуће извојевати да Црна Гора, као и остале наше покрајине, буде слободна и равноправна јединица и да живи слободним, националним животом у оквиру државне заједнице Југославије".
Уочи II свјетског рата Комунистичка партија у Црној Гори била
је израсла у н&јјачу и на(јборбевију политичку снату. У годинама кој е су претходиле рату она ј е успјела да створи борбено јединство рад90

прве илигалне организације из љета и јесени 1941. год^ше, које су биле клице будућих четничких .организација, називају Организација за
заштиту
народа,
Гвоздена
рука и сл., а прве организације које с у
потнрај [јесени 1941. формиране по упутствима Драже Михаиловића
добиле су назив Народна
војска.
Прва оружана формација пуковника
Б а ј а Станишића од фебруара до јула 1942. има исти назив, а њени
припадници називају се националистима. У оквиру Станишићеве Народне
војске
постојала ј е и посебна четничка команда. Иано су пОстојале извјесне формалне, прије свега организационе. разлиже, у суштини се ради о једној идеологији и о једном покрету. Међутим, ако се за
међуратну четничку организацију у Црној Гори може рећи да није
имала већег утицаја и да није, успјела да •створи неку своју традицију,
то :ни у ком случа1ју не З1начи Да су грађанже онаге но(је. су стајале на
великосрпоким позицијама биле малсбројне. Након ацрилског слома
те оу снаге бројно још више ојачане и постале су главни но.силац четничке организације, односно покрета Драже Михаиловића у Црној
Гори.
Пошто су коријени друштвено-политичких односа који су владали у току народноослоЈбодилачког рата и револуције (1941 -— 1945) у међуратном периоду, потребно ј е нешто рећи и о оним снагама које су се
окупљале око организације К П Ј у Црној Гори.
Када ј е пребродила кризу коју јој је наметнуо режим шестојануарске диктатуре, Комунистичка партија Југославије у цјелини
заузела ј е од средине тридесетих година много гпиру и за народе Ј у го/славије, а посебно' за. широке народне слојеве, прихватљивију политичку оријентацију. Тој новој оризентацији К П Ј посебво су дала печат
два момента: прво'; одлучно- заузимагве за рјешење националног питања, с нагласном да се оно ријеши у границама Југославије, и друго, рад
на стварању широког антифашистичког народног фронта кО'ји би о к у
пио све демократск-е снаге у земљи, у првом реду раднике, сељаке и
лијево оцредијељену интилигенцију, а затим и «не демократске, енате
из редова опозиционих грађанских странака које су показивале спремност да се боре против фашизације земље, за увођење демократских
слобода и рјешавање актуедних политичких и економских проблема
земље.
Од 1935. године до избијања рата Комунистичка партија у Црној
Гори ј е радила на свом организационом јачању, а затим на чврстом
повезивању са широким слојевима радног народа. Она је успјела да
оосвоји (организације УРС-а и да преко њих политички организује
црногорско раднихптво у борби за-боље услове живота. Она је такође
проширила евој утицај на црногорско село и цреко задружних организација, као што су Сељачко
братство и Сељачка
самопомоћ,
успјела
да добрим дијелом заштити сељака од каниталистичке екеплоатације,
а преко разних културно-проевјетних акција подигне његов културни
ниво.
У том периоду Партија ј е постала водећа снага у црногорском националном покрету. Око свог националног програма она је успјела да
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окупи бројне федералиспитгке масе, коде су истицале да су им ближи
комунисти него' федералИстичко вођство. Међутим, она се није на
гом плану ослањала само на федералиешчке масе, него ј е интензивно
настојала да и радне масе из тзв. „бјелашког" табора окупи у борби
за националну равноправност. Тај програм се највећим дијелом остваривао преко Црногорског народног фронта слободе. На програму Народног фронта К П Ј ј е у Црној Гори окупљала све радне слојеве друштва, радничку класу, еељаштво, средњошколску, ееоску и студентску
омладину и жене. У раду на стварању Народног фронта Партија ј е у
Црној Гори повремено успијевала, преко неких конкретних акција, да
оствари сарадњу >и појединих опозиционих лруиа и струја, о чему ј е
раније било говора. Међутим, Партија такву сарадњу ниде могла да
оствари код вођства опозиционих грађанских етранака, у врху, јер она
нијесу интимно ни била за борбу против фашистичке опасности. Напротив, она с у сматрала да им опасност пријети од К П Ј више него од
фишизма. Због тога су се и супротстављала антифашистичком расположењу широких слОјева народа, хпто је доводило до раслојјавања унутар њихових странака. Таква 'Схватања ће највећи дио грађанских по
литичара у току П свјетског рата одвести у колаборацију с'а окупатором.
За окупљање демократских снага у Народном фронту велики је
значај имала „Платформа за сарадњу свих Црного-раца за демократију
и равноиравност Црне Горе у Југославији", објављена крајем 1937. године. На бази Платформе поетигнут ј е споразум с представницима појединих опозиционих група за учешће у неким важним политичким
акцијама, као ш т о с у биле антирежимске демонстрације приликом доласка предсједнима владе М. Стојадиновића у Црну Гору (у септембру
1938), парламентарни избори и друге.
Поводом значајних међународних догађаја — као што су били
припајање Аустрије Трећем Рајху, комадање Чехословачке, упад ита- •
лијанских трупа у Албанију — организација К П Ј у Црноо Гори организовала ј е масовне демонстрације у којима ј е стварано борбено јединсгво црногорског народа и манифестовано нерасположење према
страним завојевачима. К П Ј у Црној Гори ј е енергично устала и против
италиа^анске политике убацивања политичких емиграната и подстицања сепаратистичких елемената на отцјерљење Црне Горе од Југослазије. Тим поводом су црногороки комунисти објавили проглас своме
народу, у коме се недвосмислено каже: „Црна Гора може бити слободна, с'амо у слободној, демократски уређеној и независној Југославији. Судбина Црне Горе нераздно|јно ј е везана за судбхшу Хрватске,
Србије, Македо1није, Словеније, и Босне и Херцеговине. Само у заједничкој борби црногороког народа и осталих народа Југославије
]едино ј е могуће извојевати да Црна Гора, као и остале наше покрајине, буде слободна и равнопраЕна јединица и да живи слободним, националним животом у окниру државне заједнице Југославије".
Уочи II свјетског рата Комунистичка партија у Црној Гори била
ј е израсла у најјачу и надборбенију политичку снагу. У годинама кој е су претходиле рату она ј е успјела да створи борбено' јединство рад29

шка, еељака, црогресивне интелигенције и других демократских сна•а у Црној Гори, што ће бити од далекосежног значаја за онако успјепан почетак ослободилачког рата, као и за његов даљи ток. Након
шрилског сло/ма, редови КПЈ су ој|ачани доласком црногорсних ко~
гуниста из других крајева Југославије, а нарочито активиста са Бе)1градског универзитета. Међутим, том приликом су са колонама избјелица дошли и многи официри и други режиму одани људи, који су
луж1бовали у разним крајевима Југославије — судије, професори,
гчитељи, среоки начелници, по.тшцајци, жандарми, граничари, финани. Долазак ових структура пореметио ј е дотадашњу друштвено-поситичку констелацију на штету снага које су 1се груписале око Когунистичке партије. У почетку се утицај ових снага није осјећао у
ећој мјери, јер су биле неорганизоване. Међутим, касније, послије
»купаторских појачања у току јулоке офанзиве, када су се ове снаге
говезале са осталим контрареволуционарним снагама у Црној Гори,
;ошла је до изражаја и њихова не мала онага. Послије повезивања
гонтрареволуционарних 'снага са Дражом Михаиловићем народноослоодилачки покрет у Црној Гори добио ј е нову димензију.
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ОКУПАЦИЈА ЦРНЕ ГОРЕ И ПОКУШАЈ ИТАЛИЈАНСКОГ
ОКУПАТОРА И ЦРНОГОРСКЕ ФЕДЕРАЛИСТИЧКЕ СТРАНКЕ ДА
РЕСТАУРИРАЈУ ЦРНОГОРСКУ ДРЖАВУ
Италија је почела да се интересује за црногороко питање одмах
послије I свјетског рата. У то вријеме у Италији су се еалазиле црногорске трупе, концентрисане у неколико лошра, које је италијанска
влада (на основу конвенције од 30. априла 1919, закључене са црногорском емигранцокоом владом) издржавала и обучавала. Ове јединице
су биле, формиране од политичких присталица краља Николе, а требало је да послуже као средство за остваривање планова краља Николе и црношрске емигрантске владе. Ти планови су за крајњи цил>
имали углавном ре(стаурацију само1сталне црно-горске државе. 1 Италија је указивала гоетопримство црногорској влади и уопшгге црногорекој
емиграцији и предузимала дипломатске кораке ради рестаурације црногорске државе из посебних, династичких, разлога (родбинска веза
династија Петровић — Савоја) и, још више, што је на тај начин вршила директан притиоак на Веоград, у циљу остварења својих империјалистичких планова на Валкану. Потписивањем Рапалског уговора
италијанска влада се обавезала да распусти црногорске војне логоре
у Италији и да напусти евоју дотадашњу политику у погледу реста урације Црне Горе. То је Италија и учинила, пошто јој смрћу краља
Николе (1. III 1921) извршење њених обавеза, преузетих Рапалским
уговором, било и олакшано1. Двадесет четвртог марта 1921. године црногорска војска у Италији је разоружана, а 1. јуна исте године потпуно
ликвидирана; одмах затим италијанска влада је отказала помоћ влади
Јована Пламенца.2
Долаоком фашизма на власт настаје ново поглавље италијанеке
екпанзионистичке политике. То је доба када иредентизам постаје во1 О томе опширније: Др Димо Вујовић, Уједињење
Титоград 1962, 416 — 438.
2 Исто, 429 — 434.
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цећа идеја у спољнод политици фашизма. У центру пажње те политике
налазио се Балкан (Југославија, Албанија, Грчка). Без обзира на званичне односе /са нашом земљом, фашистичка Италија није никад напустила идеју о разбијању Југославије. То- се, нарочито изражавало од
цоласка грофа Ћана за министра спољних послова Италије (9. VI 1936).
Гакву политику Италија није напуштала ни онда кад с у њени односи
:а Југославијом били формално пријатељски (за вријеме владе Миггана Стојадиновића). Штавише баш је у то вријеме Италија претендозала на Далмацију, Хрватску м на Косово. Понекд је она одлагала едеу о разбијању Јушелавије, —• на примдер, када ј у ј е требало придо>или за подјелу Албаније или Грчкзе, — али је никад није напуштала,
пто потврђује и девиза фашистичких вођа: „Треба сврсисходно поттомагати и подстицати сваку могућноет, која би довела до слома и
>асула других народа". 3 Италији ј е била посебно стало до тога да по:тане балканска земља какО' би могла заузети 'стратегијски важне погожаје на Балкану, па ј е настој ала да придобије за своје планове и
Ситлера. Још у првим контактима између представника Хитлера и
Лусолинија истакнуто1 ј е да Хитлер даје одријешене руке Италији у
ситању читавог Медитерана ( називајући га још и ита.лијанским мо>ем) и држава Балканског пОлуострва које леже у базену Медитерана,
ражећи У накнаду за то слободу акције у колонијама, које су, како
е Хитлер сматрао, биле животна потреба њемачког народа.4
Иекрцавањем у Албанији (7. IV 1939) Италијани су отворили мособран за даље продирање на Балкан. Једна од важних мјера италиацаког Министарсгва 1Спољних послова, послије запо1си1јед|ања Албаниј била ј е формирањ1е бироа за иредентизам у ПодЈсекрегаријату за
^лбнију.5
Послије анектирања Албаније,, Италија ј е убрзала акцију проив Јутославије. Чекао се само повољан тренутак за почетак. Среином 1939. године Хитлер ј е савјетовао италијанској вЛади да прву
овољну прилику искористи за комадање Југославије и да у том
лучају окупира Хрватску и Далмацију. Међутим, Италија тада није
>ш била спремна за рат, који би имао европске а поготово евјетске,
азмјере. Избијање II свјетског рата између сила Осовине с једне и
нглеске и Фраццуске с друге стране још више ј е спречавало Итаију да предузме оружану акцију против Југославије, па се фашистик'а дипломатија морала задовољити пропатандистичком акцијом у
иљу подривања земље изнутра. Фашистичко вођство је настојало да
скористи унутрашњополитичке проблеме у Југославији, у првом реу неравноправан положај Хрвата, Македонаца, Црногораца и других
арода, па приступа оживљавању сепаратистичких тенденција код неих од њ!их, настојећи на разне начине (новцем или обећањем високих
>ложа.ја у новом поретку) да придобије за своје циљеве поједине
ичности, почев од најодговорнијих државника до појединих личности
3
4
5

Дневник грофа Ћана, Загреб 1948, 28.
Тајни архиви грофа Ћана, Загреб 1953, 58, 3®2 и даље.
Дневник грофа Ћана, 88.
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из оггозиције, које су биле незадовољне ондашњим стањем у Југославији. Отуда и италијанско настојање да се у цијелој земљи организује
шпијунска мрежа и петоколонашке агентуре у војсци, држзавном апарату и редовима странака — како режимских и прорежимских тако и
опозиционих.
Непосредно пред рат, а нарочито послије запосједања Албаније,
поново >је оонивио италијаноки интерес за југословенску територију.
Италијанска обавјештајна служба је појачала рад, настојећи посебно
да дозна расположење нашет живља према Италији. 6 У маду 1939. године у Бе|Ограду је отворен италијански туристички биро, а отпочеле
су и припреме за отварање неколико привредних предузећа, која би,
разумије ее, била база за италијанску пропаганду у Југославији. 7 С-редином љета 1939. регистроеано' је више прелаЗака италијанских обавјештајних официра под лажним именима у нашу земљу. 8
У то вридеме поново ,је актуе,лизована и италијанска политика
успостављања црногорске државе. Предузимане су у том погледу и
конкретне мјере.
Сепаратаста1Ч1ш_ШШ11.1^т, која се у Црној Гори почела осјећатк
непхто' прије италијанеког запасиједања Албаније,9 још више је појачана. Тако' (је већ од априла почело растурање по Црној Гори штампаних летака с потписом Мила од Црне Горе (МПо оЛ Моп1епе§го), у којима се „Драги моји Црногорци" позивају на „велико1 свијетло~дјело
ослобођеше старе свете отацбине.10 Растурање оваквих летака настављено' ј е током цијеле шдине.
Послије. италијанског упада у Албанију (7. априла 1939), у по~
јединим крајевима Црне Горе почела се осјећати доста жива активност
аа отцепљењу Црне Горе. О томе је Билтен
Одељења за д р ж а в н у
заштиту МУП-а за јул 1939. године писао:
„На територији Зетске бановине а поглавито у срезовима: детињском, барском и подгоричком, у последње време упорно се пдФ е
вести о сиором издвајању Црне Горе од Југославије, и о доласку црПО"
горског принца на престо самосталне Црне Горе. Подручним управ0°""
-полшџ1Ј ски.м власпима на територији пређашње Црне Горе наређ0 ио
је да предузму поггребне мере и безусловно на своме подручју спр^ че
и онемогуће сваку сепаратистичку акцију и сузбију Иве а л а р м а н т н б и
в Архив Историјског института у Титограду (даље, АИИ — Т), V 1 — 4
Билтен Одељења за државну заштиту Министарства унутрашњих послова МУН
за јул 1939.
7 Исто, Билтен Одељења за државну заштиту МУП-а за мај 1939.
8 Исто, за јул 1939.
8 Крајем 1938. и почетком 1939. године Одељење Министарства у н у т р а и п ^
послова за државну заштиту у Београду забиљежило ј е да ј е Михаило Петро^* >
унук краЖа Николе (МЦо 1о1Мш11епе8гр), који је живио у ЛондонУ*ематрав ~ ее
- « а с љ ^ н Ј ^ Ј 5 р н о г о р с к о г пријестлла, слао поштом појединим лицима на ЦетЈ1 ^
брошуру на енглеском језику под насловом „Издајство Црне Горе", у којој
прокагира идеја о „великој Дрној Рори". У ствари није се радило о Миха*?^
Петровићу већ о/Једном авантуристи, У овој брошури се налазила мапа „будУ"
Црне Горе (АИИ—=Тг V Г—4/39^
10 АИИ—Т, V 1—4 (39), Билтен Одељења за државну заштиту МУП-а, У№>
септембар. 1039.
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енданциозне вести као и да против одтвормих лица најхитније и
гајстрожије поступају по закону". 11
Атитацији за отцјепљење Црне Горе доприносили су и поједини
[олитичии емигранти, некадашње присталице краља Николе, који су
е баш у то вријеме вратили из иностранства. Ова ј е акција без сумње
ила подЈстакИута од Италијана.
Италијанска акција у Црној Гори уочи напада на Југославију
10же се, дијелом пратити и према италијанским изворима. У повјерљиом писму Итблијанског посланства у Беаграду од 15. јуна 1940. го;ине, упућено италијаноком конзулу у Дубровнику каже се: „Пара[елно са пропагандистичком а к ц и ј о м , која се .сада организује међу
лбанском мањином у српском дијелу Македоније, мора се безувјетно
рганизовати слична акција и у Црвој Гори, као покрајини која ее
раничи са Албанијом". 12 Италијанска влада је рачунала да је Црна
'ора плодно тле за усп|ј ешно развијање италијанске пропаганде, смарајући је центром политичких незадовољника у Југославији. Такву
цјену, која, разумије се, није била тачна, италијанска влада је засниала на политичком незадовољству због неријешеног националног пиања и тешког енономског стања у Црној Гори. Оеим тога, Италија ј е
чекивала да ће за своју акцију у Црној Гори добити и подршку Црноорске федералистичке етранке. О томе се у цитираном писму итагијанског посланства у Београду каже: „Ова тешка политичка и екоомска ситуација у Црној Гори могла би се успјешно искористити за
аше пропагандистичке сврхе. Вјероватно неће бити тешко у оваквој
ешиој ситуацији придобити за наше циљеве незадовољне Црногорце,
арочито када ее зна да фашистичка Италија има у Црној Гори још
д раније приличан број симпатизера у редовима тзв. „црногорских
зедералиста".13
У италијанским политичким круговима се разматрало шта да се
ади са Црном Гором. Помишљало се и на њено припајање Албанији,
ли се од тога одустало1, због тога што би се у том елучају, к)ако су
Гталијани, не без основе, оматрали, „у тим двјема малим др|жавама
творио хаос и вјечита борба за превласт, јер Црногорци не би никада
вогли дозволити да им господаре Арнаути, које они мрзе поодавно".14
'азматрана је и могућност отцјепљења и стварања засебне државе,
ли се сматрало да би без већих материјалних могућности таква држаа тедако могла да опстане. Због тога, а прије свега због настале међуародне еитуације, одустало се привремено од акције разбијања Ј у ославије, па самим тим и од отцјепљења Црне Горе, „све дотле док
лада на Балкану стање какво ј е сада", у ствари док се не измијени
11

7Л 1939.

АИИ—Т, V 1—4 (39), Билтен Одељења за државну заштјту МУП-а за

12 Републички секретаријат за унутрашње послове у Титограду
(даље:
СУП—Т). Писмо ј е објављено у цјелини у мојем чланку: Окупација
Црне Горе
941. године и планови око стварања „независне"
црногорске
државе,
Историјски
аписи даље: ИЗ) бр. 2, 1901, 275>—277.
13 Исто.
14 Исто
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ситуација на Балкану изазвана ратом. 15 Остало се на томе да се поради да 'се у Црној Гори организује „тиха пропаганда" и да се ту
стекне Јпто више политичких пријатеља коди би Италији „ у потребном
момеету могли бити од користи", а да се помогне евентуална акција
Црногораца за стварање независне бановине по угледу на Бановину
Хрватску (послије споразума Цветковић — Мачек). 16
Улазак

окупаторских

трупа
у Југославијуи
прилике
у Црној
Гори

еконолско-еоцијалие

На вијест о паду владе Драгише Цветковића (која је потписала
протокол о приступању Југославије Тројном пакту), образовању нове
владе .генерала Душана Симовића и масовјним демонстрацијама широм земље 27. марта 1941. године, које су изразиле снажно антифашистичко расположење широких народних маса, Хитлер је истога
дана у Берлину одржао савјетовање са члановима њемачке Брховне
команде и другим истакнутим личностима Рајха, на којем је донееена
одлука о нападу на Југоелавију. То ј е условило да ее почетак акције
Барбарскса („Вагћагозза") (напад на СССР) одгоди за четири недеље. 17
Хитлер се заложио да се на Југоелавију удари „немилосрдном жестином", да се она порази „муњевитом брзином" и, најзад, да се разбије
и војнички и као држава, не чекајући евенггуалну изј ; аву нове владе о
лојалности. 18 То ј е требало1 да има одређени политички и војни значај,
у првом реду да се, заплаши Турска да не би правила сметње њемачком
походу против Грчке, а затим да се добије у времену како би акција
Барбароса
могла благовремено да почне према новом плану. Истога
дана (27. марта) Хитлер ј е до^нио Директиву
бр. 25. о нападу на Југославију, којом се одлучује и о почетку операције Марита (напад на
Грчку). 19 За напад на Југославију Ње.мци су одлучили да затраже
поМоћ од Италије и Мађарске, дијелом од Бугарске и Румуније, а рачунали су да се могу ослонити и на поједине политичке партије и групе у ЈуШ|слав1ији, (ХСС, усташки покрет и др.). До напада на нашу
земљу питање подјеле југоеловенске територије, још ниј е било рашчишћено. Иетина, у Хитлеровом Главном стану се рачунало да ће рат
против Југоелавије бити популаран у Италији, Бугарској и Мађарској
због ггретензија иредентистичких и ревандикационих кругова у овим
земл>ама према неким југасловенским територијама, па је одлучено да
се Италији стави у изглед далматинска обала, Мађарсиој Банат, а Бугарокогј Македонија. 20 Тек 12. априла, пошто ј е капитулација краљевске
југословенске војске била већ на помолу, Хитлер је издао
Привремепе
смјернице
за п о д ј е л у Југославије,и
Привремене смјершгце -еу предзи ~
'Исто.
Исто.
17 Зборник
,
докумената
и података о народноослободилачком
словенских
народа (у даљем тексту: НОР), том II, књ. II дио, док. 1.
18
Исто.
19 Исто, II дио, док. 2
20 Исто, II дио, док. 1.
21 Исто, II дио, док. 14.
15

16

рату

југо-

37

ле да дио Словеније припадне Рајху, Прекомурје, Барања и Бачка
ађарској, источни дио Македоније и Србије Бугарској, да се подруе уже Србије и Банат ставе под њемачку војну упраЕу, да се Хрвата прогласи за самосталну државу, а о!стала подручја, укључујћи ту
>сну и Црну Гору, да се додијеле фашистичкој Италији, којој се пре•шта и „политичко уобличење ових подручја". При томе, к а ж е се у
жвременим
смјерницама,
може доћи у обзир и поновно успостав.љаг саМосталне Црне Горе.22 Дефинитивна наредба о подјели југослонаке територије између окупаторских држава извршена је тек поије окупације Југославије, али су многа подручја остала спорна за
е вријо.мс рата.- :! Демаркациона линИја'измеђУ њемачке и италитске окупационе зоне повучена је 23: априла. Она, међутим, није
тала дефинитивна, због Мусолинијевих тежњи да читава Независна
Јжава Хрватска уђе у италијаИску интересну сферу. 24 Најзад је сре1ном маја — демаркациона линија коначно утврђена. Од тромеђе на
лраванкама, она ј е поШла на Врсник, затим Полков Градец, Јежице,
т. Јанж, Костањевица, Самобор, Петриња, Глина, Босански Нови, Саки Мост, Мркоњић Град, Доњи Вакуф, СарајевО, У1стипрача, Прибој,
>ви Пазар, Орлова чука (1274), Урошевац, Тетово, Кичево, Охридско
зеро, Преспанско језеро. Сјеверна зона припала ј е Њемачкој, а ј у на Италији. 25
Чим ј е сазнао за догађаје од 27. марта у нашој земљи, командант
•алијанских оружаних снаГа у Албнији генерал Уго Кавалеро (ТЈ§о
1ш11его) ј е по Мусолинијевом одобрењу наредио трупама на ј у словенско-албанској граници да затворе све правце који из Југосла[је воде у Албанију, а нарочито правце из Црне Горе према Скадру
из рејона Дебра према Тирани, у циљу заштите (јединица 9. италинаке армије које су се налазиле на грчком фронту. Ускоро затим
вршено ј е прегруписавање итадијанских (снага у Албанији, тако да
• пет дивизија (СепШиго,
РидИе, Кипепзе,
Ргтепге и РгпегоГо),
два коичка пука (МИапо и АозГа) и двиј е групе црних кошуља
повучени са
•чког фронта, а ускоро су затим и двије дивизије (Меззгпа
и
МагсЈге),
|је ј е тек требало) да стигну у Албанију, 1орИјентис1ане према југоовенско-албанској граници.26 Уочи напада на Југославију, ноћу 5/6,
рила, 9. италијанска армија је према југословенском фрооту имала
дам дивизија, један планински одред и два коњичка пука, против чери дивизије југословенске војске ( ш ј е нијесу имале авионоку шлдрсу, моторизацију и оклопне јединиод, нити довољан број портивтенковмх и противавионских оруђа). 27 На екадарско-косов1ском одсједу (од
•ћа Бојане до вододјелнице између Црног и Бијелог Дрима) налазио
"Исто.
0 Види о томе: Велимир Терзић, Југославија
у априлском
рату 1941, Тиград 1963, 012—613.
21 Зборник
НОР, II, 2, II дио, док. 22.
25 Ослободилачки
рат народа Југославије
(даље: ОРНЈ) 1941—1945 I Б е рад 1957, 30—34.
26 Терзић, н. д ј . , 239.
27 Исто, 2301—581.
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се 17. армијсми корпу1с са чегири дивизије и ј едан планински одред, ц т о ;
оклопна дивизија Ћентауро
налазила се у рејону Скадра, планински
одред Вале у долини Дрима према Гусишу, пјешадијска дивизија Цу.
ље у рејону Кукеша, док су пјешадијске дивизије Месина
и
Марке,
чије ј е пребацивање било у току, имале задатак да дођу у рејон Скадра.28
Сјутрадан по избијању рата јединице из састава 3. групе арм и ј е
југословенске војске, на скадарско-чшсовском одсјеку (Зетска ц Ј[осовјока дивизија и Комски одред) предузеле су офанзиву тако да еу
хови дјелови од 8. до 13. априла успје.пи да продру, у дубину албанске територије и допру надомак Скадра. Уводећи у борбу т е н К о в е г
Италијани су успјели да зауставе напредовање југословенских ј е диница, а затим да пређу у противнапад. Италијанима је било стало
да прије Њемаца стипну у Црну Гору, па ј е 17. армиоеки корпус од
дивизије ; : Ћентауро,
Месина
и Марке),
користећи прекид непријатељства збот преговора о примирју и повлачење јединица Зетске диби зи је, преузео наступање из Албаније на територију Црне Горе у д в а
правца: Скадар — Подгорица — Никшић — Билећа — Требињ^ л
Скадар — Цетиње — К о т о р — Дубровник. Оедамнаестог априла И т а .
лијанске јединице су заузеле Цетиње, Котор, Подгорицу, Никшић, Вилећу м Требиње и у рејону Дубровника спојиле се с оним снагама које
су стигле од правца Метковића и Мостара.29 Њемачка 60. моторизована дивизија наступала ј е са правца Пећи ка Подгорици, а њемачка 8.
оклопна дивизија преко Пријепоља, Пљеваља, Биоелог Поља, Берана,
Колашина, Подгорице, и 17. априла заузела ј е НикшИћ. Убрзо послије
капитулације југословенске војске, њемачка 8. оклопна дивизија ј е са
простора Никшића пребачена у рејон прикупљања Шабац — Ваљево
( а одатле почетком маја у рејон концентрисања за Источни фро0т), а
окупација Црне Горе препупггена је јединицама 9. италијанске армије,
однооно 17. армијском корпусу. 30
Команда италијански трупа у Албанији наредила је, 25. аг ( Р Ила
1941. године дивизији Месина,
чија ее команда налазила на Це1":ињу'
да посдедне Црну Гору. Осим Месине,
која ј е у свом саставу
^ ^
два пјешадијска (93. и 94.) и један артиљеријски пук (Други), 1 ( % р и ,
гију црних кошуља, 18. минобацачки батаљон (дивизион) и ДРУГ®ИЛНИ
штапске јединице, за окупацију су још употријебљени: 11. мо? ^^^
батаљон краљевских карабинијера, 106. батаљон граничне
један батаљон финансијоке страже, један мотоциклистички пол Т и .
ски батаљон из дивизије Марке, јединице морнарице са штабом 1 ? с и ш
вту. 81 До нраја маја (када оу 40. пјешадијски баТаљон дивизије МС
Исто, 377—378.
Исто, н. д ј . , 567.
30 Исто, н. д ј . , 640.
^оград
31 Војо Тодоровић, Подгорички
срез у трииаестојулском
устанку, Б^е бо1054 14—20- Владо Стругар и Перо Раичевић, Разеитак народноослободилач
црна
< рбе 'у Црпој Гори 1941 — 1945, ИЗ бр. 1—2, 1955, 293; Батрић Јовановић^ а Л ић,
Гора У НОР и социјалистичкој
револуцији
1, Београд 1960, 18; Ешреф В р м
Окупациони систем у Црној Гори и међународно
право, ИЗ бр. 2, 1962.
28

29

39

але да дио Словеније приттадне Рајху, Прекомурје, Барања и Б а ч к а
Дађарској, источни дио Македоније и Србије Бугарској, да се подру[је у ж е Србије и Банат ставе под њемачку војну управу, да се Хрватка прогласи за самосталну државу, а >остала подручја, укључујћи ту
Зосну и Црну Гору, да се додијеле фашистичкој Италији, којој се пре;ушта и „ПОЈШТИЧКО уобличење ових подручја". При томе, к а ж е се у
Јривременим
смјерницама,
може доћи у обзир и поновно' успостављаЕ>е сам(осталне Црне Горе.22 Дефинитивна наредба о подјели југосло!енсже територије између 10купаторских држава извршена је тек полије окупације Јушславије, али су многа подручја остала спорна за
ве врије.ме рата. 23 Демаркациона лиНИ]а"Између'нГеттаТчке и итали-'
анске окупационе зоне повучена је 28. априла. Она, међутитат-није
•стала дефинитивна, због Мусолинијевих тежњи да читава Независна
1ржава Хрватска уђе у италијанску интересну сферу. 24 Најзад је сре[ином маја — демаркациоиа линија коначно утврђена. Од тромеђе на
Сараванкама, она ј е попЛла на Брсник, затим Полков Градец, Јежице,
Пт. Јанж, Костањевица, Самобор, Петриња, Глина, Босански Нови, Са[ски Мо)ст, Мркоњић Град, Доњи Вакуф, Сарајево, У1стипр1ача, Прибој,
Јови Пазар, Орлова чука (1274), Урошевац, Тетово, Кичево, Охридско
езеро1, Преспанско језеро. Сјеверна зона припала ј е Њемачкој, а ј у кна Италији. 25
Чим ј е сазнао за догађаје од 27. марта у нашој земљи, командант
[талијанских оружаних 'Снага у Албнији генерал Уго Кавалеро (И§о
ЗаллаНего) ј е по Мусолиниј евом одобрењу наредио трупама на ј у 'ословенско-албанској граници да затворе све правце који из Југослашје воде у Албанију, а нарочито правце из Црне Горе према Скадру
I из рејона Дебра према Тирани, у циљу заштите јединица 9. италианоке армије које су се налазиле на грчком фронту. Ускоро затим
гзвршено ј е прегруписавање италијанских (Снага у Албанији, тако да
:у пет дивизија (СепГаиго,
РидИе, Кипепзе,
Пгепге
и РтегоГо),
два ковичка пука (МИапо и АозГа) и двије групе црних кошуља
повучени са
•рчког фронта, а ускоро су затим и двије дивизије (Меззгпа
и
МагсЈге),
соје ј е тек требало да стигну у Албакију, оријентиоане према јутоЈловенско-албанској граници.26 Уочи напада на Југославију, ноћу 5/6,
шрила, 9. италијанска армија је према југословенском фро-нту имала
:едам дивизија, један планински одред и два кон>ичка пука, против чеД1ри дивизије југословенске во-Јске (ко1је нијесу имале !ав,ионску подрлку, моторизациј у и оклопне ј единице,, нити д овољан број портивтенков:ких и противавионских оруђа). 27 На скадарско-косов1ском одсјегку (од:
^шћа Бојане до вододјелнице између Црног и Бијелог Дрима) налазио
22 Исто.
ф Види о томе: Велимир Терзић, Југославија
у априлском
рату 1941, Ти'оград 1963, 612—613.
24 Зборник
НОР, II, 2, II дио, док. 22.
25 Ослободилачки
рат народа Југославије
(даље: ОРНЈ) 1941—1945, I, Б е >град 1957, 30—34.
26 Терзић, н. д ј . , 239.
27 Исто, 2391—581.
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се 17. армијски карпу)с !са четири дивизије и једа1Н планински одред, и то:
оклопна дивизија Ћентауро
налазила се у рејону Скадра, планински
одред Вале у долини Дрима према Гусишу, пјешадијска дивизија Пуље у рејону Кукеша, док су пјешадијске дивизије Месина
и
Марке,
чије ј е пребацивање било у току, имале задатак да дођу у рејон Скадра.28
Сјутрадан по избијању рата јединице из еастава 3. групе армије
југословенске војске, на скадареко-коеовском од!сјеку (Зетска и Косо>в)ака дивизиј а и Комски одред) предузеле еу офанзиву тако да су њихови дјелови од 8. до> 13. априла уепјели да продру, у дубину албанске терИторије и допру надомак Скадра. Уводећи у борбу тенкове,Италијани су уепјели да зауставе напредовање југословенских јединица, а затим да пређу у противнапад. Италијанима је било стало^
да прије Њемаца стипну у 1Дрну Гору, па ј е 17. армијски корпуе од три
дивизије: Ћентауро,
Месина и Марке), користећи прекид непријатељства збот преговора о примирју и повлачење јединица Зетске дивизије, преузео наступање из Албаније на територију Црне Горе у два
правца: Скадар — Подгорица — Никшић — Билећа — Требиње и
Скадар — Цетиње —1' Котор — Дубровник. Седамнаестог априла италијанске јединице су заузеле Цетиње, Котор, Подгорицу, Никшић, Билећу м Требиње и у рејону Дубровника спојиле се с оним снагама које
су етигле од правца Метковића и Мостара.29 Њемачка 60. моторизована дивизија наетупала ј е са правца Пећи ка Подгорици, а њемачка 8.
оклопна дивизија преко Пријепоља, Пљеваља, Бијелог Поља, Берана,
Колашина, Подгорице, и 17. априла заузела ј е НикшИћ. Убрзо послије
капитулације југословенске војеке, њемачка 8. оклопна дивизија ј е са
простора Никшића пребачена у рејон прикупљања Шабац —- Ваљево
( а одатле почетком маја у рејон концентрисања за Источни фронт), а
окупација Црне Горе препуштена је јединицама 9. италијанске армије,
однооно 17. армијском корпусу.30
Команда италијански трупа у Албанији наредила је, 25. априла
1941. године дивизији Месина,
чија се команда налазила на Цетињу,
да посоедне Црну Гору. Осим Месине,
која ј е у свом саставу имала
два пјешадијска (93. и 94.) и један артиљеријски пук (Други), 108. легију црних кошуља, 18. минобацачки батаљон (дивизион) и друге приштапске јединице, за окуЛацију су још употријебљени: 11. мобилни
батаљон краљевских карабинијера, 106. батаљон граничне страже,
један батаљон финансијаке страже, један мотоциклистички полицијски батаљон из дивизије Марке, јединице морнарице еа штабом у Тивту. 31 До нраја маја (када. оу 40. пјешадИјски баТаљон дивизије Месина
Исто, 377—378.
Исто, н. д ј . , 567.
30 Исто, н. д ј . , 649.
31 Војо Тодоровић, Подгорички
срез у тринаестојулском
устанку, Београд
1954, 14—20; Владо Стругар и Перо Раичевић, Развитак народноослободилачке
борбе у Црној Гори 1941 — 1945, ИЗ бр. 1—2, 1955, 293; Батрић Јовановић, Црна
Гора У НОР и социјалистиЧкој
револуцији
I, Београд 1960, 18; Ешреф Вражалић,
Окупациони
систем у Црној Гори и међународно
право, ИЗ бр. 2, 1962. 169.
28

29

39

49. легија црних кошуља стигла у Пљевља) Италијани су успостали своје гарнизоне у готово евим већим мјестима: Цетињу, Котору,
фцег-Новом, Тивту, Будви, Бару, Улцињу, Вирпазару, Подгорици,
>лашину, Андријевици, Беранама, Бијелом Пољу, Пљевљима, Шав:ку, Никшићу Даниловграду, Грахову и Вилусима. 52 Италијанске
аге су остале у овом саставу све до почетка тринаестојулског устаа, када ј е ангажовано пет нових дивизија: (Ри§Ие, Риз^епа, Таго,
!пе21а и Сасс1а1оп с!е11е А1р1) и неколико самостанлних група (Скенр-бег, Друга група алпИнаца Уа11е и друге), о чему ће бити ријечи
сљедећод глави.
У сваком срескОм сједишту постављена је вогјна команда мјеста.
:им тога, постојали су и други органи влаоти: карабинијери (жандаррија), финансијска стража и полицијски апарат.33
Италијански окупатор се дијелом оелонио и на апарат старе влаи Краљевине Југославије, коди се ставио у службу окупатору. Вена жандармеријских станица наставила је да ради под окупатором.
андармерија ј е реорганизовна и неке жандармеријаеке јединице су
ћ 25. априла почеле да раде. 34 Жандармеријоки пук, који се налазио
подручју ЗеТске бановине, стављен је под иоманду 11. мобилног
таљона краљевских карабинијера, с тим што- му ј е за новога команнта постављен италијански пуковник. Крајем априла већ су биле
организоване жандармеријске чете у подгоричкОм, андријевичком,
никшићком срезу. На подручју Подгоричке жандармеријске чете
постављено ј е 8 станица (Подгорица, Голубовци, Горњи Кокоти,
[оче, Брскут, Спуж, Даниловград и Врела) 35 , на подручју Андрије:чке жандармеријске чете 12 станица (Андријевица, Плав, Колашин,
^лићи, Мурина, Краље, Велика, Манастир Морача, Матешево, Лија Ријека, Гусиње и Штитарица) са укупно 120 жандарма 36 , док је
, подручју НиКшићке жандармеријеке чете било диије страже и 19
1'ндармериј|ских станица.37 Оматра се да су онаге бивше жандарме:је које су се ставиле у службу окупатора износиле око 1.000 људи.88
32 У једном извјештају Министарству иностраних послова цивилни комесар
рафино Мацолини је крајем јула 1941. године писао: „Снаге једне дивизије
гсина биле су подијељене у мале гарнизоне од Котора до Бара, од Цетиња до
;>еваља (Архив Војно историјског института у Београду (даље: АВИИ), Архинепријатељских јединица (даље: АНЈ), к. 740, бр. рег. 12/За—2.
33 Е. Вражалић, н. д ј . , 173.
34 У распису командира Андријевичке жандармеријске чете бр. 1 каже се:
рема налогу комитета (Привременог административног црногорског комите— примј. Р. П.) и наређењу команданта Зетског жандармеријског пука Ад. бр.
)д 25. априла 1941. године поново се формира Андријевичка жандармеријска
га. За формирање ове чете одређен је жандармеријски поручних Лалић Н.
гекса..." АВИИ, Четничка архива, ЦЦ—В—2337.
35 АВИИ, Накнадна четничка архива (даље: НЧА), ЦГ—В—2338, Извјештај
>дгоричке жанд. чете бр. 2, од 28. IV 1941.
36
37
38

Исто, ЦГ—-В-Н21337, Распис Андријевичке жанд. чете бр. 1.
Е. Вражалић, н. д ј . , 173.
Б. Терзић, н. д ј . , 661.
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Финагасијску стражу при бившој Бан-ској управи Зетске бановине
италијан)ске окупационе власти су ставиле под команду Централне
команде краљевске финансијСке страже. 39
Полицијски апарат Краљевине Југаславије који се нализио на
подручју Зетске бановине цивилни комесар Мацолини (МаггоНш) преузео је и ставио под своју команду, с тим што ј е уклонио шефа полиције и његове најближе сараднике, који су, како је Мацолини извијестио овоје Министарство спољних послова, „ . . . били способнији да
нас издаду него да нам служе". 4 0
Одмах по запосиједању Црне Горе акупатор је, ослања-јући се на
тек успостављену квислиншку власт, предузео мјере да одузме оружје
које се налазило у народу. Већ 17. априла командант дивизије
Месина,
генерал Франћееко Зани (Кгапсезсо 2аш), који^е У исто вријеме био"
игкбмандант Цетиња, издао је наредбу о- иредаји оружја. У наредби је
стајало да се свака врста оружја, укључујући ту и ловачко, има предати у најкраћем року (за грађане Цетиња рок је био два, а за становништво округа — пет дана). Истовремено је дато упозорење да ће
сваки грађанин који не поступи по наредби бити оштро- кажњен по
италијавском ратпом закону.41
Наредбом од 19. априла окупатор је рок предаое оружја продужио за један дан — до 22. априла.42 Овом приликом он је затражио
помоћ "и од тек формираног Привременог административног црногорског комитета, који ј е ову наредбу објавио преко свог органа Глас
Црногорца,
а мјесним комитетима наредио> да је и сами обнародују.43 И
поред тога што су наредбе о предаји оружја предвиђале оштре санкције за случај неизвршења, окупатор није поетигао жељени циљ, јер
је у народу остало' доста оружја, иоје ј е на иницијативу Комунистичке
партије било већином тајнО' ускладиштено.
Команда мјеста у Цетињу издала је 22. априла наредбу да војна
лица бив!ше југословенске војске (официри, подофицири, војници) која нијесу из Црне Горе морају напустити подручје и вратити се у своја завичајна мјеста до 24. априла, иначе ће бити интернирана. Такође
ј е забрањено ношење југословенских униформи свакоме осим жандармерији.44
Командант италијанског 17. армијског корпуса издао је 30. априла наредбу по којој се проглашавају за ратне заробљенике сви припадници југословенски војних снага који су 17. априла у 12 часова
били раепоређени у елужби „код истих". 45 Њима ј е наређено' да се
одмах пријаве најближој .талијанској војној посади, којој ће истодо39 АВИИ, к. 739, бр. рег. 1/1—52, Наредба високог комесара Мацолинија од
31. маја 1941.
40 Исто, к. 740, 12/За—1.
41 АИИ—Т, X I 2а—1 (41).
42 Исто,Х1 2а—26 (41).
43 Зета, бр. 15, 24. априла 1941. — Наредба о предаји оружја није се односила на жандармерију и полицију које су сарађивале са окупатором. Они су само имали да пријаве оружје које посједују (Зета бр. 17, 1. маја 1941.).
44 АИИ—Т, X I За—3 (41).
45

Зета

бр. 17, 1. м а ј а 1941.
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био и предати оружје, опрему, ратни материјал и др. По истеку три
дана од објавдаивања наредбе, истакнуто је, сви они који се не буду
својевољно предали, биће ух-апшени и кажњени по италијанском ратном закону. Против оних који се до тог времена не пријаве а буду
затечени под оружјјем, истакнуто је, биће примијешене најтеже санкдије утаначене клаузулама примирја, ксје предвиђају и смртну казну. 46
Убрзо су Италијани, из посебних политичких разлога, ослободили из заробљеншптва све Црногорце.47
Првим данима послије капитулације бивше Југословенске војске,
поред опште пометености и нееређеноети које ј е окупација донијела,
дала су печат два догађаја: долазак избјеглица и инфлација папирних
новчаниЦа.
Одмах послије капитулације у Црну Гору су почеле да пристижу
избјеглице 10а Косова и Метохије, из Македоније, Војводине, Боене,
Херцеговине, Хрватеке и других крајева Југославиде, гдј е су били на-*
стањени било' као колонисти, било^ као< радници или службеници. Пошто су им од уласка окупаторских трупа онемогућили даљи опстанак
у овим крајевима квинслиншке. организације из редрва Албанаца и
Мађара, као и усташа, они су у великим масама почели да прИстижу
без икаквих средстава за живот. Њихов број ј е био знатан. Само еа
подручја Косова и Метохије, према италијанским изворима, избјегло
ј е око 5.000 људи. Долазак избјеглица, нарочито 1оних са -подручда Косова и Метохије, забринуо1 ј е и саме Италија1не. Цивилни комееар МацО'Лини је интервенисао код италијанСких власти, али се долазак
избјеглица настављао. Он је на то упозоравао Миниетарство спољних
послова из неколико наврата, а крајем јула о томе јје доставио опширан извјештај. 4 8 У том извјештају Мацолини истиче: „Друге хиљаде
избјеглица придођоше на териториј Црне Горе готово сви без икаквих средстава и к томе са преполовљаним породицама киптећи
мржњом и осветом. Док сам јављао о догађајима не умањујући ни тежину ни домаш&ј, на п0следице, предузео сам маре за помагање, мада ј е то било тешко услед оакудног снабдијевања". 49
Цивилни комесаријат за Црну Гору се преко италијанског Министарства спољних послова заузимао код појединих квислиншких и
а;ругих проосовинских влада да ее спријечи насиље над црногореким
становништвом у разним крајевима Југославије. Тако ј е Италијанско
Исто.
О томе је Глас Црногорца
(орган Цивилног Комесаријата за Црну Гору) бр. 2. од 25. маја 1941, 4, донио ову кратку вијест:
„Послије споразума надлежних, ријешено је да се пусте у Домовину Црно"орци, заробљени у скорим ратним операцијама као војници бивше југословенске
зојске.
Из заробљеничких логора, гдје им је указивана пажша, због њихове народности, упућени су у Црну Гору, гдје је све предвиђено да њихов повратак
сућама буде у најбољем реду и без последица по проблем снабдијевања. Стварно
зише од 1.000 Црногораца, снадбијевени намирницама, доведени су у Подгорицу
та у Даниловград одакле су најбрже могли стићи до својих кућа
"
48 АВИИ, АНЈ, к. 740, 12/За—2.
49 Исто.
49

47
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посланство при НДХ 14. јуна 1941. предало Министарству (ггољних
послова НДХ вербалну ноту у којој се исттиче да се број изЈјеглица
са тог подручја у Црну Гору сга.тн:) п ш е к а в а , па се захтијева да се
питање „репатрирања" испита и ријеши V Духу Споразумакоји је.
раније потписан између надлежнкх управ.а и Н Д Х . 5 0 Има података
о томе да ј е италиј анско Министарсгво СПОЈГБНИХ послова предузимало
кораке и код других квислиншких и фашизстичких влада да :е спријечи насиље на,д становништвом црногорскЈСсг пормјекла, алиприлив
избјеглица, упркос томе, није престао ии дс» ј у л а 1841. године:'1
Пробле,м прихватања и збринавања и:збјегли:ца наметаосе свим
друштвеним снагама у Црној Гори. На иництијативу организација КГ1Ј,
у свим крајевима Црне Горе гдје је било избјеглица у већем броју
формирани су штабови, односно одбори за љ и х о в о прихватаље, смјештај и исхрану. Послије устанка значајну ~улогу у збрињававу избјеглица имали су и народноослободилачки о д б о р и . 5 2 МеђЈпгим, како је
број избјеглица био велики, оваква помоћ В и л а је недовољна па се о
великом броју њих почео старати окупатор. Он и:м је пружио; помоћ
у исхрани. У почетку им ј е окупатор д и ј е л и о сљедовање из заллијењених југословенских магацина, а кад ј е о в е исцрпао, животне намирнице довозио' ј е из Италије. Тај моменат је в а о м а значајаа, јер ј е
окупатор на овај начин везао за себе в е л и к и број избјеглица, које ће
послије избијања народног устанка користжгги као> еводу помоћну војску у борби против народноослободилачког- покрета.
Приликом повлачења, југословенска гвлада ј е оставила у Црној
Гори велике количине папирног новца. Тај новац ј е углавно« спаљен,
али ј е један дио њега до1спио у народ. Пој а в а овог новца изазвала ј е
неред на тржишту, које је усљед ратне с и т у а ц и ј е и иначе било осиромашило1. То1 ј е довело' до наглог окока и и ј е н а , "тако да велики дио
становништва често није могао доћи ни д о најосновнијих потреба за
живот. 53 Када ј е Народна банка издала сл ужбено' саопШтење да није
пустила у промет новчанице од 1.000 динар а са датумом издађ>а 6. септамбар 1936. године и од 1.000 динара са во_деним жигом, и ликом краљ'а Петра II са датумом издања 6. септембра 1935. годИне, и да ове новчанице не представљају никакво п л а т е ж н о средство, на сцену су
ступили шпекуланти. 54 Они су пронијели вијест да не важц ниједна
новчаница од 1.000 динара, што ј е изазвал о нове компликације. Шпе50

Исто, к. 236, 38/3—2.

51

АВИИ, АНЈ, к. 740, 12/За-н1.

АВИИ, к. '2001, 17—21/5, Мемоарска г р а ^ а (Војо Ковачевић, Партијска
организација у општини граховској 1941. године)- Б р а н к о Перовић, Припреме
за
устанак и његов развој у срезу шавничком (дурмшгорском.)
од окупације до краја
1941. године, Војноисторијски гласник (даље: ВИЕ7) бр. 2, 1952, 11; Радован Лекић,
Андријевички
срез 1941 — 1944, Цетиње 1961, 3 » ; Јован Вујошевић, Црна
Гора,
Четрдесет прва, Београд 1971, 244; Божо Лазарешић, Устанак у Пиперима, Устанак народа Југославије 1941, Београд 1962, 39; Стеван Ковачевић, Грахово
у
устанку јула 1941. године, ВИГ бр. 3, 1962, 51.
52

53

Р. Пајовић, Окупација

Црне Горе, ИЗ, бр.. 2, 1961, 281.

м Зета, 1, V 1941.
43

Јуланти су куповали новчанице од 1.000 динара од народа, који ј е био
геупућен у то па ј е мислио да су оне све изгубиле вриједност, плаћаући их по 500, 600 и 700 динара, и за гаих куповали преостале намиртаце да би их касиије продавали по несразмјерно већим цијенама. Дозеден у недоумицу тако створеном ситуацијом, народ ј е грчевито почео да (Пггеди ситније новчанице, рачунајући да ће бар оне имати трајзију вриједност и да неће брзо бити повучене из оптицаја. То је, опет,
Јовело до тога да мањих новчаница једно вријеме није уопште било у
зптицају.55
Комадање

црногорске

територије

У Хитлеровим Привременим
смјерницама
за п о д ј е л у
Југославије
толитичко уобличење Дрне Горе препуштено је фашистичкој Италии. На састанку између министара спољних послова Италије и Трећег
З'ајха Галеаца Ћана (Оа1еагго С1апо) и фон Рибентропа (топ ЕЉђепгор), у Бечу 21. и 22. априла 1941. године, закључено је да се црноорско' питање тиче искључивО' Италије. 55 а Осим тога, ЋаиоЈј_Рибен-.
роп су се сложили да се Црна Гора обнови као пезависна држава
уједињена с Италијом политичкимиуставним^ везама7"кб]е^ ће"кас1ше бити потанко разрађеце". 56
По долааку у Црну Гору италијанске окупационе власти су раз!иле пропаганду о својој тобожњој ослободилачкој мИсији и о рестарацији црногореке државе. Већ првих дана скупације, Радио-Рим
е јавио о формирању Привременог административног комитета, на;вавши га „Привременом црноторском владом" и истичући још да се
собједом сила Осовине успоставља „независна" црногорска држава. 57
1талијани су у својој пропаганди истицали традиционално пријатеЈгство између Италије и Црне Горе, учвршћено родбинским везама
гзмеђу династије Петровића и Савоја. Доста коректан став у по-четку
купације према народу, материјална помоћ избјеглицама и сиромашгим породицама, затим поејета Виктора_.Езтануела Цетињу (16. маја),
- еве ј е то подгријавало еепаратистичке тенденције једног дијела
»ђства Цриогорске федералистичке странке, које је прихватило окугаторску паролу о „ослободилачкој" мисији Италије.
Федералистичком вођству, које ое наЈЕећим дијелом одмах стаило у службу окупатору, Италијаии су наговијертили могућност
АВИИ, АНЈ, к. 740, 1'2УЗа—4, Извјештај Мацолинија од краја јула 1941.
Тајни архиви грофа Ћана, Загреб 1952, 460—462. — О разговорима са
ибентропом Ћано је телеграфски извијестио Мусолинија: „Рибентроп је повуао границе Хрватске на темељу службених захтјева из Загреба. Та би држава
бухватала Босну и Херцеговину у њиховим старим границама, укључујући и
еома широки дио далматинске обале. Смјеста сам за нас затражио читаву
длмацију. Рибентроп ј е на то одговорио како Њемачка сматра правом Италије
а непбсредно преговара с Хрватском о разграничењу али ј е без тешкоћа принао оп-орт-уиост територијалног континуитета између Италије и
црногорско-алпнске
зоне..."
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РСУП—Т, Изјава Новице Радовића, Зета бр. 17, 1. V 1941.

уопостављаша државних граница из 1'914. г о д и н е . То ј е сепаратисгички
дио вођства ЦФС подстакло да оживи претензије на испуњење Лондонског угоиора од 26. априла 1915. шдине, по коме ј е требало да Црна
Гора добије знатно територијално проширење.38 Сепаратисти нијесу
скривали да се не задовољавају Лондонским уговором, већ су тражили и више: „Зна се", Истицало ј е кођство сепаратиста, „да ни
Лондонски уговор, с обзиром гаа вријеме у коме ј е постао и с обзиром
на околности под којима ј е закључен, није у свему задовољавао аспирације ИЈталије и Црне Горе, па се Црногорци надају да ће пријатељ^ске
оиле Осовине водити рачуна о томе да ће и мимо и више од одредаба
овог ушвора задовољити аспирације Црне Горе". 39 Сепаратисти су пре: тендовали, разумије се, на читаво црногорско приморје,,Јзатим на Ду-?
/ бровник, Херцеговину, Санџак, Метохију са Призреном и ејеверну
I Албанију до Д р а ч а ^ Сво)]1е претеизије на Херцешвину оправдавали
су историјсии прав|Ом, истичући да су Травунија и Захумље са Дукљом и ПриморјелГсачињавали Дукл.апску кпежспплу н да се Дукљанско краљевство Бојислава, Бодинова краљевина, Зета у доба Балши") ћа и КраљевИна Црна Гора у Доба Петровића налазила на истој територији. На Санџак и Метохију сепаратисти ^су претендовали због
етничкогЈсастава живља, проглашавајући све 'становништво' правослазне* вјероисповијеети у Санџаку и Метохији_Црногорцима. Чак су
, ^из^ч^алш^^да ову територију настањује_68^Амцрногорски 'живаљ који се „од давнина а и у најближој прошлости" пресе.љаваб^изуЦрне
/ Горе у ове области, док 3 2 % чини муслимансцЈИ живаљ. Затим су исти[ цали да Црна Гора, "Хсрцегов-лна, Санџак и КЦрохија, чине не само
7 етничку већ и географску и економеку цјелицу, наводећи да је и приЛИКЈОМ подјеле"Југ0сл1ави:је на бановине, при чему :је ово^ била једна бановхшска област, о томе воћено рачуна. „Ове историјске иетине и ства) рности", писали су сепаратисти, „треба да имају у виду не само сви
I Црногорци: православни, католици, и муслимани од Неретве до Ро7 маније, Рашке и Призрена него и наши вјековни сусједи и браћа:
Хрвати, Србијанци, Бугари, и Арбанаси, као и наши п р и ј а т е љ и : Ита4 лија и Њемачки Рајх". 6 1
Мора ее истаћи да су оваквим територијалним претензијама
црногорских сепаратиста и оживљавању фикције о великој Црној Гори допринијеле и прилике у Хрватокој, Санџаку_, и Метохији- Тешка
ситуација у Херцеговини, гдје су усташе вршиле покољ срп^ког живља, подстакла је групу српских грађанских политичара из Херцего58 По Лондонском угов'ору четири савезничке
силе су °Д л У^? л е о а ну од
Хрватској, Србији и Црној Гори додијели јадранска обала у горњем
и неВолоског до сјеверне далматинске обале заједно са Ријеком, Крком, ? ? и црну
ким острвима у доњем дијелу Јадрана (који су интересовали Срб^ЗУ м јз 3 _
Гору), цијела обала од Планке до Дрима са Сплитом, Дубровником, КР7 ^ о м ' у г о ром, Улцињем, Медовом, Штитом, Драчом и неким мањим острвима. У м и с л е да
вору Италија је изјавила да се неће опирати ако Француска и РусиЗ® к е
се сјеверна и јужна Албанија подијеле између Црне Горе, Србије и
59 Зета бр. 17, 1. V 1941.
60 Истб, 15. V 1941, 22. V 1941, 22. VI 1941.
_
« Исто, 15. V 1941.
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ине да затражи иомоћ и заштиту од Привременог административног
омитета на Цетињу.62 Почетком маја дошла је :на Цетиње јеДна де[егација из Херцеговине, у којој су се налазили сенатор др Саво Љуибратић, др Обрад Новаковић, Душан Ненезић и други, која је од
Гривременог административног комитета тражила да се Херцеговина
рипоји Црној Гори, како би се спасила од усташког насиља. Делеација је затим упутила италијанској краљици Јелени депешу, у којој
е такође изражава жеља да се Херцеговина присаједини Црној Гори.63
'Тјесец дана касније допутовала ј е на Цетиње још једна делегација из
Серцеговине (из Мостара, Требиња, Гацка, Љубиња и Стоца). Она је
осјетила цивилног комесара Мацолинија и предала му меморандум
утем којега га ј е упознала са покољем и друшм насиљима усташа
• Херцеговини. Делегација је и од Мацолкшија тражила да се Херцеовина припоји Црној Гори, указујући да ће у противном усташки
лочини довести до тешких посљедица, напомињући да за то има реона и због етничког састава становништва- пошто правоелавно ста'овништво у том дијелу Херцеговине (оДакле ј е дошла делегација),
:ојег има 123.000, чине Црногорци (!), а Муслимана има 78.000. Цивилни
омесар Мацолини ј е обећао да ће њихове жеље препоручити на надежноме мјесту.®4
Преко Зете објављени су и написи који су говорили о сличним
<ељама православног живља из Санџака и избјеглица из Метохије. 65
Потребно ј е нагласити да је претензије црногорских сепаратиста
рема Херцеговигаи подстицао и италијански окупатор. Наиме, Ита:ија је једно вријеме имала намјеру да Црној Гори надокнади териориЈе"којје је сама анектирала (Бока 'Которска) илит5рШојшга"тзв.
РСУП—Т, Изјава Душана Вучинића од 29. X I I 1944.
Гласник СИКД „Његош", св. 3, 1959, 96. Депеша коју су делегати упуили краљици Јелени гласи: „Њезином величанству краљици и царици Ј е л е и — Рим, Делегати Херцеговине окупљени данас на славном Цетињу, шаљу
леменитој краљици и царици поздраве и изјаве оданости, молећи ј е да Херцезвина буде нераздвојна од Краљевства Вашег Славног Оца, јер су наше борбе,
атње и славе заједничке кроз вјекове са Црногорцима" (Зета бр. 19, 8. V 1941).
64 Зета, 8. VI 1941.
65 Ванредни број Зете од 12. маја 1941. године објавио је једну нотицу под
асловом Санџак за Црну Гору, која гласи: „Обавијештени смо да народни пред/
гавници из свих мјеста из Санџака упућују резолуције и захтјеве да је судби!
^Са!^ака~неј5азДру^1шво-зЕзатга~^Црну ГбруГИсто тако ј а в љ а ј у о истовјетним;
№љама~Марода"из црногорског~дијела Метохије и Косова". — Нема потпунијизЈ
одатака о тим резолуцијама и захтјевима, тако да се не може поуздано утврди^
и у чије име су писани. Сматрам да се са доста вјероватноће може закључити
а је и овдје био сличан случај као и у Херцеговини, наиме да ј е то била реакциI неких српских и црногорских грађанских политичара из Санџака и сјеверног
ијела Црне Горе на успостављање усташке власти у овом крају, као одговор на
окушај неких проусташких муслиманских политичара из Санџака који су пиали петицију Павелићу и тражили да се девет срезова Санџака и сјеверног
ијела Црне Горе припоје тзв. Независној Држави Хрватској (Нови Пазар, Туин, Сјеница, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Пљевља, Бијело Поље и Беране)
ао „историјски, земљописни, природни, привредни, и етнички дио Босне и Хереговине". (Видјети о томе опширније: Данило Јауковић, Санцак у
народноослоодилачком рату, ВИГ, бр. 4, 1960, 40.).
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В и ш к а ј -Албанији (Улцињ, Тузи, Плав, Гусиње, Робкаје) на рачун
Херцеговине и Санџака.*'6
Претензије Привременог административног комитета, односно сепаратистичког вођства Црнагорске федералистичке странке, на Метохију-заснивале с-у с е н а чишеници да ј е она послије првог балканскОг
рата била еаставни дио црногорске државе. Међутим, треба истаћп да
је на такав став посебно утицало протјеривање становништва црногорског поријекла које је било коло1Низовано у Метохији. Избјеглице
из Метохије вршиле су притисак на Административни комитет да се
заузме код италиј^нских власти да Метохија уђе у састав Црне Горе
и да се у њој што1 прије иормализује стање, како би ее могле вратити
на своја напуштена огњишта.67
Притисак избјеглица и православног становништва из сусједних
покрајина, чији ј е опстанак био угрожен (нарочито у Херцеговини и
Косову и Метохији), утицали еу да сепаратистичко вођство Црногорске
федералијстичке странке убрза акцију успостављања „самосталне" црногорсне државе и утврђиваша, односно проширивања њених граница.
Вођство сепаратиста ј е одлучидо да напише меморандум за италијанску владу и да се одреди делегација која би са тим меморандумом по1пла у Рим ради директних разговора с италијанском владом о будућвости Црне Горе. 68 У том смислу формиран је одбор, у који су ушли
Секула Дрљевић, Петар Пламенац и Душан Вучинић, са задатком да
напише меморандум о успостављању независне и самосталне Црне Горе према Лондонском уГовору (од .1915. године). У меморандуму се
тражи да Црна Гора обухвати територију од ријеке Неретве до Мата
у Албанији са Метохијом и Санџаком. У меморандуму је изражена и
жеља да Италија призна и свечано прокламује независну Црну Гору
под италијанским протекторатом, а д а за црногорскога краља дође„
^нринц-МиЈсаило', кзин иснеза Мирка (унук краља Николе.). Мемо(рандум
су ишдаоали сви чланови Савјетодавног вијећа (Консулта), а затим
је, 17. маја, он_предат Маттодинију 69 Мацолини ј е 13. маја отпутовао
у Рим-еа'овим меморандумом, али није дозволио да пође и делегација — еве док од италијанске владе не добије одобрење и инструкције
за то.70
Међутим, сепаратистичке илузије о проширењу граница будуће
држ1аве убрзо ће се разбити. Мацолини ј е дошао у Рим кад ј е одлука
о томе већ била донесена. У Риму је, наиме 18. маја потписан уговор
између Мусолинија и Анте Павелића, на основу којег ј е дошло' до
разграничења између Италије и Независне Државе Хрватске, Краљевим декретом од 20. маја, који ј е донесен на оенову тог уговора, Италија је анектирала Хрва1Тако приморје, (Далмацију)^и^оиу-Квторску,
68 Радоје Пајовић, О сарадњи
контрареволуционарних
снага у Црној Гори
и Херцеговини
1941. и у првој половини 1942. године, 1941. у историји народа Босне и Херцеговине, Сарајево 1973, 519.
67 РСУП—Т, Изјава Душана Вучинића од 29. X I I 1944.
68 РСУП—Т, Изјава Ј о в а Поповића од 24. X I 1944.
69 АВИИ, Недићева архива, к, 1, 11/1—1, Реферат Недићева кабинета о
приликама у Црној Гори послије априлског слома.
70 Исто.
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Г и
„као^интегрални дио^Италијанеког Краљев.ства" .71 Према том декрету,
нодручја Задра, Сплита и Боке Которске сачињавала су Гувернаторат
Далмације са сједиштем у Задру. Бока Которска, кој-а ј® образована
као посебна провинција, »^Ргоутсга <11 СаИаго« према уговору Мусолини—Павелић од 18. маја, обухваттала је"циЈелу.Боку Которску „према линији која се од обале између Цавтата и Виталине протеже према
североијстоку, укључујући Груду и масив Орјен, док не достише границу с Црном Гором".72
Окупатор, дакле, није помишљао чак ни на успостављање црногорских граница из 1914, а камоли на иепуњење Лондонскзог уговора.
На инсистирање италијанскога краља да се успоставе црногорске границе из 1914. године, министар иностраних послова Ћано је изјавио да
је то немогуће, јер би се Албанци побунили.75 Италији је, међутим,
било много више стало до Албаније, која је за њуТтредстављала важнију стратегијску базу на Балкану. Због тога ј е радила не на обнављању или пак проширивању црногорских граница, како су то прижељкивали црногорски сепаратисти, него на стварању велике Албаније на рачун црногорске, односно југословенске територије. Тако су
Италијани свом протекторату Албанији прикључили Улцињ са околином, дио подгоричког (Тузи, Хоти, Груда, Затријебач, Врањ, Владањ и Кодрабудан), дио андијевичког (Плав, и Гусиње
околином) и
дио беранског среза (Рожаје са околином).74 Ускоро затим, тоиоом јула,
такозваној Великој Албанији су прикључени дио Косова и Метохије
и дио западне Македоније.75
Разграничења у Санџаку извршена су тако што су пљеваљски и
бј елопољски срез прикључени Високом комесаријату за Црну Гору,
штавички (тутински) срез ј е припојен Великој Албанији, а Прибој,
Нова Варош, Сјеница, Нови Пазар, и територија ејеверно од ове лиГлас Црногорца, бр. 2, 25 V 1941.
Текст уговора између Мусолинија и Павелића од 18. маја 1941. објавио је
В. Терзић (н. д ј . , 610).
73 На 2431. страни Дневника
грофа Ћана, пише: „У његову ј е памћењу (краља Виктора Емануела — примј. Р. П.) жива успомена на сушну и камениту црногорску пустињу према којој ипак осјећа велику љубав, тако да је жели обновити
у границама из 1914. Сматрам, да ј е то немогуће. Албанци би жестоко устали
против сваке сличне мјере. Ми једва успијевамо, да обуздамо њихове амбиције,
које већ сижу до Бара, чак и даље". О истом проблему; мало даље; на 247. страни, Ћано је забиљежио: „Што се тиче граница краљ би хтио, да успостави црногорске међе из 1914. Немогуће. Албанија би се одмах побунила, а ми из искуства
знамо, како силно огорчење је изазвала пријевара од стране савезника. УегзаШез
нас о томе довољно учи".
71

72

В. Тодоровић, н. д ј . , 14—20.
Карактеристично је да ј е и између два рата Албанија испољавала претензије на велики дио југословенске територије. Тако је 1939. године у Албанији
израђена карта албанске државе у размјери 1 :1,500.000, на којој су као албанска
територија означени и сљедећи дјелови Југослвије: дежевски, прокупачки, косовскомитровачки, лесковачки, вучитрнски, грачанички, врањски, лепеначки,
шарпланински, подримски, подгорички, жегловски, доњополошки, горњодебарски,
струшки, охридски, преспански, битољски и подгорички срез, као и Плав и Гусиње. Ова карта ј е растурана у пограничним дјеловима Југославије, гдје је насељенс
албанско становништво. (АИИ—Т, V, 1—4/39), Билтен Одјељења за државну заштиту МУП-а за март 1939. године).
74

75
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није прштали су њемачкој зони; при томе је новопазарски срез припојен Србији, а на осталој територији њемачка војна управа ј е дозволила успостављање усташке цивилне власти, с ограниченим правима.7"
По избијању народног устанка, Њемци и усташе су се повукли из
Санџака, па су на ту територију дошле италијанске ј единице.
Дефинрггивна граница између окупиране Црне Горе и НДХ утврђена ј е 27. октобра 1941. године. Она је ишла од Добричева углавном
старом границом из 1914. године између Аустро-Угарске и Црне Горе
све др Кљуначке главе (к. 1082), на тромеђи Црне Горе, Србије и Босне
и Херцеговине.77
/
У повратку из Рима (у другој половини маја) Мацолини ј е донио
одговор у погледу граница, који, разумије се, није могао да задовољи
црногорске сепаратисте. Њих није могар да задовољи ни Мусолинијев
одшвор на њихову ноту: „Границе саДа постављене од вофске све су
привремене и дате ради вој ничке адмјшистрације, а тек^пбслије рата
биће^усгоетављене сталне_Јтшице''. 78 Пас^Ш""ИХ""Је"''разочарало то
што се италијанска. влада заеооила мишљу да и Ловћен анектира
заједно с подручјем Боке Которсне.79 На разочарање сепаратиСтичког
вођства указује и Мацолинијев извјештај Министарству спољних послова, у жоме пише: „Сан о в&джкоп Црној Гори нестао ј е под ударцима
који су јој дати с десна и с лијева. Сахранивши с.таву Косона и животни
простг^'који„је гарантовао хљеб народу, Црна Гора је доживјела једно
за другим болна сакаћења. Уступањем Улциња Албанији дошла је у
питање набавка соли за ластире, 1страховало се ј е да ће задедно' са Ко-тором доћи у посјед Италије Његуши, колијевка Петровића, и Ловћен,
гдје ј е као' !оимбол националног Ионоса, сахрањен ..Пјесник Домовине?
са границом на Дрини нестадоше срезови Фоча и Чајниче и напокон се
дознало да ће Плав и Гусиње и општине равњака Подгорице прогутати
Албанија". 80
Због сак)аћења црногореке, односно југословенске територије велиКо незадовољетво и гњев захватили су најшире слој еве народа, који, разумије се, нијесу имали никакве. везе са 1сепаратистичком спрегом
са окупатором и њиховим заједничким комбинацијама око успостављања некакве вазалне творевине на рушевинама Југославије. Напротив,
најшири слојеви народа предвођени Комунистичком партијом, осуђивали су сепаратистичку политику једног дијела вођства Црногорске
федералистичке етранке као издајничку. К П Ј ј е посебно' улагала напоре да демаскира такву политику црногорских с1епаратиста, објашњавајући црногорском народу да |се, до слободе може доћи не отцјепљењем
и стварањем квислинШке' црногорске државе, како су то сепаратисти
покушавали да ураде, већ једино заједничком борбом свих поробљених
народа Југославије. 81
В . Терзић, н. д ј . , 612.
Зборник НОР, X I I I , 1, док. 170. Уговор између НДХ и Италије о граници
између НДХ и Црне Горе.
78 РСУП—Т, Забиљешка (руконис) Ј о в а Поповића од 24. X I 1944.
79 Исто.
80 АВИИ, АНЈ, к. 740, бр. рег. 12/За—1.
81 Зборник
НОР, III, 1, док. 1 (проглас ПК К П Ј ца Црну Гору, Боку и Санџак од јуна 1941.
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Нападом сила Осовине на Југославију и акцијом сепаратистичких
тага у Хрватсвдј (Павелић) и Словенији (бан Натлачен) црногорски
шаратисти су подстакнути да и сами ступе у акцију. Један дио вођгва Црногорске федералистичке странке дочекао :је италијанске труз као „ослободиоце". На Цетињу је 19. априла 1941. године изишао
рви број Гласа Црногорца,
који је преко читаве прве стране објавио
аролу црногорских сепаратиста Живјела
слободна
Црна Гора. Подгожчка Зета, која ее ематрала као незванични орган Црногорске федеалистичке странке, поиово ј е почела да излази 24. априла,82 обја1вши уводник под насловом: Црногорски
народе,
срећна ти
слободна
рна Гора\ У том уводнику се сепаратистичка акција по-јединих јуЈсловенских земаља, одобрава и назива епасавањем „самих себе".
Једна група водећих личности из Црногорске федералистичке
:ранке доченала је италијанске трупе под именом Комитета за
осло^ђење Црне
Горе.83
С италијанском претходницом, која ј е 17. априла ушла у Црну
зру, налазио се и Лорусо, (Вогиззо) шеф италијанске пропаганде у
ирани, који ј е имао задатак да по већ пробаној италијанској формули
• Албанији) пронађе подесне личности за формирање квислиншке
тасти. Лорусо ј е истог дана ступио у контакт са неким личностима
з зођства Црношрске федералИстичке странке, заправо с онима ноје су
> на дан уласка италијанских трупа затекле на Цетињу. Међу првим
најзапажевијим личностима с којима -су Италијани успоставили ти!сни контакт били су Јово Поповић и Душан Вучинић.
Поповић и Вучинић са групом сепаратиста из вођства Црногорске
едералистичке !странке преузели су општинску управу у ^своје руке,
затим су формирали један одбор, назвавши га Привремени управни
^бор, који је преузео власт (у Бановини) од тадашњег бана Блажа
укановића. Ливре;мени управни одбор:Тб истог дана издао проглас у
зме се каже да су силе Осовине ослободиле Црну Гору од двадееето»дишњег југословенског ропства и да су створени услови за „васпо^ављање старе племените и поносне Црногорске државе". Привреж82 Зета ј е била недјељни лист. Посљедњи број изшао ј е 6. априла. Тада
због ратних прилика престала да излази. Послије окупације почела ј е да из1зи под уредништвом Миливоја Матовића, јер ј е њен дотадашњи уредник Ј о 1н П. Вукчевић поднио оставку (Вукчевић ј е погинуо као припадник народнолободилачког покрета).
83 О уласку италијанских трупа у Црну Гору Глас
Црногорца
је писао:
1талијанске трупе предвођене од делегата политичких и цивилних власти, и
I Комитета за ослобођење Црне Горе, ушле су у град Цетиње дана 17. априла,
12 сати и биле су свечано дочекане од народа" (Глас Црногорца
бр. 1, Цетиње,
. априла 1941). Тај „свечани дочек од народа", о којему говори Глас
Црногорца,
10 како је забиљежио партизански хроничар: „град ј е за њих (за окупатора —
)имј. Р. П.) био мртав . . . Пусте улице са затвореним прозорима на кућама,
.творене трговине и други јавни локали, празне касарне и складишта дочекали
фашисте" Ш. Л>. Ратни записи са Цетиња, Црвена Звезда, Београд, 9. мај
61, 4, — Цитирано према Јовану Вујошевићу, н. д ј . , Четрдесет прва, 232.

)

ни Управни одбор обавјештава јавност да се под заштитом италиј анских војних власти „устоличио у Влади.мој палати и почео његово'
дјело прађаиске изградње", па позива све Црногорце на сарадњу на
„повраћају нормалних прилика". 84
Привремени упранни одбор је, међутим, био кратког вијека. Он
ј е требало да има карактер бановинске власти до формирања привремене владе, али ј е ускоро прерастао у Привремени административни
црногорски комитет, који је требало да представља провизорну владу.
Према замисли сепаратистичког дијела вођства Црногорске федералистичке странке, у Привремени административни комитет требало
је да уђу и представници других политичких партија и личности кој е нијесу биле великосрпски експониране. То1 ј е понуђено инжењеру
Ботдану Ивановићу, 1начелнику Техничког одјељења Банске управе,
који није био политички о ц р е д и ј е љ е н , али ј е сматран пријатељем федералистичке странке, затим др Јовану Клисићу, начелнику Санитетоког одјељења Банске управе, и другим. Чак је и инжењеру Ј1азар г
Ђуровићу нуђено да уђе у Комитет као представник Комутнистичке
партије, што је овај, разумије се, одбио.85 Накнадно је у .списак чланова Комитета унесен и Михашк> Ивановић, који је живио у Херцег-Новом. Дефинитивно утврђена листа чланова Комитета изгледала је овако: Јо'во Половић, предсједвик, Михаило Ивановић, почасни предсједник, и чланови: Д,ушан Вучинић, инж. Богдан Ивановић, др Јован
Клисић, Саво Милуновић, Петар Ломпар, др Иво Јовићевић, Крсто
ГГетровић, Ђуро Ђуришић, Иво Радоњић, Васо Бановић и Ђуро Поповић. Неки су од ових унесени у списак и без пристанка као на примјер Саво Милуновић.који се касније прикључио народноослободилачном покрету, а било ј е и других који на То' нијесу дали писмени пристанак, јер се нијесу у то вријеме налазили на Цетињу, али оу прихватили понуђени положај.
У пригодном црогласу истаннуто1 ј е да је Комитет формиран 17.
априла, на дан уласка окупаторских трупа у Цр-ну Гору, што ј е требало да има одређену 1Симболиж:у и повезаност са окупатором, мада ј е
дефинитивна листа утврђена, како изгледа, бар дан касније. Послије
дефинитивног утврђивања листе, Комитет ј е изашао цред јавност са
гфогласом, у коме се каже, да се он конституисао' под заштитом фашистичке Италије, да затим, у споразуму с италијанским војним властима, он замијенио вла!сти бивше југословенске државе и преузео
дужност да „осигура нормално' функционисање живота и дјелатности
земље". Обавијештава;"јући јавност да ј е за своју акцију затражио подршну Мусолиниј^а, Комитет ј е позвао Цетиње „да овај догађај од
највећег историјаког значаја за Црну Гору и њан Народ схвати озбиљно како му то и доликује, те да свано без разлике на доба и положај
буде извршавао своје дужнасти за добрк) Црне Горе и њеног напаћеног
народа". 86
84 Глас
Црногорца,
орган Привременог административног комитета, бр. 1,
Цетиње, 19. маја 1941.
85 Централна народна библиотека (даље: ЦНБ) Цетиње, нерегистровано.
86 Глас Црногорца
бр. 1, 19. маја 1941.
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Чланскви комитета су затим развили дрногорске и италијанске
аставе на бившем Краљевом двору и другим јавним зградама. Посли1 ТО га Комитет је упутио поздравне телеграме италијанском краљу,
Јусолинију и министру спољних поелова грофу Ћану, изражавајући
м понизноет и захвалност што су их „ослободили од србијанског
тњетавања". 87
Пошто ј е Комитет требало да предетавља провизорну владу, изршена ј е расподјела ресора, по којој ј е Јово Поповић постао предсјеник Комитета и министар спољних послова; Душан Вучинић минигар правде, цјркв.ених послова и проевјете; инж. Босгдан Ивановић миистар саобраћаја, пошта, телеграфа и телефона; др Јован Клисић
инистар за социјалну политику , народно здравље и исхрану; др Иво
овићевић министар унутрашњих послова — полиције; Петар Ломпар
инистар финансија, трговине и индустрије; Крето Петровић министар
ржавних добара. 88
На иницијативу Лоруеоа, који се након формирања квислиншке
гсасти на Цетињу вратиО' у Албанију, Привремени административни
змитет је приступио формирању мјесних комитета по1 унутрашности.
ове комитете су постављени претежно чланови Црногорске федеалистичке етранке, понекад и без сагласности, а понетдје су, иако
јеђе, именовани :и људи из дотадашњег апарата грађанске власти.
Геђу овим првим било ј е и родољуба, који ће се раније или каеније
рикључити народноослободилачком покрету.
Привремени административни комитет ј е 22. априла послао свога
пана Душана Вучинића у Подгорицу, са задатком да формира мјесни
зивремени административни комитет, Привремени црногорски коми;т у Подгорици, који ; је већ 23. априла преузео власт у срезу, био ј е
истављен од ељедећих личности: Станко Марковић, др Новица Радо1ћ, др Драгиша Мијатовић, Благота Мартиновић, Митар Лаковић и
)уги.89 Мјесни комитет је за начелника среза подгоричког поставио
итра Лаковића, за предсједника градске полиције Благоту МартиноЉа, а за предсједника Градског поглаварства (Општине) Станка Мар)вића.90
Мјесни привремени административни комитет на Ријеци Црноје1ћа основан ј е 24. априла. За њешвог предоједника постављен ј е Ј о 1н Б. Вујовић, а за потпредсједника Блажо И. Вучковић. 91
Готово' истовремено формирају се мјеони комитети у Бару, Улциу, Данилов1граду, НикшЈићу, Шавнику, Колашину и Андријевици.
Мјесни комитет у Бару одмах је успоставио квислиншку власт.
I новог срескот начелника поставио ј е Николу Дебељу (умро, касније,
италијанском логору), а за предсједника општине Пера Јовановића.
Исто.
ЦНБ Цетиње, нерегистровано.
89 Зета, 27. априла 1941, 2.
90 Зета, бр. 15, 24. априла 1941. 2.
91 (Зета бр. 18, 4. маја 1941, 2). Јован Вујовић ј е погинуо 18. јула 1943. године
о народни непријатељ.
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Обојица су били чланови Црногорске федералистичке странке. 92 За
оредсједника Комитета у Улцишу постављен је Марко Чермак, који
је истовремецо био и предсједник оггштине, док је секретар Комитета,
односно општине, био Филип Вучковић. 93
За предсједника комитета у Даниловграду постављен ј е Суља
Шарановић, који |је истовремено постављен и за среског начелника,
док ј е за предсједника градске општине постављен Јоксим Радовић. 94
За предсједника Привременог комитета у Никшићу постављен је
Лука Никчевић, који ј е истовремено постављен и за предсједника
градске општине. 95 Међутим, како изгледа, до формирања комитета у
Никшићу није ни дошло.
Почетком маја формиран је Привремени црногорски комитет у
Шавнику, кој|и ј е одмах по формирању преузео власт у срезу шавничком. Предсједник комитета је био Јован Мемедовић.9'' Комитет је
за вачелника среза поставио Јована Мемедовића, за командира жандармеријског вода Милоша Башовића, а за предсједника општине дур
миторске на Жабљаку Мињу Караџића, за предсједвика општине ускочке у Боану Милику Ашанина а за предсједника општине шараетске
Михаила Бојовића. 97 Неки од чланова Комитета нијесу били припадници Цреогорске федералистичке странке, као, на примјер, Милош Б а шовић, ко1ји ј е био- жандарм^еријски наредник у југословенокод жандармерији, или Михаило Бодовић, мо1ји је припадао Земљорадничкој
странци.98 За предсједаика Привременог црного;рског комитета у Ко
лашину постављен је Васо Дожић. 99 Чланови колашинског комитета
били су 1сви припадници Црногорске федералистичке странке.
Запажа се да су сепаратисти имали извјестан утицај углавном у
Црно-ј Гори до I балканског рата, а нарочито у старод Црној Гори, заправо у оним крајевима гдје ј е Црногорска федералистичка странка
имала своде пртИсталице. Тако у сјеверним и ејевероисточним крајевима
Црне Горе Црногорска федералистичка странка, односно у току рата
сепаратисти, нијесу имали неког утицаја. Изузетак, донекле, чине
само Андријевица, гдје су дјеловали познати сепаратисти Стеван Б.
Исто.
АИИ-Т, V I I I 1м»8 (45), Материјали Комисије за утврђивање ратних злочина окупатора и, његових помагача.
94 Зета бр. 18, 4. маја 1941, 2. — Јоксим
Радовић је активно учествовао у народноослободилачком покрету.
95 Исто. — Никчевић ј е касније приступио народноослободилачком покрету.
96 Зета, бр. 22, 15. маја 1941, 2.
87 Зета бр. 22, 15. маја 1941, 2.
98 Бојовић ј е одбио д а ' прими положај предсједника општине шаранске.
Касније, у току 1942, стријељан је од окупатора.
99 У Зети од 4. маја 1941, објављено је да је предсједник комитета Бећир
Булатовић. У броју од 8. маја, међутим, објављена је исправка у којој стоји да ј е
предсједник Комитета Васо Дожић, умјесто Бећира Булатовића, који ј е иначе
био члан Комитета. Дожић ј е касније узео активног учешћа у НОБ-у, а Булатовић је умро 1945. године, приликом повлачења квислиншких снага из Црне Горе.
— Остали чланови Комитета били су: Петар Шоћ, бивши банкарски службеник
(стријељан 1945. године, по пресуди Војног суда Цетињског војног подручја VI
армије), Вучета Дрљевић (стријељан 1944. године), Видак Булатовић (погинуо
1944. у Подгорици) и др.(АИИ-Т, VIII 1м-11(45), Материјали Комисије за утврђивање ратних злочина окупатора и његових помагача).
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екић и Ђоко Рачић,100 и Бијело Поље, у коме се неиГго сепаратиста
купљало око Живка Анђелића.
Тако су сепаратисти
помоћ окупатора ликидрфали додатапш>у.
.-гословенску управну власт на подручју Зетске бановине и формиали квислиншку власт у Црвој Гори.
Привремени црногорски админиотративни комите,т на Цетињу био
: подређен команданту италијанске дивизије Месина, чије 1се сједиш5 налазило на Цетињу, а привремени мјеони комитети у ун.утраш,ости били су подређени окупаторским војним командама мјеста, ко> С у успостављене готово истовремено кад и комитети. Италијани су
реко привремених црвогорсиих административних 'комитета (спровоили окупационе мјере у Црној Гори све до успостављања Цивилног
омесаријата, одноано цивилних делегата по срезовима, као носилаца
хупатојрске цивилне власти.
Формирање

Цивилног

комесаријата

за Црну

Гору

Привремени црногорски административни комитет, који је ионако
ио без ауторитета и подршке народа, и чији је рад већ био квалифиован као издаја, није био дуга вијека.
Наредбом команданта италија;н1ских оружаних снага у Албанији
знерала Уга Кавалера од 28. априла 1941. годиве формиран је за
зриторију Црне Горе Цивилни комесаријат на челу са цивилним коесаром са сједиштем на Цетињу. Цивилни комесар ј е имао задатак да
; стара „за реорганизацију и успоставу функција и служби јавног
арактера задржавајући надлештво, службе у особље црногорске наздности бивше управе, у колико то сматра за опортуно". Цивилни
омесар је био дужан да се стара и о заштити јавног реда, па је за то
мао пооебне снаге на располатању.101
Цивилни комесар ј е био потчињен команданту оружаних снага
лбатшје.
За првог цивилног комесара постављен је гроф Серафино Мацоини (ЗегаКпо МаххоИш), високи функционер и^алијавског Министаргва иностраних послова.
Мацолини ј е дошао у Црну Гору и започео своју мисију 30. ацриа. Дошао је с увапријед припремљенигм планом да успостави окупа>рску цивилну власт и припреми терен за проглашење „независне"
рне Горе лод италијански протекторатом. Да би остварио мисију која
у је повјерена, Мацолини ј е са собом довео чиновничко' оообље из
[инистарства спољних послова. На располагању је имао и један бааљон краљевских карабињера, обавјештајце дивизијске команде и,
а ограничено вријеме, особље „1-ог одјељења Албаније". 102 То је, пре100 АИИ-Т, V I I I 1М-9 (45). Материјали Земаљске комисије за утврђивање
шчина окупатора и његових помагача.
101 Глас
Црногорца,
орган италијанског Цивилног комесаријата за Црну
>РУ, бр- 1, 18. маја 1941 — X I X , 2.
102 Исто.
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ма Мацалинијевој оцјегаи, било недовољно да би успј|ешно прагпио' расположење у свим слодевима народа. Наронито му ј е недостајао, како истиче, извјестан број цензора са знањем српскохрватског језика, које
би користио за и01нир|0лис1ање ПТТ саобраћаја и обавјештајаца. Пошто од Рима није добио' тражену помоћ у том погледу, Цивилни комесаријат ј е био принуђен да се ослања и на људе из мјеста, коди нијесу били нарочито „прикладни", и на полицијски и административни
апарат старе власти. 103
Приликом дрласка Мацолини је изјавио да ће он и његово особље
остати у Црној Гори вршећи административну дужност највише два
мјесеца, тј. док се успоетави црногорска влада и црногорска жандармерија. Свим црноторским чиновницима је препоручено да остану на својим мјестима и да се не баве никаквом политиком, истичући да он не
прави никакве разлике између политичких црногорских странака и
да за њих неће, да зна, јер пред очима, наводно види само народ црногараки и ништа виШе.104
У духу инструкција које је добио и изјаве коју је дао црногорским
колаборационистиМа, Мацолини ј е организовао Цивилни комесаријат
који ј е преузео) сву грађанску власт. Одлуком цивилног комесара од 5.
маја 1941. <године распуштен ј е Привремени црногорски административни комитет, а сву његову имовину преузео је. Цивилни комеоаријат. 105 Кано ј е новоформирана квислиншка власт имала велики број
противника, што' је констатовао и Мацолини, наредбом о распуштању
Комиггета задржани су 1судски и други функционери старе власти (Краљевине Југославије), сем неких „неподобних" појединаца, уз претходну з-аклетву на вјерност италијанскод власти.
Раепуштањем Привременог административног комитета на Цетињу престала ј е влает и мјесних комитета у унутрапхњости.100
Цивилни комеоар ј е 18. маја 1941. наименовао' на мјесто Привременог админиетративног комитета Савјетодавно вијеће Црногораца
(СопзиИа), Вијеће је( имало савдетодавни карактер. У наредби о његовом формирању стајало је да ће Вијеће „давати мишљење, кадагод се
од нас буде тражило", 107 а затим: „Сав^ет (вијеће) или поједЈини члан
моћи ће бити упитан и о> његовом мишљењу поводом разник питања
административне природе". 108 Према томе, ово тијело није могло имати никакав одлучујући утицај. Вијеће је имало 6 чланова, и то: Ми103 Исто.
104 р с у п - Т , Изјава др Ива Јовићевића.
105 АВИИ, АНЈ, к. 730, 1/1—(16.
106 Мацолини је 10. маја послао среском начелнику у ПријепољууСљедећи
телеграм,; „Пошто је преузео власт на Цетињу цивилни италијански комесар за
Црну Гбру, Функције привременог управног комитета су престале. Сви административни послови имају се наставити и водити као пре с тим што се мења само
наслов на службеним актима како следи: . „Цивилни комесар за Црну Гору".
Поједини шефови надлештава и одељења остају на дужности и одговорни су за
ток послова у административном и дисциплинском погледу. Поближе инструкције дати ће се накнадно" (АВИИ, АНЈ, к. 3100, бр. рег. 60/1—1, цитирано према
Јовану Вујошевићу, н. д ј . , 233).^-"
107 Глас Црногорца
бр. 1, 18. маја 1941, X I X , 2.

108 И с т 0 ; з.
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хаило Ивановић, почасни предсједник, Јово Поповић, предсједник, и
чланови: Петар Пламенац, Душан Вучинић, Секула Дрљевић, и, као
представник цркве, Симо Мартиновић.109 Цивилни комесар је задржао
право да према потреби повећа или см)а!њи број чланова Вијећа.
Цивилни комесар је предузео мјере за успостављање италијанске
цивилне, власти и у унутрашњости. Од 6. маја до 15. јуна Мацолини ј е
наименовао цивилне делегате, који су имали задатак да у евојству
изасланика цивилног комесара преузму вођење грађанске управе у
свим среским мјестима. 110
У међувремену Мусолини је 17. маја 1941. године објавио опшгга
упутства за в(ршење административне и судске власти на територији
Југославије коју су окупирале италијанске оружане снаге. Тим упутствима ј е предвиђена установа цивилних комесара за вршење грађанске власти. Ускоро' послије тога, Мусолини је, посебном наредбом од
22. маја успоставио Висони (цивилни) комесаријат за Црну Гору. Тиме
је он Црној Гори дао посебан третман и издвојио је из осталих окупираних ггодручја Југославије. Сву власт у Црној Гори Мусолини је повјерио- Високом комесаријату, »оји је у погледу грађанске власти био
подређен директно италијанском Министарству спољних по^слова (умјеето команданту италијанских оружаних снага у Албанији, као шго
је до тада био случај са Цивилним комесаријатом). За високог комесара поетављен ј е дотадашњи цивилни комесар Серафино Мацолини,
који је уз то добио ранг опуномоћеног министра.111
Овом наредбом Мацо^лини је добио широка овлашћења у Црној
Гори: да врш!и све функције које су припадале највишој државној покрајинској власти, да поставља и емјењује ^службенике, да поставља
за.нредне комесаре иоји ће контролисати рад управних и друшх органа, да регулише привредни живот на окупираном подручју, да одгоди
или укине извр!пење сваког акта управних власти, када то нађе за
сходно'. Ниједна мјера предузета од стране нижих управних органа за
ноју се тражи одобрење више власти није могло бити извршено' без
одобрења високог комесара.112 Званичие »ОаггеИа 1ЈШс1а1е« (слу5кбене
новине) објавиле су 19. јуна 1941. године Мусолинијев дек,рет о власти
високог комесара у Црној Гори, у којему ее, поред осталог, каже:
„Високи Комесар на територији Црне Горе која ј е запосједнута
од Италијанске Војне Силе, врши сву окупаторску власт у смиелу
Глас Црногорца
бр. 2,25. маја 1941 — X I X , 2.
За цивилне делегате постављени су сљедећи италијански функционери:
у Цетињу мајор и адвокат Брунето Калођеро, у Котору кр. генерални конзул
Амедео Мамалела, у Бијелом Пољу поручник Ђиантурко Вицко, у Никшићу капетан Маравале Лудвиг, у Подгорици мајор Скопони Бјекосалв, у Беранама потпоручник Трупиано Франо, у Даниловграду поручник Фавенто Назаро, у Андријевици поручник Куртони Јосип, у Колашину поручник Фризари Виро, у Бару
витез часник Иван (Ђовани) Милета, у Шавнику др Шиака Арналдо, у Чајничу,
гдје су 11. маја Италијани преузели власт од усташа,) др Фузаро Салваторе и у
Пљевљима мајор Санторе Олимпо (Глас Црногорца,
орган ЦКЦГ, бр. 1, 2 и бр. 10,
1941. АИИ—Т, VIII 1м-1-14 (45). Материјали Земаљске комисије за утврђивање
ратних злочина окупатора и његових помагача.
111 АВИИ, АНЈ, к. 740, 4/2-1, Наредба Мусолинија од 22. маја 1941.
» г Исто.
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рапног закона, а што се тиче цивил-не власти у непосредном ј е кгонтакту гСа Министарством спољних послова Италије".
Упоредо (са успостављањем цивилне власти, која ј е радила по
италијаПским законима и по наредбама цивилног комесара, Мацолини
је предузео низ мјера у области екеплоатисања привредних добара
Црне Горе, преносећи управу привредних организација на италијанске
функционере. Цивилни комеса.р ј е одмах по преузима1њу цивилне власти предузео потребне мјере да дође у посјед државне својине и приватног капитала који се у моменту капитулације затекао у Црној
Гори. Међу првим мјерама које ј е Цивилни комесаријат предузео биле су наредбе о секвестрирању приватних гариједности, готовине, обвезница, драгоцјености, поштанских марака, портотакса и других вриједноети.113 Затим ј е услиједила наредба да ое Цивилном комесаријату
пријаве, поред готовине и вриоедности, превозна средства, индустрија
и сва имовина која је припадала Краљедини Југоелав1ији.114 Навешћем)о неколико важнијих 1На!редаба о секвестрирању добара, углавном оним
редом иојим их је окупатор и објављивао, Трећег маја етављени еу под
секвестар: Солана у Улцињу, и сва имовина к о ј а јој ј е припадала, а
затим новац и вредносни папири који су се налазили код Народне банке, Чиновничке штедионице, Кредитне задруге, Црногорске, Хипотекарне и Трговачке банке и њиховим помоћним благајнама, филијалама и агенцијама. 115 Осмог маја стављено ј е под ееквестар паробродско
друштвО' „Зетска пловидба". 116 Од 11. до< 31. маја стављени су под
секвестар: имовина Југословенског друштва за жигице Д. Д. са сједиштем у Подгорици, Складиште прерађеног и Складиште непрерађеног дувана у Бару, Складиште непрерађеног дувана у Подгорици, затим прео1стале новначе установе у Црној Гори (Подгоричка банка, Х е рцегновека банка, Бокељска банка у Котору, Филијјала Јадранско-подунавеке банке у Котору, Хрватска штедионица у Котору, Никшићка
банка и Поштанска штедионица у Подгорици.117 И, најзад, 20. јуна
стављени су под секвестар новац и све вриједноети Српско-албанске
Банке на Цетињу с њеним помоћним благајнама и агенцијама у друшм сједиштима. 118
Послије секвеотрирања, окупатор ј е средином јуна одобрио рад
неким новчанмм установама, остварујући потпуну контролу над њиховим радом и средствима преко својих ванредних комесара које ј е
наименовао код ових установа. 119
Високи комесаријат ј е танође издао наредбу о наплаћивању пореза и свих такса које су наплаћиване за вријеме југословепске држа113 АВИИ, АНЈ, к. 739, 1/1, Наредба цивилног комесара Мацолинија бр. 1,
од 29. IV 1941.
114 Глас
Црногорца
бр. 1, 18. маја 1941, X I X , 2, Наредба цивилног комесара
Мацолинија бр. 13, од 12. маја 1941.
"5 АВИИ, АНЈ, к. 739, 1/1—6, 1/1—7, 1/1—8, 1/1—9, 1/1—10, 1/1—И.
1/1—12 (наредбе бр. 3—9).
118 Исто, к. 739, 1/—(19.
» ' Исто, к. 739, 1/1—22, 1/1—23, 1/1—24, 1/11—25, 1/1—26, 1/1—27, 1/1—29,
1/1—30, 1/1—31, 1/1—32, 1/1—33, 1/1—34, 1/1—51.
118 Исто, к. 739, 1/1 а—80.
119 Р. Пајовић, Окупација Црне Горе, ИЗ, бр. 2, 1971, 205.
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ве (непосредни и пооредни порези, бановински о опшпински прирези,
државне, бановинске и општинске таксе, трошарине и калдрмина и
др.), с тим пгпО' ј е наплаћиваше имало да се врши под надзодом италијански власти. 120
Окупатор је, затим, издао наредбу о жигосању динарских новчаница, легално емитованих, док ј е неважеће новчанице повукао из
оггтицаја. Жигосање новчаница билО' је прелазна фаза ка замјени динара за лиру, која је била на штету динара (једна лира мијењана ј е за
3,3 динара, односно 30 лира 100 динара).121
Тако је окупатор успио за доста кратко вријеме да узме у своје
руне сав капитал и сва значајнија привредПа добра која су се налазила на подручју Црне Горе.
Италијански цивилни апарат власти спроводио ј е у Црној Гори
одређене мјере и у судству и у просвјети.
Окупатор ј е <ј!авно иотицао да ј е правосуђе једна од првих брига
фапгистичке владе у југословенским крајевима кој е су запосјеле
италијанске оружане снаге. 122 Због тога је Мацолини већ 24.
априла 1941. године издао декрет којим у свим овим крајевима, па
и у Црној Гори, и даље остаје на снази домаће законодавство' у погледу грађанског, трговачког,
мјеничког и кривичног поступКа „у
колико' није наређено1 иначе од стране талијанских власти". 123 Истим
декретом ј е одређено да суди домаће особље у духу одредаба које су
на снази, с тим што је на заглављима пресуда и других правнИх аката
требало' да стоји: ,,По снази власти, дате од стране Врховне Команде
Италијанске Војне Силе". 124
Судство на окупираној територији Југославије дефинитив1нО' ј е
регулисано Мусолинијевим декретом од 17. ма(ја 1941. године. Њим ј е
наређено да у грађанским и кривичним споровима расправљају судови
који су постојали у Прној Гори за вријеме Краљевине Југославије.
Уведен ј е и италијански језик, такО' да су етранке и бранитељи имали
право да се у парничним радњама служе и италијансним Јјезиком.125
Ускоро по преузимању власти Мацолини је издао пародбу да се
судски функционери и сваки друш функционер бивше Краљевине
Југоелавије, осим оних иоји су покривали политичке положаје, задржавају на положају до новог наређења —> уз претходну заклетву на
вјерност италијанској власти. 126
У Црној Гори су ДО' рата постојали орееки и окружни !судови и
Велики еуд у Подгорици. За вријеме окупације, поред ових судова, каО'
посљедња судска инстанца био ј е надлежан и касациони суд Италије
у Риму.
АВИИ, АНЈ, к. 739, 1/150.
Зета, 24. IV 1941.
'
Глас Црногорца,
бр. 3, 3. јуна 1941, 2.
123 Исто.
124 Исто. — Такав начин регулисања судских функција је, према тумачењу
наших правних историчара, противан међународном праву (В. Ешраф Вражелић,
н. д ј . , 181).
125 Е. Вражалић, н. д ј . , 180.
126 Глас Црногорца
бр. 1, 18. маја 1941, 2.
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МусоЈШнијевим декретом од 11. маја 1941. годигае, на Цетињу је
услостављен Војни суд, који се налазио под командом италијанске Више команде оружаних снага у Албанији. Војни суд је имао да суди по
италијанском кривичном закону, како за прекршаје почињене од италијанских грађана у Црној Гори, тако и за штете учињене од стране
било кога окупаторским оружаним снагама, њеним припадницима или
другим појединцима који су овим (снагама потчињени, као< и за све
прекршаје предвиђвне било којим другим италијанским кривичним
законом чија ј е употреба пропшрена и на Црну Гору.127 Такав италијаИоки поступак био је у супротности са основним >нормама међународног права.128
Италијанске окупационе мјере обухватиле су и просвјету. Окупатор ј е намјерно потенцирао неравноправан положај Црногораца у
Краљев^ини Југославији, називадући га двадесетогодашњим ропством,
а себе приказујући ослободиоцем. Он ј е насгојао да иасше народе подстакне на међусобну мржњу и на мржњу према бившој југословенској
држави. Због тога се и у Црној Гори трудио да брише све трагове који
су указивали на некадашњу јединствену државу и на везе са другим
југословенским народима. Тако ј е порупхио споменике који су подсјећали на те догађаје. 129 Укинути су св1и државни празници, као "што су
дан уједињења, а задржани су и признати само' они који 1су у Црној
Гори важили прије уједИњења. Такође су забрањени помени, које су
за вријеме Краљевине Југославије држани на Видовдан у црквама и
Школама.130 Умјесто њих, организоване су политичке манифестациј е
на Ђурђездан — „због ослобођења од србијанске, тираније и Београдске
хегемоније, захваљујући побједоносном талијанском оружју и фашистичкој Италији". 131 Да би овом догађајју дали што већи значај, на
црквеној церемонији на Ђурђевдан присуствовали су цивилни комес)ар Мацолини, св(и функционери ЦивилЈног комесаријата, комакдант/
дивизије Месгша генерал Тући (Тисс1) и велики број офицИра.132
При Цивилном комесаријату формирано ,је Просвјетно одјељење.
Шеф му ј е био функционер Цивилног комесаријата, а остало особље
било је из бившег Просвјетног одјељења. 133 Цивилни комесар ј е 12. маја наредио свим просвјетним установама на окупиранод територији да
наставе рад.
Окупаторот политика распиривања националне мржње дошла је
до изражаја и у просвјетним мјерама. Пошто је рад у школама био
Исто, бр. 3, 3. јуна 1941, 2.
Наша правна историографија ј е доказала да ј е окупатор у нашој земљи у питању судства дјеловао противправно, јер ј е судове потчинио својој власти не примјењујући важеће правило да „војна окупација представља једно фактичко стање привремено, које собом не повлачи промјену суверености, правило је
|да домаћи судови остају и да дјелују у оквиру своје надлежности, коју и сам окупатор мора поштовати". Е. Вражалић, н. д ј . , 181.
129 Зета бр. 22, 15. V 1941, 2.
130 Глас Црногорца
бр. 6, 24. јуна 1941.
131 Исто, бр. 1, 18. маја 1941, 3.
132 Исто.
133 Ј в а н Р. Бојовић, Школе
на окупираној територији Црне Горе 1941 —
1944. године, ИЗ, бр. 1. 1964, 69.
127
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ггрестао приј е улаека окупаторских трупа и пошто ј е пКколска година
била при крају, окупаторова политика у прасвјети требало ј е да видније дође до изражаја тек у идућој школокој шдини. Високи комесаријат ј е благовремено предузео мјере у том погледу. Мацолини је,
наиме, наредио да се у 1941/1942. школској годигаи у евим црногорским
школама усмена и писмена настава обавља на ијекавском нарјечју, а
књиге штгампане екавски да се, у недостатку других, задрже само привремено1 у употреби. Школским програмима је посвећена нарочита
пажња. Наређено ј е да се у наотави историје и књижевности велика
пажња поклони црногорској историји и књижевности. Посебном наредбом Мацолини ј е позвао школ'ске власти да школске програме на
вријеме поднесу Високом комесаријату на преглед. 134

Стање

у вођству

Црногорске

федералистичке
странке
окупаторских трупа

послије

уласка

Уласком окупаторских трупа вођство Црногорске федералистичке странке поциј епало се на два дијела. Већи дио постао ј е оераратистички и био ј е за обна1вљање самосталне Црне Горе под, фашистичким протекторатом, а маши дио остао ј е досљедан свом страначком
програму, на Иозицијама федерадизма; међутим и овај диО' ће временом прихватити сарадњу са окупатором — истина, на другој основи.
Али 1ни сепаратистички дио вођства Црногорске федералистичке
странке није имао једииственог гледишта. У њему се издвајало некзолико струја Једна струја, на челу са Оекулом Дрљевићем, најекстре_ мнија, најреакциоНарнија, била ј е за пбтпуни осггонац на окупатора.
Друга група, којој су били на челу Новица Радовић, Драгиша Мијатовић и др., с подозрење,м ј е и неповјерењем гледала на италијанско
пријатељство, чему ј е допринијело рђаво иекуство с италидаИском
политиком у данима непОсредно послије I свјетског рата. Трећој групи
се налазио на челу Петар Пламенац, за кога је сматрано да ј е англофилски оријенТисан. Ипак, ове струје нијесу биле јасно издиференциране, а њихови вођи су кзе више руководили личним мотивима, него
неким принципијелним разлозима. Управо> због тога 1,је и потребно дати неке основне податке о сепаратистичким вођама и њиховим гледиштима.
На дан улаака окупатореКих трупа у Црну Гору, на Цетињу су се
затекли неки федералистички вође, као Душан Вучинић, генерални
секретар ЦФС, Јово Поповић, члан вођства, затим Петар Ломнар, Иво
Јовићевкћ 'и др. , каГо-и неки истакнути политички припадници ЦФС.
хЈово^Поповић .је био један од истакнутих присталица краља Николе. У^доба црношрске државе Попов,ић ј е био опуномоћеви мивиетар
на страни: (у Лондону). Син ј е Мигца Поповића, једног^д^гајистакнутијих двореких људи краља Николе. Поелије I свјетског рата нашао!
се у емиграцији. Нанон распуштања црногорских војних логора у Ита134

60

Глас Црногорца бр. 4, 11. јуна 1941, 2.
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лији и отказивања гостоприм>ства црногорској емиграцији (иослије Рапалског уговора), Поповић се настаиио у Ници, насггављ-ајући да ради
на рестаурацији Црне Горе. Живећи у иностранству успоставио ј е
контакте са многим европским државницима, поред осталих и са Мусолинијем. Послије амнестије црногороке емиграције пасивиз(ирао се
и повремено ј е долазио у Црну Гору. Коначно^Ј.939. године дошао је
на Цетиње, гдје га ј е затекао и рат. Због његове политичке прошлости
и родбинских веза са династиј^^^е^овић^однашо' Савоја, окупаторске трупе су му повјериле мандат за форлгиран»е црногорске квИслин.шкеуправе.
у
Један од првих сарадника Ј . Поповића на формирању ггрве квислиншке власти био је, Душан Вучинић, адвокат по занимању и генерални секретар ЦФС, од њеног формирања. Био ј е један од најмлађих људи у вођству странке (рођен ј е око 1890. године), и уживао је
оимпатије једног дијела вођства, нарочито Секуле Дрљевића.
Петар Ломпар, црногорски мајор у пензији, учествовао је у божићаом устанку 1919. године. Послије уједињења, одрекао се пензије.
При уласку италијанских трупа у Црну Гору ушао је у Привремени
администраггивни комитет као миниотар фииансија, трговине и индустрије. Ускоро затим оптужен је, за утају три милиона динара, што га
је политички компромитовало и дискредитовало.
Иво Јовићевић ј е у вријеме црноторске државе био дипломатски
чиновник. Измеђудва рата активјно ј е учествовао у политичком раду
ЦФС. Приликом формирања Принремегаог администраТивног комитета
постао1 ј е њешв члан. ПоСлије расформирања Комитета није имаО' никакву званичну ду5Кност. Није имао иарочитог утицаја међу сепаратиетима, Сарађивао ј е у окЈгпатороком листу Глас Црногорца
објављујући многе прилоге.
Убрзо се групи сепаратиста на Цетињу прикључио Петар Пламенац, којега ј е капитулапија југословенске војске затекла у Црмници.
Пламенац ј е био министар у влади краља Николе. Био ј е познат као
противник уједињења. Између два св(ј|еТска рата бавио се публицистиком, полемишЈгћи са Петром Пешићем и др. о улози Црне Горе у I
свјетском рату. Приликом формирања Савјетодавног вијећа Црногораца (СопзиНа) (12. маја 1941) постао ј е његов члан. Декларисао се
као сепаратиста. Према Италијанима није био пријатељсии расположен, али је са њима активно- сарађиво' од самог почетка окупације. Сматран је англофилом, што ее приписивало личним мотивима (син му је
живио у Енглеској). Када је током 1942. године послао другог сина на
школовање у Италију, његови политички пријатељи су га окарактерисали као човјека који „сједи на двије 1столице".
Да би обезбиједила што већи углед !оној|ој власти, група сепаратиста
на Цетињу ј е позвала и Михаила ИвЈановића, једног од нагристаинутијих
и најауторитативнијих вођа ЦФС, који је ж!ивио' у Херцег-Новом, повучен из политичког живота, да им се придружи. Ивановић је био минИстар у црногорској влади краља Николе. У доба црногорске државе
био ј е један од вођа црногорских омладанаца, који су се борили за
политичке слободе у Црној Гори. Послије уједињења заступао је на«1

чело федералног уређеша. Као представник ЦФС био је народнм посланик у југослсшенској Народној скупштини. Уживао ј е велику погхуларност, не само! међу присталицама ЦФС него и иначе, тако да ј е њешв улазак у Привремени административни (комитет примљен јоа изненађењем. Послије расформирања тога комитета наименован је за поча1сног
предсједника Савјетодавног вијећа (Консулта), а з'атим за преДсједника Сабора.
Ова група сепаратиста, потпомогнута од извјесног броја присталица и оимпатизера, пружила је пуну подршку окупаторским вофним и
цивилиим властима у спр«вођењу окупационих мјера. Она ј е окупаторске трупе назвала Ослободилачким.135 Ова група ^сепаратиста поздравила
је стварање „Нове Европе", прокламовано начелима сила Тројног пакта, и тражила да се и Црној Гори да „у новом европском поретКу заслужено и достојно* мјесто". 136 Она је такође поздравила брзу капитулацију Југоеловенске војске, истичући да је италијанјска м. ње,мачка
војска ослободила југословенеке народе из њиховог двадесетогодашњег ропства.137 Ти људи су Ишли толико далеко да еу се идентификовали с италијанским фашистима, од којих су очекивали и културни
препород.138 Сепаратисти 1су себе називали народним представницима,
па еу под тим плаштом подастрли своје жеље, силама Оаовине за
васпостављање црногор!ске државе. „Ми се надамо", истицали су сепаратиста, „да ће пријатељске нам Силе Осовине уважити жељу нашега народа и да ће Му вратити народна права ко(ја му је одузео Версајски диктат... У то име кличемо: да живи слободна Црна Гора. Да
живе приј!атељске Оиле".139
Ускоро 1се групи сепаратиста на Цетињу прикључио још један од
првана ЦФС, заправо представник најреакционарнијег њеног дијела,
др Секула Дрљевић, представник најреакционарнијег њеног дијела,
четком маја догнао на Цетиње, гдје је узео активног учешћа у сепаратистичким комбинацијама.
^
\
Секула Дрљевић ј е познат у политици као* ренегат. Био ј е ми-.
нистар у прногорској влади. У црногорској Скупшдм-ни 1913. године
постао ј е вођа опозиције. Хиљаду деветсто четрнаесте године иаписао је свој протрам о уједињењу Србије и Црне Горе, којим се декларисао као присталица уједињењћ. (Приеталице уједињења сумњале су
Зета бр. 15, 24. априла 1941, 1.
О томе се у Зети бр. 19 од 8. маја 1941, 1, дословце к а ж е :
„У овоме новоме рату у коме су побиједиле Варсајским диктатом обесправљене државе Италија и Њемачка, срушена је неправда Версаја. Према прокламованом начелу сила Тројног пакта на рушевинама Версаја подиже се нова
Европа са новим праведнијим уређењем између народа и држава, у коме ће
сваки народ а у првом реду они који су били потлачени и обесправљени, добити
своја права и свој животни простор. Црногорски народ који ј е имао своју народну династију и своју народну државу изражавала своју ж е љ у и наду у побједничке силе Италију и Њемачку, да ће Црној Гори вратити њена права и да
ће јој дати у новом европском поретку заслужено и достојно мјесто међу европским народима".
137 исто.
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да ј е Дрљевић тај програм писао по наговору краља Николе). Окупацију 1916 — 1918. провео ј е у логору у КарлШтајну (Аустрија). ТазДО
се декларисао као ватрени присталица уједињења, чему је, како изгле-да, допринијела и стаШа новчана помоћ српоке владе (по 500 дцнара
мјесечно), когју ј е добијао преко бившег српјског посланика на Цегин>у
Љубе Михаиловића, ноји је тада живио у Женеви. Послије уједињења био ј е краће вријеме начелник Миниетарстваправде'доаприла
1919. годане)," а онда је, пезадовољан положајем, поднио оставку и посветио с е адвокатском позиву. У то вријеме политички се ексггоиирао
као р^публиканац/ а послије формирања Црногорске федераадстичке
странке као идеолог федерализма. Два пута је биран за народнсг посланика као представник ЦФС. Своју теорију федерализмаобјавиојеу
трибине Народне скупштине, држао ј е ватрене говоре против игалијанске империјалиотичке политике према балканским народмма и
оштро осуђивао политику приј;атељства са фашистичком Италијом,
истичући да „свака наша влада мора. да зпа дапостатиamicuspopuliRomaniизн
се поистовјећује са Павелићем. Послије уласка окупаторских трупа
у нашу земљу заговарао ј е идеју сепаратне Црне Горе е потпуним ослонцем на Италију. Када су га његони политички пријатељи питали
зашто се не држи страначког програма (мисле.ћи на идеју федерализма), Дрљевић ј е одгсшорио да њему федерализам није био програм
него срадств'0 да оанажи идеју црногораке државнасти и да ее маскира
пред прогонима.141

Када је почетком маја Секула Дрљевић дошао' у Црну Гору, се~
паратисти су га проглаСили за свога вођу. 142 Подгоричка Зета,којаје
послије уласка окупаггорских трупа постала трибина сепаратиста, и з а
шла ј е тим поводом у ванредном издању, које ј е читаво' било
посвећено'
окарактерисао статус Црне Горе у бившој Југославији. Његова
вна миоао изражена ј е у реченици: „Црногорску Државу в и ј е потр
васпо1стављати него оамо констатирати престанак србијанске
окупације,

140

Секула Дрљевић, Централизам или федерализам,

Д

Земун 1926, 68-

> "1 АВ.ИИ, Архив НОБ, к. 757, 1—1/2, Изјава др Сава Башовића
од
Срба у Хрватској. Кад су његови пријатељи, знајући за његове везе са вођама'
ХСС и усташа, тражили да се заложи и интервенише да се покољи спријече0
Дрљевић је цинички изјавио: „Када сам у Београдској скупштини пртестирао
против паљења кућа у Црној Гори и против паљења фамилије ЗвицеруЦуцама,е
нијесам могао довршити реченицу од заглушне буке и лупања о клупе са
њихов јаук, али се не могу ни убити ради тога".
142 Зета бр. 21, 12. маја 1941, ванредно издање.
143 Исто.
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Група сепарати!сга у Поддарици, чији су нај јистакнутији чланови
били др Новица Радовић, професор, и др Драгиша Мијатовић, адвокат,
чинила је посебну струју.
Новица Радовић је био противник уједињења. Испрва се био одметнуо у шуму, а затим ј е емигрирао у Италију. Послије указа владе
Краљевине СХС о амнестиј|и црногорске емиграције, Радовић је још
неко вријеме остао у Италији ради школовања, а 1925. године вратио
се у земљу. По повратку у земљу оптужен ј е са групом од 50 људи за
акције у одмегшиштву и осуђен на 20 година робије, од чега ј е непуних 9 година издржао у Зеници. По изласку из затвора 'настанио се у
Подгорици, гдје ј е држао ггриватно професуру, а за Зету писао публицистичке текстове, политичког карактера. Боравак у Италији и поСтупак италијанске владе према црногорскај емиграцији послије Рапалског уговора оставио је на Радовића печат неповјерења. Због тога ј е
заступао гледиште о потреби што мањег уплитања Италије у ствари
будуће црногорске државе, али је и сам увидио' неодрживост таквог
гледишта, јер ј е Италија чврсто стремила стварању у Црној Гори државне творевине која би у потпуности зависила од ње. У политици ј е
био безобзиран и под снажним утицаје,м Макијавелијевог II рппс1ре.
Био ј е члан вођства ЦФС.
Дратиша Мијатовић ј е испрва био члан, а касније један од вођа
ЦФС. Припадао ј е младој генерацији људи у овој странци (рођен је
1900. године). По концепцијама је у мношме био близак Новици Радовићу. Његов политички отав карактерише изјава коју је дао поводом капитулације Југословеноке војСке: „Радујем се Васкрсу Црне Горе, али 1се ншпта мање не радујем што гје Београду за вазда одузета
могућност, да се коцка судбином Црне Горе". 145 Изненадна смрт га је
спријечила да његов утицај дође видније до изражаја(умро је 26. маја
1941. године на Цетињу).
Радовић и Мијатовић су спадали међу најутицајније људе Мјесног привременог административног комитета у Подгорици. Како су
били проташнисти стварања велике Црне Горе, осјећали су се запостављеним у односу на цетињску групу сепаратиста. Прибојавали су се
да ће цетињска трупа приграбити за себе све важније положаје у
квислиншкој влади, која ј е требало да се формира, па 1су одлучили да
предузму мјере како би и за себе обезбиједили мјеста у новод држ:авној
управи. Радовић и Миј атовић су са групом својих сљедбеника у Подго'рици припремили листу чланова од којих ј е требало' формирати нови
административни комитет. Почетком маја они су по&нли на Цетиње и
преДсједнику Привременог административног комитета Јову Поповићу
изнијел1и свој (став, односно незадовољство због састава и статуса Комитета, тражећи да се убрза формирање црногорске владе у коју би
као министри ушли: Јово Поповић, Душан Вучинић, Новица Радовић,
Драгиша Мијатовић, Андрија Петровић и др.14Г; Пошто им је Поповић
Зета, бр. 28, 29. маја 1941, 1.
РСУП—Т, Записник о саслушању Душана Вучинића од 26. X I I 1944. и
Изјава Душана Вучинића од 29. X I I 1944; Изјава Новице Радовића од 26. X I I
1944.
145
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одговорио да Комитет остаје такав до нове одлуке окугватора, одиоснс
цивилног комесара који ј е управо тих дана преузео власт, распустис
Комитет, а ускоро затим образовао Савјетодавно вијеће. Незадовољни
таквим одговором, Радовић и Мијатовић су се вратили: у Подгорицу.
изјагаивши претходно предсједжику Ко-митета да их више не интересује
рад Комитета и да ће они „с оне стране Ријеке Црнсијевића (тј. сепаратистичка група у Подгорици — примј, Р. П.), друкније радити".14Група НЈовице Радовића разликовала ое од осталих сепаратистичких 1струја по томе што је била борбедија и што ј е покушавала да
се супротстави неким окупатороким мјерама, док су остали сепаратисти више или мање 'одобравали сваки потез скупатора, или се у 1на|јмању руку нијесу интереоовали за окупаторске планове. Радовићева
група ј е покушавала да пружи неки отпор нв.рочито оакаћењу југословенске територи!ј|е. Истина, то> се не односи на фашистичке освајаче
(Радовић ј е јавно изјавио да ј е Италија на основу историјског права
авектирала Далмацију, област Љубљане и др.), већ у првом реду на
њихове сателите. Радовић је у Зети објавио чланак п»д насловом К
себи руке, у којем осуђује територијалне претензије НДХ, Албаније,
и Бугарсже. Ту се, међутим, не ради о принципијелном ставу, о> осуди
претензија ових земаља на југословенску територију, већ се полази
са позициј а црногорских сепаратиста, па се протестује због тога пгго
ва ту територију цретендују и црногороки еепаратисти.148
Један дио вођства Црногорске федералиешчке страснке 0|сТа0' ј е и
послије уласка окупаторских тјрупа у вашу земљу на посицијама свот
страначког програма — за федератинно уређење Југославије. Он је,
међутим, био у апсолутној мањини, а његов вајизразитији предста-вник
био ј е Саво Вулетић.
Вулетић ј е био' дуготодишњи народни посланик и министар у црногорскјој влади. За вријеме школовања у Србији (завршио' је учитељску школу) кретао се у радикалским политичким круговима, што
)је имало утицаја на његов каонији политички став. За вријеме своје
политичке активности у доба црногорске државе био ј е демократски
0риј'е(нти1сан. Послцје уједињења бавио се адвокатуром, а по^ оснивању
Црногорске федералистичке странке био је један од њених најистакнутијих вођа. Као представник ЦФС биран је за посланика Народне
скуппггине у Београду. Послије ула:ска окупатораних трупа у нашу
Н7 Исто, Изјава Новице Радовића од 26. X I I 1944.
148 у т о м ч л а н К у се, поред осталог, каже:
„Ако се, дакле, сматрају у данашњем свом положају слободним и срећним,
како то објављују цијелом свијету, Хрвати би били — уосталом и други народи,
неблагодарни, кад за своју данашњу слободу не би дали признање Ц. Гори, новој и старој. Али зато слободна и независна Хрватска, Бугарска и Албанија, не
смију бити са својим територијалним захтјевима на огромну, и незаслужену
штету Цр. Горе и нашег племена. Ако је тачно оно што нам разне хрватске
новине и оне из Тиране доносе, територијалне претензије Хрватске и Албаније
иду до смијешнога. Егзалтација има свака своју мјеру и временско трајање, које не иде у недоглед, прође ли се та мјера, егзалтација прелази у лудило.
„Херцеговина, Босна никад нијесу биле хрватске... О Санџаку хрватском
не може бити ријечи, ако се неће да понове лудости Версаљског диктата. Санџак, Метохија и Косовска област су прапостојбина Црногораца... " .
8
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земљу остао ј е вјеран програму Црногораке федерали|стичке странке,
држећи се гто страни не узимајући учешћа у раду сепаратистичких
група ЦФС ноје су се ставиле у службу окупатора и радиле на успостављању сепаратне Црне Горе. Штавише, он није одобравао рад сепаратистичких група које су напусТиле |отраначки програ.м и идеју
федерализма у оквиру Југославије, па је почетком маја 1941. године,
по Новици Радов(ићу и Драгипги Мијатовићу, послао' писмо. Секули
Дрљевићу, Михаилу Ивановићу и Душану Вучинићу, као најутицајнијим људима међу сепаратистима, захтијевајући од њих да сазову
оједниду Главног одбора ЦФС да би се одлучило о- ставу странке у
насталој ситуацији. Вулетић ј е такође тражио да се убудуће ништа не
предузима без одлуке Главног одбора, запријетивши, у противном, својим иступом из странке. 149 Овај Вулетићев захтјев остаО' је без одговора. Сепаратисти су чак пожушали да га придобију за свој рад. Код
њега ј е пошао Душан Вучинић, с намјером да га приволи на оарадњу
оа осталим оепаратистима, нудећи му минИстарски положај у будућој
влади „незавИсве" Црне Горе. На то ј е Вулетић одговорио Вучинићу:
„Ја сам се лич!но< и каО' народни посланик у би!в. југасловенском парламенту залагао за бољи економ!ски положај Црне Горе и за|ступао полигички облик управе, који би, по моме мишљењу био најкориснији за
Црну Гору, али у границама Југославије. Кад Југославије више нема,
ја под окупацијом нећу да будем ништа више, него оно што сам —
роб". 150 Вулетић ј е нашао начина да и јавност упозна са својим ставом,
и да 1се јавво оградИ од рада сепаратиста. Као повод за то иокористио'
је један сепаратисгпички напис :у Зети под насловом Једно заслужено
признање, у нојем се поздравља пропадање југословенаке државе и
приказуј|е рад ЦФС. 151 Вулетић је у Зети објавио' нотицу под истим
насловом, иступајући у својству члана Главиог одбора и бившег представника ЦФС у парламевту. У том вапИсу он ј е истакао „да ј е црвогорска странка свакад од стварања државе Југославије противу свих
реж1има, који Су ма кад у њој владали, водила борбу и у Народној скугпптини и иначе једино и искључиво у духу и емислу свог штампаног
страначког програма и то евојим свакад 'јавно испољаваним интенцијама, које бјеху у вези с тим програмом".152
По својим политичким концепцијама Вулетић је био близак четницима, па ће прихватити њихову са|радњу и на тај начин се ипак
наћи на позицијама противника народноослободилачке борбе и сарадника окупатора.
У комбинације око успостављања сепаратне Црне Горе био ј е
умијешан и Јован С. Пламенац, бивши предсједник цреогорске емигрангске владе. Међутим, 1извори о његовој улози су доста опречни.
149 р с У Л — Т , Рукопис Новице Радовића писан у истражном затвору ОЗН-е
од 26. X I I 1944. год. под насловом Италијанска окупација Црне Горе.
150 АВИР1, Надићева
архива, Реферат Недићева кабинета о приликама
у Црној Гори послије капитулације Југославије.
151 Зета бр. 18, 4. маја 1941, 1.
152 Зета бр. 24, 21. маја 1941, 2.
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Према усташким изворима, Јован Пламенац, који ј е живио у Б«
ограду гдје га ј е и затекла окупација, повезао' се с усташким новинароч
Крунославом Жанком. дописником новинске агенције „Велебит", ко
јему гје 9. маја 1941. године изнио' свој 'став о успостављању Црне Го
ре и њеним границама са НДХ. Пламенац ј е обавијестио Жјанка да ћ
ускоро министрима спољних послова фашиспичке Италије и Треће
Р а ј х а поднијети меморандуме у којима ће захтијевати успостављањ'
црногорске држа(ве, која би се граничила са тзв. Независном Државо!
Хрватском и Бугарском, па чак и са Мађарском на Дунаву. 153 Том при
ликом Пламенац ј е (преко Жанка) поручио Павелићу да му се у сва
ком погледу ставља на располагање, да ће се борити за интересе Хрва
тске као и за интересе Црне Горе, и да би био срећан кад би се оства
рила хрватско-црногорска државна заједница. 154
Према недићеваким изворима, Јован Пламенац је у другој поло
вини јуна 1941. године отпутовао из Београда у Рим, гдје се код на
длежних фактора заложио против успостављања самоиталне Црњ
Горе,нагласив1ши да људи у Привременом административном комитету
одноано Савјетодавном вијећу, на Це^тињу, немају у народу пристали
ца. Пламенац је том приликом предложио да се бришу границе изме
ђу Србије и Црне Горе, а у погледу територије Црне Горе заступао' ј<
тезу коју је изнио у своме меморандуму од 5. III 1919. године конфе
ренцИји мира у Паризу (према којем ј е Црна Гора тражила Херцеговину, Боку Которску, и Окадар (са околином). 155 Пошто' италијанскг
мјеродав1НИ фактори Иијесу прихватили тај његов предлог, Ј . Пламенаг
ј е пошао на Цетиње, гдје ј е дошао у конфликт са предсједником Савјетодавног вијећа Јовом Поповићем у вези с питањем еепаратне Црш
Горе. Због таквог његовог држања, Високи комесар Мацолини је наредио Пламенцу да одмах напусти Цетиње и Црну Гору. Тако |је Пламенац на два-три дана уочи тринаестојулског устанка стигао у Београд.156
Према усташким изворима, Пламенчев став ј е у многоме сличат:
ставу Секуле Дрљевића и близак уаташама, док се према недићевскит/
изворима његов став гфиближавао ставу Недићева кабинета. Не располажемо другим изворима на основу којих бисмо' ближе и прецизније објаснили стварну улогу и Пламенчев став према догађајима с
којима ј е ријеч. Није искљученО', с обзиром на његову личност, да. је
његов став био баш онакав канвим га приказују и усташки и недићевски извори.
153
154

Ј . Вујошевић, н. д ј . , 236.
исто,

Црна Гора пред конференцијом
мира, Женева 1019, 27.
АВ'ИИ, Недићева архива, к. 1, 111/1—Ј., Реферат о приликама у Црној
Гори послије капитулације Југославије. — Јован Пламенац је остао у Београду
до капитулације Италије, углавном неактиван. Послије капитулације Италиј^
негдје 1944. године, на тражење Њемаца дошао ј е у Црну Гору, гдје ј е имао да
одигра одређену улогу у вези с неким њемачким комбинацијама, али су га партизани ухватили и стријељали.
155

15«

Петровдаиски

сабор

Подстаннут развојем догађаја у Црној Гори и жељом црногорских
сеиаратиста да италијанска влада убрза прокламовање црногорске
државе под протекторатом фашистичке Итлије, цивилни комесар Мацолини је 18. маја отпутовао у Рим ради рјешења црногорског питања.
За вријеме Мацолинијева боравка у Риму рјешавана су два битна
питања, истакнутаи у меморандуму црногороких сепаратиста: питање
граница, о чему је већ било ријечи, и питање црногороког пријестола.157
Наиме, оживљавањем идеје о отварању какве-такве државе наметнуло се и пиТање обнављања мокархије у Црној Гори. За то се нарочито залагао италијаноки двор. Претендената на црногорски пријесто
било ј е више, али су највише шагаси имали Михаило Петровић, син
књаза Мирка, и краљица Јелена, кћерка краља Николе. Предлог да се
династија Петровић поново доведе на црногораки пријесто, међутим,
није најповољније примљена у мјеродавним фашистичким круговима,
јер де постојала бојазан да би то могло подстаћи Албанце да и они затраже домаћу Династију.158 Муоолини је ипак дао коначан пристанак.158а
У меморандуму Савјстодавног вијећа Црногораца изражена је
жеља да на црногбраки пријесто дође Михаило Петровић, мада је већина сепаратИста прије била за краљицу Јелену, сматрајући да ће она
ауторитдаивније моћи да се заузме за црногорска питања. Мацо^лини
је, упознао фашистичку владу .са жељама црногорсних сепаратиста.159
Италијански краљ се, међутим, одлучно у(спротивио предлогу да краљица Јелена прими црногороку круну, па је препоручио да се на црно157 О боравку Мацолинијеву у Риму Ћ.ано ј е записао за 21. мај: „Отпратио
сам Мацолинија Дучеу, да бисмо ријешили црногорско питање; оно се знатно
замрсило, у првом реду због сентименталног занимања краљевске куће" (Дневник грофа Ћана, 247).
у
158 о томе Ћано пише под 24. априлом 1941: „С Акваронеом (Ас^иагопе
Р1е1;го, министар двора — примј. Р. П.) сам утаначио све мјере поводом краљева
посјета Албанији. Он ми је натукнуо могућност успостављање динанстије Петровића у Црној Гори. Данило, ,вјечно задужени Данило' како га зове Мусолини,
има једног сина (Ради се уствари о Мирку, односно Миркову еину Михаилу,
јер престолонасљедник Данило није имао дјеце — примј. Р. П.). Треба поступити
опрезно. Нарочито да се не би у Албанији пробудила нада, да ће добити домаћу
1 динанстију. Краљица силно наваљује" (Дневник
грофа Ћана, 238).
158а Под 28. априлом Ћано ј е записао: „Краљ стално наваљује, да се у Црној Гори обнови монархија. Бојим се, да ће нам то проузроковати потешкоће са
Албанцима... Међутим Дуче је већ пристао и ј а не бих хтио да будем онај,
који квари свечаност. Новим краљем Црне Горе постат ће краљичин нећак,
младић кога Дуче назива ,сином безначајних и сиромашних родитеља'. Живи у
Њемачкој, потпуно незапажен, напола сит, напола гладан" (Дневник
грофа
Ћана, 240).
159 О томе ј е гроф Ћано записао под 21. мајем: „Изгледа да на Цетињу није
добро примљен приједлог, да крунишу кнеза Михаила, не познају га, жена му
је Францускиња, а досад ј е живио од београдске помоћи. Сви су за краљицу
Јелену; она би се по њиховој жељи морала крунисати круном Петровића. Признајем, да се овакво рјешење и мени више свиђа, јер бисмо тако чвршће држали
у рукама Црну Гору. Досад се краљ противио. Послали смо к њему Мацолинија,
да му објасни како стоје ствари и надамо се, да ће пристати". (Дневник
грофа
Ћана, 240).
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горски пријесто доведе син кнеза Романа, који ј е у себи имао и крви
породице Петровић. 160 Мацолини је имао са овим пр>едЛОГОМ д а упдана
црногорсже .сепаратиоте, иако ј е већ унапријед увјеравао надлежне
италијанске факторе да ће тај предлог бити одбијен Ј)ИЗ простог разлога, што нитко не зна, да ово добро дијете уопће пос^оји на свијету".161
Међутим, ни кнез Роман није пристао на тај предлог. Због тога су се
италијански званични кругави поново вратили на ^омбинацију с Михаилом. 162 Најзад, и Михаило је одбио понуду да буд е обновитељ црногорског пријеотола, не желећи да ^се компромитује, будући~увјеред да
ће силе, Осовине изгубити рат, и да ј е свако ратно рјешеше пролазно
и привремено.163 Тако су Италијани били принуђац и д а црногорским
сепаратИстима предложе избор краљевског намјесц И 1 1 Р г в а н а Ј 0 једино
рјешеше.
Тринаестојулски устанак, међутим, онемогућиће и т а л и ј а н с к о м
окупатору и гго и свако друго рјешење у вези са фа^ И С Т И Ч 1 К И М ;КО мбинацијама ожо успостављања сепаратне црногорске државе.
За вријеме Мацолинијевог боравка у Риму црно № р ОКе еепаратисте
ј е захватило изузетно узбуђење, Од појединих члац 0 ,ва С а в ј е т о д а в а о г
вијећа могло се сазнати о правом циљу Мацолиниј е В ог п у т а у РиМ и
о меморандуму који ј е однио италијанокој влади. 164 То с у н а г о в ј е ш т а вали и Глас Црногорца
и Зета, пишући да Моцолини у Риму има Да
изврши „велики програм који се односи на његову Дужност у овод земљи, да ријеши разна важна питања црНогорсна",165 и да су за његов
пут везане велике „жеље и наде". 166 Очигледно, сепаратиоти су били добро обавијештени о> стварима, ј е р ј е за вријеме десетодневног Мацолинијевог боравка у Риму еудбина „Незавионе" Црне Горе била дефинитивно одлучена. По повратку из Рима Мацоливи ј е о томе обавиј естио свОЈ е
пријатеље из редова сепаратисга. Одговорни уредник Зете написао ј^
у уводнику !овог листа под насловом Пред одлукама да је Мацолинмјев

«« о њему је гроф Ћано записао: „Надајмо се, да је младић бољи од свог
оца, који је узор вјетропира, а осим тога не може говорити" (Дневник грофа Ђана, 247).
161 Дневник
грофа Ћана, 247.
162 Под 26. мајем Ћано је записао: „Краљ преко Акваронеа јавља, да кнезР°ман неће н и да чује за ц р н о г о р с к о - Ј Ц р и ј е с т о љ е ; према томе морамо с е в р а т и т и
Михаилу, који живи_на Боденском језе|)у. Ако и он одбије, морат ћемо да мисли--мо на краљевско намјес
толико разбијати главу због земље као што је Црна Гора "(Дневник грофа Ћа« .
248).
163 „Принц Михаило", пише Ћано, „онај који је имао да обнови
Италија и Њемачка на крају крајева добити тешке батине, па закључузе, д а Ј
свако ратно рјешење пролазно и привремено. На вјерујем, да би к р а љ и ц а 6»
врло поносна оваквим схватањем овог изданка Петровића" (Дневник грофа Ђ
252); Михаило Петровић—Његош, Како сам одбио да примим престо (одломц из
мемоара), Гласник Српског историско-културног друштва „Његош", Чикаго,

164 АВИИ, Недићева архива, к. 1, 11/1—1, Реферат Недићева кабинета
приликама у Црној Гори послије капитулације б. Ј у г о с л а в и ј е .
165 Глас Црногорца,
бр. 2, од 25. маја 1941.
166 Зета бр. 28, од 29, маја 1941.
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црногорско

Петровдански

сабор

Подстамнут развојем догађаја у Црној Гори и жељом црногорских
сепаратиста да италиј анока влада убрза прокламовање црногорске
државе под протекторатом фашистичке Итлије, цивилни комесар Мацолини ј е 18. маја отпутовао у Рим ради рјешења црногорског питања.
За вријеме Мацолинијева боравка у Риму рјешавана су два битна
питања, истакнута и у меморандуму црногороких сепаратиста: питање
граница, о чему гје већ било ријечи, и питање црногорског пријестола.157
Наиме, оживљавањем идеје о стварању какве-такве државе наметнуло се и питање обнављања манархије у Црној Гори. За то се нарочито залагао италијаноки двор. Претендената на црногороки пријесто
било ј е више, али су највише шанси имали Михаило Петровић, син
књаза Мирка, и краљица Јелена, кћерка краља Николе. Предлог да се
династија Петровић поново' доведе на црногораки пријесто, међутим,
није најповољније примљена у мјеродавним фашистичким круговима,
јер ;је постојала бојазан да би то могло подстаћи Албанце да и они затраже домаћу Династију.158 Муоолини је ипак дао коначан пристанак.158а
У меморандуму Савјетодавног вијећа Црногораца изражена је
жеља да на црттогореки пријесто дође Михаило Петровић, мада је већина сепаратИста прије била за краљицу Јелену, сматрајући да ће она
ауторитативније моћи да |се заузме за црногорока питања. Мацолини
је, упознао фашистичку владу са жељама црногорских сепаратиста.159
Италијански краљ се, међутим, одлучно успротивио предлогу да краљица Јелена прими црногораку круну, па је препоручио да се на црно157 О боравку Мацолинијеву у Риму Ћано ј е записао за 21. мај: „Отпратио
сам Мацолинија Дучеу, да бисмо ријешили црногорско питање; оно се знатно
замрсило, у првом реду због сентименталног занимања краљевске куће" (Дневник грофа Ћана, 247).
'
158 0 т о м е Ћано пише под 24. априлом 1941: „С Акваронеом (Ас^иагопе
Р1е1го, министар двора — примј. Р. П.) сам утаначио све мјере поводом краљева
посјета Албанији. Он ми ј е натукнуо могућност успостављање динанстије Петровића у Црној Гори. Данило, ,вјечно задужени Данило' како га зове Мусолини,
има једног сина (Ради се уствари о Мирку, односно Миркову сину Михаилу,
јер престолонасљедник Данило није имао дјеце — примј. Р. П.). Треба поступити
опрезно. Нарочито да се не би у Албанији пробудила нада, да ће добити домаћу
динанстију. Краљица силно наваљује" (Дневник грофа Ћана, 2.38).
158а Под 28. априлом Ћано ј е записао: „Краљ стално наваљује, да се у Црној Гори обнови монархија. Бојим се, да ће нам то проузроковати потешкоће са
Албанцима... Међутим Дуче ј е већ пристао и ј а не бих хтио да будем онај,
који квари свечаност. Новим краљем Црне Горе постат ће краљичин нећак,
младић кога Дуче назива ,сином безначајних и сиромашних родитеља'. Живи у
Њемачкој, потпуно незапажен, напола сит, напола гладан" (Дмевник
грофа
Ћана. 240).
159 О томе ј е гроф Ћано записао под 21. мајем: „Изгледа да на Цетињу није
добро примљен приједлог, да крунишу кнеза Михаила, не познају га, жена му
је Францускиња, а досад ј е живио од београдске помоћи. Сви су за краљицу
Јелену; она би се по њиховој жељи морала крунисати круном Петровића. Признацем, да се овакво рјешење и мени више свиђа, јер бисмо тако чвршће држали
у рукама Црну Гору. Досад се краљ противио. Послали смо к њему Мацолинија,
да му објасни како стоје ствари и надамо се, да ће пристати". (Дневник
грофа
Ћана, 240).
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гореки пријесто доведе син кнеза Романа, који ј е у себи имао и крв'
породице Петровић.160 Мацолини је имао са овим предлогом да упозк
црноторске .сепаратиоте, иако ј е већ унапријед увјеравао надлежн
Ш'алијан!ске факторе да ће тај предлог бити одбијен „из простог разл(
га, шго нитко не зна, да ово добро дијете уопће постоји на свијету". 1
Међутим, ни кнез Роман 1није пристао на тај предлог. Због тога су с
1ггалијаноки званични кругави пононо вратили на комбинацију с МЈ>
хаилом. 162 Најзад, и Михаило је одбио понуду да буде обновитељ црнс
горског пријестола, не желећи да ее компромитује, будући •угвјаред* д
ће силе, Осовине изгубити рат, и да је евако ратно рјешеше пролазн
и привремено.163 Тако су Италијани били принуђени да црногорски:
сепаратистима предложе избор краљев1аког намјесништва као једин
рјешеше.
Тринаестој улски уетанак, међутим, онемогућиће италијанско:
окупатору и то и Свако друго^ рјевдеше у вези са фашистичким комби
нацијама око успоста!вљаша сепаратне црногорске државе.
За вријеме Мацолинијевог боравка у Риму црногорске/сепаратист
је захватило изузетно узбуђеше, Од појединих чланоеа Савјетодавно
вијећа могло се сазнати о правом циљу Мацолинијевог пута у Рим
о меморандуму који ј е однио италијанској влади. 164 То су наговјешта
вали и Глас Црногорца
и Зета, пишући да Моцолини у Риму има д
изврши „велики програм који се односи на шегову дужност у овод зе
мљи, да ријеши разна важна питања црногорска", 165 и да су за шего'
пут везане велике „жеље и наде". 186 Очигледно, сепаратисти су били до
бро обавијештени о стварима, јер је за вријеме десетодневног Мацоли
ниј.евог боравка у Риму еудбина „незавиане" Црне Горе била дефинити
вно одлучена. По повратку из Рима Мацолини ј е о т о м е обавијестио (ово ј
пријатеље из редова сепаратиота. Одговорни уредник Зете написао ј
у уводнику свог листа под насловом Пред одлукама да је Мацолиније:
160 о њему је гроф Ћано записао: „Надајмо се, да је младић бољи од сво
оца, који је узор вјетропира, а осим тога не може говорити" (Дневник грофа Ћа
на, 247).
161

Дневник

грофа

Ћана,

247.

Под 26. мајем Ћано је записао: „Краљ преко Акваронеа јавља, да кнез Ро
ман неће ни да чује за црногорско-дријестоље; према томе морамо се вратит:
Михаилу, који живи на Врденском језеђу. Ако и он одбије, морат ћемо да мисли
ТЖт-на-тфШБевскб"' намјесништво. Право да кажем, нисам никад вјеровао, да ћ;
толико разбијати главу због земље као што је Црна Гора "(Дневник грофа Ћанс
248).
163 „Принц Михаило", пише Ћано, „онај који је имао да обнови црногорск
пријестоље, отворио је своје срце конзулу Сера ди Касано (бегга Ф Саззагт
Стоуапт ВаШе^а). Он неће ни да чује да се компромитира, јер је увјерен, да ћ
Италија и Њемачка на крају крајева добити тешке батине, па закључује, да ј
свако ратно рјешење пролазно и привремено. На вјерујем, да би краљица бил;
врло поносна оваквим схватањем овог изданка Петровића" (Дневник грофа Ћањ
162

252); М и х а и л о П е т р о в и ћ — Њ е г о ш , Како

сам

одбио

да примим

престо

(одломци и

мемоара), Гласник Српског историско-културног друштва „Његош", Чикаго, СЕ
2, 1958, 33—37.
164 АВИИ, Недићева архива, к. 1, И/1—1, Реферат Недићева кабинета I
приликама у Црној Гори послије капитулације б. Југославије.
185 Глас Црногорца, бр. 2, од 25. маја 1941.
166 Зета бр. 28, од 29, маја 1941.
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повратак „унио. . . пуно ведрине у наше наде и очекивања", 167 па затик
наставља: ,,И ахо гаећемо прецизирати, можемо рећи, да ће се( ових
дана донијети важне одлуке за будућност Слободне Црне Горе и Независне Црногораке Државе". 1 6 8
Најзад, 10. јуна, на годипхњицу уласка фашистичке Италије у
рат, Мусолини ј е оджао ^свечани говор у којему је, поред осталог, изјавио да Црна Гора поново добија своју независност и улази у италиЈашжу сферу.1®9 То је била прва званична изјава мјеродавних фашистичких фактора о обнављању црношрске државе.
По повратку из Италије (29. маја 1941), Мацолини ј е почео да
приводи крају припреме за формално проглашење „независне" Црне
Горе. У вези с тим припремама он је сре.тином јуна пошао у обилазк
већих мјеста. У току три дана обишао је Даниловирад, Никшић, Шавник,
Жабљак, Пљевља, Бијело Поље, Беране, Андријевицу, Колашин и
Подгорицу.170 На завршетку овога пута Мацолини је у Подгорици одржао 19. јуна свечани говор, у коме је рекао да може свечано да објави
да „Црна Гора добија своју слободу и независност, са сћојим Краљем
и својом Династијом". 171
Пошто ј е стекао увјерење да су све припреме за проглашење
„незавиане" Црне Горе већ обављене, Мацолини ј е у другод половини
јуна по четврти пут пошао' у Рим. Тамо је добио задатак да припреми
уставотворну екупштину која ће и формално извршити проглашење
,,неза)вИаности" црногорске државе. У Риму је добио и те|кст декларације коју народни посланици треба да усводе на скуппггиИи.
Почетком јула Мацолини се вратио 1на Цетиње, гдје је позвао
чланове Савјетодавног вијећа и друте истакнутије сепаратисте и саогшггио им инструкције и наређења италијанске владе. Такође их ј е
упознао' са планом Рима да се сазове уСтавотворна скуппггина, одросно
црногораки сабор који ће прогласити и „елободну" и „незавИсну" Црну
Гору и промјену на пријестолу, пошто Михаило Петровић неће да буде
храљ Црне Горе. 172 Мацолини ј е Са1вјетодавном вијећу предао текст
декларације, 1који ј е требало усвојити на сабору. Пошто су Савјетодавно вијеће и група Сепаратиста на Цетињу проучили ову декларацију, предложили су Мацолинију неке измјене. На то> ј е Мацолини
одшворио да се ту не може измијенити ни једјно слово, „па понгто се
заврши ова церемонија", истакао ј е Мацолини, „добићете могућност да
путем специјалне делегације дођете у непосредни контакт еа римском
владом, што Т0'лмк0' пута тражигге" ,173 Мацолини ј е дао Савјетодавном
вијећу одређене инструкције и у погледу избора делегата, односно на*
родних псцсланика затабор. Нагласио је да се за делегате не могу узети
167 Зета бр. 32, од 6. јуна 1941.
168 Исто.
:
169 Зета бр. 35, од 12. јуна 1941; Глас Црногорца
бр. 5, од 20. јуна 1041.
170 Зета бр. 39, 19. јуна 1941.
171 Исто, бр. 39, 22. јуна 1941.
171 РСУП—Т, Рукопис Новице Радовића Италијанска
окупација
Црне
Горе.
173 РСУП—Т, Изјава Ј о в а Поповића од 24. X I 1944; Рукопис Душана Вучинића писан у истражном затвору ОЗН-е од 29. X I I 1944.
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учесници Подгоричке скупштине, као ни предсједници општина и судије, пошто није пожељно да се баве политиком, јер се, како је Истакао предсједници општина и судије ни у Италији не баве полИтиком.17,
Мацолини јепредложио да број делегата не буде већи од 30, али ј е кас
није усвсцјено да их буде 65 (према некадашшем црногорсвом уставу).
Сабор ј е зааказан за 12. јул 1941. (на Петровдан, по чему је и име
добио), „у атмосфери несигурности и незадовољства", како је забиљежио Мацолини.173
Савјетодавно вијеће је послије тога раза1суло поз1ивнице за Сабор. За већину делегата Мацолини је консултовао Савјетодавно вијеће,
а неке ј е позвао на основу предлога својих цивилних комесара, по
срезовима. 170
Да би избјегла непожељне дискусије „за вријеме евечаног чина"
на сабору, Мацолини је наредио Савјетодавном свијећу да дан раније
одржи претходну екупштинску сједницу, на којој би 1се делегати упознали са декдарацијом. 177 На претходнод сједници делегати су имали
да потпишу декларацију, чиме би били стављени пред свршен чин.
Већина делегата ј е 11. јула дошла на Цетиње,, а за оне који нијесу
били дошли иТалијански цивилни комесаријат је благовремено нашао
зам1ј,ену. Претходиа сједница закзаана ј е за 11. јул у 16. часова, у бановинсжај зцради. И, као што је Мацолини и предвиђао, на сједници
се манифестовало незадовољство делегата. Како ј е, сам извијестио,
најаеће незадовољство' шаступило ј е у моменту кад ее пронио глас
да су Пла1в и Гуоиње припојени Албанији, тим виШе што о томе раније
није било ни говора (делегати из Плава и Гусиња нијееу ни дошли на
сабор) и што Михаило Петровић није позван 1на пријесто. 178 Ни чланови Савјетодавног вијећа нијесу прихватили декларацију једногласно. .Петар Пламенац је већ 5. јула поднио оставку и изјавио да своју
одговорност не може везати за чин по којем би Црна Гора била неправедно осакаћена. „Нијесу помогла ви објашњења ни инсистирање",
извијестио ј е Мацолини своју владу. „Иако је, Истицао своју приврженост ИтаЛији и династији др Пламенац је биО' упоран у евојој одлуци". 179 Према изјави Јова Поповића, Пламенац де предлагао да се Црна
Гора рестаурира и Михаило прогласи за краља али без сазива сабора,
јер Црна Гора, по његовом мишљењу, није никад изгубила суверена
права самосталне државе. 180 „Остали члансиви Савјетодавног вијећа",
пише Мацолини, „остали су привржени Италији но без обзира на то
били 1еу против територијалног еакаћења". 181 Према писању Новице
Радовића, поча)сни предсједник Савјетодавног вијећа Михаило Иванот

РСУП—Т, саслушање Душана Вучинића од 24. X I I 1944.

АВИИ, АНЈ, к. 4/3—1, Извјештај Мацолинија од 17. јула 1941.
176 РСУ1П—Т, Изјава Душана Вучинића од 24. X I I 1944.
177 АВИИ, АНЈ, к. 740, 4/3—1, Извјештај Мацолинија од 17. јула- 1941.
178 Исто.
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Исто.
180 РСУ1П—Т, Изјава Јова Поповића од 24. X I 1944.
181 АВИИ, АНЈ, к. 740, 4/5—1, Извјештај Мацолинија од 17. јула 1941.
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вић колебао се извјесио (нријеме, али је утицај Секуле Дрљевића доприиио да ипак потпише декларацију. 182
Међу делегатима као противгаик декларације истакао се Новица
Радовић. Пошто је, од Петра Пламенца благовремено обавије.штен о
садржају декларације, Радовић је уочи пр(ипремне сједнице повео агитацију међу једним дијелом делегата (који су били претежно интелектуалци) да ј е не потпишу. 183 Акцију Радовића покушао ј е да осујетк
Секула Дрљевић, али у томе није успио.184
ПрипремнОм сједницом руководило је Савјетодавно ви[јеће. Пошто је декларација прочитана, позвани су делегати да је потпишу.
Тада је, уз подршку једног дијела делегата, Новица Радовић иступио
против декларације, изјавивши да је неће потписати. Како ј е рекао,
главни разлози за то били !Су ТТ.ТТ0' Дв,КЛс1]3&ЦИ!Ј а. оставља могућноет за
разне династичке комбинације, што декларација наговјештава нови
устав; што по црногорском уставу не постоји еабор него Народна скупштина и др.185 Радовић је тражио да се на осиову уатава постави ретеистао
владу и да ониГзаједвб објаве да
Црна Гора у међународном конфликту бСтаје неутрална. 186 Радовићу
се супротставио Секула Дрљевић, пгго је, допринијело' да се делегати
на припре.№о(1„.сједници поцијепају. МацолиниТжојигје у међувремену
дошао на еједницу, покушао ј е да заведе ред и 'убиједи делегате да је
у њиховом интересу да потпишу декларацију. И поред ове интервенције, један број делегата није хтио потписати декларацију, већ је напустио 10једницу.187 Мацодини се нобрииуо да делегати ко(ј1и нијесу
дошли, као и они који нијесу потштсали декларацију, бЈ7ду на вријеме замијењени.188
Сабор ј е почео рад 12. јула у 10 чаеова, у згради позоришта (Зетаки дам), у присуству иидоког 1комесара Серафина Мацолинија, команданта ди(визије Месина
генерала Тућиј_а и других идалијанских
РСУП—Т, Рукопис Новице Радовића Италијанска
окупација
Црне
Горе.
183 ИСТО.
184 В . о томе: Р. Пајовић, Окупација
Црнс Горе, ИЗ, бр. 2. 1962, 301—302.
185 Исто.
180 Исто.
187 Исто.
188 АВИИ, АНЈ, к. 740, 4/3—1,Извјештај Мацолинија од 17. јула 1941. — О
припремној сједници Мацолини ј е забиљежио сљедеће:
„Претходно подучени од цивилних делегата већина представника (делегата) дошла ј е дана 11. (јула) на Цетиње. Неки од њих одбили су позив али су
били благовремено замијењени. Једна претходно припремљена сједница била је
заказана за дан 11. (јул). Хтио сам на сваки начин да избјегнем могућност дискусије за вријеме свечаног чина другог дана, и наредио сам члановима Савјетодавног вијећа да објасне представницима Скупштине унапријед одређено нормално разлагање. Како ј е било већ предвиђено дошло је до несугласица. Дискусије су биле веома живе тако да ј е у задњем часу дошло до жучне полемике
која ме је изазвала да интервенишем ради умирења. Било ми је лако завести
ред с обзиром на то да су дати проблеми већ били ријешени од стране Шефа
државе, али кад су биле у питању границе жучна дискусија се и даље продужила".
182

„Били су одсутни делегати из Плава и Гусиња и Чајнича а они из Санџака
окупирани су били од Њемаца и Хрвата. На крају успио сам окупити велику већину делегата и из Санџака".
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функционера. Сабор ј е за предсједника изабрао дотадашњег почасног
предсједника Савјетодавног вијећа Михаила Иванавића. Затим је Се-_
кула Дрљесвић, „званични оаборски говорник", одржао уводну саборску
^бесј?ду, у којој де изразио захвавлност „бнИма, тсоји омогућише, сазивање овог Сабора", у лрвом реду италијанском краљу и краљици, затим Мусолинију, чије је „заслуге" око успостављања „слободне" Црне
Горе посебно нагласио. па грофу Ћану и, најзад, Мацолинију.189 На
крају говора Дрљевић је позвао Сабор „да изволи саЈслушати декларацију и примити ј у акламацијом". 190 Затим ј е преДсједник Савјетодавног вијећа Јово Поповић прочитао декларацију којом се: поништаЈзај^одлуке.Подгоричке 'скупштине од 13. новембра 1918. године о зттгдињењу Црне Горе са Србијом, ставља ван анаге режим који је створен у ЦрноЈ Гори од отране Краљевине Југославије, укидајући видовдански устав и устав од 3. септембра 1931. године, а Црна Гора проглашава за „суверену" и „незавиену" државу у облику уставне монархигје. Декларацијом се изражава благодарно!ст италијанским оружаним снагама за „ослобођење" и да!је изјава о судбинокој повезанасти
Црне Горе и Италије. Посљедњом, петом тачком Декларације саопштава се одлука Сабора о успостављању краљевског намјеаништва и моли
италијан1аки краљ да одреди намје-сника који ће прогласити устав. 191
Пошто је прочитана декларација, предсједник Сабора Михаило
Ивановић је замолио делегате да ј е приме акламацијом. Ивановић је
затим конјстатовао да ј е декларација примљена „једнодушно". На
крају монтиране саборске сједнице 'италгејаноки (високи комеаар Мацолини одржао је говор у коме је рекао Да тај чин за Црну Гору представља почетаЈк „новог европсиог поретка".
Послије Мацолинијевог говора прочитани су телегр!ами које је
Сабор упутио италијанском краљу и краљици, Мусолинију, Ћану и
Хитлеру, у којима су изражене „срећа" и „захвалност" за „обнову"
Црне Горе заслугом италијанских оружаних снага и жеља, за побједу
0;совине и „новог евроЦског поретка".
На авечаном ручку, који ј е послије 1скупа приредио предсједник
цетињаке општине, Мацолини је осудио^ делегате који су били позвани
а нијесу дошли на Сабор, као и сепаратисте који на припремној сјеДници нијесзг прихватили декларацију. 191
Декларација није била израз народне воље, већ је припремљена
у Риму. Нијесу ј е прихватили чак ни многи сепаратисти, који су инз 189 „Црногорски народ је поносан", истакао је Секула Дрљевић у свом т0~
вору, „што је успостава слободне Црне Горе спојена са бесмртним дјелима Дуче-З^
генијалног ствараоца Фашистичке Империје и са дјелима славне и побједонос! 1е
италијанске војске.
„Нарочито истичем, да се Дуче од почетка борио противу неправде учиње^ е
Црној Гори уништењем њене државне егзистенције и да није престајао борит^
се противу те неправде до успоставе Црне Горе својим побједоносним маче^
(Глас Црногорца,
орган италијанског Високог комесаријата за Црну Гору, бр.
13. јула 1941).
190 Исто.
181

Глас Црногорца

бр. 9, 13 јула 1941, 2.
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че сарађивали са окупатором. Делегати, односно „пОсланици" Сабора,
такође нијесу бирани слободном (в.ољом народа, 1већ су одређлвани од
Савјетодавног иијећа, Цивилног односно Високог комесаријата и његових комесара по срезовима. Народ, дакле, у свему томе није имао никаквог удјела, што је признао и сам Мацолини у свом извјештају Министарству иностраних послова од 17. јула 1941. године, констатујући
да је народ готово1 остао по* атрани.192
Воља црногорског народа доћи ће до израза тек ојетрадан, 13. ј у ла, када ће отпочети општенародни устанак против окупатора, тако да
ће пропасти читав план окупатора о стварању ове кви!слиншке творевине, а Црна Гара и дал>е о1стати окупирано' подручје.
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АВИИ, АНЈ, к. 740, 4/3—1.

ГЛАВА
КПЈ

ДРУГА

И ДРЖАЊЕ ГРАЂАНСКИХ ПОЛИТИЧКИХ
УОЧИ И ЗА ВРИЈЕМЕ УСТАНКА

ГРУПАЦИЈА

К П Ј је једна општејугословенска пирггија која ј е послије априлског
слома остала јединствена :и организовано наставила овој рад. Она је
још у току априлоког рата предузимала мјере да ое организује и појача отпор агресорима У том циљу ЦК К П Ј ј е 10. априла 1941. године
одржао састанак у Загребу, У духу одлука које су том гфиликом донесене, ЦК К П Ј ј е упутио неколико својих чланова у Словенију, Босну, Херцеговину, Србију и Црну Гору, са задатком да пренесу дирекТиве да се пој ача отпор фашистичким нападачима, да се чува организацИоно јединјство КПЈ, да комунисти избјегазај у заробљеништво', да
се склаша оружје и др.1 ЦК К П Ј је и преко прогласа (15. априла) настојао да војсци и народу пружи моралну подршЈку у борби против
завојевача, објашњавајући насталу ситуацију. И послије априлског
слома он је наетавио да преко прогласа одржава контакт са 'Иародним
масама и да им предочава могућност борбе у новим условима.
За дал.и рад у условима окупације (имало је далекосежни значај
Мајско савјетовање К П Ј у Загребу, у којем су учеотвовали и предотавници партијске организације из Црне Горе.2 На Мај;ском савјетовању
доминирало ј е пита!ње борбе против окупатора.
Да би се тај задатак
што усдјешније извршио одлучено је да се партијска организација
прошири пријемом у чланство 'свих неустрашивих и Дисциплинованих
бораца, у првом реду из редова радника, сељака и напредне интелигенције, а затим да се партијоке арганизације на терену повежу са
1 Владо Стругар, Рат и револуција народа Југославије
1941 — 1945, Београд
1962. 39.
2 Б л а ж о Јовановић, Први
дани устанка у Црној Гори, Зборник сећања активиста југословенског револуционарног радничког покрета Четрдесет
година,
Култура — Београд, књ. 5, 159.

при!стаЈШцама бивших грађанских партија које су спремне да се под
руководством К П Ј боре против ок^упатора.3
На савјетовању је још одлучено да К П Ј води најодлучнију борбу
протиз распиривања националне мржње кају су податицали и окупатор и домаћа буржоазија, свако са свог становишта. Такође ј е било
потребно разобличити онај дио буржоазије који се ставио1 у службу
окупаторима, као и онај дио! који ј е био за спрегу са страним агецтурама у циљу повратка старога, компромитованог поретка. 4 Национална
партијака руководсгва добила еу посебно задатке за рад према конкретним услонима. У том смислу црногорски комунисти су били дужни
да мобилишу црногорски народ против италијаЦаког окупатора, да
спријече акцију сепаратиста око рестаурације црногораке државе, да
спријече пљачкање црногореког народа од стране окупатора и да предузму Најхитније мјере да народу обезбиједе најнужнија Јсредства за
живот. 5
Партијска организација у Црној Гори се релатинно брзо снашла
и гхочела организовано да ради у услов(има окупације. Већ 24. априла
Г1К К П Ј за Црну Гору, Боку и Оанџак је у селу Вејвем Брду одрнсао
проширени )са10танак, на коме је, у смислу директива ЦК КПЈ, донио
одлуку о припремама за оружану борбу против окупатора. Том приликом ј е формира1на Комисија за прикупљјање и склањање оружја и
осталог ратног материјала. 6 На састанку су разматране Те,зе о политичкој ситуацији, у ко(јима ј е дата анализа догађаја везаних за априлски елом, и донесени закључци за даљи рад. Пооебно! ј е наглашено
да држање југословенске буржоазије у апршЛком рату и њена помоћ
окупаторима у разбијању Југославије не може спријечити југословенске народе да наставе борбу у пуној братској сарадњи, уз ослонац на
СССР, за коначно национално', економско и соцИЈално' ослобођење. Послије тога предузете су систематске припреме за оружани устанак.
Пристулило се и формирању војних комисија при мјесним (среским),
а понегдје и при опшгинаким комитетима, које су такође имале задатак да прикупљају и склањају оружје. Војне комиоије су касније прерасле у војне комитете, који су имали да руководе, у војном погледу,
устаничким јединицама. У другој половини јуна Во|јна комИсија, фор3 У закључцима Мајског савјетовања о томе се к а ж е : „ . . . Партија мора
да усмјери највећу пажњу борби против окупатора, за национално ослобођење
подјармљених народа Југославије. У вези с тим потребно ј е повезати се свугдје
на терену са свим оним групама и присталицама негдашњих крахираних буржоаских партија које су вољне да се боре под руководством партије против окупатора и против свега онога што ј е донијело народима Југославије данашње
патње и зло. При томе треба народу давати јасну перспективу и могућност излаза из садашње ситуације". (Зборник НОР, II, 2, док. 1.).
4
Исто.
* Исто.
® Бошко Ђуричковић, Организација
и развој устанка у срезу
даниловградском од капитулације
Југославије
до октобра 1941. године, ВИГ, бр. 1, 1950, 82;
Исти, Припрема и развој устанка у срезу даниловградском,
Устанак народа Ј у гославије 1941. године, књ. 1, „Војно дело", Београд 1972, 433; Др Јован Р. Бојовић, Политичка активност КПЈ у Црној Гори крајем 1940. и почетком 1941. године, ИЗ, 1—2, 1971, 16.
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мирана при ПК К П Ј још 1940. године, преиЈИ:енав<ана ј е у Војно револуционарни номитет.7 Већ у таку маја пристулило ое формирању ударних ирупа (одреда). Испрва су ударне групе сачињавали чЛанови К П Ј
и СКОЈ-а, а затим су њима обухваггани и л>-уди блиаки К П Ј и други
родољуби, тако да |је уочи тринаестојулског устанка било око 285 ударних група еа ок» (5.200 људи. 8 Партијске, организације су организовале
прикупљање и ускладиштавање знатне колкчине наоружаи.а.
Рачуна се да се у парти)јадким магацинима и код појединаца блиских Партији налазило преко 12.000 пушака, око 30 митраљеза, око 135 пушкомитраљеза, три артиљеријска оруђа, око 50 сандука бомби, око
3.000.000 метака и извјесна количина експло^ива. 9
ПОслије њемачког напада на СССР (22. ј у ц а 1941) у&рзанесу припреме за устанак. Одржани су састанци партијоких фссрума, а затим
и шире партијске конференције и еавјетсиааЛља, на које су позвани и
појединци блиски К П Ј и на кодима ј е објашњ.авана настала политичка
ситуација и указивано на предстојећи почетак оружане борбе против
окупатора у нашој земљи. Истовремено су одржаване и конференције
СКОЈ-а, а у исту оврху су иокоришћени и традиционалки петровданоки народни еабори (12. јула) на црногорским; планинама.
К П Ј ј е убрзо послије априлског слома пачела у к а з и в а т и црцогорском народу да му предстоји борба против окупатора. То ое чинило у
сталним контактима њених члаЈнова са народом, а П о к р а ј и н с к и комитет К П Ј ј е то посебно учинио у свом прогласу почеггком ј у н а 1941. године. Тим прогласом се црногорски народ и1сТогв(ременО' позива у борбу
прогив империјалијстичког рата и против окупатора и његових домаћих сарадника. ПК К П Ј је истакао: једино ако т а борба буде истовремено и борба за обарање капитали(ст1ичког !оистема и з а совјетску
власт, црногорски народ ће моћи да оствари ©воје н а ц и о н а л н о ослобође,ње, политичку слободу и економоко благостање. Обраћај ући ее црногореком (Мароду, Покра{ј(иноки комитет је писао: „Позива т е (Комунистичка партија Југославије — примГј. Р. П.) д а под з а с т а в о м Мар1кса,
Енгелса, Лењина и Стаљина пођеш путем народа С о в ј е г с к о г Савеза,
који оу кроз совјетску власт и социјализам з а у в и ј е к одстгр&нили беспослицу и глад, остварили братоку заједницу' р а в н о п р а в н и х народа,
уништили експлоатацију човдека по човјеку, огчували мир и о1стварилИ
срећан и задовољан живот". 1 0
Послије њемачког напада ша Совјетаки Савез о с л о б о д и л а ч к а борба народа Југоелавије добија шире, перспактцве. Паред прогласа којим ее ЦК К П Ј обратио народима Југославије, ПК К П Ј је крајем јунЛ
издао посебан проглас народу Црне Горе, Бок;е и Санџака. Међутим,
ставови Покрајинског комитета у овом прогласу не р а з л и к у ј у се битније од оних из ранијег прогласа.11 Као и у претходном, лЈОкључива^
В. Тодоровић,
н. д ј . , 37.
Батрић Јовановић, Црна Гора у НОР и соцчјалистичкој
-револуцији,
ВИЗ „Војно дело", Београд 1960, 45—56.
9 Исто, 36.
10 АИИ—Т, II 5—11 (41), Проглас ПК К П Ј почетком 1уна 19411
ЈУ
II 36орник НОР. III, 1, док. 1.
I
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ослонац на заладне савезнихе, који су готово изједначавани са силама
Оеовине.
Несумшиво да ј е овакав етав ПК К П Ј уочи устанма сужавао базу
ослободилачке борбе против окупатора. Међут.им, сличан став (пароле
о борби за совјетску власт) имале су и партијске организације у другим крајевима земље. 12 Чињеница да то није био став само партијске
организације у Црној Гори јаано шаори да се тада, у тој фази припрема, није имао јаеан став како у погледу карактера ослободилачке борбе против окупатора тако ни у погледу снага на који ће се КПЈ ослањати у тој борби, док ее на спољњем плану са еигурношћу рачунало
само на Совјетски Савез. Треба истаћи да ј е томе ставу умногоме, допринијело и држање грађанских партија ;и њихових ирипадника.
У почетку уотанка покрајиноко руководство К П Ј ј е унијело' више снјетла у свој став о карактеру борбе против окупатора. Тако се у
Инструкцији ПК КПЈ, издатој у другој половини јула, каже: „Политички рад треба саобразити новоствореној ситуацији, тако да све треаб усмјерити у правцу о^упљања ширих народних маса за национално-ослободилачку борбу и побједу над мрским акупатор&м и његовог
коначног чишћења са нашег земљишта. .. Не разбити јединство народа
оштрим иступима у лијево. . . јер ће се оштро' поступити према (таквим) партијцима.. . Не ра^^и се о јСрвгјетекој, него о^народнод власти". 13
У истом документу даје се упутство о избору команднога кадра устаничких јединица (командира чета, команданата батаљона и политичких комесара), па се каже: „Водити рачуна о томе да тамо буду с изабрани партијци и ближи симпатизери за командире и лица за везу с
народом (политички комесари —> примј. Р. П.), Али могу бити и други
елементи који хоће да поштено и досљедно воде борбу на национално-ослободилачкој бази, а против фашизма. Очувати Слогу и јединство
и не дозволити да због избора командира и лица за везу с народом
дође до цијепања народних снага".14
Још у току припреме за оружану борбу партијека организација
у Црној Гори настогјала ј е да се повеже са грађаноким снагама које би
биле епремне да учествују у ослободилачкој борби против окупатора.
ГХосебну пажњу обраггила је на активне официре, у првом реду ниже,
којих је у Црној Гори уочи уетакка билогнеколико стотина. Ти су људи
послије капитулације бивше Јушсловенске војске успјјели да избјегну
заробљавање и да се врате, у свој /крај, а један дио њих, су и Италијани
били пустили из заробљеништва. Појединим резервним и активним
официрима повјерено је да руководе обуком у ударним групама, у којима се нализо велики брод омладице која н1ије знала да рукује оружјем. Официри су примани и у војне комитете. Тако су, на примјер,
чланови Војног комитета при МК КПЈ" — Андријевица били, поред ос12 Јован Марјановић, Устанак
и народноослободилачки
покрет у
Србији
1941. Београд 1963, 64^-65.
13 Зборник
НОР, III, 1, док. 10. — Редакција Зборника сматра да је ова
инструкција дата крајем августа, међутим, очигледно ј е да докуменат потиче
из друге половине јула.
11 Исто.
,
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талих, и мајори: Величко Бојовић, Ђорђије Лашић и Миличко Јанковић и капетани: Мираш Савић, Димитри]е Влаховић и Владо Ђуишћ.15
У Војном комитету Беране'налазили !су се официри: Првле Ђурихлић
и Мћрко Бабовић, а затим Божо Јоксимовић, Миомир Цемовић и Ра|јо
Поповић.16 Од цгест чланова уј^раничке ^Јривремене врховне команде
двофида оу били официри: Арсо1 Јовановић (генералштабни капетан I
класе) командант, и Бајо Станишић (пуковник), чланЛ|_Када је, почео
устанак, многим официрима је повјерено и да руководе устаничким
јединицама.^
Послије уласка окупаторских трупа у Црну Гору припадници
грађанских партија југословенаке, запраео великосрпске оријентације
(Југословенске радикалне заједнице, Југоелованске народне странке,
Зе1ШБорадничке, Демократске и Радикалске странке) биле су изгубиле
оригјентацију.
Међу избјеглицама које су послије капитулације из разних крајева Југоћлавије долазиле у Црну Гору било је, осим официра, жандарма и жандармеријоких официра, финаНса, полицијаских писара,
као и велики број државних чиновника. Из већ поменутих разлога,
они су из мјеста (службовања дошли у овој родни крај. Међутим, било
је ту и људи поријеклом из других крајева који су потражили уточиште код својих ПОЛИТРГЧКИХ пријатеља у Црној Гори. Међу њима је
било и истакнутих грађанских политичара. Тако се, на примјер, у Липову код Колаапина био склонио' Илија Трифуновић Бирчанин, предсједник Народне одбране,18 у Љешанокој нахији Адам Прибићевић'!'
итд. ГрађанСки политичари и уогплте припадници грађанских партија
и официри бивше југословенске војске, махом сви прозападно оријентисани, покушавали су понегдје да парирају пропаганди К П Ј о великој снази Соајетског Савеза, истичући да ^спас треба очекивати од
Енглеске и САД. Томе су несумњиво допринијеле вијести Р&дио— Лондона, које су биле уперене против СССР.20 Но и поред тога што се
послиЈје априЛоког слома у Црној Гори нашао толики број р е ж и м с к и х
људи и присталица разних грађанских партија, њихов утицај у народу
у то вријеме није дошао! јаче до изражаја. О томе Блажо1 Јовановић,
један од организатора устанка у Црној Гори, пише: „Неког другог
политичкот утицаја, сем утицаја наше Партије, није, ни било. Остале
политичке групације — сем једног броја федералиста који су се ставили на расположење окупатору — распале су се или њихови љ у д и
нијесу имали никаквог политичког стаза". 21 То је у ствари била оиа
„сива зона о којој пише Министарству ^спољних послова, Мацолини „у
К01ЈУ су се одвојили ави они који, сумњајући у побједу талијан!ско-њеРадован Лекић, н. д ј . , 81.
Миомир Дашић, н. д ј . , 667.
,
17 Батрић Јовановић, н. д ј . ,
178.
18 Исто, 2(48.
19 Митар Ђуришић, Једна
примједба
на Ратни дневник
Ј. Лопичића, ВИГ,
1, 1963, 91.
20 АИИ—Т, II, 5—11 (41), Проглас ПК К1ПЈ почетком јуна 1941.
21 Б л а ж о Јовановић, Први
дани устанка у Црној Гори, Зборник сјећања
Четрдесет година, 5, Ш .
15

16
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мачке вој|ске, нису жељели да !ое компромитују да би ее еачували, добри за овако коеачно рјешење". 22
Уочи устанка било је покушаја да е.е успоотави контакт и са припадницима бивших грађанских партија, да би се обезбиједила њихова
подршка и да би платформа ослободилачке борбе добила ширу основу. То се у пром реду радило у оним мјестима гдје еу грађаНски политичари имали утицаја у маеама као>, на примјер, у беранском и андријевичком срезу. Припадници грађаноких партија су, међутим, најчешће одбијали сваку сарадњу са Комунистичком партијом, унапридед
пребацуј1ићи ма шу одговорност за посљедице које би могле настатк
Један од таквих састанака организовао ј е МК К П Ј — Беране у селу
Лушцу (недалекО' од Берана) !са руководећим људима из бивших грађанских партија са подручја беранског (иванлрадског) среза (састанку
су присуетвовали: четири представ-ника Ј Р З , један представник ЈНС
и један представгаик Демократаке партије). Представници МК К П Ј —
Беране су упознали представнике грађанаких партија са одлуком К П Ј
о борби против окупатора, позивајући их да и они учеетвују у тој
борби која треба да добије ошцтенародни карактер. По сјећању Ђока
Пајковића, који ј е као члан МК К П Ј — Беране учвствовао на том
еастанку, представници грађаноких партија су одговорили да још ниј е вријеме, „да се, ето, ни Руеија не може супротставити Немцима и да
стога наша борба на кршу нема смисла". 23 — То је уједно била општа
девиза највећег дијела вођства бивших грађаноних партија у Црној
Гори.

Грађанске

снаге

у тринаестојулском

устанку

Иако су већ након двије недјеље борби њемачке снаге продрле
дубоко у оовјетску територију, руководство К П Ј је оцијенило да су
уласком у рат Сов(јетског Савеза створени повољни међународни услови за почетак ослободилачког рата у нашој земл>и.24 ЦК К П Ј је својим прогласом од 12. јула позвао све народе Југославије на оружану
борбу против окупатора.
И поред тога што су предстанници грађанаких партија махом одбил!и да пруже, подршку акцији Комунистичке партије, устанак који
ј е избио 13. јула изненадио' гје ма|совношћу и интензитетом не само
окупатора нејго и присталице старе буржоаске власти, па чак и саме
његове организаторе. Првобитно замишљен као -акција ударних група,
које су почетком оружаних акција прерасле у герилске оиреде, он ј е
АВИИ, АНЈ, к. 740, 12/За—1, Извјештај Мацолинија од краја јула 1941.
"Боко Пајковић,Беране од априлског
рата до устанка, Зборник сјећања
Четрдесет година, 5, 194; Радивоје Боричић, Прво ослобођење
Верана и формирање -»грвог народног одбора, Иванград 1959, 11; Миомир Дашић, Народни
устанак
у Беранском
(иванградском)
срезу јула 1941. године и рад народног
одбора
ослобођења, ИЗ, бр. 4, 1961, 637.
24 СССР в ВеликоЦ
Отечественноп воине 1941 — 1945, краткан хроника,
Москва 1964, 9^—27.
22
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добио такве размјере да ј е за .непуних десет даиа сва Дрна Гора била
у пламену. Устаничке јединице су у онажном налету ослободиле Вирпазар, Чево, Ријеку Црнојевића, Петровац на Мору, Даниловград, Колашин, Андријевицу, Беране, Бијело Поље, Мојковац, Жабљак, Ш а в ник, Грахово и многа друга мјеста. Заправо, ослобођена |је ева територија Црне Горе изузев Пљеваља, Никшића, Подгорице, Цетиња, Његуша, Вилуса, Бара, Улциња, Будве и прадсш у Боки Которсгкој.2^
Почетак оружане борбе против окупатора, први успјеси устаниК1а, као и масовни карактер устанка — изазвали 1су страх код иеких.
водећих грађанских полишичара, виших државних чиновника, жандармеријских официра и већег дИјела официра бивше Југословегаске
војске, дакле оних онага које су чиниле осло,нац старе Југоелавије.
Тај ј е страх био утолико већи шТо је устанком руководила Комунистичка партија Југославије, према којој су ове снаге биле непријатељжи
расположене и против које су двадесет го^пјима водиле беокомпродсиону
борбу. Због тога су ове снаге већ од сатлог почетка уатанка почеле да се
групишу и да предузимају одређене акције, са циљем да поврате изгубљени престиж и гао могућности, изолују комунисте од аарод|них маса. Акцијом против комуниста, ко1ји су били не само језгро устанка већ
и његово' рукогаодство', ове анаге су објектпвпо постале противник
ослободилачке борбе цротив окупатора. Пошто им није успјела тактика
чекања (док велике /силе међусобно! обрачунају), а плашећи се, да не
изгубе масе које 1су се у цијелој Црној Гори окупљале око Колтунистичке партије, ове 1снаге су увиђале да се вгшхе не могу држати пасивно
и цо страни. Оне у услоиима устанка почи&у примјењивати двојажу
тактику: у оним м|јестима гдје су биле малобројне и без већег утгицаја
придружују се устанку да би му затим подривале позиције, а у првим
већим тешкоћама потпуно му окренуле леђа, а у мјестима гдје с у имале више утицаја воде живу агитацију против руководства устанка,
однооно КомунИстичке партије.
Контрареволуционарне снаге су нај организованиј е иступале, у андријевичЈком, колашиноком и беранаком: срезу. У другим крајевима нијесу видније дол&зиле до изражаја прије италијанаке офанзиве.
Андријевички срез, је, стицајем околности, појстао једДО од главних с т ј е ц и ш т а о в и х с н а г а у Црногј Гори. Оне су с е окупљале о к о Ј Б у б а

Вуксановића (бившег окружног начелника. затим помоћника в р х о в н о г
аграрног повјереника, и, најзад, инспвнтора Министарства п о љ о п р и вреде), МЈилутина ЈеЛића (бивше-г директора гимназије), В у к с а н а Бакића, затим публицисте и књижеввника Григорија Б о ж О В | И ћ а . В у К с а н а
Грјковића (бившег сресиог начелника), Новиде Поповића (бившет пос л а н и к а н а л и с т и Ј Р З ) и н е к и х о ф и ц и р а бивше, Ј у г о с л о в е н с к е вОЈСке.

Црема запмсу |једног од судионика у овим до^ађајима, они су окугсљали
око (себе бивше југословенске официре, сеоаке газде, судије, бивше
полицијске писаре, понеког учитеља, жандарме, финансе, трговД е и
25 У тринаестој улском устанку непријатељ је претрпио осјетне губитке.
Према изјави Пирција Биролија, погинуло ј е око 'ЈЈМ^италијанскиХ в о ј н ^ к а
официра (РСУП—Т, Рукопис Новице Радовића, Италијанска окупација
ре), око 1120/је рањено, док је око 297С^заробљено (Батрић Јовановић, н. Дј. > ^ 9 '

др.26 Осмова њиховог политичког програма било је чекање док се савезници обрачунају с окупатором, а дотле —• црема окупатору држати
се лојалцо.27 Ујвидјевши, да се под руководством КомуниСтичке лартије формирају ударне групе, одноСно герилски одреди, вође контраре волуционарних снага у андријевичком срезу, подстакнуте амбицијама
појединих бивших официра, предузимају мјере у циљу припрема да се
ставе на чело народних маса у току оружане борбе против окупатора.-8
Непосредно- уочи устанка М. Јелић, В. Бакић, В. Гојковић, Н. Поповић,
и др. организују 1окупове, односно конференције (Дубовик, Велика).
на којима покушавају да онемогуће акцију Комутгистичке партије проТив жупатора. Они су то чинили на тај начин штО' су и овом приликом
и!ступили с идејом да треба че-кати да прв^о савезници обрачукају са
окупатором, да је устанак преурањен, да |је он искључово комунистичка ствар итд. Пошто су увиђали да ј е народ расположен за борбу
против окупатора, покушали су да то расположење разводне дугорочним црипремама устанка, а затим да се припреме изврше на тај
начић нето би се организовале чете и батаљони на племенскод основи,
а команду над њима добили племенски прваци, каио би се у организацији устанЖа спријечило учешће комуниста, које су они називали
„странцима". Организатори нијесу дозволили комунистима да учеству[ју на овим скуповима.29 Кад >је устанак почео, ове снаге су покушавале, а негдје и успјеле, да по-једине људе, па чак и села, одврате од
учешћа у неким оружаеим акцијама, или пак да међу устаничким масама шире панику.30
Послије ослобођења Андријевице (17. јула) и читавог среза од
окупатора, руководству |се наметнула потреба да се. организује устаничка власт. На састанку МК КПЈ — Андријевица, 17. јула увече,
одлучено !Је, поред осталог, да Се формира Среоки националноослободилачки одбор, који је требало да организује власт и регулише живот
>н(а слободној територији. С тим у вези МК К П Ј је организсвао састанак
с најугледнијим |родољубима из ореза, како би се то питање ријј^ешило
на најцјелисходнији начин. М, Јелић, В. Бакић, други вође 1контрареволуционарних шага и извјестан број официра развили су живу пропаганду против руководства устанка, истичући да још није било вријеме за устанак, да је наш народ мали и ненЈаоружан, да ј е окупатор
врло јак и да ће уакоро са 'Казненим експедицијама све пошалити и
сравнити са земљом.31 Они су покушали да онемогуће сазивање ве.ликог народиог збора на коме је требало изабрати Срески националноослободилачки одбор.32 А када је збор почео рад М. Јелић се залагао
Р. Лекић, н. д ј . , 26.
Исто.
28 Исто, 49.
20 Исто, 49—50.
30 Исто, 52—57.
31 Исто, 60'—7.1.
32 Према запису Радована Лекића, Милутин Јелић је сазивачима збора упућивао разна провокативна питања, као на примјер: „Ко руководи овим народним
скупом?", „Ко је тај Привремени одбор националног ослобођења?", „Кога он представља?", а затим: „Ко сте ви?", „Имате ли народно овлашћење да сазивате
овакве скупове?", (Р. Лекић, н. д ј . , 70).
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да вЈЈаст буде организована као у старој Југаславији и да се зове Сре
ска уцрава (умјесто срвски аационалноослободилачки одбор). Међу
тим, овом приликом вОђе реакције нијесу успуеле у том свом поду
хвату. 33
Држање грађанских снага са подручја Лијеве Ријеке, заслужуј
пооебну пажњу, како због њихових иступа у току устанка и за вријем
непријатељске офанзиве, тако и због чињенице да ј е на том терен
настала црва четничка организација у Црнсцј Гори.
Послије кагпитулације бивше југословенске војске на подручјЛијере Ријеке био ј е концентрисан приличан број официра и држав
них чинонника. Међу њима .су били најпознатији Богаћ Милошевић
профеаор, један од функционера четничког удружења између два ра
та у Далмацији, Алекса Дујовић, бивши предсједник Љеворечке оп
штине и предузимач, затим официри: Радивоје Милошевић, потпу
ковник, Ђорђи|је Лашић, генералштабни мај!ор, затим капетани Мир>
Дујовић и Видак Зечевић, Петар Милошевивћ, жандармеријски офи
цир, и др. До устанка групе љеворечких официра и политичара ниј|
показивала нинакве знаке активности. Али од почетка оружаних акци
ја против окугватора ова група почиње да се окупља и Цсжушава да н;
одређени начин па|рира акцији Комунистичке партије и да повед«
главну ријеч на подручју Лијеве Ријеке. Она је истурила испред себе
као свог нај^ауторитативнијег представника, старог прногорског офи
цира и југословенског потпуковника Радивоја Милошевића, наетојећг
да и1скориоти њешву популарност у окупљању љев^оречког станов ни
штв!а.34 Ова група је одмах по избијању устанка организовала збо1
„угледних" Љеворечана и том приликом изабрала један одбор на чел;
са Р. Милошввићем, који је требало' да доноси „одлуне иајхитниј<
црироде" док Љеворечане војнички не организује. 33 Овај одбор
покушао да Осујети напад на карабинијераку станицу у Лијево^ј Ријеци
али без успјеха. Послије тога љеворечка група ј е и даље н а с т о ј а л а д;
онемогући акције устаника. Она је 18. јула заказала збор сви^ ЉевО'
речана на Планиници, (кодему је присуствовало и око 60 члано®® КЊ
и људи блиских Партији. Сазивачи збора су иетакли потребу фармирања једног јединственог батаљона „на националној оонови" и з а х т и '
јевали да се иа подручј у Лијеве Ријеке не смије дозволити ,с1 ва Р а1Ј>(
никакве друге војничке или политичке организације.36
Исто, 73.
ло је по
Радивоје Милошевић је између два рата живио у Београду. Б/ м а П (
знат као симпатизер К П Ј и чинио је одређене услуге и помоћ комунис в р и ј е №
природи осјетљив, био је увријеђен што му комунисти уочи и з а , р и л и к 0 1
устанка нијесу поклонили већу пажњу, а вјероватно и због тога што г^нот ко
формираша Среске војне команде у Андријевици није постављен за н/,
а и
манданта (већ официр нижи по чину од њега). Контрареволуционарна
а ис
Лијеве Ријеке је користила његову љутњу на комунисте, па га је исту^.
пред себе кад је иступала против става КПЈ. Послије капитулације Ита^
ступио је НОП-у (Види: Р. Лекић, н. д ј . , 106).
евић
35 АВИИ, Четничка архива, ЦГ—В-^1315, Извјештај Радивоја М и ^ о ш е в
Дражи Михаиловићу о националном раду од 22. I 1943.
34
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На са)стан1ку МК К П Ј — Беране, 14. јула 1941. иа коме је донесена
одлука о почетку борбе у беранском срезу, одлучено је, поред осталог,
да се герилски одреди одмах прошире и обухвате све људе ;који хоће да
се боре против окупатора, без обзира на ранију политичку припадност,
а затим да се поново позову на сарадшу и учешћ^ у борби представниНЈИ грађанских партија и да се настоји постићи сарадња с њима како
би се обезбиједило јединствво народа у борби про,тив окупатора. 37 На
почетку устанка већина грађанских политичара, грађ.анских интеле»гуалаца и официра бивпге југословенске војоне у беранском срезу,
хтјела не хтјела, нридружила се устаницима, иако многи од њ|их није1су били ианрено' за борбу против окупатора, што ће потврдити и
каовији догађаји, већ еу то урадили како би избјегли изоловање од
народних маоа. УстаничкО' руководство нм ј е пружило могућност да
пуноправно' учејствује у руковођењу устаничким јединицама и стварању устаничке власти. Они су учествовали и на скупштини народних пред|ставника који су 21. јула изабрали Народни одбор ослобођења, први орган 1нове рев10луци0нарне власти у овом кра>ју, у коме су
такође били заступљени.
Један мањи број грађаноких политичара на челу са Филипом Цемовићем и Томицом Чукићем није желио да учествује у борби против
окупатора, већ се држао по страни. Они нијесу имали снаге да ое отзорено супротставе, устаричком руководјству, па су то чинили тајно,, протурајући разне демобилизатороке пароле међу уетаничким масама. 38
Контрареволуционарне сваге у колашицоком срезу биле су прилично бројјне и организоване. Почетак оружаних акција против окупатора подстакао их је на појачану активност против Комунистичке партиј|е, односно руководства устанка. Већ од самог почетка Ове онаге су
почеле организовано да дјелују у више мјеста, као у Смаилагића-Пољу, Селиштима, Липову, Пољима, Прекобрђу, Ровцима, Горњој Морачи
Окрбуши и др. Раду ових 1снага допринИјела ј е околнОат што се послије
оелобођења Колашина велики број комуниста, екојеваца и људи блиских К П Ј налазио у устаничким ј единицама које су оперисале у Санџаку и према Подгорици.39
Најиетаинутија ко1нтрареволуционарна група, која је од еамог почетка експонирала као љути противник устанка и његовог руководства,
налазиле су ое у Смаилагића—Пољу, односно у Селиштима. Њени воћи су били различите политичке оријентације, али убијеђени и бескомпромисни антикомунисти. Најистакнутији међу њима, великосрпски
оријенти|сани, били .су Љубо Минић и Вуле Влаховић, обојица судије,
први окружног,1Гдрути среског суда. Ни један ни ДруиГпису били политичари, одЈааната^ниј есу,шгалиддогдрочитог угледа у народу, па су
тај недостатак покушали да надокнаде епрегШГса^есумњшб"утицајнијим људима, политичарима Миланом В. Булатовићем, предсједником општине, и Бећиром Булатсивићем, бишим црношраким офици37
38
39
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Р. Боричић, н. д ј . , 13.
Исто, 47—56.
Љубо А н ђ е л и ћ , Град на Тари,

Титоград 1960, 148.

ром, по убјеђењу федералистима, однасно зеленашима. Они су помоћ
рођачких веза и некадаппвих политичких пријатеља уопјели да окуп
око себе извјестан број људи који су некада уживали углед у сво;
крају. 40 Чак су успјели да прошире свој утицај и на друга села ов
општине, као на примјер, на Скрбушу, гдје >су се контрареволуционар
не онаге, груписане око браће Вујисић, од првог дана енершчно супрот
стављале устанку. 41
Уочи устанка у Липову се налазила прупа утицајних грађански
политичара и државних чиновника, који такође нијесу са симпатијам
гледали на народни устанак. Њихови најИстакнутији представниц
били су Ђорђије Лазаревић, професор, Светозар Лазаревић, касаци
они судија, др Јован Тошковић, профеаор, и Илија Трифуновић Бирчанин, који ј е цред потјерама Гестапоа на'шао уточиште код с1воји:
жшитичких пријаггеља у Липову. Ова група де успјела да око себ
окупи више липовских интелектуалаца и пензионера, као и извје
стан број сељака. Они су 14. јула, истога дана када је изведена прв
оружана акција у колашинском срезу, одржали састанак и том при
ликом успјели да извјестан број сељака одврате од учешћа у устанку.'
Липовска група није у устанку иступала отворено' непр:гјател>с:ки, ка
што ј|е. то чинила група Љуба МЈ-шића, већ ј е радила принривеније.4
У Прекобрђу оу се као противници устанка појавили Батри!
Ракочевић, судија, и Лека Вујсића, капетан II класе. Њехов неприја
тељоки рад ј е био утолико разорнији пгго у Прекобрђу К П Ј није има
ла ни своје организапије нити пак утицаја. Њима је пошло за руко?
да се повежу са неприј атељима устанка из Лијеве Ријеке, Роваца з
Окрбуше, а цреко' ових и са групом Љубе Минића. Ракочевић и Вуји
сић су успјели да одврате своје братственике од учешћа у нападу н;
шаЛијан|С1Ки гарнизон у Колашипу. 44
У Ровцима ј е бивши народни посланик Никола Јовановић оне
могућио утицај организације К П Ј и осујетио Ровчане да учествуј;
у тринаестојулском устанку. На племецоном збору, који је одржан 2С
јула на инициј ативу ровачких комуниста, Н. Јовановић је успио д;
наметае свој став, тзв. „ровачку заједницу", па ј е одлучено' да нига
од Вовчана не учествује у устанку, већ да свако мирно сједи код овој|
куће. 45 На племенском збору од 27. јула, жоји је сам и сазвао, Н, Ј о
вановић ј е поново исТупиО' као отв1орени непријатељ устанка. Тољ
приликом ј е прихваћена резолуција. коју ј е он 'предложио, а којом ј|
потврђена одлука претходног збора.46
У Горњод Морачи непријатељи устанка 1су таЈкође били активни
У селу Овркама, на иницијативу Влатка Пековића, Миљана Мандићг
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На састанку МК К П Ј — Беране, 14. јула 1941. иа коме је донесена
одлука о почетку борбе у беран)скрм срезу, одлучено је, поред осгалог,
да се герилски одреди одмах прошире и обухвате еве људе који хоће да
се боре против окупатора, без обзира на ранију политичку припадност,
а затим да се поново позову на сараднзу и учешће, у борби представници грађанских партија и да (се настоји постићи сарадња 1с њима како
би се обезбиједило јединствво народа у борби против окупатора. 37 На
почетку устанка већина грађанских политичара, грађанских интелеигуалаца и официра бивше јушеловенске војске у беранеком ерезу,
хтјела не хтјела, придружила се устаницима, иако многи од њ1их нијесу били иинрено1 за борбу против акупатора, што ће потврдити и
каонији догађаји, већ су то урадили како би избјегли изолов'ање од
народних маса. Устаиичко' руководетво мм ј е пружило мо1гућност да
пуноправно учејствује у руковођењу устаничким јединицама и стварању устаничке власти. Они су учествовали и на екупштини народних представника који су 21. јула изабрали Народни одбор ослобође- ?
ња, први орган гаојве револуционарне власти у овом кра)ју, у коме еу такође били за1ступљени.
Један мањи број грађаноких по-литичара на челу са Филипом Цемовићем и Томицом Чукићем није желио да учествује у борби против
окупатора, већ се држао по страни. Они нијесу имали снаге да се отзореео супротсгоаве, устаричком руковоДству, па су то чинили тајно., протурајући разне де,мобилизатораке пароле међу устаничким масама. 34
Контрарев1олуционарне снаге у колашицоком срезу биле су прилично бро(јне и организоване. Почетак оружаних акција против окупатора подстакао их је на појачану активност против Комунистичке партије, одпосно руководства устанка. Бећ од самог почетка Ове онаге су
почеле организовано да дјелују у више мјеста, као у Смаилагића-Пољ!у, Селиштима, Липову, Пољима, Прекобрђу, Ровцима, Горњој Морачи
Окрбуши и др. Раду ових снага допринИјела ј е околност што се послије
ослобођења Колашина велики број комуниста, скојеваца и људи блиских К П Ј налазио у устаничКим јединицама које су оперисале у С-анџаку и према Подпорици.39
Најистакнутија ко^нтрареволуционарна група, која је од самог почетка експонирала као љути противник устанка и његовог руководства,
налазиле су се у Смаилагића—Пољу, односно у Селиштима. Њени воћи су били различите полт1тичке оријентације, али убијеђени и бескомпромисни антикокцунисти. Најистакнутији међу њима, великосрпски
оријентијсани, били су Љубо М^ни^иЈВуле?_Влаховић, обојица еудије,
први окружног, а други среског суда. Ни један ни',1р\т1ГТшсу билИ политичари^од^ заната. нијесу имали ниЈнардчитог угледа у народу, па су
тај недостатак покушали да надокнаде спретШг^^несумШЗ^
нијим људима, политичарима Миланом В. Булатовићем, предсједником општине, и Бећиром Булатовићем, бшпим црногораким офици37
38
39
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ром, по убјеђењу федералистима, односно зеленашима. Они су помоћ
рођачких веза и некадашњих политичких пријатеља успјели да окуг
око себе извјестан број људи коди су некада уживали углед у сво
крају. 40 Чак 1су успјели да прошире свој утицај и на друга села ог
општине, као на примјер, на Скрбушу, гдје оу се контрареволуционат
не онаге, груписане око браће Вујисић, од првог дана енерпично с.упро;
стављале устанку. 41
Уочи устагака у Липову се налазила група утицајних грађански
политичара и државних чинов^ника, који такође нијесу са симпатијаљ:
гледали на народни устанак. Њихови најистакнутиј и представниц
били су Ђорђије Лазаревић, профе!аор, Светозар Лазаревић, касацг
они еудија, др Јован Тошковић, профеаор, и Илија Трифун'овић Бирчапин, који је цред потјерама Геетапоа нашао уточиште код своји
нголитичких пријатеља у Липову. Ова група 'је успјела да око себ
окупи в:ише липовских интелектуалаца и пензионера, као и извје
стан број сељака. Они су 14. јула, Истога дана када је изведена прв
оружана акциј а у колашинском ерезу, одржЈали еастанак и том прт;
ликом успјели да извјестан број еељака одврате од учешћа у устанку:
Липовска група није у устанку иступала отворено непријател.схи, ка
што де; то чинила група Љуба Минића, већ ј е радила принривеније.'
У Прекобрђу оу се као противници устанка појавили Батри:
Ракочевић, судија, и Лека Вујсића, капетан II класе. Њехов неприја
тељски рад је био утолико разорнији што у Прекобрђу КПЈ нигје има
ла ни своје организације нити пак утицаја. Њима је пошло за руко:
да се повежу са неприј атељима устанка из Лијеве Ријеке, Роваца ]
Окрбуше, а цреко' ових и са групом Љубе Минића. Ракочевић и Вуји
сић су успјели да одврате овоје братственике од ученгћа у нападу НЈ
итаЛијан(аки гарнизон у Колашину.44
У Ровцима ј е бизши народни посланик Никола ЈовашЉић оне
могућио утицај организације К П Ј и осујетио Ровчане да учеетвуј;
у тринаестојулском устанку. На племецоком збору, који је одржан 2С
јула на иницијативу ровачких комуниста, Н. Јованов1ић је успио д;
наметне свој став, тзв. „ровачку заједницу", па је одлучено' да ник<
од Ровчана не учествује у устанку, већ да сваио мирно сједи код свој(
куће.45 На племенском збору од 27. јула, који ј е сам и сазвао, Н, Јо
вановић ј е ишгово иступио као отворени непријатељ устанка. ТОЋ
приликом ј е прихваћена резолуција. коју је он предложио, а којом ј<
потврђена одлука претходног збора.46
У Горњој Морачи непријатељи устанка су такође били активни
У селу Овркама, на иницијативу Влатка Пекоиића, Миљана Мандиђг
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и Мирка Жугића, основана ј е тажозвана „сврпка орггинизација" која је
имала и овогј црав^илник, уперен против устанка. 47
И у неким другим крајевима Црне Горе велишсрпски оријентисане контрареволуционарне снаге су показивале своју активност. Тако, су, на примјер, у Кучима поједини официри, као Јован Вуксановић,
Зарија Вуксановић, и Саво Вујошевић, и грађанКжи политичари Миљан Радоњић, Шћепан Лазовић, Милета Поповић, и др., на разне начине покушавали да онемогуће устаНак.48 У Љешанској нахији су
контрареволуционарне онаге, такође дјеловале на сузбијање устанка. 49
У другим крајевима активност буржоаскЈгх онага пратив устаника није
зидније дошла до изражаја.
Италијанска

офанзива
и издајничка
контрареволуционарних

улога
снага

домаћих

Тринаестој улМким устанком завршен је период мирне окупације
Црне Горе. Устанак је. унио узнемиреиост и забринутост међу политичке и војне :крутаве Италије. Чак се сумњало да су ишалијамске
оружане јсааге у ставду да изађу Иа крај са устаницим1а, па се помишљало и на њемачку помоћ.50 Мусолини, узнемирен и забринут развојем догађаја у Црној Гори који „већ личе на рат", лич!но се ангажовао да се ситуација што прије поправи у корист Итали!ј;ана.51 Врховна команда ј е већ 15. јула команданПу италијан1с!ких оружаних снага
у Албанији ставила на знање да је пријеко потребно одмах поправити
ситуацију у Црној Гори.52 Истог дана командант италијаноке Више команде оружаних снага Албаније (тзв. Ј^упералба), армијски генерал
Александар Пирцио Бироли (А1екзапс1го Рхггго В1гоИ) издао ј е наредбу
за угупЈивање устанка у ЦршУј Гори, напомињући да оно буде „крајње
строго и примјерно" 53 За команданта операције Бироли ј е одредио
команданта 14. армијског корпуса Луиђи Ментастија (1ли§1 МеМагИ),
којему де за територију Црне Горе дао пуна водна овлашћења. 54
За операције против устаника Италијани су, осим дивизије Месина која се налазила у Црној Гори, употријебила пет дивизија из
састава 9. арм(и[је које су биле стациониране у Албанији, и то: Пуље,
Пустерија,
Таро, Венеција
и Каћатори
деле Алпи (Неке од ових диБатрић Јовановић, н. д ј . , 248.
Исто, 247,
49 Зборник
НОР, III, 1, док, 2, Саопштење врховне команде од 20. јула 1941.
50 О томе Ћано у свом Дневнику
под датумом 17. ј у л : пише: „Црногорски
се устанак шири и добија све веће размјере. Кад ствар не би имала дубоко и горко значење, била би смијешна, јер заправо данас се води рат између Италије
и Црне Горе. Надајмо се, да ће наши војници сами изаћи на крај с устаницима
и да нећемо бити присиљени, да тражимо њемачку помоћ".
51 Ј . Вујошевић, н. д ј . , Четрдесет прва,
567.
52 Уго Кавалвсро, Записки
о вопне, Дневник начелвника италвинского генералвного штаба, Москва 1968, 74.
53 Зборник
НОР, III, 4, док. 149.
54 Исто, X I I I , 1, док. 48. Извјештај Пирција Биролија Врховној команди од
15. јула 1941.
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визија, као Каћатори
деле Алпи и Таро, требало је да се врате у Италију).Осим ових анага окупатор је у таку офанзиве, употријебио и
двије групе алпинаца Вале, три батаљона граничне страже, дзије легије „црних кошуља", коњичку групу Геиде
(узде), албанску групу
Скеидербег
(четири батаљона), Пету ваздухопловну извиђачку групу,
морнаричке јединице на Црногорском приморју, јединице полиције,
карабинијера и друге.53 Дивизија Марке, из састава 2. армије (тзв. Суперслода тј. Виша команда оружаних снага Словеније и Далмације),
имала је задатак да затвори херцеговачко-црногорску границу, а дијелом је учествовала и у операцијама против устаника, док су се неке
једанице граничне страже налазиле у Скадру, у резерви.56
Главни рејони концентрације интервенционистичких снага били
су ПодгсУ|рица, нека мјеета у црногорском приморју (Улцињ, Бар
Будва, Котор и Херцег-Нови) и Пећ.
Из рејона концентрације у Подгорици јединице су наступале: један пук (11) алпииака дивизија Пустерија,
ојачана II групом алпинаца
Вале (II група Вале садјејствовала је и са дивизијом Таро), наступао
је у правцу Црмнице и Цетиња, По завршетку операција на тим правцима Пустерија
је (без 7. пука) на!ставила наступање правцем Подгорица — Колашин — Бијело Поље — Пљевља. Пјешадијска дивизија Венеција,
ојачана алпинским батаљомом и алпинским дивизионом
Вал Таљаменто
(Та§11ашеп1;о) на(ступала је правцем Подгорица — Лијева Ријека —' Матешево, одакле ј е једним дијелом окренула у правцу
Андриј евице и Берана, а другим дијелом правцем: Колашин — Мој ковац — Бијело Поље — Пљевља. Дивизија Каћатори
деле Алпи (алпински ловци), ојачана 7. алпиИским пуком из састава дивизије Пустерија, наступала је правцем Подгорица — ДаНиЛовград, одакле је једним дИјелом онага оперисала у правцу Чева, садјејствујући дивизији
Месина,
затим — Никшић, а одатле дијелом сиага у правцу Шавника,
Жабљака и Горамска (Пива), а другим дијелому правцу Грахова и Вилуса, гдје, је садјефствовала дјеловима дивизије Марке са правца Требиња. У рејону Жабљака 7. алпински пук, како изгледа, ушао је у
састав сваје дивизије Пустерија,
чије ће сједиште до средине сљедеће
године бити у Пљевљима.
У црногореком приморју дивизија Таро (207. и 208. пјешадијски
и 48. артиљеријски п:ук), ојачана 164. легијом „црних кошуља" и Дру55 Зборник
НОР, III, 4, док. 149 (Наредба А. Пирција Виролија од 15. VII
1941); док. 158, 159, 160, 161, 162, 163; 164; 167. Исто; X I I I , док. 71, Извјештај Пирција Биролија Врховној команди од 22. јула 1941.
58 Није-утв.рђ.ено-бројно стање трупа које су узеле учешћа у о^анзиви
против црногорских устаника од ср'едине"]ула" д6"сред®е'"августа Г5Г41. године. У
нашој литератури о 13-јулском устанку те су снаге процијењетеџнаЈЈО-ШО-^. Тодоровић, н. д ј . , 65/ до 100,ОО.ОлШника/ЈБатрЈ^.Ј^
снаге
су биле свакако већег Италијанске дивизије су без ојачања у просјеку имале
16.000 — 18.000 људи. Ако је окупатор крајем јесени 1941. своје снаге у Црној
Гори, без дивизија Пуље и Каћатори деле Алпе, које су се у међувремену повукле, као и без дивизије Марке и нерегуларних квислиншких скупина, процјењивао на 100.000 људи, онда се без претјеривања може сматрати да су све
укупне снаге које су ангажоване против устанка приближно износиле око 150.00С
људи.

87

гим батаљоном финансијске страже, дјејствовала ј е са правца Бара
и Будве, садјејствујући дијеловима дивизије Пустерија
и II групи алпинаца Вале, затим -са правца Котора, гдје је садјејствовала са дивизијом Месина,
и, најзад, из рејона Херцег-Новог у пра1вцу Груде, гдје
ј е имала задатак да запосједне аеродром. Дивизија Месина,
ојанана
108. легијом „црних кошуља" и Трећим батаљоном граничне страже,
оперИоала ј е у ширем рејону Цетиња. Албанска група Скендербег
и
106. батаљон гран!ичне страже дјејствовали су у рејону Улциња и
Бара.
Од Пећи у правцу Андријевице, Берана, Рожаја, Плава и Гусиња
наступала ј е дивизија Пуље, ојачана I групом алпинаца Вале (батаљони Вал Фела и Вал
Натизоне).
^
Осим регуларних јединица, у офанзиви против у!станика узеле
су учешћа и разне квислиншке албанске и мЈ т слиманске скупине ка
простору Тузи, Фундине, Врмслше, Мојан-планине, Мокре, Чакора, Плава, Гусиња, Цмиљевице, Турјака, Корита и Сјеничких бара.57
Наступање непријатељ1ских јединица подстакло- ј е и домаће реахционарне снаге (у првом реду грађаНске Иолитичаре, а добрим дијелом и официре бивше Југословенске вооске), когје су и иначе, од
самог почетка, биле против устанка, да у оним мјестима гдје су биле
бројније и имале неки утицај, развију активност протИв устанка и
пруже значајну помоћ и подршку окупатору. И сеПаратисТичке групе
су пружиле помоћ у гушењу устанка, нарочито у Цеклину и Црмници.
Тринаестојулски устанак ј е изненадио црногор1ск1о (сепаратистичко вођство. Оно није имало ни појма о томе док <је устанак припреман,
као ни окупатор. 58 „Суверена" и „незавиона" Краљевина Црна Гора,
која је проглашена на Петровданском сабору, живјела је свега један
дан. Сепаратистичко вођство1 се нашло, како то истиче један од његових чламова, „у процијепу између неСлоге своје сопствене, због ПетровдаШске резолуције, и коалиције хегемониста (великосрпске буржоазије — прим!ј. Р. П.) . . ." 59
У гуШењу тринаестојулског устанка (у току италијанске офанзиве, операције од средине јула до средине овгуста) дотадашње званично
сепаратистичко' вођство није директно1 ангажовано, али јесу подедини
локални сепаратисти, у првом реду чланови мјесних комитета.
Наступајући са правца Подгорице према Цетињу, два батаљона
дивизије Месина
а загим и дјелови алпинске дивизије Пустерија
уни57 Зборник
НОР, X I I I , 1, док. 56, Наређење Више команде оружаних снага
Албаније од 17. јула 1941; док. 71, Извјештај Пирција Биролија Врховној команди
од 22.. јула 1941. док. 73, Наређење Пирција Биролија од 23. јула 1941; док. 88.
Промеморија Врховне команде од 30. јула 1941; Зборник
НОР, III, док,
49, Наредба Пирција Биролија од 15. јула 1941, и док. 158, 15 9Д60, 161, 162, 163, 164;
167; и др. ; В. Тодоровић, н. д ј . , 6:1—85; Батрић Јовановић, н. д ј . , 125—221; Ј .
Вујошевић, н. д ј . , Четрдесет прва, 566—572; Р. Боричић, н. д ј . , 50—57.
58 То потврђује и Мацолини у свом извјештају Министарству иностраних
послова од краја јула 1941: „Не само органи обавјештајне службе, него ни појсланици, који су дошли дан прије скупштине из разних центара, нису имали о
V !томе појма". (АВИИ, АНЈ, к. 740, бр. рег. 12/3—1).
59 РСУП—Т, Рукопис Новице Радовића без наслова писан у Истражном
затвору ОЗН-е крајем 1944. године.
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штавали еу усјеве и љетину, а куће демоакиралм и палили. Запаљена
су села Рваши и Друшићи, а село Шинђон и Ријека Црнојевића опустошени су. Становништво је знатним дијелом похапшено и затворено
у Цетињу или интернирано у Албанију.60 Италијанским јединицама су
пружили помоћ група сепаратиста из Мјесног пргавременог административног Комитета Ријека Црнојевића, на челу са Јованом Б. Вујовићем, која је предводила италијанске јединице приликом репресалија
у појединим устаничким селима и обично прва почињала да пали куће.«1
Пустерија
је такође нацравила пустош у Црмници, одакле је тих
дана интернирано преко 1.000 становника. У овом непријатељском походу издајничку улогу одиграли су неки локални сепаратисти.02 Они
су у Црмницу дошли као италијанска претходница да би ширили деморализацију у народу и протурали обећање да ће окупатор опростити
свима који су учествовали у акцијама ако1 буду чекали код овојих кућа. Тиме су Допринијели колебању, осзшању и масовној предаји устаника.63
На тражеше италијанаких окупационих власти, Новица Радовић
је у пратњи једИог италијанског официра и 10 карабинИјера иошао 28.
јула у Спуж и Мартиниће, са задатком да наговори тамошње устанике
да предају оружје и да се врате кућама. Н. Радовић се преко једно.!свог рођака повезао са устаницима и затражио да положе оружје. Под
пријетњом италијанских репресалија, један диО' устаника Се поколебао,
предао оружје и вратио се кућама. О томе :је Н. Радовић забиљежио:
„Становништво се повратило окоро све и предало ј е 93 пушке, а остали еу изјавили Да их није1су ни имали. Нађен је. један топ без затварача, нешто митраљеске муниције и једна мазга". 64
Издајнички рад сепаратиста имао ј е несумњивог утицаја на развитак уотанка, али је а(нгажо1зање великосрпоки ориј ентисаних грађанских снага у току непријатељске офанзиве оставило далеко теже
посљедице.
Како је окупатор наетупао, такО 1с|у грађански политичари официри и друге контрареволуционарне снаге великосрпаке оријентаццје напуштале уставике и помагале непријатељу.
Пробивши устанички фронт на Вељем брду, Тријепчу, Вежеш: нику и ДољансКо'ј главици (22. јула), игалијанска дивизија
Каћатори
деле Алпи продужила је наетупање према Даниловграду, а дт-ввизија
60 АИИ—Т, V I I I 1 м—4 (45), Материјали Земаљске комисије за утврђивање
злочина окупатора и његових помагача.
61 Блажо Јанковић, Андрија Пејовић, Илија Костић, Устанак
и борбе у
Цеклину
у јулу 1941. године, ИЗ, бр. 4—6, 1951, 129; Јанко К. Лопичић, Ратни
дневник, I, Београд 1961, 86—01.
62 АИИ-Т V I I I 1м—7, Материјали Земаљске комисије за утврђивање злочина
окупатора и његових помагача; Побједа бр. 32 од 24. јуна 1945; Владо Роловић
Црмница у првим данима устанка, Устанак народа Југославије 1941, I, Београд
1962, 706.
63 Исто.
64 РСУП—т, Рукопис Новице Радовића Италијанска
окупација
Црне
Горе;
Саслушање Новице Радовића од 20. X I I 1944.
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Венеција,
пошто је прикупила своје снаге до краје јула, предузела је
понетком азгуста наступање према Лијевој Ријеци и Матешеву. Као
њена претходница ишла ]оу два алпипска батаљона (Таљаменто) и ј е дан батаљон албанских „црних кошуља", са задатком да као казнене
експедиција очисте зону од Подгорице до Матешева.65 Контрареволуционарне снаге у Кучима и Братоножићима, предвођене од неколико
познатих грађанских политичара (Миљан Радоњић, Шћепан Лазовић,
Милета Попавић и др.), и официри бивше Југословенске војске, који
су покушавали и да
устанак, искориСтили су приближавање
италијаноке казнене екепедиције за отворено' иступање против устанка. Крајем јула одржан ј е племенски збор Куча и Братоножића, на
којему је требало заузети заједнички став 'у вези с појавом италијаноке казнене експедиције. Главну ријеч на збору вОдиО' ј е потпуковник
Јован Вукасновић. Руководство устатака (са огаог терена захтијевало
је на збо|ру да Кучи и Братоножићи у заједници са устаницима из
,арушх крајева нападну окупатора. Збор је, међутим, под притиСком
контрареволуционарних снага, одлучио „да се не даје отпор, за сада,
окупатору, у интересу народа".66 Збор је изабрао' делегацију, са генералом Радосавом Вуксановићем на челу, која је затим отишла команданту италија.нских трупа у Подгорици и саопштила му ову одлуку.
УђтаничкО' руководство' је протествовало1 против такве одлуке збора,
али без резултата. 67
У међувремену су два колашинска устаничка батаљона дошла на
Вјетерник у циљу организовања отпора италијан1аким једриницама и
спречавања њиховог даљег продирања. Међутмм, под притиском контрареволуционарних снага из Куча, Братонож:ића и Лијеве Ријеке
устаничке јединице су се морале вратити.68
Контраре(волуци1онарне снаге из Братоножића, са Вуном Станишићем н)а челу, ортанизовале су једну оружану ј единицу, са циљем
да и оружјем сцријече, ако затреба, устаничке јединице из Колашина
да на овом терену пруже отпор Италијантсуга. Група доњоморачких и
подгоричко-љешкопољских устаника, која је ноћу 2/3 августа у селу
Клопоту напала италијанеку претходницу, приликом повлачења вападнута ј е од јединада Вука Станишића.69
Контрареволуционарне снаге из Лијеве Ријеке су се такође активирале уочи наступања италијаћеке казнене експедиције. Оне су извршиле припреме да организовано иступе на племенском збору који је
био заказан за 20. јул на Веруши.70 Вође ових енага Су позвале на збор
0 1 с у ј е т е

65 Саопштење бр. 1—6 Државне комисије за утврђивање злочина окупатора
и његових помагача, Београд 1944, 44.
69 АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке четничке
бригаде.
67 О томе је у релацији Кучко-братоношке четничке бригаде забиљежено
сљедеће: „На збору комунисти су протествовали противу оваквог држања, али
пошто су били у мањини нису смели ништа предузимати". (АИИ—Т, I X 1а—261
(42).
68 Исто; Батрић Јовановић, н. д ј . , 253.
Батрић Јовановић, н. д ј . , 253.
I
; •
70 Према Р. Лекићу (н. д ј . , 86) збор је одржан 23. јула.
, ,
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све официре и ггодофицире, а такође су организовале да свако- љеворечко село пошаље на збор овог „представника". На збору је одлучено
да се формира ЈБеворечки батаљон „на националној основи", од оедам
чета, за чије је иомандире одређено пегг активних и два резервна официра. Такође де одлучено да се албанским нвислинпкким снагама у
случају напада треба супротставити, а италиј аноким (снагама које наступају од Подгорице да се не пружа отпор. Одлучено је да се овај
батаљон назове Комски
одред,
како би се италијанима могло рећи
да |ј.е та формација уперена једино против албанског напада, а и
због Тога што се рачунало да ће се овим онагама придружити и Брскућани.71 Официтрима који су именовани за командире чета наређено је
да изврше пооис људства, а затим је одржан посебан састанак оа официрима, од којих ј е затражено да се не. укључују ни у какву другу
организацију.72
На збору је у име устаничког руководсзтва 1андриј|евичког среза говорио Мирко Вешовић. Он је оштро иступио против оваквог става контрареволуционарних снага из Лијеве Ријеке. Вешовић је истакао да
устаничко руководство не може 'ни по коју цијену дозволити формирање љеворечког батаљона у оне сврхе у које су ове снаге жељеле.
Овај покушај оснивања батаљона „на националној основи" је онемогућен, па (је са подручја Лијеве Вијеке формирана једна устаничка
чета која је 25. јула, на тражење Среоке војне команде у Андријевици,
упућена на фронт према Плаву.73
Међутим, приликом појаве италијанске Казнене експедиције на
прагу Лијеве Ригјеке контрареволуцИонарне снате су се охрабриле и
наставиле свој разбијачки рад. Оне су се повезале са иСтомишљеницима из Куча, обавијестивши их да неће давати отпор ИтаЛијанИма.
Послије тога, на Хану Гаранчића састали су се 28. јула представници
контрареволуционарних сната из Братоножића, Брсдута и Лијеве Ријеке. Ту су донИјели заједничку одлуку Да не пружају отпор италијаноким једимицама коде ваступају од Подгорице, о чему су депешом
обавмјестили Срески националноослободилачки одбор у Андријевици.74
Затим је упућена депеша Привременој врховној команди, која се у
то вријеме налазила у Колашину, од које се ултимативнО' захтијевалода повуче устаничке јединице са љеворечке териториуе, јер у противном — „доћи ће до борбе између нас и њих". 75
Привремена врховна команда је покушала да сузбије разбијачку
и капитулантоку дјелатност ових снага, па ј е на њвну иницијативу
одржан народни збор на Лопатама (код Лијеве Ријеке), 2. авгуСта 1941.
године.76
71 АВИ1И, Четничка архива, ЦГ—В—1315, Извјештај Радивоја Милошевића
Дражи Михаиловићу о националном раду од 22. I 1943.
72 Исто.
73 Исто.
7* Исто.
75 Исто.
79
Према Р. Лекићу (н. дј., 104) збор је одржан 29. јула.
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Збору су присуствавали представници Привремене Врховне команде капетан Арсо Јовановић, представник Среаке вОјне команде из
Андријевице Мирко Вешовић, представници Среског националноаслободилачког одбора — Андријевица: учитељи: Митар Вукићевић, Благоје Лекић и Ђунан Вулевић и представници Народног одбора ослобођења среза беранског: Гавро Цемовић, инж-ињер, Мирко Дедовић, предузимач, и Милан Поповић, учитељ. Представници устаничких одбора
власти и војних тијела захтијевали су да се уједине ове снаге и да се
италијанским трупама пружи отпор на Вјетернику. Контрареволуционарне снаге су и овдје иступиле ггротив устаничких предлога, захтијевајући да цредставник Привремене врховне команде напусти збор
и да устаничке батаљоне из колашинског и подгоричког среза повуче
са љеворечке територИје.77
У такво'ј атмосфери устаничке јединице под командОм Арса Ј о в а новића покушале су код Рашкова гувна да организују отпор италијанским трупама, које су 3. августа већ биле ушле у Лијеву Ријеку. Устаничке јединице су 4. августа изјутра извршиле напад на италијанску
претходницу, али ј е у датој ситуацији озбиљнији отпор биО' немогућ.
Италијанске јединице су несметано наставиле наступање према Матезпеву, у које су ушле 5. августа. Из Матешева је дивизија
Венеција,
насТавила напредовање у хтравцу Трешњевика према Андријевици и
Беранама, а дивизија Пустерија
према Колашину.
Контрареволуционарне снаге су и у оСталим дјеловима андијевичког среза одиграле сличну улогу као ове у Лијевој Ријеци. Када ау
квислинпЈке албанске јединице из Сјеверне Албаније, Ругове и Метохије почеле 22. јула канцентрациј у у циљу надирања према слободној
територији андријевичког среза, устаничко рукаводство' са авог тереНа ј е предузело' мјере да учврсти своје снаге у војничком, морално-политичком и организационом погледу, како би могле што ефикасније
приступити 1С«дбрани слободне територије. Зато :је одлучено да се Ореска војна команда прошири Кооптирањем неколико младих официра
бивше Југословеиске вај1ске. Тада су у Среску иојну команду кооптирани: Ђорђије Лашић, Андрија Весковић, Миличко Јанковић, Мираш
Савић, Димитрије Влаховић и Владо Ђухић, 78 док је Величко Бојовић
још !од раније био члан, односно предаједник Среске војне 'Команде.
Кано се притисак албанаких квислиншких јединица непрекидпо појачавао, Ореска војна команда ј е ггриступила извођењу огппТе м)обилизације борачког људства на 1слободно1Ј територији и новоформиране че"
те и батаљоне (формације по обрасцу 1старе црнопорсже војне организације) одмах слала на устаничке положаје према Плаву и Чакору. 79
У вријеме ове мобилизације за фронт, Контрареволуционарне снаге
77 АВИИ, Четничка архива, ЦГ—В—1315, Извјештај Радивоја Милошевића
Дражи Михаиловићу од 22. I 1943.
78 Од њих је једино мајор Миличко Јанковић остао одан народоослободи- г^?
лачкој борби. Италијани су га заробили 11. августа на планини Баљу, а стрије<.
љали три дана касније у Андријевици.
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су се дале на посао, настојећи да ј е онемогуће. Тако су ЈБубо Вуксановић, Милутин Јелић и Гришрије Божовић у з помоћ Душаиа Арсовића
и Митра Вукићевића у Краљима и Барама Краљским успјели да онемогуће мобилизацију, ЗеР 1СУ У овим селима имали :утицад још од првог
данв устанка. 80 Ове снагесу и у другим крајевима среза успијевале да
остваре )свој утицај и да шире пропаганду и против устаничкот вођства
и против устанка уопште. То> им (је нарочито успијевало у вријеме непријатељске офонзиве, кад су се кОмунисти и други родољуби налазили на фронту. Тако^ 'Су на сектору Велике деморализаторски дјеловали Новица Пооовић и Вуксан Гојковић, у Трепчи и Ријеци Марсенића: Михаило Васовић и Крста> Ракетић, у Забрђу: Вуксан Бакић,
Рајко Бакић и Вукић Вукићевић, у Слатини: Милутин Јелић, Ђоко
Рачић и др. 81
У циљу мобилизацИје за фронт организовано је у андријевичком
срезу, од 22. До 26. јула, више народних зборова и конференција (у
Полимљу, Андријевици, Шекулару, Трецчи, Трешњеву, Забрђу, Слатини, Цецунима, Коњусима и др), на којима су комунисти и други
истаинути родољуби позивали све способно људство1 под оружје ради
одбране слободне територије. КЈонтрареволуционарне снаге су настојале да Искористе и ту прилику да би поткопале позиције устанка. Оне
су не сам'о ометале мобилизације већ и агитовале да се обустави борба
.на фронту, „чиме би" — како >су рачунале — „само по себи била ликвидирана и комунистичка власт у срезу Андријевичком, а тиме, би се спасао и отргао народ из комунистичких руку и овакве авантуре.. ," 82
Ове снаге -су покушале да за своје циљеве искори1сте и велики народни
збор у Андријевици од 26. јула, тражећи да се пошаљу делегати да
успоставе мир са 'квислиншким снагама са подручја Плава и Гуеиња,
а затим да се пошаљу двије делегације иоје ће срести Италијане — ј е дна у правцу Чамора, а друга према Подгорици — и „покушати да умање њихову опасност према становнишгву". 83 Руководство устанка се
овоме енергично оупротставило, „тражећи борбу са Италијанима и
свима који дагју овакве предлоге". 84 Пошто у томе нијесу успјеле, контрареволуционарне енаге су покушале да сазову конференцију официра, али им ј е и тај пОкушај осујећен. 85
Док су грађаноки политичари вршили разорну пропатанду проггив
устанка у позадини, на, фронту су такву улогу преузели појједини официри, укључујући и неке чланове Среске војне команде. Они су на разне
начине слабили дисциплину устаничких јединица, вршили пропаганду
против политичких руновО'Дилаца у јединицама, истицали да не трпе
„оне који никада нијесу били 'војници", алудирајући при том на комунисте чланове Ореске вОјне жоманде или старјешине у устаничким
Исто, 85.
Исто, 96—103.
АВИИ, Четничка архива, ЦГ—В—1315, Извјештај Радивоја Милошевића
Дражи Михаиловићу о националном раду од 22. I 1943.
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јединицама итд. 86 Ђорђије Лашић и А-ндрија Весковић су, иа примјер,
предлагали да герилски одреди буду изоловани од устаничких јединица као посебне јединице. 87 Устаничко руководство, пише један од учесника у тим дотађајима, није имало илузија „у односу на дуготрадност
и корионост наше сарадње с Лашићем, Весковићем, Васом Лабаном и
још неким официрима, али ј е било миШљења да ту, на положагју, не
треба са њима сувише заоштравати односе док не буду ослобођени
Плав и Гусиње, јер нам ј е недостогјало иокуства и организационих способИасти да бисмо могли на полож!ају преу-зети команду у своде руке". 85 Што ј е ситуација на фронту била тежа то су поменути официри
све више дјеловали деморализаторски, истичући да ј е „непријатељ
јак", да 1је „узалудна свака борба с оиупатором", да ће народ „својом
сопственом кожом и крововима авојих кућа платити ову .незрелу авантуристичку игру устанка" итд. 89 Чим 1су се италијанске претходнице
појавиле на Чанор(у, поједини официри су дезертирали са читавим
јединицама. Тако ј е Душан Ароовић у току дедне ноћи дезертирао са
фронта са читавом четом, а Батрић Божавић с већим дијелом чете. 90
Под њихогаим утицајем, као и под утицајем Лашићеве и Весжнвићеве
пропаганде, почеле су се јављати по'јаве дезертерства и у другим .јединицама, у којима је био јак њихов утицај, тј. у којима је било мање
комуниста.91 Четвртог августа Ђорђије Лашић, Андрија Весковић, В л а до Ђукић, Мираш Савић и др. напустили су своја мј(е(С!та чланове Среске
војне команде и истог дана црикључили се Љубу Вуксановићу, Милитину Јелићу, Вуисану Бакића и другим непријатељима о(слобо1дилачке борбе.9-'
з,
С албаноким и другим квислиншким формацијама са подручја
Плава, Гуаиња и Космета проријеђене устаничке јединице 1су 1нека1ко и
излазиле. На крај, али ј е Шјгивом .шалијаасјке дивизије Џуљ.е на Чакору
ситуациј!а постала крајње озбиљна. То су користили грађансни политичари, па су ове отвореније иступали као непријатељи мародноослободилачке борбе. На конференцији кода ј е 30. јула одржана у Андријевици они су тражили да се комунисти са читавом ратном спремом
предаду акупатору, јер ће наводно „само то моћи да спасе народ од
покоља и наша села од паљевина". 93 Они су затражили реорганизацију
Сре1ске 1в1одне команде па да у њу уђу само „1стручна лица", „воднички
најпоткованИји" официри, и да се Сре1сжи народноослободилачки одбор
преименује у „Цивилни одбор" па да буде састављен од старијих људи
„од ауторитета", и да добије „народно овлашћење да д(о доласка итаЈшјаноких казнених енспедиција поведе истрагу у правцу утврђивања
листе глав^них криваца за организовање устанка у Андриј евичком сре48
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зу : '. 91 Оии <су заггим захтијевали „да се маркира иехолихо људи као
одговорни кривци и тражи од италијаноке команде да их она препусти
домаћим цивилним властима, да им -оне кгуде за грехове према недужним италијанским јединицама и невином народу који де заведен устао
на оружје кобног 13. јула". 85
У таквој ситуацији устаници нијеау могли да се услјешно супротставе мното надмоћнијим непријателЈаким снагама које су наСтупале
оа трм стране — са истока (Чакор) дивизија Пуље и квмслиннлке албанСке акупине, са запада (Трешњевик) дивизија Венеција,
са југа сјевероалбанске квислиншке формације са Првнк Цаљом на челу. Устаничке снаге нијесу могле да одоле епољњем и унутрашњем непријатељу истовремено. Лишена помоћи једног броја официра на фронту у
најтежем часу, а непрекидно подривана иступањем грађаноких политичара у позадини, Среака војна команда ј е постепено' испуштала ситуацију 1из сводих руку, тако да је дан уочи уласка неприј атељских
снага у Андријевицу наредила јединицама да престану с фронталном
борбом. Том приликом преостали дио Среске водне иоманде (највећи
дио официра ј е већ био иступио из ње) дозволио је великом дијелу
наоружаних бораца да се врате својим кућам!а, а устаничком језгру,
угланном ранијим герилоким одредима, наређено !је да 1се Иовлачи
према м(аоивима КЈомова, Бделаеице и других планина. Са њим се пов[укао и велики дио народа, али се касниде добрим дијелом вратио из
тих збјешва.
М у бераноком срезу ј е била слична еитуација. Док су се уатаничке јединице, у којима су се налазили готово' ;сви комунисти и ској евци,
налазиле на фронту Мокра — Капе — Цмиљевица — Турјак — Петњица, у борби с муслиманским и албанским квислишШким снагама, ;грађанаке 'енаге су то иснористиле за развијање неприј;атељ1ске дј елатнос ш против народноослободилачког покрета. Сазнавши о концентраци-ји јаких 'окупатороких снага у Подгорици и Пећи, оне су непрекидно
шириле деморализаторски дух у масама. У колико су ;виј'е1ати са фронтова. биле неповољне у толико' је неприј атељска активност ових т а г а
била јача. Њ И Х О В Р Ш заузимањем одлагано је судјеловање заробљеним
ит-алиј анским официрима (за злочине на Јаоиковцу и другдје) и похагКшеким шпијунима. Они су се залагали да заробљеним италидан•оким официрима буде што удобније, па су се постарали да их преселе
из зграде Гимназије (гдје де био смјештен италијанаки гарнизон) у хотел. 96 Руководство устанка је чинило овакве и друге уступке грађанаким политичарима, у жељи да се у тешким прилинама не заоштрава
еитуација. Али грађански политичари 1се нијесу задов1ољили тим уступцима. Они су |Ишли !Све даље. Они су заправо тражили само повод да
раскину |са народаоослободилачким покретом, а затим да иступе против њега. И уско|ро су га нашли. Привремена врховна команда је затражЈила да се заробљени италијански официри пребаце из Берана у
Колашин, гдје ј е требало да им се организује суђење. Представници
95
88

Исто.
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грађанакзих партија у Народном одбору ослобођења и неки официри у
Војном комишету уопротивили су ое томе захтјеву, Привремене Ерховне команде. Они |су истицали да ће, ако се ипгга деси италијанским
официрима, италијанска војска збот тога извршити репресалије над
народом у знак одмазде.97 Пошто су и поред тота заробљени италијански официри 28/29. јула сцроведени за Колашин,98 то ј е Милану Поповићу, једном од вођа грађанских партија, дало повода, да иступи из
Народног одбора ослобођења, чији је био> члан. Поповић је то учинио
по повратку 1са народиог збора у Лопатама (који ј е одржан 2. августа),
кад се упознао1 са држањем непријатеља ослободилачког покрета из
Лиј^еве Ријеке, и кад је увидио да је ситуација на фро^нтовима постала
критична.99 Такав његов став поколебао је и (остале грађацске политачаре у Одбору, па су и они из њега иступили.100 Са тим су се солидарисали и грађаиски политичари који се нијесу налазили у Одбору (Филип Цемовић, ВукоТа Дедовић, Тодо Поновић и др.).101
Својим ,неп(ри)јатељс!ким ставом према народноослободилачком
понрету грађански политичари оу утицали и на држање по!јединих
официра к]ој|и оу им по својим политичким ставовима били блиски, а
који су у устаничким јединицама заузимали иомандне положаје. Већи
дио њих се паколебао, изјавивши, да је немогуће даље пружати отпор
надмоћнијим непријатељским снагама. То је, разЈпувије се, поколебало
и један број устаника и уносило панику у устаничке редове.102 Тако се
продубило размргмоилажење, између уотаничког руководјства и официра бивше Југасловенске војске, који су борбу против Муслимана и
Албанаца претпостављали борби против окупатора, затим вршили и
подстрекавали шовинистичке испаде према муслиманском живљу и
предлагали да се послије 1. августа настави офанзивна акција проТив
Муслимана и Спале Рожаје и Тутин.103 Убрзо по1слије иступања грађанских цолИтичара из Народног одбора ослобођења и официри ау
напустили Водни комитет.104
Рукаводство (устанка ј е одлучено да се Народни одбор ослобођен>а попуни новим родољубима, улажући жрајње напоре да задржи
ситуацИју у свогјим рукама. А када му то није успјело, покуШао је да
организује евакуацију становништва и складишта хране и другог материјала, у чему ј е само дјелимично успјело.
У току непријатељске офанзиве 1ко1натрареволуционарне снаге из
колашиноког среза иступале су против народноослободилачког покрета дрскије него на почетку устанка. Њене вође су се повезале с непријатељима устанка из Лијеве Ријеке, а преко њих су биле у контакту са
истомишљеницима из Братоножића и Куча. Најактивнија од колашинР. Боричић, н. дј., 57.
АИИ—Т, II, 5—19 (41), Проглас Привремене врховне команде од 30. VII
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М. Дашић, н. дј., 647.
Р. Боричић, н. д ј . , 57.
Исто.
М. Дашић, н. дј., 674.
103 Исто, 672—676.
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ских група била је група Љуба Минића у колашинско-речииокој општини. Користећи околност да се у Колашину налазила свега једна
и то непогпуна, устаничка чета, док су устанички батаљо.ни били Ј
покрету према фронтовима, Минићева група је могла штово несметанс
да развије своју активност. Она је крајем јула организовала и свој}
оружану јединицу, (састављену од бивших жандарма и других контрареволуционарних снага, па ј е чак вршмла припреме и за капад т
устанике у Колашину. Кад су, на тражење Привремене врховне команде, заробљени италијански официри из Берана доведени у ноћг
28/29. јула у Колашин, група Љуба Минића је упутила једну делегацИју у Привремену врховну команду, са захтјевом да 'јој се заробљего:
0ф'ицири предају на чување. У међувремену, док је делегација водилз
преговоре у Привременој врховној команди, Минићева оружана једаница је запосјела до>минантне положаје око Колашина у наМјери да
нападне град. Негцто Касиије браћа Вујиоићи из Скрбуше, са око двадесетак наоружаних људи, покушали оу да се придруже Минићевој
јединици.105 Привремена врховна команда ј е одбила захтјев делегације колашиноке трупе, а дјелови Доњоморачког батаљона су разјурили
њихоау јединицу, али је нијесу и разоружали. 106 Нешто касније, Привремена врховна команда, је италијаиске официре ипак предала колашинсКо-речинској групи на чување. 107 Колашивско-речинска група
је вршила и друге непријатељске исгупе против народноослободалачког покрета. Негдје у исто вријеме кад ј е припремала напад на Колашин, она ј е извела дивирзантску акцију на комуникацију Колашин — Матецгево — Лијева Ријека и том приликом преградила цесту
барикадом и прекинула телефонску линију којом су К0'лашинск0'-речински и Доњоморачки батаљон и друге устаничке јединице одржавали везу са Колашином.108
Грађаноке снаге су и у другим крајевима колашинског среза
вршиле непријатељску дјелатност против устанка.
Непријатељи устанка из Прекобрђа са Батрићем Р а к о ч е в и ћ е м и
Леком Вујисићем на челу посјели еу 28. јула положаје на М а р к о р и ћ а
лазу, у нам:ј^ри да нападну устанике уколико ови пруже отп!ор окУ п а _
торским труцама на подручју њихове опШтине.109
Непријатељи уотанка из Липова вршили оу притисак на устаничко руКоводство да се борци Липовског батаљона што прије в р а т е
својим кућама, да ее тек послије тога донесе одлука о њиховом д а љ е м
дјеловању. 110
105 АИИ—Т, II 5—19 (41), Проглас Привремене Врховне команде од 30- VII
1941; Батрић Јовановић, н. д ј . , 250—252.
1вб Исто.
107 Батрић Јовановић. н. д ј . , 250 и Неке примједбе
начланак Љуба
Анђе~
лића Тринаестојулски
устанак, ИЗ, бр. 2, 1962, 330—331.
108 АИИ—Т, I I 5—19 (41), Проглас Привремене врховне команде од 30- ^ 1 1
1941; Батрић Јовановић, н. д ј . , 251.
109 Љ. Анђелић, н. д ј . , 157.
110
Батрић Јовановић, н. дј. , 252.
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У такв1ој оитуацији устаничке снаге су евакуи!сале Колашин 4.
авпуста, пошто оу увидјеле да италијанске дивизије Пустерија
и Венеција незадрживо надиру од правца Лијеве Вијеке.
У току устанка грађанске снаге, бјелопољског среза нијесу могле
да дођу до изражаја, али ј е приликом евакуисања Бијелог Поља једна
група на челу оа Јованом Радовићем и Димитријем Булатовићем припремала оружани напад на Окружни и Мјесни комитет КПЈ. 111
Формирање

„одбора

народног

спаса"

У мјестима у (којггма су контрареволуционарне 1снаге биле бројне
и гдје су организовано радиле против устанка дошло је, непосредно
послије повратна италијанаких јединица, а нетдје и прије њета до форм!ирања тзв. „одбора народног спаса". То су биле прве колаборационистичке организације грађанских снаш великосрпские оријентације
које (су се одмах јставиле у службу акупатора и пружиле му помоћ и подршку у борби против народноослобадилачног по1нрета.
Послије повлачења устаничких снага из Берана и Андријевице
непријатељи Ослободилачког покрета из о®их мјеста групИсали су се
у Андријевици и ту се црипремили за дочек окупаторских јединица.
Формиране, су дви!је делегације, од којих је 'једна пошла према Чакору
а друга према Трешњевику, да дачекују Италијане. Делегацију према
ЧаКору предводили су Милутин Јелић, Милан Поповић, Филип Цемовић, др Вукота Дедовић, Богдан Шошкић и мајор Ђорђије Лашић,
а делегацију према Трешњавику предводио је потпуковник Микета
Милићевић.112
Италијанске дивизије су заузеле Андријевицу 8. августа.113 Цивилну власт је понов1о преузео италијански цивилни комесар поручник
Јосип Куртони. Он је. 11. августа одржао еастанак са бившим предсједницима општина и сеаским кметовима и позвао их на сарадњу.
Затим им је саопштио да ј е за сресног началника постављен адвокат
Урош Влаховић, који ј е имао задатак да прено предсједника општина
и сеаских кметова спроводи све наредбе и захтјеве о1купатора.114
Послије успастављања окупатороке власти грађанске енаге из
среза !андријевичког су под о^кр^иљем окупатора формирале
Срески
одбор счгаса, ко!ји је имао задатак да окупља 1све противустаничке снаге, без 0!бзира на њихову политичку припадност, тако< да су у њу изабрани и приаталице Црногорске федералистичке странке. За предсјед111

Исто, 253.

Р. Лекић, н. д ј . , 123; Милорад Т. Јоксимовић, Милан
СКИД „Његош", св. 14, 1964, 114.
112

113 Зборник
од 8. VIII 1941.
114
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Гласник

Поповић,

НОР, III, 4, док. 167, Извјештај италијанске Врховне команде

Р. Лекић, н. дј.,
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ника Одбара изабран ј е Љубо Вуксановић, а за сенретара Драгиш,
Шошкић, бивши управник поште.115
Талијани [су одмах никон улаака у Андријевицу формиралз
Пријвки војни суд, који је за прва два дана изрекао седам смртгог.
пресуда.116 О1тпочеле су и репресалије по најближим селима. Оне с;
извођене под командом мајора Буљонија (Ви§1тош), команданта ита
лијанског батаљона у Андријевици, и цивилног комвсара Куртонија
у еарадњи са домаћим непријатељима устанка.117
Одбор спаса, у Беранама формиран ј е чим су устаничке јединиц
напустиле .трад, односно пошто су дјелови дивизије Венеција
стигл!
на Трешшевик. Једна од црвих њихових акција била је (састављањ;
списка комуниста, који је предат италијаноким трупама по њиховог
уласну у град, 9. августа. У другој половини августа одбор је реорга
•низован у С^ески национални
одбор.118
Главна активност њених чла
нова састојала се у пружању помоћи окупатору, варочито приликољ
извођења репресалија. 110
Неприј атељи устанка из Колашина паслали еу своју делегацију
коју су такође назвали Одбор спаса, на челу са Миланом В. Булатови
ћем, у Матешево', да дочека иггалијаЦаке јединице. Приликом уласкг
Италијаиа у Колашин 8. августа ове снаге 1ау им приредиле свечаг
дочек. Том прилином су им предати и заробљени италијаноки официри, који су се налазили у Смаилагића — Пољу.120 Сјутрадан ј е формиран Ног^мтшлнг^ антикомунистички
одбор.121
У Бијелом Пољу је одмах послије евакуације устаничких снаге
формиран Национални
одбор. Чланови одбора су ПОШЈШ у суерет Италијанима чак у Беране. Одбор ј е био састављен од представника сепаратиста, великосргпсних и муслимаиских контрареволуционарни?
снага.122 Једна од пр(вих акција Одбогра била ј е 1са1ста(вљ.ање СПИСКЕ
комуниста, који ј е затим предат Италијанима.123
У Пљевљима је такође, по доласку италијан(аке дивизије Пустерија, формиран Национални
одбор1^
и5 остали чланови одбора били су: Милутин Јелић, Ђоко Рачић, БогиЈ
Милошевић, Урош Влаховић, др Вукман Шошкић, Величко Бодовић, Новица Поповић, Васо Лабан и др. (АИИ—Т, VIII 1м—9 (45), Метеријали Земаљске комисијс
за утврђивање злочина окупатора и његових помагача.
116 Исто, 123.
117

И

с т о >

Р. Боричић, н. д ј . , 57; Батрић Јовановић, н. дј. ; 253.
АИИ—Т, VIII 1м—10 (45), Материјали Земаљске комисије за утврђивањ«
злочина окупатора и његових помагача; Р. Боричић, н. д ј . , 57. Чланови одборг
били су: Филип Цемовић, Милан Поповић, Тома Јоксимовић, Тодор Поповић
Владо Вујошевић, Васо Ђуришић, Радосав Јоксимовић, Вуко Вуковић, др Вукотг
Дедовић, и др..
120 Љ. Анђелић, н. д ј . , 161.
121 У одбор су ушли: Љубо Минић, Вуле Влаховић, Петар Шоћ, Вучета
Дрљевић и др. (Љ. Анђелић, н. дј., 161).
122 Његови чланови су били: Мијајло Булатовић, Филип Хајдуковић, Јуну;
Идризовић, Раде Реџић, Милан Радовић, Димитрије Булатовић, Живко АнђелиЈ
и др. (Батрић Јовановић, н. д ј . , 254).
123 Батрић Јовановић, н. д ј . , 254.
124 У одбор су ушли: Војо Ненадић, Григорије Божовић, Нићифор Лисичић
и Шефкија Селмановић (Батрић Јовановић, н. д ј . , 254).
118
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Италијани су објеручке прихватили сарадњу домаћих контрареволуционарних 'снага и њихових одбора, на које ће се ослашати и приликом релресалија и у борби ггротив народноослободилачког покрета
уоппгге.
Неприј ател>ска офанзива се средином августа завршила спајањем
у рејону Жабљака италијаноких дивизија Каћатори
деле Алпи са правца Никшића и Пустерија
са правца ПљевалЈа. Неприј атељу је пошло
за руком да поново овлада главним комуникацијама, градсвима и већим мјестима и да ослободи око 3.000 овојих војника и официра које
су устаници били заробили. Под притИском несразмјерно надмоћних
ненријатељских снага, устаничке јединице (батаљони и чете) су се
распале, а оружане снаге. народноосдободилачког покрета сведене су
углавном на језгро састављено од герилских одреда који су и започели устанак. Окупатор ј е у знак репресалија стријељао већи број
талаца, а интернирао је неколико хиљада људи. 125
Кризу у коју је устаиак запао и о|аипање његових снага проузроковало- ј е више факТора. Устаничке јединице — настале у заносу великих успјеха на почетку уотанка, без ратног искуства и потребног
наоружања (изузев лаког пјешадијоког), неприпремљене за дужа ратовања а уз то и поколебане цропагандом грађанских политичара и
деморалисане држањем једног броја официра бивше Југословенске
војске који су у њима били добили .командне положаје — нИјесу могле одољети притиоку бројно око пет пута надмоћнијег непријатеља, који ј е располагас најсавремениј ом ратном техником. Ни само
устаничко, односно партијско руководство. није се довољно снашло у
тој ситуацији. Оно ј е у знатној мјери било оптерећено начином рада у
илегалним условима, тако да прелазак на оружану ослободилачку борбу у новим условима није магаО' остати без одређених поељедица.
Партијаска организација ј е уочи устанка извршила заи1ста солидне
припреме прикупљањем оружја и формирањем ударних (терилаких)
група и њиховом обумом. У -ствари, припреме су се на то ограничиле.
Стратегија и тактика КПЈ, одноено систем руковођења у условима
ослободилачке борбе, нијесу разрађивани. У вријеме доношења одлуке о почетку о|ружане борбе (на са1станку у Пиперима од 8. >јула) партијско руковоДство. није имало довољно1 разрађену концепцију њеног
тока, Тада није било предвиђено стварање веће слободне територије,
па завиано од тога ни стварање нове власти, а Привремена врховна
иоманда која је требало да руководи операцијама формирана је око> недјељу дана послије првих устаничких плотуна. Све то, а затим елаб оистем веза, као и погрешна директива делегата ЦК К П Ј о враћању једног
дијела устаника оводим иућама (јер је, према тој дирекгиви, борба тре125 Према депеши Захарија Остојића, коју је октобра 1941. године упутио са
Радовча југословенској емигрантској влади, окупатор је у току јулског устанка,
односно непријатељске офанзиве, интернирао у Албанију 15 — 18.000 људи. Т а ј
податак, који преувеличава број интернираних, Остојић је добио од Главног штаба партизанских одреда за Црну Гору (АИИ—Т, X I 1а—25/41), Препис телеграма
3. Остојића).
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бало да задржи гериЈГСко-диверзанпск-и карактер), проузроковали с;
кризу устанка и ооипање устаничких гјединица.126
Домаће буржоааке снзЈге, које ау — највећим дијелом заслијепље
не св(ој-им уско клааним интересима — од самог почетка у суштини би
ле против уатанка, својом сарадњом су пружиле врло1 значајну помоЗ
оружаној интервенцији О1купатора. Том приликом су се, обје грађанск
политичке групацигје (и оне велииоарпске оријентације и сепаратисти
нашле на истим позицијама у борби против народноослободилачко:
покрета. У току непријатељеке офанзиве у неким ј е мјестима (Андри
јевица, Колашин, Бијело Поље), дошло до њихове сарадње Цод окри
љем окупатора.
То што су контрареволуционарне ^снаге најактивније и најоргани
зованије иступиле на подручју ОК К П Ј Колашин (колашински, андри
јевички и берански срез), а дијелом и у бјелопољском срезу, није слу
чајно, као што ни четничка организација Драже Михаиловића нећ<
\ случајно баш ту (стећи евоје прво упориште у Црној Гори. Коријештога л е ж е у чињеници да се на том подоучју послије капитулациј*
бивше Југословенске војске нашао велик број буржоааких интелектуалаца који су као државни чиновници или официри васпитани у великосрнском духу.
Припадници буржоаске власти у првим данима посЈшје априлскот слома били су збуњени и дезоријентисани. Када су увидјели ДЕ
К П Ј црипрема оружани обрачун са окупатором, .контрареволуционарне, 1снаге прихватају поруку емигрантоке владе упућене гфеко британакот радија; „Чекајте — јоаи није вријеме", насто>јећи да онемогући
ослободилачке планове КПЈ. 1 2 7 Када је, међутим, под руноводством
К П Ј букнуО1 општенародни устанак против окупатора, грађанске снаге су оцијениле да се више не емију држати по страни, па оу се прикључиле устанку, јер ј е то био једини начин да поврате изгубљени
престиж. Осјећајући да би у тој борби играле споредну улоиу, а плашећи се револуционарних стремљења и утицаја К П Ј у масама, 01ве енаге еу окренуле леђа устанку чим су се појавиле прве јаче окупаторске
онаге, а само су истински родол>уби остали на позицијама ослободилачке борбе.

128 Б л а ж о Јовановић, Први
дани
Четрдесет година, V, 165.
127
Батрић Јовановић, н. дј., 248.
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ГЛАВА

ТРЕЋА

ПОЛИТИКА ОКУПАТОРА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 1941. ГОДИНЕ
— АКТИВНООТ СЕПАРАТИСТА И СТВАРА1БЕ ЧЕТНИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРА.ЖЕ МИХАИЛОВИЋА
Развитак

НОП у Црној

Гори

од августа

1941. до јануара

1942.

годипе

У таку непријаггељске офанзиве одржано ј е на планини Лебршнику (подгорички !срез) проширено савјетовање Покрајмнског комитета КПЈ (8. автуста 1941), на коме је. извршена анализа и дата оцјена
уста1Ика и донесени закључци у вези с даљим развитком народноо1сл>ободилачког покрета у Црној Гори, Боки и Санџаку. Поред задатака
који 1су се односили на политичко и организационо јачаше и учвршћивање партијоке (оргаиизације, на савјеговању је одлучеко да се изврши
реорганизација герилских одреда, у које је требало укЈћучоти не само
чланове К П Ј него и све родољубе и 'антифашисте који су опремни
за борбу против окупатора, а затим да се настави извођење оружани>:
акција цротив окупатора и да се изврше свестране политичке и војне
припреме за поновно распламсавање осЛободилачке борбе.1 Иако је у
његовим документима било погрешних оцјена и сташова (као што је
став о антифашистичкој револуцији као нужној етагви пролетерске
револуције), ко|ји су сужавали платформу народноослободилачке борбе, што ј е нешто [касније интервенцијом ЦК К П Ј исправљено, ово је
савјетовање значило енажан подстицај даљем развитку народноослободилачког пакрета у Црној Гори.2
У току септембра и октобра одржане !су среаке партијске конференције, на 1Ко,дима !Су прорађивани материј|али са савјетовања. Све
парггиј|аке организације извршиле -су темељите политичк.е и војне припреме за даљи развитак народноослободилачке борбе. Н!апосреднО' по1 Зборник НОР, III, 4, док. 2, Резолуција покрајинског савјетовања КПЈ за
Црну Гору, Боку и Санџак.
2 Исто, III, 1, док. 48. Извјештај Ивана Милутиновића Централном комитету КЈГО од 6. новембра 1941.
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слије савјетовања, умјесто Привремене врх1овне команде формиран је
Штаб народноослбодиланких герилских (партизанских) одреда за Црну Гору, Боку и Санџа1к. Извршена је реорганизација герилских одреда, који оу брзо прерасли у водове и чете, однасно батаљоне и партизански одред успиО' је да уништи већу италијанску моторизовану когорски и херцеговачии герилци водили су успјешне борбе против усташа и домобрана у рејону Билећа и Гацка. У Црној Гори ј е такође
извршено неколико диверзантаких акција, а крајем септембра изведене су и оружане акције на комуникацијама Никшић — Даниловград и
Подгорица — МатешевО'. Средином, заправо^б. октобра 3'еггски партизанске одреде. У другој половини августа и почетком септембра црнолону код Јелиног дуба (комуникација ПодгориЦа — Матешево), што
је означило прелом у погледу масовнасти оружаних акција против
окупатора.
У друшј половини 'октобра, у смислу одлука савјеТовања у Столицама, извршена ј е реорганизација партизанског иомандовања у Цр_
ној Гори и Санцаку. Одлуком ЦК К П Ј и Врховног штаба формирани
су посебно Главни Штаб НОП одреда за Санџак, а посебно Главни штаб
за Црну Гор-у и Боку. Извршена ј е и реоганизација партизанских јединица. Током новембра формирано је шест територИЈЈалних партизанаких одреда (Ловћенски, Зетски, „Бијели Павле", Никшићки, Дурмиторски и комаки). Средином новембра фсрмиран је Црноторски НОП .
одред за операције у Санџаку, који ј е у шом саставу имао 3.690 бораца. У нападу на Пљевља (1. децембра 1941) авај одред је претрпио
неуспјех, али ј е својим дјејствима у Санцаку подстакао снажнији
развитак ослободилачког покрета у Том крајју.
Почев од првих дана новембра партизански одреди у Црној Гори
изводили су систематски оружане акције против оиупатора. Готово
аве комуникације су доШле под удар. Уочи и за вријеме пљеваљске
операције, партизански одреди ;ау активност против окупатора максимално Иојачали. Готово све комунинације, изузев 01них у приморју,
биле су за више дана онеспособљене за саобраћај. Окупатор је био1
стијешњен у својим гарнизонима и сваки покушај изласка из њих стајао- га ј е великих губитака. Поред оеталих неуспјеха које је трпио,
само у двјема акцијама крајем новембра, тј. приликом пок|ушаја продора из Билеће за Никшић (261. новембра) и упада у Куче (30. новембра), окупатор ј е имаО' 280 избачених из строја. 3
Због учесталих напада, несигурности комуникација и предстојеће зиме, окупатор ј е био принуђен да нацуати нека мјеста у којима је
држао своје Шсаде и да се концентрише у ненолико' већих гарнизона.
Ј о ш средином октобра он је еважуисаО' своје гарнизоне из Шавника
и Жабљака, а ирајем децембра 1941. и почетком јануара 1942. гОдине "
и из Грахова, Лијеве Ријеке, Матешева, Колашина и других мањих
мјеста.
—• •
3 Зборник
НОР, III, 1, док. 96, Извјештај Никшићког НОП одреда од 30.
новембра 1941; Исто, док. 109, Извјештај Зетског НОП одреда од 3. новембра 1941.
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Крајем 1941. и почетком 1942. године у Црној Гори и црногораком
дијелу Санџака дјејствовало је близу 50-партизанских батаљона, који
су по1 описку имали око 20.000 људи од којих приближно половину
активних бораца.4 Почетком 1942. године брод партизана се повећао.
На тражење Врховног пггаба, Главни штаб за Црну Гору и Боку издвојио ј е од тих снага око 4.000 бораца и послао их у Санцак, Херцеговину, источну Босну, као помоћ ослободилачком покрету у тим крајевима.5
Поред рада на јачањ|у и учвршћивању партизанских одреда као
оружане снаге народноослободилачког покрета, руководсто уотанка ј е
пОсвећивало велику пажњу и стварању широке платформе за окупљање у борби против окупатора родољубивих снага из |С1вих друштвених
слоједа, без обзира на политичка убјеђења, националну и вјерску припадност. Руководство народноослободилачког пакрета у Црној Гори ј е
своје политичке отавове изражавало преко партиј|ских инструкција,
дгфектива, прогласа, резолуција и написа у партизанСкој штампи.
Припреме руиоводства устанка за јачање народноослободилачкот
покрета у Црној Гори послије непријатељске офанзиве текле су под
^шаролом општенационалне: ослободилачке антифашистичке револуције, која ј е први пут употријебљена на покрајинском савјетовању од 8.
августа 1941. Руководство1 НОП-а у Црној Гори ј е сматрало да са борбом против окупатора треба истовремено повести борбу против старог
режима који 'је владао у Југославији до рата. 6 Та парола је, |у ондашњим условима, сужавала или могла да сузи базу народнЈоослободилачког покрета, а могла ј е и да компликуј е >односе са западним савезницима. Централни комитет К П Ј ј е зато' благовремено интервенисао и исправио такво схватање, мада се у међувремену и саМ0' покрајиноко руководство' кориговало, тако да то није могло имати неке
теже по1сљедице. Већ у прогласу ПК К П Ј објављеном [крајем августа
или почетком септембра 1941. даје се 1шира платформа, а Велика Британија и САД третирају се као савезници. У том прогласу ј е исташнуто
да ће К П Ј као' предводник радних маса, у интересу народа и отплтенационалних циљера, дијелити добро и зло са ш и м патриоггима у борби против окупатора и његових „снутоноша". 7 У њему се народ Црне

^

4 Није могуће прецизно утврдити број партизана у Црној Гори у то вријеме. Према процјени Влада Стругара (Рат и револуција
иарода Југославије,
69)
партизански одреди у Црној Гори имали су у то вријеме око 2Ј1Ш9-Л,уди. Батрић
Јовановић (Црна Гора у НОР и социјалистичкој
револуцији,
810) наводи да је у
истом периоду било око Зр.000 људи. Међутим, број активних партизана био је
знатно мањи. У извјештају Ивана Милутиновића Врховном штабу од 11. јануара
1942. године пише: „Оно, што^је за нас најважније јесте то да ми данас у Црној
Гори и Боки немамо ни ТЈЈЈИК^обро наоружаних, добро дисциплинованих и вољних партизана, који би^бјЈЖспособни за операције на другом терену, а не нарочито послије случаја у Пљевљима... Ми мислимо да ј е процјена другова који
се сада налазе код В а с нереалн^ 1 .. " (Зборник НОР, III, 4, док. 21).
5 Зборник
НОР, II, 2, ррк. 183, Титово писмо Е. Кардељу и И. Рибару — Лоли од 16. фебруара 1942.
6 Зборник
НОР, III, 4, док. 7, Извјештај ПК С К О Ј - а за Црну Гору, Боку и
Санџак Централном комитету С К О Ј - а од 18. новембра 1941.
7

А И И — Т , I I 5—9 (41).
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Горе позива да кае уј-едини у борби за надионалну слободу, независност
и равноправност.8 У прогласу ПК К П Ј од 17. окггобра 1941. истиче се
да ,на(родноослободилачка борба није искључмво комунистичка ствар,
већ треба знати „да се данас ради (само и једиио о нацианалном ослобођењу.9 У истом прогласу се позивају Албанци, Муслимани, Срби и
Хрвати да се удруже са Црногорцима и да стварају своју народноослободилачку вој|Оку у борби против окупатора. Истовремено (се позивају
сии родољуби, бивши официри, љекари, чино(в1ници, ђаци, омладина
и жене, без обзира на вјерску и националну црипадност, да у борби
против окупатора остваре чврсто народно једимство.10 Карактеристично ј е да се у овом донументу наглашава потреба рјешења националног
питања, па се каже да народноослободилачка борба треба да буде
истовремено и борба за Слободну и равноправну Црну Гору, аутономни
Санџак и нез(а1висну Албанију.11
Покрајински (ко^митет К П Ј и Глаини ш!таб улагали су велике напоре да се у народноослободилачку борбу укључи што већи број припадника и лри!сталица бивших грађанских партија и официра — све
родољубиве 1снаге. Тако се у дирентиви ПК К П Ј од 26. октобра, упућеној свим партиј1оким организациј ама, каже: „Комунисти морају да
буду св'јесни Тога да о'е циљ данашње борбе народно оелобођење испод
фашистичког јарма и да је њихова највећа
дужност
да у ту б о р б у
уведу
све оне који с у спрежни
да у њој учествују
или је на ма. који
начин помажу".12
Треба исТаћи да је долазак Ивана Милутиновића
почетком новембра 1941, (и њето1во> иокуство, које (је у том погледу
стекао прИје доласжа у Црну Гору) допринио да се то питањ-е правилније сагледа Средином новембра ПК К П Ј је издао директиву
Партијоиим организацијама у кој!ој се говори о 1сарадњи с родољубивим (аиагама. У том донументу се истиче да се треба чувати секташења, и еарадњу остварити са свим родољубима који хоће иокрено да се
боре и помажу народноослободилачну борбу, без обзира на то јесу ли
они припадници или функционери (какве родољубиве органмзације или
политичке странке. „Надбољи међу тим елементима, на основу предло^
га МК односно ОК (КПЈ) и на предлог батаљонске команде могу се
узети у ©бзир за војна рукоћодотва", истиче (се у том документу.13
Пошто се у то вријеме приличан број бивших југословенских
офицЈира стављао на располагање партизанским номандама, Покрајиноки комитет К П Ј је 20. новембра 1941. упутио' партијоким орГанизацијама директиву у којој понавља да су отворена врата па1ртизан1ских јединица свим поштеним родољубима, свима који хоће да се боре, проТ1тв окупатора, а од шиховог држања у борби зависи њихов даљи напредак, „јер ми не гледамо на то што је но био прије у бившој југославенакој војсци, већ како се ко држи аада у данашњој борби". ПроИсто.
АИИ—Т, I I 5—3 (41).
10 Исто.
11 Исто.
•
12 Зборник
НОР, I I I , 1, док. 29. '
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вј|ерени родољуби, писало је у директиви, биће примаии и у штабове
партизана, а оии идаји су компромитовани у народу, чија ј е прошлост
прљава, не долазе у обзир за прИјем ни у партизане.14 Ованве ставскве
налазимо у већем броју партизанских и партијских докумената.
У писму Ловћенском одреду од 28. новембра 1941. године Главни
штаб је поновио да свиродољуби моту и треба да нађу мјеста у партизанским редогаима; њихов1а активноат не 1амије бити спутавана, али њихов
политички рад међу партизаиима мора бити контролисан. Ако се поиажу као добри борци, писало ј е у том документу, долазе у обзир за све
командне функције у партиназнским ј единицама до ном!анданта одреда.15
Ненолико' дана касније Главни штаб је поново писао Ловћенском
одреду да предузме нораке ради покезиваЈБа са припадницима грађаноких партија, (како с радикалима и демо1Кратима тако и с федералистима кој|И се нијеау кампромитовали сарадњом 1с окупатором, да покуша
да с њим(а одржи заједнички састанак на номе би осудили оне ноди су
покушавали да изазову братоубилачку борбу.16
Тамо гдје су мјесна руководства гријешила, било одступајући од
генералне линије КПЈ, однооно од опште линије народноослободилачког пакрета, било чинећи друге политичке хрешке, ПК К П Ј ј е интервенИсао. Тако је у писму Окружном иомитету К П Ј — Цетиње од 1.
децембра 1941. године писао да је неправилно дијелити људе на „бјелаше" и „зеленаЦне", како је то поступио ОК К П Ј — Цетиње у једном
прогласу Катуњанима. ПК К П Ј ј е указивао 1на потребу „Да се ови
поштенм Црногорци и Црнагорке окупе у јединствени фронт у борби
за народно ослобођење из фишистичког ропотва.. . Све оне ко-ји изражавају своју спремност за борбу, звали се они ,англофили' или ма како
друкчије, треба примити у наше партизанске јединице". 17
Опћххта лмнија НОП у Црној Гори била ј е да припадницима бивших трађансних партија и другим родољубима омогући учешће не само
у партизанским јединицама већ и у привременим органима народне
власти — народноослободилачким одборима. Чак ј е директива била да
се за предсједника народноосл!ободилачких одбора увијвк бирају угледни грађани — непартијци. Став рукводства НОП у погледу карактера, циљева и задатака народноослободилачких одбора објашњаван је
и преко Народне
борбе, органа ПК КПЈ. У написима је наглашавано
да народноослободилачки одбори нијесу и не смију бити органи појединих партија или посебних организација, већ у њему треба да буду
заступљене 1све политичке групе и организације и (ави родољуби, „све
оно што је на дјелу поИазало' да неће никада издати своду отаџбину
у овом светом рату". 18
14

1941.

3 6 о р п и к НОР, III, 1, док. 66, Директивно писмо ПК К П Ј од 20 новембра

15 исто, док. 82.
16 исто, док. 147, Писмо Главног штаба од 18. децембра 1941.
17 Исто, док. 104.
18 Народна
борба бр. 3, 1941.
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Рад рукаводства НОП у Дрној Гори на акупљату припадкика
бивших грађансжих партија и других родољуба у народноаслободилачком пакрету није се сводио само на упутства партијским организаг(ијама, већ су они по-зивани на сарадгву и преко проглаоа, партизанске
штампе и личних кантаката, а некима од њих су писмени позиви и директно упућивани.
Такав отав руководства НОП допринио је да знатан број грађанаких политичара и припадника бивших грађанских паргија пристуго1
народноослободилачком покрету.19
Радећи на окупљању 1свих родољубивих онага у борби против
окупатора рукаводство НОП је поевећивало посебну пажјњу организацИјама омладине и жена. При томе се постављало као главни циљ
укључивање (што већег броја омладине и жена у народноослободи лачки покрет и организационо оформљење зединственог омладинског
фронта за борбу против окупатора. Полазну линију за рад у том погледу
представљала је директива ЦК СКОЈ-а од августа
1941.
гадине, упућена Сакретаријату ПК СКОЈ-а за Црну Гору. У њој се,
поред остадог, каже: „Наша. рукаводсТва, нарочито псјкрајинска, ожружна и месна, морају. . . одмах ступити у контакт са представницима
осталих омладинкжих ортнизација и група у њиховој по1крајини, односно место... У обзир код (сарадње долазе све родољубиве и
антифашистичке снаге: соколи, демократи, земљорадници, радикали
и најразличитије омладинске организације. . . Треба енергично ликвидирати шако секташтвО' које би и даље кочило развитак нашега рада
у овом правцу". 20
Почев од !септембра у Црној Гори се ради 1на формирању јединствене омладинаке организацИје под именом Црногорска народна
) омладина, а уакоро затим и организацИје жева. Крајем новембра. 1941.
године, када је одржана Прв^. покрајинска конференција, Црношрска
народна омладина је имала (не рачунајући Санцак) 12.511 чланова.21
О Иапорима руководства НОП у Црнај Гсри да (окупи азе снаге
у борби против окупатора чланови мисије: Б. Хадсон, 3. Остојић и М.
Лалатовић, изви!је(стили су средином октобра 1941. године 1ав!0је надлежне факторе: „У Црној Гори сада акцију воде добро организовани
комунисти. Они хоће да окупе све за б о р б у против окупатора
(подвукао
Р. П.). НациОнални елементи држе ое по страни и чекају. Треба подстаћи националИсте да се организују за борбу".22
19 Видјети о томе: Р. Пајовић, Народноослободилачки
ИЗ, 4, 1964, 607—622.
20

Зборник

фронт Црне

Горе,

НОР, II, 2, док. 13.

• 21 Документи
239—260.

историје

омладинског

покрета

Југославије,

том I,

књ.

2,

22 АИИ—Т, X I 1а—25 (41), Препис депеше савезничке мисије Хадсон — Остојић — Лалатовић бр. 25. од октобра 1941.
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Покугиај

ставарања
привремеие
црногорске
владе и
италијанског
Гувернатората
за Црну
Гору

формирање

По завршетку офанзиве окупатор је средином оептембра дивизију Пуље вратио- у Албанију, а дивизију Каћатори деле Алпи пребацио у Далмацију. Италијанске оружане снаге које су остале у Црној
Гори износиле су око 100.000 људи. 23 Њима је окупатор запосио све
градове,, среака ж ошптинска мјеста, као и многа села дуж комунккација.
По одлуци^швфа цталијанске владе Бенита Мусолинија од 24.
јула, Пирд^ЈБироли 1е своју .реаидешШу'преселио из Тиране~згЦе-тиње, гдје ј е имао „на лицу мјеста" да руководи операцијалга „које
већ лине на рат" и да са војном преузме и цивилну власт. Иставремено, Мусолини је разријешио' М1ацолинија дужности високог комесара
Црне Горе. Командант окупапЈионих трупа Црне Горе овлашћен је да
на овом иростору не именује цивилног комесара, ако1 „из наронитих
разлога" сматра да то' није потребно'.
——
На основу ових наредби и овлашћеша Пирцио Бироли ј е ?5. јула
етигао на Цетин.е, а већ сјутрадан званично је преузео војвду и цииилну власт у Црној Гори.24
Први утисци Пирција Биролиј а по доласку у Црну Гору били су:
у економском погледу влада хаотично стање, а у политичком потледу
становништво ј е „занесено комунистичком идеологијом". Због тога би
очекивати да се Црн&шрци могу држати покорени или покушати да се
одржи „ред" обећањима или убјеђивањем значило' исто што и „орати
море", — обавјештава он Врховну команду.25 Из тога ј е Бироли извео
закључак да је неопходИа полетика силе коју ће !ОН често и примјењивати у Црној Гори, нарочито у устанку.
По завршетку оружаних операгшја против устаника, да би онемогућио даље оживљавање ослободилачког похрета, Бироли ј е пре.дузео мјере за предају оружја, а касније ће и за предају устаника.
Мјере за предају оружј а он је предузео првко својих команданата дивизија, ко|ји су објавили наредбе у том омислу. Цјелокупно наоружање требало ј е цредати у року од 10. дана. У 1случају неизвршења наредбе, команданти дивизија су запријетили оштрим репресалијама,
наглашава^ући да ће старјешине села и друге, шстакнуте личности
интернирати у концентрапдоне логоре, а куће ових особа ко-је у одређеном року не буду цредале ово оружје „биће сравњене са земљом". 26
Међутим, Пирцио Бироли се није ограничио само' на вогјну акцију,
поготово кад 1се увјерио да устаници нијесу у стању да се организо23 АВИИ, НАВ—И—Т—1821, Ф, 356/814—819, Извјештај цивилног комесара
Рулија Министарству спољних послова од 10. децембра 1941; НАВ—-Н—Т—311,
Ф. 196/9-3—109, Извјештај њемачке контраобавјештајне службе њемачком опуномоћеном генералу у Хрватској од 26. марта 1943. године.
24 Зборигис НОР, XIII, 1, док. 78, Обавјештење Врховне команде Министарству спољних послова од 25. јула 1941. (Видјети напомене Редакције Зборника).
25 ЈЈсто, док. 97, Извјештај Пирција Биролија Врховној команди од 2. августа 1941.
86

А И И — Т , X I 2а—11 (41).
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вано одулру несразмјерно вадмоћнијим окупаторским оружаним анагама. Он је припремио и план полигич1ке акције. Циљ те акције састојао се у првом редју у рјешавању држаиног уређења, а затим економсних, финансијских и граничних питања. 27
Први потез Бкгролијеве владавине био ј е повлачење италијаногсих
цивилних представника (номесара) у срезовима и предавање власти
окупаторским командантима гарнизона. У погледу вршења полицијске
влаети и изрицања полицијсаих казни жоманданти вопних команди
дјеста имали су да траже мишљење надлежних команданата краљевс1ких карабинијера. Иетовремено Бироли >је смијенио' среске начелнике (које су биле посташиле још краљевске југословен!ске власти), у
Бару, Подгорици, Даниловграду, Никшићу, Ша1внику, Колашину, Андријевици, Беранама и Бијелом Пољу. Једино нијесу смијењени ерески
начелници у Цетињу, Пљевљима и Чајкичу (Чајниче ј е такође било
у оквиру италиј1анеког цивилног комесаријата за Црну Гору) и предсједник огпптине у Цетињу, али еу према њима појачане мјере контроле. Сре1ски начелници, ноји су остали на дужности, били су непосредно
зависни од окупатораких вофних команданата м]јеста и нијеоу могли
да извр(ше шиједан елужбени посао без њихове сагласности. 28
Бироли ј е добро оцијенио да већина Црногораца не жели „сепаратну" Црну Гору. Међутим, у низу других бро(јних замИсли које ј е
имао у вези са Црном Гором, он ј е предложио да ее Црна Гора присаједини Италији и да би, можда. било цјелисходно да ее помоћу >једног краљевског регента управља земљом, јер присаједињење Италији, ,,/ако не може Србији", жели наводно велика већина Црногораца,
чак ови осим „одметника". 29
Тринаестој улоки. устанак је 1Спри1јечио делегацију Петровданског
сабора да пође у Рим да Декларацију ттреда италијапском краљу и да
га замоли „да блашизволи одредити намјесника Краљећине Црне
Горе, који ће прогласити устав". Чим ј е устанак избио чланови „Сабора" су се вратили својим нућама. МихаилО' Ивановић, почасни предсједник, вратио се у Херцег-Нови, Секула Дрљевић је пошао у Дуброввик, а Душан Вучинић у Будву. Они његови чланови који су
остали На Цетињу нијесу имали никакве стварне улоге. Поновно успостављање окупационе власти, а пасебно Биролијеве комбинације к
кон!оултације у вези са државним уређењем Црне Горе, допринијели
су да се чланоои „Конституанте" поново нађу на окупу. Јово Поповић,
Михаило Ивановић, др Секула Дрљевић, и Душан Вучинић су 5. августа 1941. године упуггили Пирцију Биролију предЈставку у којој се
иотиче, као неопходга> да се одмах упути у Рим делегација предвиђена
Декларацијом Петровданеног сабора, која би замолила 1италија1нск0га
краља да именује регента Црне Горе еа краљевским овлашћењима, који би остао ове док се не попуни упражњени црногорски пријесто. Ова
27 Зборник
НОР, X I I I , 1, док. 97, Извјештај Пирција Биролија Врховној
команди од 2. августа 1941.
28 Исто; Зборимк НОР, X I I I , 1, док. 91, Наредба Пирција Биролија од 31.
јула 1941.
49
Исто, Саслушање Новице Радовића (без датума).
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група, 1КОја је оеби дала иезваиичан назив: Комитет з!а независност
Црне Горе, такође истиче потребу да Црна Гора пгго прије добије своју
владу, без које се, по њиховом мишљепЈу, не може изврпптгм нити
државна организација нити брза консолидација Црне Горе, Мотивишући ову представку жељом да помогне окупаторску акцију на смиривању Црне Горе, комитет је замолио Пирција Биролија да се његовом представком упозна италијанска влада. 80
Пирцио Бироли ј е 11. августа ову представму Црногороког комитета доставио Врховној команди, о чему ј е обавијестио' и МинистарствоСПОЛЈНИХ послова, али ј е сугерирао' Да се нађу мотиви за одлагање
пријема делегације у вези са захтјевом Комитета док се оа „вишег
мје1ста" донесе дефинитивна одлука о политичкој судбини Црне Горе.31
Италијанока влада ј е прихватила оугестиј-у Пирција Биролија,
па ј е преко њега одговорила Црногорском комитет(у да није у могућно!сти да одмах прими званично делегацију. Црногороки комитет је
уважиомотиве италијанске владе, али се 16. августа поново' обратио Биролију да на надлежно мјеато цренесе његову молбу да се делегација
приватно позо|ве у Рим и да јој се тако пружи могућноот да (компетентвим цредставиицима талијаНске владе изнеое услове Црне Горе послије
њеног проглашења за „независну" државу. У ово-ј представци Комитет истиче као хитну потребу да се постојећа административна организација потпуно' замијени ншом организацијрм „независне" Црне
Горе, на бази „традиционалцо државотворних елемената". Комитет наводи три оиновна разлога да се овој молби што прије удовољи, а то> су:
на тај начин би се акт од 12. јула, којим ј е извршено проглашење „независности", 1сматраО' готовим чином; тиме би се одузела могућност
неприј атељској пропаганди за даље „смутње у земљи", и, најзад, тиме
би се, наводно постигао пСихолоднни 'услов за умирење црногорског
народа.32
Пирцио Бироли ј е представку ЦрногоркжОг комитета црослиједио италијацоној влади, с напоменом да се он не противи жељи „поменуте господе" да дођу у Рим приватно, у вези са питањима кода се
у представци помињу.
У вези са новом представком Црногорског комитета Бироли ј е
обавијестио Врховну команду да ј е поводом имендана, краљице Јелене
одлучио да уз њета конституише један провизорни консултативнН
орган, за интерна и цивилна питања, састављен од „делетта националног препорода" из редова Црногораца. Осим тога, одлучио ј е да у
унутрашњости, по срезовима, од, домаћих колаборациониста уз италијанске вој(не команданте именује тзв. „помоћне комесаре". По Биролијевој оцјени то ј е било неопходно да би онупатор пред народом
могао с неким дијелити одговорност, пошто ј е рачунао да ће предстојећа зима ситуацију учинити тешКом у аваком погледу. Он је сматрао
30

Н А В — И — Т 8 2 1 , Ф . 356/806.

НАВ — И — Т — 821, Ф. 356/806.
НАВ — И — Т — 821, Ф. 356/804, Писмо Црногорског комитета Пирцију
Виролију од 16. августа 1941.
31
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да би учешће домаћих колаборациониста у управљању земљом било
од вишзструке »ористи, а нарочито би, касиИје, у случају потребе, могло да олакша одвајање цивилних од војних функција. 33
Припреме за формирање провизорног органа квислиншке власти
Пирцио Бироли је спроводио уз широко консултовање свих струја
сепаратиста. Он је, разумије се, најприје позвао на разговор главне
актере Петровданског сабора и некадашње чланове Оавјетодавног вијећа, како оне који су се налазили на Цетињу, тако и >оне који су се већ
били вратили својим кућама. Осим њих, Бироли ј е позвао на консултовање и оне еепаратисте који су, у извјесном смислу, били у опозицији
према Савјетодав1ном вијећу, као што су Новица Радовић и Петар Пламенац. Круг је, наравно, проширен и на друге личности, углавном
ИстакнуТије чланове Црноторске федералистичке странке, који се до
тада нијесу ангажовали у догађајима, као Луку Гојнића, Сава Вулетића, Мирка Мијушковића, Крста Попов>ића и др. Бироли им је саопштио да ј е одлучио да формира једну провизорну владу чији би
чланови вршили функцију комесара до коначног образовања владе.
У договору Биролија и сепаратиста одлучено је да провизорну владу
сачињавагју сљедеће личности: предсједник и комеоар за правду Михаило Ивановић, комесар за унутрашње послове Сенуле Дрљевић, а
његов помо-ћник Божо Кривокапић, комесар за финансије Душан В у чинић, номесар за правосуђе Данило Тунгуз и комесар за трговину и
саобраћај Томо Кршикапа. 34
Након тих нонсултација Секула Дрљевић је 30. авгу1ста по налоту Пирцмја Биролија, прехо Радио — Цетиња прочитао изјаву, у којој је истаинуто' да одлуке. Петровданског сабора остају на снази а да
је за то' гаранција, поред ооталог, „ријеч Дучеа и моћна фашистичка
империја". Дрљевић је том приликом најавио да су у току лрипреме
за образовање црногорске владе. 35
У свом изв'јешта)ју Врховној команди Пирцио Бироли је рад на
формирању провизорне владе назвао експериментом, који је сматрао'
корисним због оцјене „опортунитета да се Цртаој Гори да она независност која је н!а ерцу правих патриота". У успјех те акције Бироли Није
ни сам вдеровао, тако да је то чинио више због „чисте савјести". 36 Није
вјеровао у Ј'спјех те акције због тога што се освједочио' да су сепаратистичке вође „личноети без присталица у земљи", па је због тога
недвосмислено указао својим претпостављеним да би ослањање само
33 НАВ—И—Т—821,
Ф. 35/800—803, Извјештај Пирција Биролија Врховној команди од 18. августа 1941; Исто, Ф. 356/795—796, Забиљешка Врховне команде, Источно ратиште, од 31. августа 1941,
34 РСУП—Т, Изјаве: Јова М. Поповића и Душана Вучинића, написане у
истражном затвору ОЗН-е, од 24. и 29. X I 1944. — Према изјави на саслушању
Новице Радовића од 20. X I I 1944, Саво Вулетић и Лука Гојнић нијесу хтјели да
се приме дужности предсједника, а он и Петар Пламенац су одбили да уђу у
управу.
35 Зборник НОР, III, 4, док. 172.
...
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на те онаге било погрешно. Он је већи успјех видио у оСлонцу на контрареволуционарне снаге великосрпске оријентације. Међутим, он није хтио да одбаци ни једну од ових двију полигичких група, већ је
дошао на идеју да поради на ублажавашу несугласица међу њима и
на њиховом обједињавању против онага ослободилачког покрета. Акцију на стварању „независне" црногорске државе Бироли је сматрас
чак риакантном, колико због територијалног сакаћења Црне Горе толико и због .нерасположења према тој акцији како интелектуалаца тако и народних маса. Збот тоГа је Бироли предложио алтернативу: или
Црна Гора која би обухватила дио Херцеговине, појас Билећа — Гацко —• Фоча — Чајниче, дио> Санџака с Новим Пазаром, Метохију, Улцињ и Боку Котораку (са олраничењима која би Италији гарантовала
власт над Боком Као помораком базом), ко'ја би омогућила стварање
државе у оквиру Римске империје, или анексију Италији у оквиру
про:винци1је, типа ЈБубљане. За случај прихватања друге алтернативе,
Бироли ј е сматрао да ј е довољно да се створи једнО' намјесништво, или
гувернаторат [слично оном у Далмацији 37
До доношења коначног рјешења о судбини Црне Горе Бироли је
п р е д л о ' Ж 1 и о да се „апсолоутном хитношћу" приступи формирању Националне банке Црне Горе, која би узела лиру као монету, како би се
омотућила размјена дефицитарне робе с Италијом, као и да се повуку
жигосане динарске новчанице којима ј е свака размјена прекинута,
затим да се упоредо са монетарном спроводе и царинска унија између Италије и Црне Горе, да се предузму мјере за експлоатацију дувана
и дрвета, да се Црној Гори додијели зајам за отварање гјавних радова
„како би се радом обезбиједио мир у земљи", и, најзад, да се предузму
мјере за формирање једног жандармеријског тијела, каио би 1се омогућило наименавање општинских органа који познају живот у земљи
и когји би обезбиједили утица|ј у свОјим подручјима.38 Лројекат о формирању жандармерије, тзв. „крилаШа", Бироли ј е послао на одобрење још у августу. 39
Пошто је крајем августа обавио инспекциј|ако путовање по Црној
Гори, којом црилином ј е извр^шио смотру окупатораких трупа и упознао' се до детаља са политичком [ситуацијом у унутрашњости Црне
Горе, Пирцио Бироли је са сводим дилемама оио будућег положаја Црне
Горе пошаО' у Р Р Ш . 4 0
Италијанска влада ј е подржала Биролијев предлог да се одустане
од формирања црноторске владе од сепаратиЈста. Такође ј е подржан
БИролијев предлог у погледу оријентације на великосрпске [снаге у
Црној Гори. Питање државног уређења остало је и даље отворено, а
37 Зборник
НОР, Х Ш , 1, док. 98, Извјештај Пирција Биролија Врхоано-ј
команди од 12. августа 1941.
38 Исто, док. 97, Извјештај Пирција Биролија Врховној команди од 2. августа 1941.
39 НАВ — И — Т — 821, Ф. 356/800—803, Извјештај Пирција Биролија В р ховној команди од 18. августа 1941.
40 НАВ — И — Т — 821, Ф. 356/860—867, Извјештај Пирција Биролија Врховној команди од 27. августа 1941.
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границе су оспале исте као и прије Пепрсвданзског сабора, тј. одлуна
о анентираљу Боке Когороке Италији и припајању Улциња, Тузи,
Плава, Гусиња, Рожаја и Метохије тзв. Велина Албанија 0 1 С ( т а л а ј е и
даље на Шази. СХЈОДНО томе, није се мијешала гаи граница према Херцеговини. Мусолинијевом одлуком од 3. октобра 1941. успостављен ј е
Гувернаторат за Црну Гору са сједшптем на Цетињу, а за гевернера
, ј е постављен Пирцио Бироли. У погледу грађаНемих зсслова гувернер
ј е био подређен Министарству спољних послова, а у војном погледз/
Врховној команди. За обављајње грађаноких послова задржане су устагнове бивше Зетске бановИне, с тим што су попуњене новим домаћим
службеницима и италијанским савзетницима.41- При Гувернаторату је
формиран Цивилни комесЖријат, преко кога ће гув!е(рнер управљати
политичким, цивилним и а д м и н и с т р а т и и н и м пословима. За цивилног
комесара наименован ј е др Гуљелмо Рули (Си§Де1то Еи1И).42
Послије једномјесечног боравка у Риму, Бироли се 6. октобра вратио у Црну Гору. Он ј е одмах објавио! проглас у хоме ј е обавијестио
црношрски народ о најновИјим одлукама италијанске владе. Једна од
првих БиролИјИвих м!јера, по повратку из Италије, била ј е да удаљм
са Цетиња оне сепаратИсте иоји су се били окуиили око Комитета за
независнОст Црне Горе, мао и оне који су били планирани за чланове
провизорне владе. Б и р о ™ ј е свима њима наредио да се разиђу својим
кућама, а два главна члана Ко-митета, Ј о в а Поповића и Секулу Дрљевића, протјерао ј е из земље. Јову Поповићу ј е наређено да се врати у
Ницу, гдје је до рата живио, а Секуле Дрљевић ј е нонфиниран у Сан
Рему, 1с мотивацијом да му ј е даљи боравак на Цетињу опасан по живот. 43 Одлуку да се не формира сепаратистичка влада Бироли ј е на
одређени ггачин еаопштио и у свом прогласу од октобра 1941. у коме је,
поред осталог, рекао: „Нама ни-јесу потребни министри, ни нарочити
људи, већ поштени и савјесни радници, коди ће добром администрацијом допринијети енономском препороду Црне Горе". 44
41 Глас Цриогорца
бр. 6 од 6. Х П 1941; Зборнмк НОР, ХШ, 1, док. 98, И з в ј е штај Пирција Биролија Врховној команди од 12. августа 1941.
42

АИИ-Т, X I 2 6—7 (41), Проглас Пирција Биролија од октобра 1941.

Италијанске власти су Ј о в а Поповића вратиле с пута за Ницу (из Торина)
у Цетиње. — Дрљевићеву конфинацију Италијани су мотивисали завјером која
је наводно против њега организована на Цетињу. Није му дозвољен ни повратак
у Земун, јер је наводно и у Београду против њега била ор^анизована завјера.
На Дрљевићевом пасошу у Италији су написали^зепга гИогпо", без повратка, јер
ј е у Италији требало да остане до краја рата. Дрљђаић је-у-Сан Раму остао око два
мјесеца. Пошто над њим није вршен озбиљнији надзор, он је помоћу њемачког
пасоша (с којим ј е из Земуна пошао у Црну Гору) успио да се врати у Земун,
гдје је остао до средине 1944. године (РСУП-Т, Рукопис Ј о в а Поповића од 24.
X I 1944; АВИИ, к. 757, 1—1/2, Изјава Сава Башовића од 7. VI 1945; С. М. Штедимлија, Положај
Црне Горе, Спремност бр. 94, Загреб 12. X I I 1943; С. Дрљевић,
Препород
Србије, Граничар бр. 13, Земун, 25. I I I 1944; Хрватска
енциклопедија,
св. 5, Загреб 1945, 271 (усташко издање).
43
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Такав корак италијанског гувсрнера није лримљен са симнатијама међу сепаратистима, али је ове то изведоно, па и конфинирање ЈЕГоповића и Дрљевића, без Икаквог потреса. 45
Својим прогласима гувернер ј е нашвијестио нову оријенташцу
окупациоие власти према контрареволуционарним политичким групапијама. Тада окупатор и званичноЈдчиње да тражи сарадњу са припадницима грађаноких партиј|^^еликосрпаке брИје^ације) поготово са
оним с/нагама које су с е у разнШг-гсрајевима Црне Горе већ истакле
као непомирљиви непријатељ народноослободилачког покрета. Међутим, он у овој новој оријентацији није одбацио 1ни сепаратисте, али ј е
сада потражио еарадшу са оним дијелом вођства Црногорске федералистичке !странке који ј е био у опозигрији пре?ма члановима Савјетодавног нијећа. Ту нову групу представљали оу Новица Радовић, Петар
Пламенац и Саво Вулетић. Пирцио Бироли је предузео мјере да све
контрареволуционарне снаге обједини у борби против НОП-а. Он је
то и јавно рекао истакавши да ј е вријеме да „престану страначке размирице" и указујући на потребу да се „сви Црногорци окупе у једну
цјелину за добро 1с(воје земље". 46 У прогласу од 16. октобра Бироли де
позвао нонтрареволуционарне снаге да бдустану од полигичких странака „што су исквариле племенити и благородни црногорски народ
мјесто да га морално и економски подигну". 47
Да би фронт контрареволуције пгго више ојачао, окупатор ј е одлучио да пусти из Албаније један број интернираца, међу којима и
дио официра и виших чиновника. При томе ј е од њих, очекивао директну помоћ, а рачунао ј е да ће тим поступком задовољити и симпатије народа. Том приликом ј е из интернације дошло око 1800 л>уди,
међу којима је највише било оних исиод 17 и изнад 45 година (староети.48 Поред осталих, том приликом Су пуштени бивши подобан Душан
Влаховић, др Јован Клисић, Томо Милошевић и др. — личнооти ко(је
ће имати запажену улогу као колаборационисти49
Полазећи од авот начела да би војна дјелатност била бесплодна
без цивилних мјера, које би омогућиле успостављање унутрашњег
реда и омогућиле повјерење у Италијане, Пирцио Еироли ј е дошао1 на
идеју да од представника контрареволуционарне групе из .ових срезова формира један одбор који би помогао „нормализовање стања" у
ЦрнОј Гори. Тај одбор није требало да има карактер црногорске владе,
али би био званично признат од окупатора. Састајао би се на Цетињу
под тајним надзором окупатора, издавао би прогласе у којима би позивао народ у борбу против народнооелободилачког покрета, снабдије45 НАВ — И — Т — 8211, Ф. 356/892, Забиљешке Врховне команде, Источно
ратиште, од 17. октобра 1941. — Такав Виролијев поступак, нарочито у погледу
прихваташа сарадше са великосрпским снагама, сепардтисти су тумачили околношћу да ј е БироЈш^уСтоку I свјетсвзог рата био на Солунском фронту и да ј е
одликован Орденом Вијелог орла (С. Л1. Штедимлија, Птгложај Црне Горе, Спремност бр. 94, 12. Х11~НЖђ"2С
46 АИИ—Т, X I 26—7 (41), Проглас Пирција Биролија од октобра 1941.
47 АИИ—Т, X I 26—17 (41).
48 РСУП—Т, Новица Радовић, Италијанска окупација 1941. године.
49

И с т о , С а с л у ш а њ е Н о в и ц е Р а д о в и ћ а (без датума).
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вао би 'Колаборационистичке власти новцем и оружјем у циљу угушивања устаика, било самовољно било у сарадњи оа италијанаким трупама.
Бироли је био загријан за тај пројект поготово што су то вонтрареволуционарне снаге и саме тражиле. Осим тога, Бироли је сматрао да
такво рјешење не би компромитовало коначну италиј анску одлуку о
„будућности Црне Горе". 50
У циљу реализације те замисли Пирцио Бироли и цивилни комесар Рули позвали су ;на Цетиње представнике појединих политичких група ради 'консултовања о начину умирења земље. У новембру
1941. годИне Рули је на Цетињу организовао савјетовање на коме су
учествовали представници главних контрареволуцианарних група из
разних крајева Црне Горе. На с-авјетовању су учествовали: НоИица Радовић и Шћепан Лазовић (Подгорица), Крсто Поповић и Петар Ломпар
(Цетиње), Милутин Јелић и Урош Влаховић (Андријавица), Лука Мијушковић (Никшић), Радојица Оровић (Бијело Поље), Милисав Анђелић (Пријецоље), Филип ЦемовИћ (Беране), Драгиша Вешовић (Лијева Ријека), Петар Пламенац (Црмница) и др. На савјетовању је постигнута сагласноет да се формира Главни национални одбор на Цетињу
и слични одбори по срезовима и да се успоставе жандармерија и оружане јединице за борбу против народноослободилачког покрета.51
Пирцио Бироли је почетком децембра обавијестио Министарство
спољних послош о својим намјерама у погледу формирања „националног" одбора, али је убрзо добио одговор да се не сматра да би у
тадашњој „војној фази" било згодно покретати аво питање, зато> што'
је потребно аа поаебном обазривошћу приступити сарадњи са. црногорским елементом". 52 Тако је питање формирања „националног" одбора одложено за неколико мјесеци.
Улоредо' с акцијом на окупљању колаборациониста за борбу прот-ив народноослободилачког покрета, окупатор ј е предуз1имао и друге
мјере у циљу усггостављања „реда и мира". Он је, прије свега, покушао
да народноослободилачки покрет поткопа изнутра, тај. да његове припадцике одвогји од руководства. У прогласу од 16. октобра Г941. Пирцио
Бироли ј е позвао „свакога — грађанина и сељака" да поради око смиривања прилика. Истим прогласом Бироли је позво припаднике народноослободилачког покрета да у року од мјесец дана предају оружје
сеаским старјешинама и да се покоре, гарантујући им да ће им живот
бити спашен. Истовремено, ј е обећао да се против припадаика НОП
50 Зборник
НОР, X I I I , 1, док. 1'85, Извјештај Пирција Биролија министарству иностраних послова од 1. децембра 1941.
51 Саопштење главног
штаба бр. 5 од 21. децембра 1941; РСУП—Т, Саслушање Новице Радовића (без датума). — У Саопштењу Главног штаба грешком
пише да је то савјетовање одржано крајем децембра. Очигледно је да се хтјело
рећи крајем новембра, што би одговарало стварном стању. — Према саслушању
Новице Радовића, учесници савјетовања су добили формуларе — упитника, у
које је требало да изнесу своје мишљење о начину организовања колаборацинистичке власти у Црној Гори, а посебно да ли да се формира влада, комитет или
одбор.
52 Зборник
НОР, X I I I , 1, док. 185, Извјештај Пирција Биролија Министарству иностраних послова од 1. децембра 1941. Видјети напомену Редакције бр.
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који нијесу имали улогу организатора, „подетрекача или водећих елемевата" и који нијеоу убили ни једног италијанског војника, -неће предузимати никакве кривичне мјере. 53 Међутим, свега два дана касније
(18. октобра). Зегоки НОП одред је унШти>.јвшу.овЖаторШгу'Тлбтс^јзовану колону код Јелиног дуба. Том пјриликом ј е погинуло 150, ~а заробл.ена су 64 војшпса и официра и утгшптена 43 камиона.5"1 И "поред
тога, окупатор ј е прихватио позив Главног штаба за састанак (који је
одржан 26|. октобра 1941. у Мартинићима) ради размјвне ратних заробљеника, до коде је дошло почетком 1новембра.55
Послије прешвора у Матртинићима, Бироли је, по одобрењу своје
владе 31. октобра 1941. објавио оппггу амнестију за св'е припаднике
народноослободилачког покрета у Црној Гори, изузимајући 26 партизана које је ематраО' вођама. Амнестија се односила и на интернирце,
па је објављено да ће они бити враћени својим кућама, ако партизани
прихвате 'услове амнестије. Свима онима који није|су директно учествовали у борби амнестијом се гарантовала надокнада цјелокуПне штете коју им је италијанака војека проузроковала. 50
Народноослободилачки покрет у Црној Гори је баш тих дана доживљавао снажан успон. У току мјесец дана, колико је износио
амнестијОм предвиђени рок за предају оружја, партизан(ски одреди еу
нанијели окупатору неколико о1сјетних пораза (код Вилуса, на Сјеничким стијенама у Кучима, и др.), велики број комуникација био је
онеспособљен, а најзад је дошло и до напада на Пљевља. Па и поелије
истека рока датог у амнестији, која како' је и 1оам признао, није наишла
на „10чекива:ки одазов", Пирцио Бироли је покушао да направи неки
прећутни договор са народноослободилачким покретом о ненападању.
То 1се види из његовог прогласа од 4. децембра 1941, у коме се каже:
„Моја воЈска неће предузети никакву нецријатељску акцију ако> буде
поштована. Али сваки пут кад буду нападнути Модц одреди, наШи гарнизони, или аКО' буде почињен било који акт саботаже, репресалија ће
бити жестогаа и неумољива". 57
То ј е несумњиво био израз окупаторове немоћи да заустави развитак народноослободилачког покрета, али и тежње да по еваку цијену сачува мир у О'вом простору.
Формирање

антикомуиистичке

милиције

Упоредо са настојањем да уреди цивилну власт, окупатор ј е приступио и 'организацији помоћних војних јединица еастављених искључиво од домаћег етановнтпптва. Те јединице су назване 'антиКомунистичка милицИја (МШг1а уо1оп1апа ап11сотип1з1а). Милиццја је употреАИИ—Т, X I 2а—17 (41).
Саопштеше Главног штаба бр. 1, од 26. октобра 1941; В . Тодоровић, н. д.,
121—131 (О овом догађају постоји више написа).
55 Исто; Зоран Лакић, Размјена ратних заробљеника
у Црној Гори у току
НОР-а, ВИГ, 1, 1967, 79.
56 Зборник
НОР, III, 4, док. 178.
57
А И И — Т , X I 26—113 (41).
53
54
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вао би колаборационистичке власти новцем и оружјем у циљу угушивања устаика, било самовољно било у еарадњи оа италијаноким трупама.
Бироли је био загријан за тај пројект поготово што су то вонтрареволуционарне онаге и еаме тражиле. Осим тога, Бироли 1је сматрао да
такво рјешење не би компромитовало коначиу италијанску одлуку о
„будућности Црне Горе". 50
У циљу реализације те замисли Пирцио Бироли и цивилни ко^месар Рули позвали су на Цетиње представнике појединих политичких група ради 'консултовања о начину умирења земље. У новембру
1941. године Рули је на Цетињу организов:ао савјетовање на коме су
учесТвовали предотавници главних кошрарвволуционарних група из
разних крајева Црне Горе. На еавјетовању су учествовали: Ноиица Радовић и Шћепан Лазовић (Подгорица), Крсто Поповић и Петар Ломпар
(Цетиње), Милутгш Јелић и У|рош Влаховић (Андриј-звица), Лука Мијушковић (Никшић), Радојица Оровић (Бијело Поље), Милисав Анђелић (Приједоље), Филип ЦемовИћ (Беране), Драгиша Вешовић (Лијева Ријека), Петар Пламенац (Црмница) и др. На савјетовању је постигнута сагласноет да се формира Главни национални одбор на Цетињу
и елични одбори по срезовима и да се успаставе жандармерија и оружане јединице за борбу против народноослободилачког покрета.51
Пирцио Бироли је почетком децембра обаиијастио Министарство'
спољних послова о својим намјерама у погледу формирања „националног" одбора, али је убрзо добио одговор да се не .сматра да би у
тадашњој „вој|вој фази" било згодво покретати ово питање, зато> пгго
је потребно аа посебном обазривошћу приступити сарадњи са црногорским елементом". 52 Тако је питање формирања „националног" одбора одложено за нвколико мјесеци.
Упоредо :с акцијом на окупљашу колаборациониста за борбу против народноослободилачког покрета, окупатор ј е предузимао и друге
мјере у циљу успостављања „реда и мира". Он је, прије свега, покужао
да народноослободилачки покрет поткопа изнутра, та,ј. да његове припадцике одвоји ојд руководства. У прогласу од 16. октобра 1941. Пирцио
Бироли ј е позвао „овакога — грађанина и сељака" да поради око смиривања прилика. Истим прогласом Бироли је позво припаднике народноослободилачког покрета да у року од мјесец дана предају оружје
сеоским старјепшнама и да се покоре, гарантујући им да ће им живот
бити спашен. Истовремено, је обећао да се против пр'ипадника НОП
50 Зборник
НОР, X I I I , 1, док. 185, Извјештај Пирција Биролија министарству иностраних послова од 1. децембра 1941.
51 Саопштење главног
штаба бр. 5 од 21. децембра 1941; РСУП—Т, Саслушање Новице Радовића (без датума). — У Саопштењу Главног штаба грешком
пише да је то савјетовање одржано крајем децембра. Очигледно је да се хтјело
рећи крајем новембра, што би одговарало стварном стању. — Према саслушању
Новице Радовића, учесници савјетовања су добили формуларе — упитника, у
које ј е требало да изнесу своје мишљење о начину организовања колаборацинистичке власти у Црној Гори, а посебно да ли да се формира влада, комитет или
одбор.
52 Зборник
НОР, X I I I , 1, док. 185, Извјештај Пирција Биролија Министарству иностраних послова од 1. децембра 1941. Видјети напомену Редакције бр.
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који (нијесу имали улогу организатора, „подстрекача или водећих елеменагга" и који нијеоу убили ни једног италијанског војника, неће предузимати никакве кривичне мјере. 53 Међутим, свега два дана касније
Ј18. октобра). ЗеТоки ИОП одред ]е ут^ттгпио ј«урту ^ и з т а т а ^
~зовану колоНу код Јелиног дуба. Том приликом ј е погинуло 15СГ,"а заробл»еиа су 64 вбјшпса и официра-и угштдтена 48 камиона.54 И"поред
тога, окупатор ј е прихватио позив Главног штаба за састанак (који је
одржан 26. октобра 1941. у Мартинићима) ради размјене ратних заробљеника, до кој е је дошло почетком новембра.55
Послије прешвора у Матртинићима, Бироли је, по одобрењу свој е
владе 31. октобра 1941. објавио општу амнестију за све припаднике
народноослободилачког покрета у Црној Гори, изузимајући 26 партизана које је сматрао^ вођама. Амнестија се односила и на интернирце,
па ј е објављено да ће они бити враћени својим кућама, ако партизани
прихвате 'услове амнестије. Свима онима који није|су директно учествовали у борби амнестијом се гарантовала надокнада цјелокуПне штете коју им је италијанака војака цроузроковала.5''
Народноослободилачки пОкрет у Црној Гори је баш тих дана доживљавао снажан уснон. У току мјесец дана, колико је износио
амнестијом предвиђени рок за предају оружја, партизан(ски одреди су
нанијели 01купатору неколико осјетних пораза (код Вилуса, на Сјеничким стијенама у Кучима, и др.), велики број комуникација био је
онеспособљен, а најзад је дошло и до напада на Пљевља. Па и послИје
истека рока датог у амнестији, која како' је и 1оам признао, није наишла
на „очекивани одазов", Пирцио Бироли је покушао да направи неки
прећутни договор са народноослободилачким покретом о ненападању.
То 1се види из његовог проглаоа од 4. децембра 1941, у коме се каже:
„Мода воЈСка неће предузети никакву непријатељску акцију ако буде
поштована. Али сваки пут кад буду нападнути Могјц одреди, паши гарнизони, или аКо буде почињен било који акт саботаже, репресалија ће
бити жестотаа и неумољива". 57
То ј е несумњиво био израз окупаторове немоћи да заустави развитак народноаслободилачког покрета, али и тежње да по сваку 1дијену сачува мир у овом простору.
Формирање

антикомунистичке

милиције

Упоредо са настојањем да уреди цивилну власт, окупатор је приступио и ортанизацији помоћних војних јединица састављених искључиво од домаћег становништва. Те јединице су назване антиКомунистичка милициј а (МШгха уо1оп1апа ап11сотип1з1а). Милиција ј е употреАИИ—Т, X I 2а—17 (41).
Саопштење Главног штаба бр. 1, од 26. октобра 1941; В . Тодоровић, н. д.,
121—131 (О овом догађају постоји више написа).
55 Исто; Зоран Лакић, Размјена
ратних заробљеника
у Црној Гори у току
НОР-а, ВИГ, 1, 1967, 7-9.
56 Зборник
НОР, III, 4, док. 178.
57
А И И — Т , X I 26—113 (41).
53
54
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бљавана утлавном за чување комунииација и других важнијих објеката,
а употребљавана ј е и за чишћеше ггерена. тзв. »газ1;ге11ашеп1о«. Милиција је од окупатора добијала наоружање, храну, одјећу, обућу и плату.58
Она ј е била организована најчешће по четама, о рјеђе по батаљонима.
Наређења је прршала икључИво од италијанских војних власти,59 а била је у цјелини потчињена Команди краљеноких карабинијера. Команду над јединицама милиције окупатор је повјеравао у почетку само приоталицама Црногорске федералистичке странке, односно сепаратистима (вјероватно су јој они и дали име „крилаши", што 'је требало да подсјећа на стару црногорску жандармерију, која ј е на капама
нОсила грбове у облику крила), а каоније и људима великосрпске ^оријентације. МилицИја је регрутована у првом реду од избјеглица, који
нијесу имали 1средстава за живот.
Организација миЛиције спроведена је н)ајцрије у оним м|јестима
у којима су контрарево луционарн е снаге биле бројне. Прве чете милиције формиране 1су већ у августу. Тако ј е у то вријеме у андријевичком срезу формирана чета милиције :од људства из Андријевице, Бандовића Моста, Краља и других сусједних села, а за њеног командира
Италијани су поставили Ђока Рачића.60 У1скоро затим у овом срезу је
формирано пет чета милиције, и то: Шекуларака, Барска, Краљска,
Ријечко-требачка и Љеворечка. За њихо1ве командире постављени су:
Батрић Божовић (бивши предсједник општине шекулараке), Душан
Арсовић (аудоки поручник бивше југо1словен!ске војске), Митар Вукићевић (учитељ), Васо Лабан (поручник бивше црногорске во1ј'ске) и Ђоко Лапшћ.61
У септембру 1941. у срезу беранском формиран ј е баТаљон милиције. За команданта батаљона окупатор |је поставио Радосава Јоксимовића, а за његове замјенике — на лијеној обали Лјим!а Вука Вуковића, а на де1аној обали Лима Тома Кастратовића, судију из Бе[рана.62
Готово истовјремено формирама је милиција у 1срезу колашинском,
уз помоћ Љуба Минића, Милана В. Булатовића и Шћепана Ракочевића, затим у Бијелом Пољу, уз помоћ Живка Анђелића, Вехба Бучана
и Гаљана Лукача. Милиција У Братоножићима организована је уз помоћ Вука Станишића, учитеља, који ј е постао и њен командир.63
Антикомунистичкој милицији охупатор је придавао велики значај, па ј е предузео' мјере да се теа формира и у друттим крајевима Црне
Горе. Тако су наетале чете милиције у Ријечкој нахији, Црмници и Ни~
кшићу. У том послу окупаТору су пружили помоћ: у Ријечкогј нахији
Р. Лекић, н. д., 125.
АИИ—Т, X I 16—10 (41).
АВИИ, Накнадна четничка архива, ЦГ-В-2600; Исто, НАВ—И—Т—821,
Ф. 356/860—867, Извјештај А. Пирција Биролија Врховној команди од 27. августа
1941; Р. Лекић, н. д., 125.
61 Р. Лекић, н. д., 137—152. — Батрића Божовића и Васа Лабана Ликвидирала је Полимска партизанска чета у новембру 1941, а Митар Вукићевић је погинуо у октобру 1943.
62 АИИ—Т, VIII 1м—10 (45). Материјал Земаљске комисије за утврђивање
злочина окупатора и његових помагача.
58

59
60

63
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Б а т р и ћ Ј о в а н о в и ћ , н. д., 298.

Јован Б. Вујовић, Ђоко Краљевић и Лазар Петричезић, у Црмници Мило С. Лековић, Бећо Пламерац и Петар Вулековић, а у НикдЛићу Радојица Никчевић и Томо Почек.64
Ови колаборационисти су у формираним јединицама добијали командне положаје.
Антикомунистична милиција ј е у неку руку послужила и приликом формираша четничке организације, ко.ја ј е из ње регрутовала
своју војску. То се у првом реду односи на андријевички, беранаки и
колашински арез.
Паслије савјетовања цивилног комесара са преДставницима грађаноких партија на Цетињу, командант нраљевских карабинијера потпуковник Томазо Гандини (Т. ОапсПт) издао је проглас којим је, бивше
жандарме, својевремено' поСлате на „1неодређено одсуотво", позвао у
службу, уз напомену да ће ужмвати (сва права, и да ће им се поред
плате коју су имали прије рата додијелити и ратни додатак. Овим прогласом на дужност су позвани и бивши жандармериј|ски официри.
Споразум

сепаратистичких

вођа

са цивилним

комесаром

У разговорима са црногорскпм колаборационистима око формирања жандармерије онупатор је понудио Крсту Поповићу да буде командант цјелокупне жандармерије. 65
Према изјави Новице Радовића, Попов-ић је одбио да се прихвати
дужвости команданта жавдармерије. 66 Дио сепаратиатичког вођства
који (је ступио на сцену (Крсто Поповић, Новица Радов^ић и Петар Пламенац) имао' 'је другу 1комбинацију. У вријеме савјеговања цивилног
комеСара са преДставницима грађанских политичких парТија на Цетињ|у, КрСто Поповић и Новица Радовић цредложили су цивилном комесару Рулију да се дозволи формирање тзв. Црногорске народне војске, на челу са Крстом Поповићем, ноја би завела ред у Црној Гори,
али да се претходио о томе направи писмени Споразум између представника окупационе власти и сепаратиота. Поповић и Радовић су поднијели нацрт тог споразума у осам тачака, ноји је предвиђао: да се формира Црногорока народна_војака од шест до осам хиљада људи, да та
војска има народву ношњу а наоружање да буде југословенЈско, да командант те војкже буде Крсто Поповић, да се при Врховној команди те
војоке формира цивилво одјељење, да Врховна Команда и цивилно одјељење добијају редовне зајмове од италијанске владе на рачун црногорске државе, да Црногорска народна војс.ка успостави ред у старој
64 АИИ—Т, VIII 1м—1—14 (45), Материјали Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача; Батрић Јовановић, н. д., 298.
65 Према изјави Тома Кршикапе, којега су 5. децембра 1941. заробили борци љешанског батаљона, Крсто Поповић ј е у то вријеме био поткомандант и
организатор „крилаша" (жандармерије) за Црну Гору и имао је своју сталну
канцеларију у Команди карабинијера на Цетињу (Зборник НОР, III, 1, док. 121,
Писмо Главног штаба Ловћенског одреда од 9. децембра 1941).
66 РСУП-Т, Н. Радовић, Италијанска окупација 1941.
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Црној Гори за мјесец дана, а за други мјесец и у дрлдмм крајеБИма Црне Горе.67
Пирцио Бироли је сумњао да ће сепаратисти усНјети да за тако
кратко вријеме успоставе ред, али пошто је од сепаратЈИстичких вођа
добио увјеравањеу том потледу, одобрИо је да се споразум потпише. Спо>разум је у име итализанског гувернера потписао цивилни комесар барон Рули, а у име сепаратистичког вођства Кр|сто Поповић. Одмах попотпИсивању споразума Рули је 4. децембра 1941. пошао у Рим, да реферише овојој влади. Међутим, римска влада ниј е одобрила споразум,
па је Рулија опозвала са дотадашње дужности. Званични одговор фашиотичке владе предат ,је вођству црногороких еепајратиСта 9. јануара 1942. тодине. Он 1садржи двије основне мисли: прво', да су италијанске трупе „послИје војничке побједе над ЈугославИјом окупирале Црну Гору на оанову ратног праш" и, друго „ Ц р н а Гора до завршетка рата имаће оно што буде заслужила својим држањем према Италијанима".68
Пирцио Бироли је такође био против посебног аранжмана 1са сепаратистима, што је, уосталом било у потпуности у складу са новим тсурсом италијан)оке политике у односу на Црну Гору.69 Није искљученода је на негативан одго-вор 'италијанске владе утрпц|алО' Биролијево' мишљење, односно сумња у реалност обећања сепаратиста о успостави
„реда" у Црној Гори. ТешКо је претпоставити да је и само еепаратистичко вођство вјеровало у такво' непгго. Али постоји нешто' другО' што је
било увијек присутно код сепаратистичког вођства, а то'је жеља да има
своју в!ојј|ску, која би представљала залоту прилИком коначног рјешавања судбине Црне Горе кад се рат једном за!врши и, најзад, сепаратистичко вођотво ј е на тај начин жељеЛо да одирати окупатора од спреге са
представницима великосрпских снага у Црној Гори, ко(је је за аве вријеме рата оматрало' за главног непријатеља. 70
Активност

сепаратиста

против

народноослободилачког

покреха

Нова група сепаратистичких вођа (Петар Пламенац, Новица Радовић и Крсто Поповић), код које ј е италијанаки гувернер потражио ослонац, пружила је безрезерину подршку италијанској политици у Црној
Гори. Она је окупатору пружила помоћ разним савјетима у циљу што
»7 Исто; РСУП-Т, Записник о саслушању Н. Радовића од 21. децемра 1944.
Зборник НОР, III, 4, док. 189, Писмо Н. Радовића А. Пирцију Биролију
од 14. јануара 1(942.
69 АИИ-Т, III 3—35 (41), Извјештај партизанског обавјештајца.
70 Један дио вођства Црногорске федералистичке странке је сматрао „да
треба Црну Гору очувати, њу и њене снаге, да не би били од стране Београда
заскочени као 1918, па да у Новој Југославији снагом свог војничког потенцијала осигурају себи равноправан положај". — Карактеристичан је и став Новице Радовића према сарадњи с Итлијанима: „Ако ми не држимо контакт са
Талијанима, успоставиће га четници и тако нас ставити ван закона као 19'1в"
(АВИИ, Архив НОР, К. 757, бр. рег. 1—1/3, Изјава др Сава Башовића од 7. јуна
1945).
88
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чфикаснијег обрачуна са народноослободилачким покретом, а ступала
ј е са окупатором и у разне арашкмане, иготупај1ући у име Црвогорске
федералистичке странке, Чиме ј е несумшиво дезОријантиоала један
дио њених присталица. За разлижу од Крста Поповића, чија сарадња
са окупатором није избијала у јавност, Петар Пламенац и Новица Вадовић су за рачун окупатора јавно иступили против народноослободилачког покрета. Они оу за његов рачун покушали и преговоре са представницима Главног штаба у Мартинићима (26'. октобра 1941) и, према
пиаању (Оаопшење) главног штаба, залагали се за италијанаке ставове
и интересе више и од самих окупатораких представника. Њих су, међутим, предотавници Главног штаба игнорисали, одбијајући да са њима
разшварају. Глвни штаб ј е јавно осудио ову трупу сепарагиста, ивалификујући њен рад као издајнички. 71 Пламенац и Радовић су као одговор Глаином штабу објавили проглас (потпиаујући га са „Црногорска
федералистичка странка"), сав прожет пријотећим тоном, који се завршава ријечима: „У крв ће нам вјере запливати, која буде горагсшкпотоне". 72
Сепарагистичка група К. Поповића, П. Пламенца и Н. Радовића
имала 'је упориште у једном дијелу старе Црне Горе, у првом реду у
Катунакој нахији, затим у Црмници, дијелом у Конаку !и нешто мање
у Ријечкој нахији. Нарочито је Крсто Поповић ,имао утицаја у Катунсиој нахиди.
^-"Крсто1 Поповрћ ј е био официр бивше црногораке војске. У балканоким^атовима учествовао ј е касц командир чет& а у првом свјетском
рату као команда1нт Извиђачког одреда Санџ^ачке вОј1аке, у чину капетана. За вриЈеме аустругарске окупације био је у инТершцији у Болдогааону. По завршетку I авјетског рата 1се вкспонирао као противник
уједињења и једно< вријеме цредводио је оружане к|ом!итске трупе, а затим је емигрирао.:уЈСаету Црногорака емигрантока влада га ј е унаприједила у чињВригадира^Послиј е распуштања црпогорских војни^ логора у ИталИ]&Гостакгје"у емиграцији до- пред II свјетаки рат. У првим
данима послије окупације држао се по атрани. Средином јесени 1941.
прихватио ј е сарадњу с окупатором. Али како његсква сарадЊа са о к У патором у то 1вријеме иије била позната а >иначе ј е !важио за угл^Д1™'1,
човјека, успио ј е да стекне популарност међу једним диЈјелом пр^ с т а ~
лица Црногораке федералИотичке странке и оствари утицај на њег"3'
У Катунској нахији је 1918. године било много противника у^ е д и
њења, због чега ј е читав овај крај био изложен репреаалијама в<^|лих
и цивилних власти Краљевине СХС. То ј е 1сва»ако био један од р^ З Ј К >
га да Катунска нахија између два рата постане главна база Црног^Р^ 6
•федералистичке странке.
Утицај К П Ј у Катунакој нахији био ј е доста скроман. У в р } л е м е
тринаеаТо1Ју.докот устанка била су тамо авега 23 члана КГО'
рачунајући Његуше, гдје ј е постојала посебна партијјрка ћелија. 73
71
72
73

Саопштење Главног штаба бр. 1 од 26. октобра 1941.
РСУП—Т, Записник о саслушању Н. Радовића од 22. децембра 19**Ђуро Вујовић, Стара Црна Гора у НОП (рукопис).
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тога у тринаестој улском устанку партијска организација није успјела
да јаче заталаса масе, које су се налазиле под 'утицајем Црногорске
федерали!стичке странке.
Сепаратисти су у свакој општани Катунске нахије •имали своје
центре и своје људе око ко!јих се оиупљају њихове ггристалице. Тако
су се у Цуцама (окупљали око др Божа Кривокапића, потпредсједника
ЦФС, у Бјелицама око ДутЦана Вуковића, командира бивше црногорске војоке, у Ћеклићима оио Андрије Драгутиновића, такође официра
бивше црногорске војске, док оу у чевској оппггини најистакнутији
сепаратисти били поп Милош Турчиновић и Јово Турчиновић.
У чевској општини је постојала и једна прочетничка група на
чијем су се челу налазили капетан бивше југословенске војске Илија
Вукотић и учитељ Никола Вукотић. Ова група ј е такође испољавала
непријатељски став према народноослободилачком покрету, али н>ен
утицај у ТО' вријеме није могао да дође јаче до изражаја. 7 4
Сепаратисти су у Катунскојј нахији послије 13-јулског устанка
иојачали активнокзт проттгв народноослободилачког покрета. За овоју
акцију Они 1су иорИстили грешке и слабо|сти у руковођењу у устаничким данима, као и расположење, народа, код 1кога је, у Катунској нахији посебно, преовладавала бојазан од нових акција против окупатора.75 Под утицајем сепаратисТа, масе су се доста дуго холебале (и оне
су за борбу против окупатора, али „само кад за тоиуцне ча|с)," Због утицаја и активности сепаратиста, средином новембра 1941. годиЗне, у Катунској нахи(ји од око 4.000 за оружје споеобних људи у партизанима
се налазило једва око 100 бораца.
У неприј атељско1] активности против
народноослободилачког
покрета највише се истицала група сепаратиста у Бјелицама. На иницијативу Душана Вуковића и њешвих најближих сарадника, тамо
ј е средииом јесени 1941. годше одрЈКан племенаки скуп, на Коме се
Вуковић заложио да Бјелице приме -окупаторско' оружје. На скупу су,
међутим, били и припадници НОП, па су осјујетили ову Вуко1вићеву
намјеру. УсКоро затим Вуковић је организовао и други Окуп, којем је
присуствовало око 150 Бјелица. За ову прилику Вуковић ј е припремиО'
резош(уцију, у којој се тражило да се на бјеличкој територији не изводе
никакве акције, да се партизанима из Бјелица забрани да нОсе пупгке,
а партизанима оа друге територије да се забрани кретање по Бјелицама; ако се, пак, деси да партизани некога Бјелицу убију, остале Б ј е лице имају Да га овете. Вуковић !је захтијевао' од присутних да потпИшу ту резолуцИју, истичући да сваког онот ^ко ј е не потпише треба
сматрати саучесником у партизаноким акцијама. Партизани су, међутим, присуствовали и овом екупу, а један од говорника био' ј е и с е - |
н Зборник НОР, III, 1, док. 67, Проглас ОК КПЈ—Цетиње од 20. новембра
1941; Исто, III, 4, док. 5, Извјештај Команде Катунског НОП батаљона од новембра 1-941.
75
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НОР, III, 1, док. 39, Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 31. октобра

кретар ОК К П Ј — Цетиње Крсто Погтивода. Тако да је онемогућена и
ова Буковићева иамјера, а шеГову резолуцију није нико потписао.7'5
Ажтивност сепаратиста осјећала се и у Црмници. Али за разлику
од Катуноке нахије, овдје се осјећала активност и других контрареволуционарних онага.
Разв1итак НОП у Црмници имао ј е мгного својих специфичности.
Утицај К П Ј у овом крају уочи рата био ј е веома јак. То се осјетило
и у току устанка. 77 Али за вријеме непријатељоке офанзиве велики
број Црмничана (је интерниран, а партијска организација је преполовл>ена. То су искористили непријатељи НОП, у првом реду сепаратисти.
Почетном јесени 1941. године, када се НОП у другим кра|јевима Црне
Горе почео стабилизовати, у Црмници су се појавиле извјесне групе
тзв. „старијих људи" који оу приттремали састанке у циљу стварања
организације, изван НОП.78
Поједине групе сепаратистички орИјентисаних људи почеле су
још од септембра да се уписују у антикомунистичку милтгцИју, тзв.
„крилапте", и да пр|Имају окупаторако' оружјје.
Сепаратистичке групе биле су најактивније у Годињу, Бољевићима и Ј1им.љавима. На челу оне у Годињу били су Мило Лековић, номандир (мајор) бивш!е црногор)ске (војске, и Лука Лековић, предоједник
доњоцрмничке о-пштине. Мило Лековић ј е по1атављен за старјепгину
„крилаша". Он ј е имао' писмени (споразум 1са Десетом грјупом „црних
кошуља" о заједничким акцИјама против партизана. 79
Ово1ј утицај у Бољевићима сепаратисти су остварили прено Бећа
Пламенцја, Ника Пламенца и Јована—Јоца Пламенца. 80
У Лиошианима с у сепараТијсТи били такође веома активни. Поред
Осталог, они су средином јесени 1941. године организовали скуп м^јештана на којему су поднијели на потпис резоЈЈуцију да Лимљани неће
ступати ни у какву !акциј;у протИв окупатора, да гаеће дозволити извођење било каквих акција на овом терену и да партизанима неће Дозволити пролазак нроз своје село.81
А;ктивно(ст сепараТИста, а нешто' каоније и других контрареволуционарних група, спутавала је развитак НОП до те мј ере да се брод партизана у Црмници попео на 82 борца тек почетком 1942. године.82
У општини Конак (Очинићи, Брела, Угњи) постојала ј е такође
група оепаратиста. Она се повезала са сепаратистичким вођством на
Цетињу и раз1вила веома живу активност против неродноослободилаИсто, док. 58, Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 13. новембра 1943.
Уочи устанка у Црмници је било 93 члана К П Ј и око 200 чланова С К О Ј - а
(В. Роловић, Црмница у првим данима устанка, Устанак народа Југославије, I,
709.
78 Зборник
НОР, III, 1, док. 39, Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 31.
октобра 1941.
79 Побједа,
Цетиње, бр. 38, од 12. августа 1945, 7.
80 Зборник
НОР, III, 1, док. 39, Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 31. октобра
1941.
81 Зборник
НОР, III, 1, док. 173 ,Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од децембра
1941.
82 Исто, III, 2, док. 32, Записник о састанку комитета и политкомесара Ловћенског НОП одреда од 20. јануара 1942.
78
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чког псжрета. Томе је свакако дооринијела непооредна близина Цетиша, која је омогућавала подршку и окупашора и сепаратистичког вођства. Најиатакнутији сепаратаисгги у Конаку били су Бутор Батрићевић, иотпоручник бигвше црногорске всцј1ске, затим Кићо Паовић, Лазо
Паовић и други. Сепаратисти из Конака су 24. октобра саставили резолуцију против НОП, затим )су организетали сакупљање потписа на
овој резодуцији, да би је затим доставили италијанској команди на
Цетињу.83
Сепаратистичка група у Ријечкој нахији — на челу оа Јованом Б.
Бујовићем, ЋОКЈОМ Краљевићем и Лазом Петричевићем — такође је
била акгивна, нарочито у пружању помоћи окупатојру приликем формирања антикомунисггичке милиције. Међутим, послије ликвидације
Ђока Краљерића (у септембру) и Лаза Петричевића (у октобру), Јован
Б. Бујовић ј е побјегао на Цетиње, па ј е на тај начин сепаратистичка
активност у овом крају за извјеено вријеме била онемогућена.
0'кружни комитет К П Ј — Цетиње, штаб Ловћенског одреда и
друга политичка и војна руководства на терену улагали су велике напоре да отргну маее иепод утицаја сепаратиста и да их придобију за
НОП. То се у првом реду радило преко прогласа и !Конференци)ја на
којима 'су народу објашњавани политичка 'ситуација, циљеви НОБ,
улога разних колаборационистичких група и друго. Сам1о од 23. новембра до 8. децембра 1941. на подручју ОК К П Ј — Цетиње (цетиљоки и
бараки срез) одржане су 154 конференције, на којима ^су учествовала
5.243 човјека. У Катунској нахији је одржа1но 60 конференција, на којима ј е учествотло' преко 2.000 људи.84
Напор рукоиодства НОП на подручју ОК К П Ј — ; Цетиње уродио
је нлодом. Међутим, расположењу народа у том крају према НОП посебно је допринијело формирање Ловћенског батаљона од 341 борца,
когји ј е ушао у састав Црношорског НОП одреда за опзрације у Санџаку.
Овај батаљон, пролазећи кроз нека села Катунске нахије на путу за
Санџак, оставио' је анажан утисак на мјештане, који су послије тота
почели масовгао Да се пријављују партизанским командама и да приетупају НОП.85
Неуспјех на Пљевљима сепаратистичко вођство је покушало да
Иекориати, нарочито у Катунској нахији. Оно' де поново покушало да
протури авоје резолуције, у којима је тражено да се спријечи извођење
акције против окупатора.86
На иницијативу Крста Поповића и других сепаратистичких вођа,
у Катунској нахији се »јављају одбори „народне слоге" (негдје: „Катун83 АИИ—Т, IV 46—28 (42), Записник о саслушању Бутора Батрићевића од
3. фебруара 1942.
84 АИИ—Т, III 2—5 (41), Извјештај ОК К П Ј — Детиње од 11. децембра
1941.
85
Зборник НОР, III, 1, док. 81, Извјештај штаба Ловћенског НОП одреда
од 27. новембра 1941.
86
Зборник НОР, III, 1, док. 133. Извјештај Штаба Ловћенског одреда од
12. децембра 1941; Исто, док. 173, Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од децембра
1941.
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ске олаге)". Тако ау фармирани одбари „на^родне с л о г е " у Цуцама (на
челу са др Божом Кривокапићем), у Чеву (на челу с а попом Милошем
ТурчиИов-ићем), у Ћеклићима (с Андријом Драгутиновићем) и у Б ј е лицама (на челу са ДуШаном Вуковићем). 87
Сепаратистичке вође из Бјелица, Ћеклића и Чева оршнизовали 1
оу 4. јануара 1942. међуплеменоки збор на Ресни (Вјелице), на коме је
требало да се формира одбор „народне слоге" за чкггаву Катунску нахију, и Који је требало да одлучи о- даљем држању Катуњана према
народноослободилачкогј борби. На збор ј е дошло око 80 л>уди, представника одбора „народне елоге" и других истаинутих сепаратиста из осталих крајева Катунске нахије. 88
Партизани ау овај збор разбили, а организатор е ухапсили и спровели у Штаб Ловћенеког одреда. Организаторе збора штаб Ловћенсног
одреда ј е саслушао, па ј е пет ставио у кућни притвор, а шестог — Душана Вуковића спровео ј е у Главни пггаб, одакле ј е послије краћег
времена и он пуштен. 89
Руководство НОП на подручју ОК К П Ј — Цетише било ј е принуђено на нове напоре у циљу онемогућавања активности сепаратиста, а
затим да живим политичким радом подигне дух народних маса који је
био опао' послије неуспјеха на Пљевљима (ЛовћетIс:миЈзатаљон
на
Пљевљима претрпио огромне губитке: 'У^ногинула и 62 рањена борца).
Нај активниј им сепаратистима у Катунсиој нахији Штаб Ловћенског
одреда ј е упутио писмене опомене, у којима их ј е упозорио на посљедице ако наст-аве непријатељски рад. 90 Б^рцима ггагинулим на Пљевљима приређене су масовне номеморације на читавом подруч^ју Ловћенаког одреда. Организоване еу и бројне политичке (»онференције. Те
мјере ау допрИнијеле, нарочито1 у Катунској нахијп, да велики број
лвуди ступи у партизанске јединице. У Црмници, К о и а к у и другим крајевима цетињског и бараког среза, гдје политичкж рад (Није п о к а з а о '
задовољавајући резултат, приступило се линвидаци.ји н а ј и с т а к н у т и ј и х
непријатеља народноослободилачког покрета. На та] начин ј е а к т и в ност сепаратиста и других непријатеља народноослободилачког п о к р е та била »у извјесној мјери сузбијена, али за краће вријеме.
87 Зборпик
НОР, III, 1, док. 196, Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 31. децембра 1941, Исто, III, 2, док. 1, Извјештај Штаба Ловћенског одреда од 1. јанузР 3
1В4-2; Исто, док. 16, Извјештај штаба Ловћенског одреда од 13. јануара 1942;
АИИ—Т, IV 46—3 (42), Саслушање Крста Калуђеровића од 5. јануара 1942; ИсТ°>
IV 46—2 (42), Саслушања Милутина Звицера од 5. јануара 1942.
88

јануара
1942.

Зборник НОР, Ш, 2, док. 16, Извјештај Штаба Лов!ћенског одреда од I 3 1942; АИИ—Т, IV 46—4 (42), Саслушање Илије В у к о в и ћ а од 5 јануаР 3

89 АИИ—Т, III 2—3 (42), Извјештај ОК К П Ј — Цетин>е Покрајинском
митету од 16. јануара 1942.
90 АИИ—Т, IV 4а—32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; 41 (4=2), АВИИ, А-НОБ
к. 1675, бр. рег. 22—1 и 24—1.
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Покугиај

да се Крсто

Поповић

придобије
покрет

за

народноослободилачки
л<г >,'[.
?.

У духу генералне лш-шј е руководства народноо(слободилачког
покрета, Окру1жни комитет КПЈ — Цетиње покушао ј е да за борбу
против окупатора придобије и Крста Поповића једног од истакнутих
/'федералистичких вођа, који је у то вријеме живио на Цетињу. Овај
корак је предузет на основу сазнања ОК да ј е став К. Поповића према
сепаратистичком дијелу вођства СФС неодређен, што његова сарадња
оа окупатор.ом тада није била довољно позната и, најзад, због тога што
~Је~П6повић имао велики утицај у КатунСкој нахији. 91 На пленуму ОК
К П Ј — ЦетиЊе од 28. октобра 1941. одлучено ј е да се Крсту Поповићу
упути пи)смо да приступи народноослободилачком покрету. Закључено
је да га у крајњем случају треба „истјерати на чиотину": ако одбије
да приђе НОП-у, онда га натј ерати да се изјасни за сарадшу са окупатором, што би значило његово политичко разобличавање у очима народа.92
Средином новембра 1941. године штаб Ловћенског одреда -је послао овот предатавника да разговара са К. Попоеићем. Међутим, Поповић није дошао на ззказано мј есто. и тако ј е овај покушај пропао.93
Окружгаи комитегг и штаб ЛовћеИаког одреда сматрали су да К.
Поповића не треба више ни позивати, већ политичким путем, преко
зборова и конференција у Цуцама, цриступити његовом раскринкавашу.94 Али, у Цуцама се у међувремену епремао племенски скуп, и
народ |је позвао Поповића да дође, па је окружно политичко и војно
руководство одлучило да та и оно „последњи пут" позове да „иде у
село са народом, који се спрема на устанак", и да се на племеноком
скупу изјасни или ће с Италијанима или са Црногорцима.95
Иако је К. Поповић одбио да дође у Цуце, Главни штаб је оцијенио да треба и даље наетојагш да се успостави контакт с њим, јер је
сматрао да ће то омогућити ако Поповић не приђе НОП-у, да )се лакше
политички разобличи и да се народне масе у Катунокој гаахији од њега одваје. О томе ј е Главни штаб обавијестио Штаб Ловћеноног одреда.90
Нави пакуша-ј у овом погледу Штаб Ловћенаког НОП одреда учинио ј е 3. децембра. Преко цетињске партиј|ске оргагаизације упућено је
Крсту Поповићу писмо у иоме се 'он поново позива да приступи народноослободилачкој борби.97
91 Зборник
НОР, III, 1, док. 60, Записник о савјетовању команданата и политкомесара од 15. новембра 1941.
92 Исто, док. 39, Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 31. октобра 1941.
93 Исто, док. 68, Извјештај Штаба Ловћенског одреда од 20. новебра 1941.
94 Исто.
95 Исто, док. 58, Извјешгај ОК К П Ј — Цетиње од 13. новембра 1941. Исто,
док. 81, Извјештај Штаба Ловћенског одреда од 27. новембра 1941.
96 Исто, док. 70, Писмо Главног штаба Штабу Ловћенског одреда од 21.
новембра 1941.
97 Зборнмк НОР, Ш, 1, док. 107.
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Попгго се раније изговарао да од Италијана не може ни корака из
Цетиња, овом прилином му је стављено до знања да ће га доносилац
писма извести из града сигурним каналима, гарантујући му личну безбједност. Партијокој организацији на Цетињу је наређено да предузме
ове потребне мјере за његов излазак на слободну територију, уколико
он на то пристане.98
Пр&дставник Штаба Ловћенског одреда ј е узалуд чекао на уговорени састанак 10. децембра у селу Штитарима. Крсто Поповић поново
се гтаје одазвао позиву, нити је пристао на разговор |с представницима
народноослободилачког покрета.
Још једном се покушало' да се К. Поповић придобије за 'народноослободилачку борбу. Овом приликом то ј е учињено преко некадашњег
Поповићев01г политичког пријатеља, командира (мајора) бивше црногорске во(јоке Сава Челебића, жоји је већ био ступио у народноослободилачку борбу, и преко Душана Вуковића, који је послије хаШпења на
збору на Реснм и еаслуШаЈња у штабу ЛовћеИског одреда и Главном
штабу пуштен на слободу. С. Челебић и Д. Вуковић написали су писмо
Крсту Поповићу. Просљеђујући то писмо Штаб Ловћенског одреда је
и овом приликом дао Поповићу гаранцију за потпуну безбједцост на
територији коју контролишу партизанске јединице.99 Међутим, Крсто
Лоповић ни овом приликом није пристзЈо да изађе на слободну територију. Нема поузданих података на основу којих се може утвр'дити како
је К. Поповић реаговао на ово писмо. Сачуван је само један докуменал',
на коме ј е потпис изблиједио, за који би се, судећи по садржини, могло претиоставити да је то одговор Крста Поповића иа ово писмо. У
њему пише да намјера руководства НОП )са покретањем борбе за ослобођење Црне Горе од окупатора и онаквим условима не води ничему
другом него уништењу и оног дијела Црне Горе који је о!стао поштеђен
од окупатораких репресалија и да због тога не може да прихвати сарадњу „у том послу" .10° То је био посљ1еДњи покушај да се Крсто Поповић
придобије за народноослободилачки покрет.
Стварање

тајних

официрских

организација

Уплашене ма1совношћу устанка који ј е по сшм садржају имао
револуционарни карактер, велико^српски оријентисане грађанске снаге
послије непријатељске офанзиве почињу организованије да раде против народноослободилачког покрета. Њихова активност одвијала се
у два правца. Највећи дио тих снага, којима су печат давали грађански шлитичари, ставио се на располагање окупатору, пружајући му
услуге у циљу уништења устаничког руководства и спречавања
новог револуционарног покрета народних маса. На другој страни,
98 Исто, док. 108, Писмо Штабу Ловћенског одреда од 3. децембра 1941..
Миловану Вујовићу.
99 АИИ—Т, IV 4а—5 (42), Писмо Штаба Ловћенског НОП одреда од 8. јануара 1942.
100 АВИИ, к. 1675, бр. рег. 26 — 5.
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мноти официри бивше југословеиске војске, помагани од дијела грађанских политичара, почињу да се групипгу, или да се стављају на чело
антикомунтгсшички расположених група, и да ступају такође против
народноослободилачког покрета, али донекле независно од окупатора,
мада су му готово сви изразили лојалност. Тако (су се, поред ссталих,
издвајале групе официра у Лијевој Ријеци « а челу са мајором Ђорђијем Лашићем, у Прекобрђу са капетаном Леком Вујисићем, у Матешеву са професором Богићем Милошевићем, затим група официра на Заучкогј гори на челу са капетаном Павлом Ђуришићем, на планини Локви са мајором Милорадом Т. Јоксимавићем, у Никшићу на челу са
артиљерским мајором Пером Марушићем и друге.101 Ове групе већ
крајем љета по-чињу организовано да иступају против НОП. Међу њкма ее својом активношћу посебно истицала група Ђорђија Лашића у
Лијевој Ријеци. 102
Пошто ее у току непријатељске офанзиве највећи дио> становништва са подручуа Лијеве Ријеке вратио на своја огњишга и под утицајем реакционарно расположених официра бивше југословенаке војске изразио лојалност окупатору (15. августа), Ђорђије Лашић 5. септембра 1941. организује у Лијевој Ријеци збор грађана „и војске", на
коме се доноси одлука да се позову еви они који -оу „побегли у шуму", а
ако то не учине да се „одмах са њима има обрачунати оружјем". 103
Од осталих група нешто потпуније податке имамо о оној у Матешеву. Њен вођа Богић Милошевић показао је доста активности на организовању и повезивању 'контрареволуционарних снага у Матешеву,
Еарама КралЈским и Прекобрђу. Он ј е такође, са својим сарадгаицима,
организовао иа Матешеву полагње заклетве против НОП-а. 104
Официри бивше југословеноке војске сргаНизовали еу и своде тајне
организације, такођеуперенепротив народноослободилачког покрета. О
раду тих тајних официрских организација — у ствари првих зачетака
четничке организације у Црној Гори — мало се зна, баш због тога што
су биле тајне, што /ау и обавјештења, и пролаганда и задаци усмено саопштавани. Писмено се радило самО' у крајњем случају, па и тада је
сваки писмени траг морао бити уништен. Ако би неки члан, свјесно или
101 Милорад Јоксимовић, Устанак
у Васојевићима
и прва веза Црне
са Дражом Михаиловићем,
Гласник СИКД „Његош", св. 1, 1958, 88—105.

Горе

102 Ђорђије М. Лашић, официр бивше југословенске војске (рођен у Лијевој Ријеци, 5. маја 1906), завршио ј е Војну академију у 52. класи. Касније је
завршио Вишу школу Војне академије и генералштабну припрему. У чин генералштабног мајора унапријеђен ј е у априлу 1940. године. Априла 1941. године
ратни распоред га ј е затекао на положају начелника штаба Дравске дивизије
(Радомир-Рајо Поповић, Ћорђе М. Лашић, Гласник СНКД „Његош", св. 2, 1959,
99—100).
11,3 Обнова
бр. 84, Београд, од 19. фебруара 1944, 3; АВИИ, ЧА, ЦГ — V —
1315, Извјештај Радивоја У. Милошевића Д. Михаиловићу од 22. јануара 1943. о
националном раду.
104 АВИИ, ЧА, ЦГ — V —• 1315, Извјештај Радивоја У. Милошевића Д. Михаиловићу од 22. јануара 1943. о националном раду.
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несвјесно, одао организацију, имао је бити убијен. 105 Приликом нантах
Истраживања успјели смо да пронађемо податке само о двјема танвим
организациј ама, које су се налазиле у Ли.јевој Ријеци и Ниишићу. Организација у Лијевој Ријеци звала се Гвоздена
рука, а она у Никшићу
— Официрска
организација
за заштиту народа Црне
Горе.
Тајну официрску организацију у Лијевој Ријеци основао је Ђорђије Лашић. Према једнсм списку активних и резервних официра из
андријевичког среза наводи се да је организација формирана у јулу
1941. године.106 Сматрам да се то вријеме :не може прихватити као вријеме формирања ове организације, јер то није било ни практично изводљиво, пошто се официри њени чланови, ниј есу налазили на окупу,
а Лашић, 1Коди ј е био њен организатор, затим Андрија Весковић и други,
напустили су среску во'јну команду у Андријевици 4. августа. Највјероватније је да је организација формирана око 5. септембра 1941, када
ј е услиједио и збор грађана и „војске".
Гвоздена
рука ј е у овом аа!ставу имала .1.9 чланова — активних
официра бивше југословен)ске војсхе. 1 " 7 Имала ј е своја правила (од, како изгледа, 37 чланова), којја, међутим, нијесу у цјелини сачувана. Ј е дан њихов дио1, заправо само фрагменти, објављен је у Саопштењу
Главног штаба бр. 5 од 21. децембра 1941. године. Организација је, судећи
по њеним правилима, имала за циљ да „спаСи" црногорски народ од
страхота и пустоши (чл. 1), а затим да не дозволи никакву о(рганизацију
ноја би вршила напад на окупатора, јер „само гвоздени људи (црипадници Гвоздене
руке — прим. Р. П.) имају право да заштите народ од
евентуалних незгода" (чл. 18). Чланови организације морали су да полаЗку заклетву. Приликом полагања заклетве морали су да етоје и да
дигну три прста увис (чл. 9), а чланови руководства требало је, по могућно1сти, да се заклињу пред 'свештеником (чл. 10). Чланови организације имали су да носе на реверу капута, или неком другом е.К|ривеном мјеету, иницијале организације (ГР —• гвоздена рука). Правила су
предаиђала да се води записник о важнијим одлукама, 'Који би у случају опаснооти требало спалити. И, најзад, члановима који ее буду
придржавали Правила даће се „одговарајуће мјесто према заслугама,
кад буде дошло вријеме". 108

103 АВИИ, ЧА, ЦГ — П — 7, Правила официрске организације за заштиту
народа Црне Горе. — у току истраживања на ову тему успио сам да пронађем
податке само за двије такве оргнизације — ону у Лијевој Ријеци и ону у Никшићу.
106 р с у п — Т , нерегистровнао.
— —
107 Чланови организације су били: уЂорђије_Ј1ашић ваздухшл
мајор "
г
Андрија Весковић, артиљеријски капетан"Видак В . ЗечеЕиК, капетан Миро В,
Дујовић, капетан Новак В . Миликић, потпуковник Радивоје У. Милошевић, артиљеријски капетан Радивоје П. Крушчић, капетан Бранко Р. Радевић, поручник Машан М. Аџић, поручник Петар М. Милошевић, инжињеријски потпоручник Вељко Р. Томовић, војни чиновник III класе Војин Р. Гогић, ваздухопловни
потпоручник Војин М. Дујовић, војни чиновник III кл. Божо Л. Милошевић,
потпоручник Драгиша Т. Дујовић, артиљеријски потпоручник Драго С. Вешовић,
интендант, поручник Симо М. Зечевић, арт потпоручник Спасоје М. Зечевић и
судски потпоручник Лука М. Зечевић (РСУП-Т, нерегистровано).
108 Саопштење Главног штаба бр. 5, 21. децембар 1941. — Овај дио није
објављен у Зборнику
грађе за историју радничког
покрета Црне Горе, II, гдје су,
иначе, Саопштења објављена.

Организација
за заштиту народа
Црне Горе са ој едиштем у Никшићу формирана ј е нешто кас,није.:109 За разлику од оне у Лијевој Р!ијеци, правила «ве организације су сачувана, тако да на основу њих можемо више оазнати о њеним циљевима и задацима. Један ^од њених задатке био ј е да се вароду докаже да су официри „његови гграви представници који са њим сносе све тешкоће данашњице и да једино' они
воде рачуна 10 правим интересима напБег народа". За овоју идеологију
чланови тајне организације официра изабрали с у национализам, којему су Додали атриб-уте „етички и хумани", који би се налазио у основи
правног уређења „са крајње демократским начелима", „искључујући
и екоиом1<жи либерализам и принудни комунизам". Дакле то- је „једини
могући облик напЈег државног уређења и будућности и са таквим уређењем треба предати наш народ нашој легалној влади сада у Лондону
— што ј е циљ организације".
Организацијом је руководио одбор са цредсједником и секретаром
на челу. Организација, је имала за циљ:
1) Организовање народау формацијаке јединице ради ангажовања
у сљедећим приликама:
а) у случају десанта савезника или трупа емигрантске влада.на
југословетаку територију, ради прихвата и заједничке акци|је;
б) у случају натлот слома. окупатора, ако^ !савезнич'ке трупе, или
трупе емипранТске владе не би стигле да заведу ред;
в) у случају самоодбране или указатог момента за општи устанак
народа, и
г) у 'случазу самоодбраНе право*славног живља у Херцеговини од
усташких прошна.
Посебно пада у очи задатак: „ . . . опречити ма макве револуционарне акције до доласка легалне владе, када јој предати власт".
Формирање јединица О' жојима се говори у тачки 1 имало ее извршити по формациди Црногорске војске из 1912. године, што је имаЛО' практични разлог, јер оу зборна м!јеста јединица позната. У случају десанта савезника и трупа емигрантске владе и у елучају наглог
слома окупатора требалО' ј е !извр)шити општу мобилизацију, а у д)ругим
случајевима требало ј е извршити само дјелимичну мобилизацију
„елемената национално свесних".
Према замисли никпжћке организације, по свим срезовима ј е требило формирати среске одборе 1и по један четнички одред под вођством
официра, који би морао бити „изнад свега национално оријентисан".
Задатак ових четничких 10дреда састојао се у ељедећем:
,,а) вршење атентата и аката оаботаже,
б) ширење националне свести код народа, и
109 Њени најпознатији чланови били су: артиљеријски мајор Перо Ј . Марушић, капетан Шпиро Стојановић, капетан Никола Чановић, капетан Бладимир
М. Кјзнт^ћ, инжињеријски капетан Миливоје Краљевић, жандармеријски капетан Петар Драшковић, жандармеријски капетан Душан Милатовић и др. (АВИИ,
ЦГ—V—317, Писмо капетана Владимира М. Контића Д. Михаиловићу од 18. фебруара 1953; АИИ—Т, I X 1а—144 (42), Извјештај капетана Миливоја Краљевића;
Зборник НОР, III, 4, док. 232, Релација рада капетана Шпира С. Стојановића).
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в) парираше рада пропагатора других идеологија, као и заштита
стаиовии.штва Црне Горе од насилне пропаганде ма са које стране долазила". 110
Из наведених формација јасно ;се види да је цјелокгупан рад био
уперен проаив народноослободилачког покрета, на чијем се челу налазила Комунист.ичка партија.
Лрве везе

Драже

Михомловића

са присталицама

у Црној

Гори

Разбијене и дезоријентиоане грађанске снаге у Црној Гори будно
су пратиле шта се дешава у друшм крајевима Југославије, а поеебно!
у Србији. Оне су се о томе обавј ештавале преко избјеглица и других
људи који су са разних страна долазили у Црну Гору, а дијелом и преко Радио-Лондона. Тако еу се јОш уочи устанка у неким крајевима
Црне Гдре-Јзрошсијш гласо1ви да "^'ТИуКавј^^
"ЈСвбјегао"
заробљавање и да сееа чигавом једнбм дивизијом (!) дрвукао у српске
п.данине. Једна група грађаНских политичара и официра бивше југословенске војске из бјелопољсиог среза покушала је у јуну 1941. године да се са њим повеже. Они су поелали у Србију неколико „рођевих
хајдука", на челу са Јагошем Кораћем из Затона, еа задатком да утврди истину, о тим причама.111 Кораћева група се вратила из Србије крајем 'јула, када је у&танак у Црној Гори био у пуном размаху. Она нмје
могла ухватити везу с Михаиловићем, али је успјела да се о његовој
групи на Равној гори потпуније обавијести.112
Четничка организација Драже Михаиловића рано се заинтересовала за Црну Гору. Мајор Жарко Тодоровић један од вођа њеног београдСког пункта упутио је у јуну 1941. године у Црну Гору Војислава
Лукачев1ића. еа задатком да се повеже са неким официрима бивше југословеноке во-јоке и да им пренесе директиве и упутства за оргавизовање четничких одреда у Црној Гори. Лукачевић је добио и имена официра с којима /се требало повезати. То )су: генералштабни мајор Ђорђ^ије М. Лашић, пуковник Бајо Станишић и мајор М и л и ч т Јанковић.11,5
На поласку за Црну Гору Лукачевић је добио овлашћење: уколико неки од ових официра из било каквих разлога не би могао да дође у обзир, да сам, по свој 0;ј увиђашности, пронађе људе којима ће повјерити
послове организације четничких одреда и да их упозна са директивама
и упутствима четничке Врховне команде. Осим усмених упутстава,
Лукачевић је добио и писмене директиве које је имао да пренесе помеАВИИ, ЦА, ЦГ — П — 7.
Јагош Кораћ ј е касније постао познати четнички злочинац. Ликвидиран
је 1947. године као одметник у Ђаловића клисури.
112 Милан Бандовић, Устанак
у Црној Гори јули—август
1941, Књига о
Дражи, I, Виндзор (Канада) 1956, 74 — 86, — Бандовић ј е био један од истакнутих четничких функционера. Поред осталог, био је командант бјелопољског среза. Данас живи у Америци као политички емигрант. У неколико наврата је клеветнички писао о ослободилачкој борби југословенских народа. Његови написи
лишени су објективности.
113 О Миличку Јанковићу видјети напомену 78 у другој глави.
110
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нутим официрима. Поред упутстава за формирање четнич,ких одреда,
директиве су садржале и упутства о односу вођства ових Одреда према другим оружаним групацијама и полтггичким странкама.114
НеЦооредно то Лукачевићеаом долааку, у Црној Гори ј е избио тринаестојулаки устанак. Лукачев;ић је, у Подгорици, гдје га је устанак и затекао остао неких 10—15 дана код својих рођака. За то (вријеме Подгорица ј е била блокирана, тако да није успио да види никога од официра које је тражио нити да се повеже било са ким коме би могао' повјерити посао оно оснивања четничке организације у Црној Го.ри. Необавл»ена-посла, Лукачевић се из Подгорице преко Окадра и Приштине
вратио за Београд. 1 ' 5
У августу 1941. године Дража Михаилоиић је учинио нови понушај да ухвати везу са истомишљеницима у Црнод Гори у циљу формирања четничке, организације. Он је у Црну Гору упутио подофицира Мило®ана Недељновића, са задатком да успоотави везу са једним пуковником бивше јутословенске војске у рејону Дур'Митора, 'а затим да
из КолашИна доведе на Равну гору Илију Трифуновића — Бирчанина.
Међутим, пи овај покушај није успио.116
У јееен_1941. године Жарко Тодоровић ј е поноио упутио Лукачевића у Црну Гору, са и!стим задатком као и претходни пут. 117 Али Лукачевић ни овом приликом н|ије успио да изв|рши задатак. Морао ее
вратити из Приштине, преио' Рашке, у Београд.
У међувремену !капе,тан Рудолф Перхинек и прручник Мирко Куклић., који су се дотле налазили на подручју беранског среза, упућени
СУ у септембру 1941. године од етране официра и предСтавника грађансиих партцја са овог терена у Србију. Они су успјели да уепоставе
114 РСУП-Т, Записник о саслушању Војислава Лукачевића од 20. марта
1945. — Лукачевић ј е прије рата био чиновник Грађевинског друштва „Батињол". Био ј е резервни капетан II класе. За четничку организацију имао ј е крупне заслуге и у њој имао значајне функције. Краљ Петар га је, на предлог Драж е Михаиловића, зато одликовао Орденом Карађорђеве звијезде с мачевима V
степена. У међувремену Лукачевић ј е преведен у активу и унапријеђен у чин
активног капетана I класе (6. I X 1942), а нешто касније и у чин мајора. Почетком децембра 1944. године јединице Н О В Ј су га заробиле и он ј е 14. августа
1945. стријељан као ратни злочинац по пресуди Вишег војног суда Југословенске
армије у В%ограду.

п5 и с т 0 .

116 Батрић Јовановић у раду Црна
Гора у НОР и социјалистичкој
револуцији (442) пише да је Недељковић ишао у Црну Гору са задатком да ухвати везу
с пуковником Бајом Станишићем. Ослањајући се на овај податак, и сам сам поновио ту констатацију у чланку Формирање
„националне"
организације
Баја
Станишића, ИЗ, 4, 1966, 717. То, Међутим, не може да се прихвати као тачно,
јер се пуковник Станишић у то вријеме није налазио у рејону Дурмитора, већ
у рејону Даниловграда, а пуковник којег ј е тражио Недељковић у међувремену
ј е био пошао за Србију (АВИИ, четничка архива, к. 75, 3/1, Извјештај Милована
Недељковића команданту Рудничког корпуса од 7. марта 1944).
117 РСУП-Т, Записници о саслушању Војислава Лукачевића од 20, 21. и 23.
марта 1945. године. — Лукачевић је у датирању свога другог пута у Црну Гору
врло неодрађен и несигуран. Према једном записнику то ј е било у октобру, према другом у августу или септембру, а према трећем чак у новембру (!?) 1941.
године.
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везу са четничком Р.рховном командом.118 Тако је дефинитивно успостављена веза између организација Драже Михаиловића и прочетнички ориј ентисаних официра и дјругих грађанских група у Црној Гори.
Пошто се обавијестио о политичким приликама у Црно ј Гори и раду поједииихофицирских група и других грађаноких снага, Дража Михаиловић ј е цредузео мјере да уреди четничко командовање на овом
простору. Тако ј е 15. октобра 1941. наименсивао за команданта свих четничких онага у Црној Гоои генеоалштабног мајора Ђорћи^а Лашјића. а
капетана Павла 'Ј&уришића за комантгап^га четничких снага у стезовима •
андриј евичком, бераноком, колашинском, бјелопољаком, пријепољском,
ПљевалЈаком и општинама баракој и буђев|аКој,.119 Том приликОм Михаиловић ј е Лашићу и Ђуришићу издао пуномоћје са карактером наредбе да им )се сви активни и резервни официри и подофицири и сви
војни обвезници имају одмах ставити на располагање, а све грађанске
власти се позивају да им сходно ратним законима Краљевине Југослав,Ије пруже ^пуну помоћ као представхшцима редовне југоеловенске војске-.120
Уакоро ј е услиједило и успоатављање везе и другим каналима. У
ноћи 20/21. септембра 1941. године дошла ј е британском подморницо®
код Петровца заједничка мисија бритаИаке и јуЛсловеноке владе која
је на челу са британеким капетаном Билом Хадаоном (ВШ НисЈкоп) и
мај^орима бивШе југословенске в^ојске ЗахарИјем Остојићем и Мирком
Лалатовићем упућеца у штаб Драже Михаиловића. Мисију су прихватили герилци из Паштровића. Она ј е затим у цратњи других герилаких
група дошла у Штаб герилских (партизаИских) одреда за Црну Гору,
Боку и Санџак, иоји се налазио на Радовчу. 121 Мисија се задржала на
Радовчу до 20. октобра, када је наСтавила пут за Врховни штаб НОПОЈ
и даље за шгаб Драже МихаиЛо(вића. За вријјеме боравка на Радовчу
мисија се детаљно обавИје|стила о развитку народноослободилачког покрета у Црно|ј Гори, и о томе је путем радија обавијестила британску и
југословенску (емигрантсиу) владу. Они <Су се том приликом повезали
са групом официра бивше југословенске вој!ске, коде ј е упознала !са
ставом јуГословепсКе владе. Штаб герилеких (партизанских) одреда,
одно1сно Главни шЈтаб, у томе им није правио, 1ометње — због контаката
који ;су у то вријеме постојали између Врховног штаба НОПОЈ и 1птаба
Драже Михаиловића. 122

И8 Исто, записник о саслушању Војислава Лукачевића од 20. марта 1945;
М. Бандовић, н. д., 79.
Зборник НОР, Ш, 4, док. 190, Наређење Ђ. Лашића Ивану Булатовићу
од 16. јануара 1942; Документи о издајству Д. Михаиловића, док. 1, Наредба Д.
Михаиловића, стр. пов. бр. 177 од октобра 1941.
120 Исто.
119

Ф. В. Д. Дикин, Бојовна планина, Београд 1973, 153—1154.
Дискусија Радована Вукановића на научном скупу у Титограду (27. и 28.
априла 1964. поводом Прегледа историје СКЈ.
121
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Ч Оредином јесени (у новембру 1941) Дража Михаиловић је са својим присталицама у Никшићу успоставмо везу преко свог личгаог изаслаиика Лазара Тркље, секретара бивше земљорадничке партије.123
Покушај

формирања

„Народне

војске"

Под утицајем подачагае цропаганде југословенске избјеглинке владе, која је ширена преко Радио-Лондона и на друге начине, као и успостављена веза са Дражом Михаиловићем, оредином јесени, 1941. године, почел!о се оИјећати живље нретање међу припадницима бивШих
грађансжих партија, у првом реду оних најреакционарнијих (ЈРЗ, ЈНС),
као и међу официрима крал>евске југословенаке војоке. Томе ј е посебно допринИо говор предсједника југословеЦоке владе, одржан преко
британског радија. 124
АктивноСт грађанских анага најоише ј е долазила до изражаја у
градовима, гдје се иалазио највећи дио великосриски оријентисане интелигенције, у првом реду високи функционери у адмимистрацији и
судству у Краљевини Југоелавији, затим многи офиццри, полицијски
и жандармери!јски апарат. Њиховој активнсети ишла ј е на руку окупаторака власт која је била не само толерантна већ и наклоњеиа свим покретима упереним против народнооелободилачке борбе. Типичан примјер у Том погледу била је Подшрица, гдје се у току читавог рата налазио окупљен велИки број контрареволуционарних сната. Држање бивших грађанских политичара, грађанских интелектуалаца на високим
положајима у Краљевини Југославији, официра и других грађансктснага 'у Подгорици до новембра 1941. године било ј е углавном неодређено и незапажено. А тада оии иступају с разним предЛозима, резолуцијама и другим м)ј|ерама упереним против НОП. Средином но1вембра
1941. године припадници бивШих грађанских партија у Подгорици одржали су састанак на којем су донијели резолуцију о> заједничком ставу
према народноослободилачком покрету. У резолуцији ее тражи да њихови гфеДставници уђу у Главни штаб партизанских одреда, усло1вивши то забраном политичког рада у партизаиаким једигаицама и укидањем функције политичког комееара.125
Контрареволуционарне грађаНске снаге еу одавде слале своје
представнике у ближа или даља мјеста која су граиитирала Подгорици: у Љешкопоље, ЈБешанску нахију, Зету, Пипере, Даниловград, Вражегрмце и др. , настојећи да тамо прошире ав^ој утицај. Временом огле
су у томе успјеле. Тако су конТрареволуционарне снаге из околних сеЗборник НОР, III, 4, док. 24, Пресуда Пријеког војног суда Никшићког
НОП одреда групи Новице Ковачевића од 15. јануара 1942; Исто, док. 232, Релација рада капетана Шпира С. Стојановића.
124 Зборник
НОР, III, 4, док. 11, Извјештај И. Милутиновића Врховном
штабу од 11. децембра 1941.
125 Исто, Ш, 1, док. 77, Извјештај И. Милутиновића Врховном штабу од
26. новембра 1941.
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ла организовале конференциј е, кој е .су биле уперене против Н
Да би па|рирале раду одбора Народноослободилачког фонда и наро^.
ослободилачких одбора, ове су ж а г е иступале са предлозима о- о1снивању овојих одбора за помоћ сиротињи. Против НОП-а они иступају и
оштрије. Тамо' почетком новембра 1941. група прочетничких елемената
из ЈБешанеке нахијје еаставила је резолуцију којо-м ее о|суђује народноослободилачка борба, а према оиупатору се изражава лодалност. Под
пријетњом организатора, ову резолуцију је потписало1 45 људи.127
Грађанаке контрареволуционарне снаге иступале су елично и у
другим -крајевима.128 На подручју бераИског, андријевичког и кола)шинског ереза оне су такође појачале своду активност у циљу организовања против народноослободилачког покрета. Поред оеталог, припремиле су многе конференције на когјима су против НОП-а отворено иступале.129
Општа иарактгеристика грађанских енага јесте у томе што оу ГР
изјашњавале против убијања шпијуна и других сарадшгка окупатора,
с мотивацијом да су то „наша браћа". Оне еу, такође, под разним видовима иступале против народноослободилачке борбе. Наиме, противиле
с у се извођењу „мањих акција" против окупатора, правдајући то :стра~
хом од ре:пресалија, а биле еу за. општенародну борбу против окупатора — али „када народ за то буде егареман".130
Дјелатност грађанских сната против народнооелободилачког покрета није се оводила само на политичку активноет. Оне се истовремено
ангажују и на организовању сгвојих оружаних снага, тзв. „националних" јединица, одноано „Народне војске". ТакО ј е у Горњим Кучима
група официра на челу са потпуковником Савом Вујошевићем, капетаном Стеваном Прелевићем и поручником Николом Дракуловићем, формирала тих дана „национални" батаљон.131 Прочетничке енаге из Голије, на челу са мајором Мињом Вишњићем, (среским начелником Блажом Вишњићем, Антонијем Вишњићем и Дамгјаном Ћорићем, организовале су 13. новембра 1941. збор Голијана на Крсцу, на коме су формирале Голијски батаљон „Народне војске". 132 Група четничких присталица у Пољима Колашинским, на челу са полицијским пиеаром
Милосавом Петрушићем, општинским дјеловођом Јанком Гошом, професором Бећиром Томовићем и студентом Ђуканом Анђелићем, поиушала ј е такође да формира сличну војну организацију.133 Жеља за фо126 Исто, док. 73, Директивно писмо ОК К П Ј — Подгорица од 23. новембра
1941.

Исто, док. 58, Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 13. новембра 1941.
128 и с т 0 ; док. 81, Извјештај Штаба Ловћенског одреда од 27. новембра
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1941.

129 Исто, док. 60, З а п и с н и к 0 савјетовању команданта и политкомесара партизанских одреда од 15. новембра 1941.
130 Зборник
НОР, II, 2, док. 59, Извјештај И. Милутиновића Врховном штабу од 14. децембра 1941.
131 АИИ-Т, I X 1а-4 (42), Изјава Николе М. Вујошевића од 27. јануара 1942;
Исто, I X 1а-251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде.
132 Исто, I X 1а-314 (42), Релација Голијског националног батаљона.
133 Зборник
НОР, III, 1, док. 60, Записник о савјетовању команданата и политкомесара партизанских одреда од 15. новембра 1941; Љ. Анђелић, Град на
Тари, 188.
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рмирањем „Народне војске" осјетила се и у Ровцима, као и у Лијевој
Ријеци и другим мјестима андријевич5сО'Г и бераноког среза. 134
Благавремено уочивши циљеве ових оружаних формација, нри
чему ј е користило' и иокуство из односа НОП и четника Драже МихаилосвхЉа у Србији, које, ј е Иван Милутиновић пренио цриликом доласка
у Црну Гору, Главни штаб је, на сав'јетован>у са командантима и политичким комесарима партизанских одреда од 15. новембра 1941, одлучис
да се најенергичније еузбију и спријече покушаји стварања војних
формација мимо партизаноких одреда као' „петоколонашка" и разбијачка „работа" саботера и непријатеља народноослободилачке борбе.
Али, ј е у духу генералве линије НОП-а, закључено да треба пружити
могућноот свим родољубима да учествују у народноослободилачкој
борби, а провјереним и да уђу у командни састав партизанских јединица.135
У вези оа тражењем припадника бивших грађанских партија из
Подшрице и уоппгге у вези са ставо-м грађанских снага Главни штаб
и покрајински комитет К П Ј одлучили су да се одржи заједнички састанак са гавим представ.ницима политичких партија, на коме би се од
ших тражило да се изјасне за народнооелободилачку борбу, „и то не
само на ријечима него и на дјелу". 1 3 6 ТаквО' упутство' поелато ј е окружним комитетима и штабовима партизансмих одреда.137 Са свогјим став1ом црепа припадницима грађаноких партија и њиховим покушајима
да формирају „Народну вој1ску" руководство НОП-а у Црној Гори упозналО' ј е Врхо1вни штаб, оба1в'јестивгши га да се неће дозволити формирање зојних једгашца изван партизанских одреда, да ће припаднике
бивших грађанаких партија позвати да ступају у партизанске редове,
а ако се у току борбе покаж!у жао добри во^јници — да ће бити примљени и у пггабове. Такође ј е и!ста;кнуто да ће се прилишм формирања народноослободилачких одбора по селима од 6ивш!их грађанских политичара захггијевати да и они улазе у те одборе.138
ПосЛије савјетовања 'команданата и политичких комесара партизанаких одреда од 15. новембра 1941. партизанаке јединице су предузеле мјере те су за извјесно' вријеме углавном онемотућери пожушаји
формирањ'а „Народне војске".
Дјелови НикшИћког партизанаког одреда су разбили „националну" организацију у Голији. Један бро'ј њених вођа на челу са Антонијем Вишјњићем и Дамјаном Ћорићем пребјегаО' је 15. позембра у Казанце. Нешто касније Миња ВМшњић ј е поново' покушао' да организује
1М Зборник
НОР, III, 4, док. 11, Извјештај И. Милутиновића Врховном штабу од 11. децембра 1941; Исто, II, 2, док. 59, Извјештај И. Милутиновића ЦК К П Ј
од 14. децембра 1941.
135 Исто, III, 1, док. 60. Записник о савјетовању команданата и политкомесара партизанских одреда од 15. новембра 1941.
136 Исто, III, 1, док. 77, Извјештај И. Милутиновића Врховном штабу од
26 новембра 1941.
187 Исто, док. 147, Писмо Главног штаба Штабу Ловћенског одреда од 18.
децембра 1941.
138 Исто, док. 77, Извјештај И. Милутиновића од 26. новембра 1941.
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једну групу ГолЈијана и да их тцребаци у Борач, гдје би ухватили везу
са босансним чегпницима, али је, и овај гмжушај ггропао.139
Покушај са формирањем „Народне војске" у Пољима Колашинским и Ровцима такође ј е онемогућен.140
Захваљујући јачању НОП и формирању нових партизанских ј е диница и у Кучима ј е онемогућен рад групе на чијем се челу налазио
Саво Вуј|с*шевић. Чланови „Народне војоке" у Горњим Кучима су обуотавили своју акгивност и ступили су у новоформирани партизански
батаљон Марко Миљанов
Међутим, судећи по четничким изворима,
они су само „ћутали од страха" —• „Прави националисти (су пришли
привидно, да би сачували главе и оружје и да би били сигурнији од
евентуалног напада од стране Италијана". 141
Формирање

четничке

организације

у црногорском

дијелу

Санџака

Недовољан утиЦај К П Ј у Санџаку, доста израЗкена нетрпељивост
између цравОславног и муслиманског живља и везе контраревОлуционарних снага са Дражом Михаиловићем — допринијели су да се четничка организација у једном дијелу Санџака (иа десној обали Лима)
доста рано формира и нађе своје приврженике. Послије формирања
четничке организације -у прибојоком и другим срезовима на десној обали Лима дошли су на ред бјелопољоки и пљеваљски -срез.
Прва четничка организација у бјелопољском срезу формирана је
^ у селу Стројтеници, у расовекој оггштини, на десној обали Лима. У
Стројтеници ј е 26. новембра 1941. године одржана т а ј в а конференција
на кодој су учествов&ли четници из рас|ов|сме и савинопољоке општине.
На конференциЈЈе ј е одлучено да с е формира оружана јединица под називом Расовско-бистрички четнички одред са че^ири чете и то: Костеничка, Дебељака, ПећараНака и Расовска". На конференцији ј е одлучено да се одред стави под 1К0'манду Драже Михаиловића, кскме ће се о
томе подкијети извјештај, уз трансење наређења како да се управљају
и шта све да раде. Конференција је именовала и командни кадар одреда. За команданта де постављен резервни пјешадијски капетан I класе
Миливоје Б. Обрадовић, а за 'Команданта су привремено' одређени водници из појединих чета. Том приликом !су прописана и цривремена
цравила како да ©е „управљају" уписани чланови до добијања правила
од Драже Михаиловића. 142 Организација одреда извршвна је сјутрадан,
27. ноеембра, када се уписало 600 чланова, од којих ј е половина била
наоружана. „Ови чл&нови наше организације", извијестио ј е командант
одреда Д. Михаиловића, „сви су се зедногласно одлучили, да се ставе
под Вашу Команду, да се боре за краља и отаџбину". 143
АИИ—Т, I X 1а—314 (4-2), Релација Голијанског националног батаљона.
Љ. Анђелић, Град на Тари, 188.
141 АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде.
142 исто, X I 1а—24 (41), Записник тајне четничке конференције у оелу
Стројтеници.
143 АВИИ, ЧА, ЦГ — В — 1175, И з в ј е ш т а ј Миливоја Обрадовића од 5, децембра 1941. Дражи Михаиловићу.
139

140
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151

Четничка аитивност у бјелопољоком с-резу (на десној обали Лима)
није остала незапажена ни партизанском руководству. Команда Б ј е лопољске партизанске чете извјестила ј е 29. новембра секретара Обласног сиомитета К П Ј за Санџак: „Са десне стране Лима четници, српска и муелиманска реакција роваре по народу и расипају мржњу. Послали смо људе да организују бар једну десетину партизана као нашу
филијалу и да раде на разбијању реакције и измирењу Срба и муелимана". 144
Преко прибојскот, ортанизација Драже Михаиловића успоставила
ј е визу и са прочетничким елементима у пљЈаваљском :срезу. Већ у но~
вембру је формирана илегална четничка организација у пренћанској,
бобовекој, косаничкој, илијинобрдокој, хоћевинсКај и мељач!ко;ј општини. 1 4 јИМеђутим, због јаког утицаја народноослободилачког покрета, ове
организахцгје нијесу могле да дођу до јачег изража:ја, сем у опШГ'Инама
које су се налазиле у непосреднод околини Пљеваља.
Италијани 1оу такође настојали да од бивших официра, подофицира, финанса, четника КЈосте Пећанца (њихова ј е организација постојала у Пљевљима и између два рата) и других реакционарних ,!снага из
Пљеваља и непоередне околине формирају четничку организацију, кој у би употријебили за борбу против партизана. Један такав покушај у
октобру завршио се неуецјехом, 146 али су послије пљеваљске операције
и доласка већих партизан|ских 1снага из Црне Горе у Санцак Италијани
и контрареволуционарне снате из Пљеваља предузели одлучнију акцију у циљу ствараЈња четничке организације. 147 Италијанека команда
у Пљевљима је за ту акцију обезбиједила паре, храну, оружје, чак и
војводске титуле — за :ко!је |је одређена и норма: организовање 80 четгшка.148 Тако ј е проглашено неколико четничких „водвода", као што
еу капетан Петар Во!јиновић •—• војвода тарски, поручник Ратко Ђуровић •— војвода брезнички, поднаредник Бошко Топаловић — војвода
бушањјСки.149 Поред /ових, главни четнички организатори у пљеваљском
^срезу били су: Војислав Ненадић, Богдан Ненадић, Григорије Божовић,
Нићифор ЛИсичић, који су били главна спона између Италијана и четника, затим официри Саво Дамјановић, Бора Митрановић, Богољуб
Ирић, подофицири Петар Јестровић, Добрило Јеатровић ш други (требало ј е да они по;стану команданти будућих четничких јединица).155^
Као резултат удружених напора окупатора и контрарејвоЛуциана,рних снага из Пљеваља, 7. децембра 1941. формцрана је прва четничка
оружана јединица у срезу пљеваљаком, под називом Брезнички четни- ^
144 Зборник
НОР, III, 1, док. 86, Извјештај Томаша Жижића и Сава Дрљевића од 2;9. новембра 1941. Рифату Бурџовићу.
145 АТИИ, Накнадна четничка архива, ЦГ — В — 2370, Препис извјештаја
Драгише Ђ. Јовановића од 26. новембра 1941. Дражи Михаиловићу.
146 Данило Јауковић, Санџак
у народноослободиљачком
рату, III, ВИГ, 6,
1960. 26.
147 Исто, IV, ВИГ, 1—2, 1961, 27.
148 Батрић Јовановић, н. д ј . , 464.
149 Д. Јауковић, н. д ј . , IV, ВИГ, 1—2, 1961, 26
150 Исто; Батрић Јовановић, н. д ј . , 464.
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чки одред. Била је састављена од људства из Пљеваља и илијииобрдске и отиловићке општине (из непосредне близине Пљеваља). 151 Четници које су организовали Италијани убрзо су се објединили са четницима Драже Михаиловића.152
Четнички прваци из Пљеваља често су излазили у !околна села
ради придобијаша сељака за четничку организацију. Њиховом успјеху
су доприносиле и репресалије које су Италијани спроводили не само у
праду већ и у околини. Средином децембра четници су у селу Забрђу
оргамизовали масовни збор, на који су позвани 'сви угледцији сељаци
из околине. Организатори су ту доказивали окупљеном народу да је
једини спас против италијацских репресалија у |ступању у четничку
организацију, коју окупатор наоружава и издржава, а ко|ју југословенска емигранТска влада одобрава и фаворизује. 153
На збору у Мељ&ку, који је 18. децембра организовала Мељачка
партизанска чегга, Иступили су и четнички елементи. Они су учинили
да дође до расцјепа у партизаИској чети, па је и један број партизана
приступио четничкој чети бившег подофицира Милутина Јеловца, ко•ја је у јануару прерасла у батаљон.154
Успјеху четничке, организације у пљеваљском ерезу допринијели
су Тицај Драже Михаило1в:ића, који је он успио да оствари преко појединих официра бив^ше југоеловенске војске, и чести упади четничких
јединица из источне Босне.155
Подава и развитак четништва у пљеваљоком срезу представљали
су озбиљан проблем за даљи развитак народноослободилачког покрета
у том :крају. Да би се утипдј четника Сузбио и 'онемогућио, тражена је
помоћ из сусједног дзфмиторског среза. Пошто су Црногорски одред за
операције у Санџаку (до његовог расформирања 21. децембра), односно
Црногорско-санцачки партизански одред, који :су у вријеме појаве првих четничких организација дејствОвали на територији пље:в!аљског
ареза имали доста велико оперативно' подручје (територија између 'Гаре, Лима и Дрине), па завиано од тога и велике и сложене задатке, бо|рба против четништва на територији пљеваљСког ереза препупцтена је
ј пљеваљској партизаНокод чети. А пошто :она за то није била довољна,
' јер се четништво' налазило у сталном успоИу, то -су црво Штаб Црногорског одреда за операције у Санџаку, а затим и Врховни шгаб тражили
од Главног штаба за Црну Гору да из Дурмиторског одреда потаље у
пљеваљски срез двије-три партизанске чете.156 Око 20. децембра у
пљеваљ|ски срез су пребачене три чете Дурмитороког одреда: Ускочка,
Језеро-шаранока и Дробњачка. Ускочка чета је распоређена на Каменој гори, а Језеро-шаранска у рејону Маоча, и обје су етављене под ко151 АВИИ, ЧА, ЦГ — В — 1707, Извјештај Штаба 3. батаљона 1. пљеваљске
бригаде Милану Недићу од 13. марта 1944.
152 Батрић Јовановић, н. д ј . , 464.
153 Д. Јауковић, н. д ј . , IV, ВИГ, 1—2, 1961, 26.
154 Батрић Јовановић, н. дј. , 464 — 465.
155 Слободан Лучић, Развој
устанка у пљеваљском
срезу, ВИГ, 1, 1953,

51 52.
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Д. Јауковић, н. д ј . , IV, ВИГ, 6, 1961, 4—5.
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манду Цриогорсжо-"санџачког одреда. Дробњачка чета, ио(ја је у свом
саставу имала 38 бораца, прикључена је Пљеваљској чегги на терену
Мељака, са задагком да се боре против четничких упада из источне
Босне. ПриСуство јачих партизанских снага и успјешна борба против
окупатора и четнина, који су покушавали да се у пљеваљсни срез инфилтира:ју из Србије и источне Боане Д0'принијели су даљем развоју
народшхИслободилачког покрета у овом крају, тако да ј е 7. јануара
1942. у Крушеву формирана и Друга пљеваљска партизанска чета. Ускоро затим дошло је до прегруписавања партизацеких снага. Прва пљеваљака и Дробњачка чета пребациле су се преко Брвенице, Готовуше,
и Југова у село Адровиће, са задатком да спријече пребацивање четничких група из Србије на тај терен, а Друга пљеваљска чета извршила ј е покрет цреко Мељака, Бобова и Мештревица у правцу Челебића,
са циљем да спријечи убацивање четника из источне Бооне.157 Првој
пљеваљској и Дробњачкој чети |је у другој П 0 Л ! 0 в и н и ј анура пошло за
руком да у селу Крњачи заробе трупу четничких гаођа који су од Драже Михаилонића били добили задатаж да на том подручју мобилишу
народ и четничке јединице. Из те грзше четворица су осуђена на смрт
и стријељана ( к а п е Т а н Петар Вофиноеић, к а п е т а н Оав!0' Дамјановић, наредник Петар Је(стровић и Марко- Гогић), док 1ау остали, међу којима
капетан Бора Митрановић и подофицир Добрило Јестровић, који су
изјавили да ће остати с партизанима, пуштени. 158 Линвидација четничких функционера је у доброј мјери обезглавила четничку организацију у пљеваљском -срезу, тако да све док су се партизани налазили на
том терену (до краја маја) није могла ојачати нити створити јаче војничке формације. 159

Формирање

четничке

организације

у Лијевој

Ријеци

и

Прекобрђу

Пошто ј е обавијештен да је наименован за команданта снага у
Црној Гори, Ђорђије Лашић ј е почео интензивније радити на ^стварању
четничке организације. Са. групом сарадника, !он је крајем новембра
обишао ова љеворечка села, истичући потребу организовања „на племенско!ј основи" — ради заштите села од упада „атранаца", како је
Лашић називао партизане. 160 Као резултат те Лашићеве акције настају
прве четничке чете на подручју Лијеве Ријеке. Тано је 25. новембра
формирана четничка чета Милошевића, а сјутрадан и Љеворечка партизанска чета. Ова чета ј е на дан формирања имала 74 четника, док је
партизанака имала свега 43 борца.161 Лашић |је наставио са организовањем четника, тано да ј е до 7. децембра успио да формира и ЉевореС. Лучић, н. д ј . , 52.
Митрановић је касније постао познати четнички командант.
159 Д. Јауковић, н. д ј . , IV, ВИГ, 1—2, 1961, 27.
160 Р. Лакић, н. д ј . , 159.
161 АИИ—Т, IX 16—150 (43), Препис списка четника чете Милошевића Љеворечког батаљона; Зборник НОР, III, 4, док. 18, Одломак из Дневника Рајка
Милошевића.
157

158

чки батаЈШн, који је у ссвом саставу имао пет чвта. Лашић је 7. децембра
обавијестио Главни штаб о формирању Љеворечког батаљона „на племенској основи". 162 Међутим, тада Лашић још није био дефинитивно
завршио' са организацијом. Наиме, припадници батаљона нијесу још
били положили заклетву, а онда нијеоу била обухваћена ни сва села.
Због тога ј е рад на организовању и учвршћивању батаљона настављен
све до почетка јануара 1942. године. Значајну помоћ пружио му је
у том мјесецу италијански гарнизон. Она села (као Тузи, Слацко и друга) која су се колебала или одуговлачила да приђу четничкој организацији Италиј^ани су, у договору са Лашићем, пађали артиљеријом —
нека ЧЗЈК И ПО неколико дана. То је изазвало панику, па су та села слала
делегације окупатору, које су изјављивале да ће протјерати партизане из еела само> да Италијани обуставе гађање артиљеријом. Тако је
ширена фазда да су они који сарађују с окупатором „1спаси0ци народа" и „народни људи", 163 пгто је отежавало, чак и онемогућавало
партизацаку активно!ст, а ЛаШићевој оргаиизацији дошлокао^ поручено.
И иначе Лашић ј е одржавао> тијесне везе са Италијанима у Лијевој Ријеци. Његов штаб се иалазио у селу званом Ками, свега 500 метара од италијанског гарнизона.
У писму Главном шТабу НОП одреда од 7. децембра Лашић је,
обавијестио Да ,је циљ, његове организације да црипреми Љеворечки
батаљон за један општи напад на непријатеља и за акцију према Плаву
Гусињу и Метохији, када за то> буде вријеме, и да спријечи убијање
сарадника окупатора, јер оно „прети да нас заплете у племенске и браственичке борбе — крвне. оевете, од чега може имати користи само непријатељ..." ЛаШић је обавијестио Главпи пгтаб да „овај батаљон не
може се •укл.учЈ-гоати ни у какзу организацију која -носи полип-ички карактер, већ само у племенску организацију Црне Горе", а затим је
предложио1) да се Главни пггаб за Црну Гору, Боку и Санцак састави од
цредСтавника свих племена Црне Горе;
2) Да ове преДстаинике изабере народ слободном вољом;
3) да се судбина Црне Горе преда у руке овако састављеном штабу, који ће бити овлашћен за извођење појединачних акција против
непријатеља до свршетка рата, као и за дизање оПштег устанка ако за
то Настану повољне околности;
4) да се пре(сггане са убијањем људи из народа;
5) ако се докаже да неко служи непријатељу као ШПИЈЈГН или ма
шта ради ца штету свога народа, има да му суди искључиво одређени
народни оуд 1шраја у коме ^кривац живи;
6) приликом пропаганде, било политичке или идеолошке, не вршити никакав терор, већ оставити народу да се (Слободао опредјељује;
7) послије ослобођења никакве политичке идеологије не изводити
путем револуције, већ да то буде искључиво вољом народа;
«2 АИИ—Т, X I 3 ^ 1 (41), Писмо Ђорђија Лашића од 7. децембра 1041. Главном штабу; Исто, X I 1а—10 (41), Наредба бр. 1, команданта Љеворечког батаљона за 12. децембра 1941.
163 Зборник
НОР, III, 4, док. 18, Одломак из Дневника Р а ј к а Милошевића

(141

— ако би ;се прихватио овакав цредлог, а посебно у погледу реорганизације ГлавИог шатба, и ЈБеворечки батаљон ће се укљуниги <у ту
организацију прено племена Ваеојевића. 164
Главни штаб НОП одреда је предузимао мјере да се онемогући
Лаш!ићев радна формирању четничке ортанизацгцје на подручју Лијеве
Ријеке. Он је почетком децембра послао' Воја ТодоровзЉа и Јагоша Ј о вановића, као своје преДставнике, да партизаноком руководству на по*
дручју Лијеве Вијеке пруже помоћ у политичком раду, у првом реду
на разобличав!ању Лашићеве организације. Они су учеетвовали на конференцијама у Опасаници (6. децембра) и Лопатама (7. децембра), а 8.
децембра је дошло и до оастанка представника Главног штаба и представника Лашићеве организације. 183
Пошто се на тај начин успјело онемогућити стварање Лашићеве
организације, Гланни штаб ј е оцијенио да треба ликвидирати италијансжзи гарнизон у Лијевој Ријеци (који ј е чинио 3. батаљон 83. пјешадијшшг пука дивизије Венеција
са око 1000 војника), како би Лашићеза
организација изгубила његову подршку. Посао око ликвидације италијанско^г гарнизона у Лијевод Ријеци пОвјерен је Зетпком партизанском
одреду. Штаб Затског одреда имао! је на располатању сљедеће јединице:
батаљоне Јоле Пилетић,
Марко Миљанов
II и Братоножићко-брекутски (некомплетни), једну чету одреда Бијели
Павле и Љеворечку партизанску чету. Партизанске јединице под командом Блажа Јовановића,
команданта Зетског одреда, стигле су 17. децембра на подручје Лијеве
Ријеке. Истог дана упућен је позив ЛашЈићу да дође на цреговоре у
циљу постизања евентуалног споразума о нападу на италијански гарнизон. У међувремену оргаиизован је народни збор у се,лу Левади. На
збору је Блажо 1 Јованов:ић објаенио политичку ситуацију, указао на
издајничку улогу четашка и позвао сељзке да се прикључе партизанима. Али диО' сељака који је већ био под утицајем Лашића и учлањен
у његову организацију изјавио је да ће се борити против партизана
ако они нападну италијјапски гарнизон.166 Тога дана су узалуд очекивани и Лашићеви представници за прешворе. Они ое нијесу појавили,
па је саотанак одложен за сјутрадан. 167 Најзад, 18. децембра дсшло је
до првог саетанка између команданта Зетског партизанског одреда и
члана Главног пггаба Блажа Јовановића, с једне, и представника љ е \ воречких четника Алексе Дујковића, са друге 'стране. Саетали еу се у
селу Птичу. Истог дана увече, као и сјутрадан, дошло' је до Иових саетанака, али су сви завршени без резултата. А. Дујовић је из/јавио да
Лашић и његови сараднИци не признају Гланни Штаб НОП одреда, да
одбијају сардшу са комунистима, да не дозвољавају партизанима извођење било канвих акција против Италијана на подручју Лијеве Ријеке
и „да ће се борити противу оних који нападну Италиј,ане у Лијевој Ри164
165
166
167
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АИИ—Т, X I 3—)1 (41).
Зборник НОР, Ш, 4, док. 18, Одломак из Дневника Р а ј к а Милошевић.
Војо Тодоровић, н. д ј . , 199—202.
Зборник НОР, III, 4, док. 18, Одломак из Дневника Р а ј к а Милошевића.

јеци". 168 Представник Главног штаба НОП одреда је на То' одговорио да
ће партизани водигш борбу против окунатора и у том истрајати до краја, а акције ће изводити тамо тдје нађу за сходно.169
Партизаноке снате задржале су се неколико дана гаа подручју Лијеве Ријеке. За то вријеме Б. Јовановић ;је са оарадницима детаљно
Цроучио 10итуацију. Како су временске прилике биле неповољне (мећава), како (због њих) партизани из Мораче нијесу могли доћи као појачање, како је однос оната био у корист непријатеља, а узимајући у
обзир и непријатељско држање Лашића и његовог батаљона —• оцијењено ј е да би надад имао мало изгледа на 'успјех па се одустало од шега.170 Дјелови батаљона Јоле Пилетић, Марко Миљанов
II и чета одреда Бијели
Павле еу упућери на своје терене, а Љеворечка партизанска
чета и Братоножићко-бракутски батаљон добили су задатак да италијанском батаљону онемогуће везу са другим гарнизонмма и да га нападну уколико изврши покрег према Матешеву. Приликом повлачења
партизан|аке онаге су у Братоножићима порушиле цесту (у дужини од
неколико стотина метара) која Лијеву Ријеку спаја са Подгбрицом.171
И цеста која Лијеву Ријеку спаја 1са Матешевом порушена је између
Лопата и РашЈкова гувна. Због притиска који су Љеворечка партизанска чета и Брагоножугћко-брскутеки батаљон на њега вршили и након
напада на једну колону (3. јануара 1942. на Рашковом Гувну) која му
је из Матешева долазила као' помоћ, италијаноки гарнизон се у току
ноћи 4/5. јануара преко Матешева повукао у Беране.
У Прекобрђу су још од дулаког устанка контрареволуционарне
снаге несметан'0 радиле против народноослободилачког покрета. Међу
њима су се највише истицали Батрић Ракочевић, аудија, и Лека В у ј и сић, жапетан II класе. Они су се у току устаНка повезали са реакционар^ним елементима из еусједних општина. Послије поновног разторијевања ослободилачке борбе њихова акција се такође појачава. То се запажа нарочито од новембра 1941. године. Они су успОставили контакт
са Ђорђијем Лашићем у Лијевој Ријеци, Иваном Булатовићем, сепаратистом и мајором бивше хфногорске водске из Роваца, браћом Вујисићима из Скрбуше. Нарочито ј е контант био тијесан 1са Ђорђијем Лашићем, од којега су добијали и инструкције за рад. Батрић Ракочевић и
Лека Вуј(Исић у заједници са Иваном Булатовићем издали су 30. новембра проглас Прекобрђанима и Ровчанима, у којем ј е изложен њихов
политички/етав. Пјроглас ј е највећим дијелом пиоан у четничком духу.
У њему се ,,цио' родољубиви народ" позива да итане на страну „ове четничке акције", а затим се Истиче: „црихваћамо се четовања као> на'јславније реликвије наше..5РаДИЦИЈе јер ј е Србин кроз четовање створио
слободу"и изградио своју традицију", па се тражи „слободна и недјељива Југославија", позива: „напријед браћо и сестре, у четничке редо«8 АИИ—Т, X I 1а-9 (41), Обавјештење Ђорђија Лашића од 28. децембра
1941. године командирима чета; Зборнгмс НОР, III, 4, док. 18, Одломак из Дневника Р а ј к а Милошевића.
169 Зборник
НОР, III, 4, док. 18, Из дневника Р а ј к а Милошевића.
170 Исто; В . Тодоровић, н. д ј . , 202.
171 В . Тодоровић, н. д ј . , 202—203.
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позива да се здруже и повежу. Овдје се Лашићев став у ствари идентификује са ставом великосрнске буржоазије. Тако он прихвата оцјену великосрпоке буржоазије да ј е до априлског слома дошло због издаје Хрвата, прикључујући им сада~и „Турке-муслимане" и „браћу комунисте" (!), чиме жели унапријед оправдати и оружани обрачун са
њима, који ј е већ на помолу. У нападу на народноослободилачки покрет, (Који поистовјећује са Комунистичком партијом, Лашић не бира
средства, употребљавајући и тешке бесмислице, као што ј е оптужба
да су и они криви за априлски слом. Четничкој организацији, односно
великосрпско(Ј буржоазији 1није лако падао жиг издаје, па зато покушава да та пребаци на партизане, додајући им и епитет „петоколонаШи" — како оу у то< вријеме партизани називали непријатеље НОБ.
У Апелу Басојевића
Лашић каже за комунисте: „Онм да би омели наш
поштени и национални рад, ггреко својих агената достављају наш рад
непријатељу како би непријатељ онемогућио да се збијемо у националне, редове а ;они продужили несметано са сво јим радом у народу који
крсте једином борбом против окупатора".
Знајући да су масе веома расположене за борбу против окупатора,
Лашић к а ж е да ј е и он „противу непријатеља" и додаје: „и ми ћемо
устати онда када сви заједнички нађемо за потребио да допринесемо
помоћ нашим савезницима и убрзамо наше ослобођење, а да очувамо
народ од коначног уништења". Лашић такође није могао1 да игнорише
симпатије наших народа према СовјеТаком Савезу (ни у писму ГлавнОм
1птабу од 7. децембра ни у Апелу, у коме Стаљина назива другом!).
Тако се у Апелу Васојевића
о томе каже: „Велика давнашња жеља нашега народа према мајци Русији веже све Србе и Ј у ж н е Словене за њу,
те када би се послије ослобођења поставило питање уједињења свих
Словена, то ће народ сам ријешити својом слободном вољом, преко
свој их легитимних предСтавника. . ."
На крају, Лашић у Апелу позива Братоножиће, Куче, Ровчане,
Морачане и Пипере да одаберу свој е људе који ће се састати с њим —
„да решимО' братаки и заједнички све што треба да предузмемо у овим
| најкритич)нијим моментима". 177
Команда Љеворечке партизанске чете помно ј е пратила Лашићеву акцију и иступања, па ј е након савјетовања са партизанским руководиоцима и партизанима ко|ји /оу се налазили на терену Лијеве Ријеке
закључила да њешво повезивање с групама из других племена које су
биле непријатељски расположене према народноослободилачком покрету 1служи иокључиво разбијању народног јединства и народноослободилачке борбе. Стога ј е одлучено да се са Лашићем прекине свака
даља сарадња и преговори, пошто су сви дотадашњи напори и наотојања партизаноког руководства да се оствари јединство1 еа његовом групом у борби против окупатора остали без резултата. У име Команде
Љеворечке партизаиске чете Мирко Вешовић и Шћепан Ђукић (поли177 АИИ—Т, X I 16—7 (41), (препис). Апел је потписан са: Племе Васојевићи,
али се по његовом садржају види да га је писао Лашић, јер су неки ставови из
његовог писма Главном штабу од 7. децембра 1941. године поновљени.
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тичжи комесар и командир чете) упутили су 27. децембра 1941. Ђорђију Лашићу писмо и уповнали га са оеом одлуком.
Латтгић ј е то и очекивао, па је ту прилику Искористио за ноее нападе на партизане. ВешЈогаићевои Ђукићево писмо дао ј е да се умножи,
а затим га ј е доставио командирима чета ЈБеворечког четничког батаљона „ради саопштења народу". 178 Тим поводом Лашић је 1. јануара
1942. организовао скуп најистакнутијих љеворечких четника, који је
назвао сједницом представника братстава Лијеве Ријеке. Овај скуп је
одлучио да се љеноречким партизанима упути ултиматум да налусте
територију Лијеве Ријеке. Четнички ултиматум ј е такође умношен —
ради растураша по љеворечким селима. Текст је садржавао и упозорење партизакима: „У случају доцнијег сусрета сматрамо да идете ради
настављања убистава и физичког обрачунавања, па ћемо бити принуђени да по принципу нужне одбране употребимо силу како према вама
тако и према онима код којих се еклањате и који вас потпомажу". На
скупу од 1. јануара 1942. године љеворечко' четничко' вођствО' ;је одлучило да ое једна четничка чета „одметне у шуму" — р а д и извршења
донијетих одлука, што је. мотивисано као „спречава1ње извршења злочина и одржавања реда". 179
То ј е у (ствари значило дефинитивни раскид између четника и
партизана на подручЈју Лијеве Ријеке. Ускоро затим (4. јануара) итали-.
јакски гарцизоп ј е уз обезбјеђеН)е Лашићевих четшгка напустио Лијеву Ријеку и повунао се цреко Матешева у Беране, гдје се палазило сједиште дивизије. 180 Тако оу се четници и партизани у Лијевој Ријеци
шшли лицем у лице. Затегнутост кој а ј е порасла послије раскида, а
поготову послије повлачења Италијана, пријетила је да се сваког часе
претвори у оружани сукоб.
Покушај

стварања

четничке

организације
Горе

у другим

крајевима

Црие

Партизански неуспјех у иападу на Пље1вља, формирање Лашићеве организације и његов Апел, као и позив — Драже Михаиловића Павлу Ђуришићу да дође у његов штаб (почетком децембра 1941.) —> подстакли су прочетничке снаге у многим крајевима Црне Горе да се уз
подршку окупатора што прије организују.
Након формирања четничке организације у Лијевој Ријеци и Прекобрђу, којој прилази и антикомунистичка милиција из Матешева и
АИИ—Т, X I 1а—9 (41).
АВИИ, ЧА, ЦГ — В — 1202, Записник са сједнице представника братства
Лијеве Ријеке.
180 Приликом дочека италијанског гувернера Пирција Биролија крајем јула
1942. године, Лашић је у Лијевој Ријеци одржао поздравни говор и истакао помоћ
љеворечког четничког батаљона тамошњем италијанском гарнизону. Он је том
приликом истакао: „Екоеленцијо,... Национални батаљон овога мјеста заштитио
је 83. батаљон да не буде нападнут у Лијевој Ријеци од комуниста, исто тако
заштитио ј е одлазак Вашег батаљона за Беране" (текст Лашићева говора објављен ј е у Гласу Црногорца бр. 40, од 8. августа 194(2).
178
179
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Бара Краљских, Ђорђије Лашић је настојао да четничку организацију
прошири и на сусједна мјеста, у првом реду иа Ровца и Морачу. Међутим, прилике за то у овим мјестима нијеоу биле нарочито' повољне.
Од ликвидирања Николе Јовановића, бившег народног посланика, око кога су се у току уотанка Ровчани груписали, ситуациј а у Ровцима се развијала у 'корист народноослободилачког покрета. Занимљиво је да ј е Ђ. Лашић 1са сарадницима покушао' да четничку организацију у Ровцима формира преко' сепаратисте Ивана Булатовића. Булатовић се тог задатка прихватио, видећи у томе „племен1ску" организацију уперену против партизана. Међутим, он ј е у Ровцима сматран за
Кобну личност због које су Ровчани испаштали још одуједињења, 1918.
године. То је Булатовић зеао па ј е настојао да повјерени му задатк и
свој утицај у Ровцима оствари преко' Бука Бећковића, наредника —
водника бивше југословеноке војоке. То су покушавали да ураде и
колаборационИсти из КолаШина — Љубо Минић и Радо(ван Радовић.181
Бећковић се прихватио посла око формирања четничке организације у Ровцима. У том циљу је припремио више скупова, а 14. децембра организовао ј е и племенски збор, на коме ј е одлучено да се у Ровцима формира четнички батаљон, за чијег ј е команданта изабран В.
Бећковић. 182 Том приликом ј е одлучено да се штаб Комског партизаноког одреда упозори да партизани престану са убиствима шпијуна и
сарадника окупатора (него да се образује племеноки (суд који би им судио), да се Ровчанима омогући нормалан саобраћај са Колашином (гдје
се налазио окупаторски гарнизон итд. Одлуке збора Бећковић је формулисао и истог дана доставио штабу Комског НОП одреда — 'као „последњу опомену батаљона Ровачког". 183 Међутим, и поред свих Бећковићевих настојања тада није дошло д1о формирања Ровачког „националног" батаљона.
Штаб Комског НОП одреда, кО'ји се налазио у Манастиру Морачи,
предузео ј е мјере да се онемогући стварање четничке организације у
Ровцима. Он ј е позвао Бећковића да /се јави али он није смио, већ се
изговорио „болешћу". Умјесто да лично дође, он је штабу Комског одреда упутио пИсмо у коме пориче да ј е аутор писма које је са збора
упућено овом одјреду, и истиче да се политиком није никада бавио, а
партизанску борбу назива, једино праведном и оправданом. Истина,
признаје да је на скупу захтијевао да се организује ровачки четнички
батаљон, али каже, да ј е био у заблуди јер је чуо да постоје „поштени
четници који се боре искључиво против окупатора".18'1 Тако је, због
чињенице да су се на том терену налазиле јаке партизанске снаге,
Бећковић морао' одложити формирање четничког батаљана.
181 Зборник
НОР, III, 1, док. 148, Извјештај делегата Главног штаба од 18.
децембра 1941.
182 АИИ—Т, X I 3-3 (41), Препис писма В . Бећковића Штабу Комског одреда од 16. децембра 1941.
183 Исто, X I 1а-29 (41), Препис писма В у к а Бећковића од 14. децембра 1941.
Штабу Комског одреда.

184 Исто, X I 3—3 (41) Писмо В у к а Бећковића од 16. децембра 1941.
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Четничко вођетво из Лијеве Ријеке и Прекобрђа није се, међутим,
мирило с тим неуспјехом већ је улагало нове напоре да се формира
четничка организација у Ровцима, па чак и у Морачи, гдје се налазио
и штаб Ком!аког партизаноког одреда. Почетком јануара 1942. године
Батрић Ракочевић ј е издао посебне прогла!се Ровчанима и Дошоморачанима, у 'којима их позива да ступе у четничку организацију. Доњоморачанима он поручује да је 1000 наоружаних четника спремно да им
на позив притекне у помоћ. У прогласима се истиче да је народноослободилачки покрет уско комунистички, туђински ,и жидовски, наглаша вајући да југословенска влада и краљ признају само четничжи покрет,
а да су НОП прогласили за илегалан.185 Карактеристичан је овдје етав
према бротоубилачкој борби: „Ми Ровчани, не желимо братоубилачку
борбу, н!ити ћемо ј е подржати ма у ком виду, а то би неминовно морало
бити када би (ви) пришили петокраке." 186 Међутим, и поред тако оштрих пријетњи, ни овај покушај није успио.
Крајем 1941. године активирале су се и прочетничке снаге у Липову, Пољима Колашимским и Мојковцу.
Конгграреволуционарне снате из Горњет Липова формирале су
6. децембра Национални одбор, у који је ушло 11 људи на челу са Светозаром Лазаревићем, касационим судијом, као предој едником. Истог
дана ту је формиранаи „национална" чета, а за њеног иомандира („према правилнику Националног одбора") изабран је резервни поручник
Милинко Ј . Минић. Одмах се приступило уписивању људи у чету. Иако је чета ускоро имала 151 на списку, она није смјела иступигги отворено против народноослободилачког покрета 1све до долаока четника
Павла Ђуришића у Колашин (23. фебруара 1942).187
Прочетничка група у Мојковцу, коју су претежно сачињавали
официри и подофицири бивше југословеноке аојске, на челу с Јовом
Мишнићем, кофа је такође појачала ш о ј у активност, радила је повезано
са прочетничким групама у Пољима Колашинским и бјелопољском срезу. Све 'су оне настојале да :ее повежу с Дражом Михаиловићем. У том
циљу су делегирале једну групу официра и подофицира, на челу са
Капетаном Јовом Мишнићем, која ј е кренула на пуг око 1. јануара
1942. Међутим, у селу Леновини ту 1су делегацију заробили борци Б ј е лопољоке партизанске чете. Пошто су уТврђени циљеви и задаци групе,
партизаноки војни 'суд 'је њене чланове осудио на смрт.188
Крајем 1941. године грађанске и уонште прочетничке снаге у подгоричком ерезу појачале су своју активн1о1ст цротив народноослободилачког покрета. Грађанаке снаге из Подгорице настојале су да
подотанну прочетничке с н а г е у Љешкопољу, Зети, Љешанскод нахији, Пиперима и другим крајевима који су се налазили под партизанском влашћу, да формирају националистичку, односно четничну оргаАИИ—Т, I X 1ц—<1 (42), Протлас Б . Ракочевића од 1. јануара 1942.
18в Исто, I X 1ц—18 (42), Проглас Батрића Ракочевића Ровчанима од 3. јануара 1942.
187 Исто, I X 1а—350 (42), Релација 3. чете Липовског четничког одреда.
185
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Д. Јауковић, Санџак

у НОР, IV, БИГ, 1-2, 1961, 15.

иизацију. У томе су им окупаторске трупе из Подгорице пружиле, значајну помоћ.
У Љешкопољу, гдје 'су контрареволуционарне снаге из Подгорице
успјеле да оотваре свој утицај преко потпуковника бивше југословенске војске у пензији Михајла Мупоше, прочетничке снаге које су крајем
1941. почеле са формирањем тајне „националне" чете. 189
Формирање „националне" чете у Зети у ирвој половини јануара
1942. директно (је омогућио окупатор. Два моторизована италијанска
батаљова упала су 7. јануара 1942. изненада у Зету и у селу Махали
опколила трупу партизана. Том приликом су поипнула три паргизана,
међу којима и командант Зетског партизанског батаљона Нико Мараш
и комесар Горичанске чете Вогјин Божовић. 190 Пет дама касније Италијани (су пововили упад у Зету и у селима Дајбабе, Махала и Горичане
заробили (и похватали 36 партизана и одвели их у Подшрицу. 191 Учестали упади окупатора принудили су партизане да се повуку на територију ЈБеипкопољоког батаљона, тако да су националисти из Зете могли несметано да присгупе формирању сво је чете. 192
Прочетничке снаге у Доњој Љешанској нахији, које су у то вријеме уопјјеле да придобију један дио маса, пријешле су у „офанзиву"
против партизана, настојећи да овој утицај прошире и на Горњу Љ е Јланрку нахију. 193
Прочетничке онаге у Пиперима, на ч!ијем 1су се челу налазили капетан бивше југословенске војске Јовица Бољевић, бивши полицијсви
писар и вршилац дужности ереског начелника Милован Бешић и бивши
предсједник огаптине Павле Бешић, а касније 1им се придружио' и капетан бивше југословенске војске СавО Димитровић — Божовић (сви из
Стијене Пиперске), крајем 1941. и почетком јануара 1942. године такође су појачале своју активнОст. Оне су осноеале тајну организацију
под називом „На)ро!дни борци". Ј . Бољевић, М. Бешић и П. Бешић налазили су се у партизансним јединицама, тако да су несметано обилазили пиперска села: Стијену, Петровиће, Сеоца и Копиље, у кодима еу
одржавали тајне састанке >са овојим присталицама и врхшгли упис у
организацију. Међутим, њихов рад, ј е откриван и ноћу 17/18. јануара
1942. борци партизанског батаљона Јоле Пилетић су ухватили Ј . Бољевића, М. Бешића и П. Бешића, док је Саво Божовић — Дмитровић
успио да побјегне и склони се код окупатора на Врањићким Њивама.
Војни суд Зетског партизанскОг одреда ј е четничке организаторе осудио на смрт, а чланови њихове организације су разоружани. 194
189 Зборник
НОР, III, 1, док. 162, Писмо ПК К П Ј Окружном комитету К П Ј
Подгорица од 20. децембра 1941; Глас Црногорца бр. 27, од 27. јуна 1942, 4.
190 В. Тодоровић, н. д ј . , 210—011.
191 исто; Зборник НОР, III. 2, док. 26, Извјештај ПГтаба Љешкопољског батаљона од 16. јануара 1942.
192 Зборкгмс НОР, III, 4, док. 28, Извјештај Главног штаба Врховном штабу
од 30. јануара 1942.
193 Исто, III, 2, док. 32, Записник о савјетовању команданта и политкомесара
Ловћенског одреда од 20. јануара 1942.
1в4 исто, III, 4, док. 26, Писмо Главног штаба Штабу Ловћенског одреда од
23. јануара 1942; В . Тодоровић, н. д., 212—215.
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У Бјелолавлићима су иостОјала два истакнутија гфочетничка пункта, и то један у Вражегрмцима а други у јеленачној општини. Њих су
оачињавали остаци апарата старе власти, официри бивше дугословенске
војске и неколико конзервативних интелештуалаца, припадника бивших грађанских партија.
У Вражегрмце су навраћали и повремено боравили Лазар Дамјановић, судија Великог суда у Подгорици (на Подгоричкој скупштини од
13. новембра 1918. изабран за члана Извршног одбора за народно уједињеше) и артиљеријски мајор Перо Ј . Марушић, који су живјели у Подгорици, однооно' Никшићу. Онису још с јееени 1941. успјели да окупе и
једну групу сарадника у којогј еу били најистакнутији: Владо Дамјановић, бивши срески начелник у пензији, Душан Отанковић, касније, у
току 1942—1943. предсједник општине, Дамјан Вучић, бивши предсједникО'Пштине, Спасоје Радоњић, резервни капетан, Душан Вујадиновић,
поручник, учитељи Драгиша Вујадиновић и Миладин Вујадиновић и
други.
Лазар Дамј ановић и Перо Марушић оу затим постали спона изме-ђу контрареволуционарних снага у Подгорици и Никшићу и ове групе
у Вражегрмцима. Прочетничка група у Вражегрмцима, окупљајући
око себе један број истомиШљеника, покушала ј е у иеколико наврата да организује зборове националиста и да оснује „националне" одборе који би били лојални окупатору. Међутим, те покушаје онемогућила ј е мјесна партијска организација. 195
Послије доласка у Ниишић Лазара Тркље, специјалног опуномоћеника Драже Михаиловића (средином новембра 1941), прочетничке
снаге у овом срезу отпочеле су живу активНост против народноослободилачког похрета. Тркља ј е одржао састанак са Новицом С. Ковачевићем, судијом из Спиле (иод Грахова), Спасојем Тадићем, пензионером
из Пиве, једним од прва(ка лијевог крила Земљорадничке странке у
срезу никшићком, и функционером Удружења четника и Радогјицом
Никчевићем, сепарати/стом и предсједником квислинптке општттне у
Пјешивцима, изложио им циљере четничког покрета и поставио их за
повјеренике Драже Михаиловића у никшићком срезу. Том приликом
је договорено Да Н. Ковачевић формира четничку организацију у бившем велимоКом Срезу (граховока, бањска, вучедолска и рудинска општина), а С. Тадић и Р. Никчевић у осталом дијелу никшићког среза. 196
Иако еу чегнички повјереници имали задатак да на )сво:јим секторима одмах отпочну са формирањем четничке организације, Новица
Ковачевић ј е због партизанске блОкаде Никшића морао да остане у
граду ;још готово мјесец дана, а затим ј е средином децембра 1941. пошао у овој е родно1 мјесто Спилу. Док је ГраховСки партизански батаљон водио двадесетодневне борђе против Италијана на сектору Грахово—Црквице, Н. Ковачевић је готово иесметано могао да почне свој
рад. Он је окупио око себе извјестан број „угледних" људи, углавном
АИИ—Т, VIII 16—41 (Мемоарска грађа); Драгиша Перовић и други, Развитак НОБ у бившој општини Бражегрмској (рукопис).
196 Стево Ковачевић, Грахово у устанку 1941. године (рукопис).

официре бивше ј угословенске војоке и пензиониоане чиновниже, од
којих су нени били војни отарј ешине у партизаиским четама. Према
упутству кој е ј е добио од Ј1. Тржље. Н. Ковачевић ј е овојим сарадницима рекао да ј е борба партизана против окупатора преурањена и штетна и да према томе гфедставља авантуризам и да ј е Дража Михаиловић једини од избј^егличке владе и краља овлашћен да води борбу против окупатора и да ће он наредити нада то треба да буде. Затим ј е казао да треба одмах пристЈшиТи формирашу четничких вој-них формација под назив^ом „Народна војока", пренијевши при том инструкцију
Др^аЖе Михаиловића да сви војни обвезиици остају мобилисани и под.
заклетвом краљу и отаџбини.197 Н. Ковачевић, ј е затим приступио изради статута „Народне војске". Огатут ј е имао 14 тачака, а требало ј е
да га потпишу сви чланови ове вОјне организације. Према првом члану отатута, сви припадници „Народне војске" имали су да се закуну
својом чашћу да ће остати вјерни својо] држави Југославији, краљу
Петру, избјегличко(ј влади, њеним Савезницима и Дражи Михаиловићу, као и друшм вогјним старјешинама које буду одредили влада, савезници, Дража Михаиловић, или које они између себе буду изабрали,
и да ће се њиховим наређењима покоравати и по њихови.м упутствима
радити. У четвртој тачки стајало је: „Према окупатору поступаћемо по
наређењу генерала Михаиловића". 198 Чете „Народне војске" имале су
задатак да онемогућују у сводим селима партизанске акције против
окупатора.
Новица Коначевић ј е једром броју својих 1аарадника дао по један
хгримјерак статута и послао их у поједина села бившег среза велимског,
са задатком да приступе формирању чега „Народне во,ј(аке". Тако су,
поред оеталих, упућени: пешионер Стеван Л. Ковачевић, у Грахово,
капеТан Ђорђије Марковић у Јабуке, Крсто Н. Ковачевић и Никола В.
Булајић у Броћанац, поручник бивше југсЛсловенаке војске Иван Ј а ничић у Петровиће и Ријечане, Блажо Пешикан у рудинско-трепачку
оппггину, поручник бивше југословенеже војаке Стеван Мићовић у бањску опш|тину итд. 199
Припремајући зборове на којима гје требало форммрати чете „Народне војоке", четнички организатори су успјели да поколебају приличан број партизана, који су н)ацустили положаје на сектору Грахово
—1 Цршвице.
Н. Ковачевић са свогјим сарадницима организовао ј е 23. децембра
1941. у Подбожуру збор на коме је прочитан статут „Народне војске".
Пошто ј е око 50 учесника ставило потпис На статут, приступило се
формирању Спиоске чете. 200 Истога дана је (на и!сти начин) формирана
197 Исто, АВИИ, К, 1673, 1—1/1, Записник о саслушању Новице Ковачевића
у Грахову 2. и 3. јануара 1942. године.
198 Исто; Зборкгис НОР, III, 4, док. 24, Пресуда Пријеког војног суда Никшићког НОП одреда групи Новице Ковачевића од 15. јануара 1942.
199
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С. Ковачевић, нав. дјело.
Ј Ј С Т О ; Зборник
НОР, III, 4 , док.

24,

Пресуда Ковачевићу и др.

и Јабучко-загарока чета, а 25. децембра Вилушка чета „Народне војске". 201
Одмах иослије формирања првих чета „Народне војске" Н. Ковачевић ј е са (својим сарадницима о томе обавијестио команданта Никшићког одреда и Штаб Граховоког партизанског батаљона. 202
Послије ослобођен>а Грахова (28. децембра 1941) Новица Ковачевић ј е са Спио(аком четом дошао у ово мјесто, али ј е од стране партизана Грахавоког батаљона са читавом четом разоружан и ухатпен. Након петодневне истрате, Пријеки војни суд Никшићког партизанског
одреда. ј е Н. Ковачевића и седам његових сарадника осудио на смрт, а
остале чланове „Народне вогјске" ј е ослободио.203
Након добијања упутстава од Драже Михаиловића вођство тајне
оршнизације официра у Никшићу предузимало је м(јере на формирању четничког покрета. Поред официра, као организатори се појављују
и нови повјереник Д. Михаиловића Радојица Никчевић, затим директор никшићке гимназије Крсто ЈБумовић и профеаор теологије Иринеј Крстић. Ова група је у име четничке организације Драже Михаиловића донијела резолуцију и објавила проглас у којима се „сав наЈдионални народ" из никшићке области позива да се супротстави народноослободилачком покрету. Проглас су Цотписали: Радојица Никчевић, Крсто Љумовић, Иринеј Кротић, мајор Перо Ј . Марушић, капетан Шпиро С. Стојјановић и Радуле Павићевић. Радојица Никчевић
је преузео бригу око растурања прогласа у никшичкој области. О резолуцији и прО'Гласу обавјештавани су Штаб Никшићког партизанског
одреда, а црвко курира и Дража Михаиловић.
ГрЈЛпа потписника прогласа представљала је ужи одбор за организовање четничког покрета. Одбору је почетком јануара 1942. године
ггришао Јеврем Шаулић, предсједник (квислиншке општине у Никшићу, иначе члан Црногорске федералистичке странке. Поводом хапшења
групе Новице Ковачевића и разоружавања његове „Народне војске",
четнички одбор ;је 6. јануара 1942. у Никшићу организ1овао збор грађана. Јеврем Шаулић ј е на овом збору осудио народноо1слободилачки пОкрет. 204 Ј . Шаулић је, у договору са одбором, покушао' да организује је,дан збор истакнутих грађана који би подржали четнички покрет и изјаснили се против НОП. На тај збор он ј е позвао оКо 60 грађана: бивших посланика, судија, професора, учитеља и других интелектуалаца.
Али 1када ј е позвашим саоппгген циљ збора, они су изјавили да су „робови и да је незгодно узимати оружјје против (овоје браће и да желе као
робови Сачекати крај данашњем рату". 205
201 АВИИ, ЧА, к. 196, Рег. бр. 1/3 (раније: БХ-В-7417) Заклетва поручника
Ивана М. Јанчића од 25. X I I 1941.
202 С. Ковачевић, нав. дјело.
203 Зборник
НОР, III, 4, док. 24, Пресуда Пријеког војног суда Никшићког
НОП одреда групи Новице Ковачевића од 15. јануара 1942.
204 Зборимк НОР, III, 4, док. 232, Релација рада капетана Шпира С. Стојановића.
205 АВИИ, ЧА, ЦГ-У-317, Писмо капетана Владимира М. Контића Д. Михаиловићу од 16. фебруара 1943; АИИ—Т, I X 1а—144 (42), Извјештај капетана Миливоја Краљевића (без датума).
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Угаоредо са овим, четнички одбор пакушао је, одмах послије иступа Јеврема Шаулића, да организује и збор официра и подофицира
који су се налазили у Никшићу, ради доношења резолуције против
НОП. Међутим, и ова,ј збор ј е пропаО, јер ј е одзив био слаб. И два нова
покушаја пропала су из иотих разлога.206
Послије неуспјеха са организовањем зборова интелектуалаца и
официра, четнички одбор је нредложио да се формира жандармерија,
у ј угословенским униформама, шго ј е окупатор прихватио.207 То је, занраво, био једини успјех четничког одбора у Никшићу прије иступања
прскгив НОП-а Ваја Станишића.
У шавничком срезу постојале су у другој половини 1941. године
двије прочетничке групе (једна у дробњачкој, а Друга у шаранекој општини), на чијем су се челу налазили официри бивше југословенске
војске и донени грађаноки политичари.
На челу прочетничке групе у дробњачкој општини били су капетани бивШе југословенаке војске Станиша Јауковић и Иван Ружић.
Они су предузимали извјесне мјере у погледу формирања своје организацИје још одмах послије устанка, али им је након повлачења италијанских трупа из Шавника и Жабљака рад био отежан. О томе је један
од вођа ове трупе забиљежио: „ . . . Ми тамо у плакинама и у средини
изоловани (смо) од аваке помоћи. .. Талијани далеко, саобраћагј)а нема,
покрет т а к о м е онемогућен, а вести никаКве ниоткуда — >све је то оновало Сваког националисту. . . " Упркос, томе, предузимани су неки кораци у циљу окупљања и1сто1мишљеника. Међутим, крајем новвембра су
преко тог терена прошли дјелови Црногорског одреда за операције у
Санцаку, Што је вође ове прочетничке групе поколебало', тако да су
остали пасивни све до почетка прољећа 1942. године, када су пребјегли
четницима.208
На челу прочетничке групе у Шаранцима налазили су се Периша
Џаковић, судија, иначе познат као љотићевац (у вријеме петомајских
избора. 1935. године био јје, кандидат за поСланика на Љотићевој листи
у шавничком срезу), и официри бивше југословенске војске Наход Џаковић, Момчило' Џакоеић и Никола Бојовић. 209 Шаранска огаптина се
граничила са пљеваљским .'фезом, тако да су вође прочетничке групе
из Шаранаца били у могућности да одлазе у Пљевља и да се тамо еаетају '0а. четничким вођама из Санцака, каО' и са 1окупатором. Партизански неуспјех на Пљевљима нодстакао' |је ову трупу да појача овоју
активност. Уакоро' пОслије напада на Пљевља и формирања четничке
ора'анизације у пљеваљском (срезу, браћа Џаковићи и Никола Бодовић
пошли су у Пљевља. Онм су се на Илином Брду повезали оа четничким
војводом Ратком Ђуровићем, а преко њега и са представницима италиновића.

Зборник

НОР, III, 4, док, 232, Релација рада капетана Шпира С. Стоја-

Зборник НОР, III, 4, 232, Релација рада капетана Шпира С. Стојановића.
АИИ—Т, I X 1а—14 (42), Писмо капетана Ивана А. Ружића Б а ј у Станишићу од 24. априла 1942.
209 АИИ—Т, IV 56—4 (42), Пресуда партизанског војног суда при Штабу
Дурмиторског одреда Периши Џаковићу и др. од 29. јануара 1942.
207

208

(154

јанске команде из Пљеваља, с којима је одржан оасгганак на Забрђу.210
Послије састаика са ИЈталијаиима, Никола Бојовић ј е остао у Санџаку,
а Периша Џаковић са браћом (Наход и Момчило Џаковић) вратио се у
Шаранце, са задатком да формирају чвтничку организацију у шавничком срезу. По доласку у Шаранце они су формирали једну четнИчку
групу од десетак људи, а затим су се повезали са тројицом присталица
из Буковица (браћа Јефтовићи—Томићи).211 НамјераЈвали 1су да се пове!жу и са капетаном Станишом Јауковићем и да му предаје упутства,
којасу добили у Санџаку, за формирање четничке организације у дробњачко(ј опшшини, али у томе није1су успјели. 212 Периша Џаковић ое
затим са овојрм групом одметнуо у шуму, али су средином јануара
двије чете Никшићког и Дурмиторског парггизан)аког одреда усцјеле да
његову групу заробе и на тај начин онемогуће формирање четничке организације у дурмиторском орезу.213 Партизански војни суд при штабу
Дурмитцрског одреда ј е групу Перише Џаковића осудио «а смрт (29.
јануара 1942).214
Крај 1941. године у Црној Гори, «ао ш(то се види, протекао је у
знаиу настојања приаталица Драже Михаиловића Да формирају четничку организацију, с једне, и руководстна народноослободилачког покрета да их у томе сприј ече, са друге стране. У једном дијелу Црне Го~
ре четничка организација је успјела да се конституише. Између народноослободилачког по1крегга, коди ј е био за бескомпромиану борбу против окупатора, и четничке организације Драже Михаиловића, која је
ишла. за разбијањем те борбе, ослањајући се при том на окупатора,
створен ј е на тај начин непремОстиви јаз, и њихови су се односи већ
на самом почетку толико заоштрили да ј е питање оружаног сукоба
између њих било1 само питање дана.

210 Бранко Перовић, Прикреме
за устанак и његов развој у срезу шавничком (дурмиторском) од окупације до краја 1941. године, ВИГ, 2, 1952, 38.
2И лсто, АИИ—Т, IV 56—4 (42), Пресуда Периши Џаковићу и др.
212 Б. Перовић, нав. дјело.
218 Исто; Зборник НОР, III, 2, док. 21, Писмо Штабу Дурмиторског партизанског одреда Штабу Никшићког одреда од 15. јануара 1942.
АИИ—Т, IV 56—4 (42), Пресуда групи Перише Џаковића од 29. јануара
1842.
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ГЛАВА

ЧЕТВРТА

ОРУЖАНИ СУКОБ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ПОКРЕТА И
ЧЕТНИКА ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА
Крај 1941. шдане униО' је битне промјене у констелацију ратујућих страна у II свјепском рату. Петот децембра 1941. Црвена армија је1
прешла у противофанзиву ®од Москве. Осмог децембра САД су ушле
у рат Цротив Јапана, а 11. деце;мбра објавиле су рат и силама Ошвине
— Њемачкеј и Италији. Мноте до тада неутралне државе Америке објавиле су рат Њемачкој, Италији и Јапану. 1 У Вашин1Тону су 1. јануара 1942. године владе 26 еавезничких дргКава, на челу са СССР, САД
и Великом БританИјом, потписале Декларацију Ујеиишених нација,
којом су се обавезале да употријебе све своје снаге против чланипа
Тројног пакта и да ;ни једна не потпише еепаратни мир с непријатељем.
Ови догађаји, као и посебни споразум САД и Велике Британије да
обрачуну са гиемачким и италијанскгпи енагама треба дати првенство у
односу на јапацске снаге на Далеком истоку, улили су наду и отворили
перспектИву поробљеним народима у Енропи да ј е слом хитлеризма и
фашизма неминован и близак.2
Оваква међ-ународна политичка ситуација имала је утицаја и на
развитак народноослободилачког покрета у Југославији, нао и на његов међународни положај. ЈугОсловенсКа емиирантока влада, која је
своју политичКу концепцију забнивала на претпоставци да ће четнички равногорски покрет представљати одлучујући фактор у посљератном уређешу ЈугославИје, улагала је напоре нод савезничких влада
да ее Дража Михаиловић призна као једини вођа отпора у земљи, и да
се партизанске снаге (ставе под Јвегову команду. Све буржоаске политичке групације у емиграцији плапшле су се јачања народноослободилачког покрета у земљи, на чијем је чеду етајала КПЈ, па су четнике
Д. МЈиХаиловића прихватиле као општејугословенски покрет.5 Међународни догађаји и развитак НОП-а у земљи утицали су на гтромјену ју1
2
3
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СССР, Веллхом (Уттествсппоп воШе 1941—1845, Москва 1964, 109.
Исто, 127; Владо Стругар, Рат и револуција,
107.
Д у ш а н Пленча, н. дј.,
—94.
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гослоеенске владе. Једанаестог јануара 1942. образована је влада Слободана Јованов1ића. То ј е значило преаагу оних снага које су се залагале
да се будуће државно уређење Југославије успостави на начелима предратног уређеша. Програм нове владе био је изразито великосрпски и
контрареволуционаран. Влада С. Јовановића је осудила народноослободилачки понрет као аванТуризам и насиље, а равногорски покрет
прихватила као носиоца њене политичке акције. Дража Михаиловић,
који је краљевим указом од 7. децембра 1941. произведен у чин генералхптабног бригадног генерала, постављен ј е у новој влади за министра војске, морнарице и ваздухопловства. Он је 19. јануара 1942. унапријеђен у чин дивизиј/ског генерала. Ускоро затим, 22. јануара 1942,
влада је четнички покрет Драже Михаиловића и званично прогласила
Југословенском војском у отацбини.4 Осим тога, Д. Михаиловићу су
дата ванредна овлашћења која су му омогућила да у име владе и Круноког савјета доноси одлуке из надлежности •врховног команданта и
предсједника министарског савјета. 5 Поред ове потпуне моралне подршке, четницима ј е убрзо почела да стиже и оружана и материјална помоћ. Влада Велике Британије је у потпуности подржала ставове и програм владе С. Јовановића, четницима је почела слати помоћ у новцу,
одјећи, о(ружју и другом ратном материјалу, а у јануару 1942. упутила
је новог представника (мајора Атертона) код Драже Михаиловића.6
Подршка југословенске владе и прихватање за опуномоћеног представника у земљи и повлачење главних снага народноослободИлачког
покрета из Западне Србиј е подстакли су Дражу Михаиловића да отворено и одлучно иступи против НОП-а и у другим крајевима земље.
Већ приликом повлачења главних партизанских снага из Србије Д.
Михаиловић ј е испољио намјеру да авоју акцију прогпири на Црну
Гору. Крајем новембра он је, преко капетана Рудолфа Перхинека и
поручника Мирка Куклића, четничким вођама у Црној Гори послао
новац, овлашћења, разне директиве и „читаве џакове вести", а Павла
Ђуришића је п!озвао у овој штаб.7
Намјера Д, Михаиловића поклапала се са жељом прочетничких
анага у Црној Гори. Готово у исто вријеме прочетничке снаге у бераноком срезу, које су већ биле; у ти>јесној вези са саојим истомишљеницима у сусједним срезовима (андријевичком, бјелотвдском и молашинском), унидјевши да шрадњу са окупатором народ не прихвата радо,
дошле !су ета идеју да Павла Т^уришића, који је још у октобру наименован за командангга четничних снага у Лимској долини, пошаљу код Д. Михаиловића, да би од њега прибавио потребна упутства и овлашћења за формирање четничких јединица. Поред практичних разлога,
4 Исто, 115 — 124; Јован Марјановић, Прилози
историји сукоба НОП и четника Драже Михаиловића
у Србији 1941. године, Историја X X века, I, 225.
5 Душан Пленча, н. д ј . , 116.
6 Мишо Лековић, Боравак
британске војне мисије на ослобођеној
територији Црне Горе и југоисточне
Босне
(фебруар—април 1,942), ИЗ, 1—2, 1971.
301—328.
7 РСУП—Т, Писмо Рудолфа Перхинека и Мирка Куклића од 29. новембра
1941. Павлу Ђуришићу (Доказни материјал о кривици групе сепаратиста и четника на челу са Јовом М. Поповићем).
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рачунало ее да ће се с Михаиловићевим овлашћењима постићи и потребан пропагандни ефекат у народним масама.8
Перхинек и Куклић, на повратку ,из шТаба Д. Михаиловића, стигли су 8. децембра 1941. у санџачко село Драгојловиће, одакле су преко
капетана Миливој а Обрадовића, команданта Раоовоко-бистричког четничког одреда, ухватили везу с Павлом Ђуришићем. Они су позвали
Ђуришића да хитно дође код њих, одакле је имао да продужи к Д. Михаиловићу.9 Десетак дана касније Ђуришић је већ био у штабу Д. Михаиловића. Михаиловић је Ђуришићу саопштао да четничка акција
против партизана у Црној Гори, као и акција за остваривање четничког
програма, треба да отпочне управо из Ђуришићева штаба.10 У вези с
тим, он му је, дао низ наређења, упутстава и инструкцИја. Михаиловић
ј е 20. децембра 1941. потврдио наименовања четничких команданата у
Црној Гори: Лашића ]е поставио за команданта свих четничких одреда
у Црној Гори, а Ђуришића за команданта Лимоних четничких одреда
(територија андријевичког, беранског, кодашинаког,
бј елопољског,
пљеваљског и пријепољског среза). У писму које ј е Д. Михаиловић, по
Ђуришићу, 20. децембра 1941, упутио Ђорђију Лашићу, овој двојици
четничких команданата дају се овлашћења да постављају :ко,мандно
особље на својој територији, а затим да повову виђеније људе и да у
заједници с њима при четничким штабовима формирају политичке одборе чији ће основни задатак бити да помажу четничку акцију.11 Четнички команданти у Црној Гори су добили овлашћења да за рачун
својих одреда могу вршити разгае позајмице у народЈу (у новцу, храни
и др.).12
Михаиловић ј е 20. децембра 1941. упутио Ђ. Лашићу наређење да
се ови активни и резервни официри и подофицири и војни обвезници
бивше југословенске »одске одмах пријаве и ставе на раополагање четничким комавдантима у Црпој Гори, без обзира на чин и положај који
су раније имали. Посебан значај овог наређења јесте у томе што' му ј е
Михаиловић, као' званични представник владе, дао важност огласа мобилизације и, позивајући се на то да нико није разријешен заклетве
„на верност краљу и Отацбини", упозорио је да ће гавако' ко му ее не
одазове бити ^сматран вој|ним бјегунцем и да ће му се суДити по ратним
законима Југословенаке војаке. 13
Са Михаиловићев'им упутствима Павле Ђур'ишић се 30. децембра
1941. вратио уЦрну Гору.14
'
"
8 АВИИ, Накнадна четничка архива, ЦГ-Х-2051, Извјештај четничке провенијенције, непознатог аутора.
8 АВИИ, Накнадна четничка архива, ЦГ-У-2350, Писмо Р. Перхинека и
М. Куклића од 8. децембра 1941 (Препис Државне комисије за утврђивање ратних
злочина окупатора и његових помагача).
10 АИИ-—Т, I X 1а—344 (42), Препис наређења Штаба Лимског четничког
одреда, стр. пов. бр. 11, од 9. јануара 1942.
11 АИИ—Т, X I 1а—12 (41). Михаиловићево писмо, познато под називом Инструкције, објављено ј е у Зборнику
НОР, Ш, 4, док. 185. Међутим, због низа
штампарских грешака и других пропуста, не може се користити из овог Зборника.
12 Документи о издајству Драже Михаиловића, док. бр. 2.
13 Зборник
НОР, Ш, 4, док. 186.
14 Глас
Црногорца
бр. 13, 18. април 1942, 2, Први национални покрет против комуниста у Црној Гори.
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Политички

програм

и циљеви

четничког

покрета

Четничка организаијија Драже Михаиловића у почетку није имала одређене концепције ни у погледу свог политичког програма ни у
погледу својих циљева. То ј е и природно, јер ј е тада било тешко предвидјепи ток рата уопште и развитак народноослободилачког покрета
у земљи. Зависно од тога, четнички програм, као и сами понрег, доживљавао ј е евоју еволуцију током рата и добијао изразитија обиљежја.
Др почетка народнооелободилачке борбе коду /оу против окупатора
повели партизаноки одреди, Д. Михаило/вић није изноеио друш политички програм осим уздржавања од борбе против Њемаца и проповиједања борбе против Хрвата и Муслимана под видом заштите ерпеког
живља. 15 Иако је борба против окупатора истицака као оппгга парола,
вођетво четничког покрета Д. Михаилоиића је стајалО' на етановишту
да се проггив Њемаца не предузима гошхта прије но- што њихове трупе
буду таањене или окупација напуштеца, а за тај моменат бити спреман и сопственим снагама успоставити власт и завести ред у земљи.10
Послије отпочињања ослободилачке борбе непријатељски став према
руководству НОП постаје једна од основних компонената четничког
програма.
Карактеристично је да ј е четничкјо вођство у почетку било непријатељски расподожено црема влади генерала Симовића, оптужујући ј е за капитулацију и бјекство' из земље. 17 Међутим, плашећи ое
сталног ј-ачања НОП-а и његоног великог утицаја у народним масама,
оНо је дслста брзо еволуирало у [свом приближавању емигрантској влади. У ослонцу на легитимјну владу и њену моралну подршку четнички
покрет је тшдио једини излаз да се постигне равнотежа, а можда и
црестиж у однаау на НОП.
Четнички покрет Д. Михаиловића у почетку се ослањао готово
искључиво' на официрски кадар (управо, на онај његов диО' који ј е
избјегао заробљеништво'), полицију и жЈандармерију, и представљао је
прИје евега војничку творевину. У току љета 1941. почињу му прилазИти изВјеани политичари, припадници бивших грађананих партија (Земљорадничке, Републиканаке, ДемокраФске, Социјалдемократске
и
других). У то вријеме он добија политичку боју, формира се Пентрални
национални комитет, па и политички програм добија одређеније контуре.18
I
Први четнични политички програм, за Који се зна, приписује се
/Београдаком политичком одбору Д. Михаиловића, а 1настао је крајем
љета 1941. године. Њега је у Лондон цренио МихаиловоЉев опуномб'ћеник др Милош1 Секулић.19 Овај програм је имао четири дијела, односно тачке:
15 Јован Марјановић, Прилози
рија X X века, I, 170.
16 Исто, 198.
17 Исто, 196.
18 Исто, 178—179.
19
Исто, 179.
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Први дио, под насловом „Рад за време трајаша рата", предвиђао
је: одржавати непријатељски !став према окупаторима и њиховим помагачима, али до даљег не улазити у непосредне борбе, осим у случајевима самоодбране као ш о је случај у Хрватској, а гдје се ради о саМоодбранГи ерпаког живља подржавати га и пб Могућнаоти дириговати
борбом; настојати да се по сваку цијену онемогући грађански рат међу
Србима; владу у емирграцији сматрали легалном док рат траје и по могућности одржавати везу са њом; на терену наћи поуздане људе преко
којих ће се реализозатп оно што се закључи; наетојати да се организација прошири на све земље Југославије; 20
Друга тачка програма („Рад у прелазном времену") предвиђала ј е
потребне припреме како би се у данима слома окупатора могле извршити ове акције: 1казнити гаве оне који су служили непријатељу и који
су овјеапо' радили на истребљењу српоког народа; омеђити „дефакто"
ерпске земље и учинити да у њима остане само српски живаљ; пооебно имати у виДу брзо и радикално чишћење градова и њихоШ попуњење свјежим српаким елементом; израдити план за ч и ш ћ е њ е или
помјерање сеооког становништва, са циљем хомогености српаке државне заједнице; у ерпској јединици као нарочито тежак проблем узети
питање Муслимана и по могућности ријешити га у овој фази, и унапријед одредити које и какве јединице треба да проводе извршење,
ових програмских тачака; 21
У преасталим двј ема тачкама програма истиче се да ј е идеал јака
и хомогена арпска државна 'јединица, политички и економаки способна
за живот, која ће послужити ширим политичким комбинацијама, док
се у Цагледу унутраппБег политичког и социјалног 'уређења наглашава
да то питање „за сада" не треба третирати.22
Оиај програм био ј е намијењец иностранству и није познато да ли
је допро до народних маса и какав је утицај имао на њихово опредјељење. Но, треба иатаћи да су основне миели из овог програма, истина
шире развијене и допуњене, ушле и у касније нацрте и црограме четничког покрета.
Непгго касније четнички програм је добио потпуније контуре. 20.
децембра 1941. Д. Михаиловић ј е доставио Ипструкције
четничким командантима у Црној Гори Ђ. Лашићу и П. Ђуришићу. Оне предсггављај у програмски докуменат. То је, према досадашњим научним истраживањима, први докуменат овакве природе с потписом Драже Михаиловића. Ту је истаннуто да су четнички одреди наставак бивше Југословенске војске, чији је циљ:
Исто, 179.
Исто, 180.
22 Исто. — Михаиловић се касније оградио, истина декларативно, од програма који је Секулић однио емигрантској влади, истичући да он прије свега води војничку акцију, а да га политика, наводно, не интересује. У вези с тим Михаиловић ј е 24. августа 1942. упутио депешу предсједнику југословенске владе:
„Секулић је понео собом једну нашу преставку али то није био политички програм него излагање ситуације и наших потреба" (АИИ—Т, I X 16—14 (42), Депеша
Д- Михаиловића бр. 450 (препис).
20

21
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1) борба за слободу „целога народа" под окриптом краља Петра II;
2) стварање велике Југославмје и у њој велике Србије етнички
чисте у границама Србије, Црне Горе. Басне, Херцего^вине, Срема, Б а ната и Бачке;
3) борба за укључивање у југословеноку држав-у још неоолобођених оловеначких територИја под Италијанима и Њемцима (Трст, Горица, Истра, Корушка), као и Бугарске и сјеверне Албаније са Скадром;
4) чишћење државне територије од свих „народних мањина и ненационалних елемената";
5) створити непосредне заједничке граНице између Србије и Црне
Горе, као и између Србије и Словеначке, чишћењем Оанџака од албанског и муслиманског и Вооне од хрватског и муслиманског живља;
6) кажњавање усташа и Муелимана „коди су у трагичним данима
немилосрдно уништили наш народ";
7) кажњавање ших ^оних ко-ји еу криви за априлску катастрофу;
8) у крајевима очишћеним од „народних мањина и ненационалних
елемената" извршити насељавање Црногораца (у обзир долазе „сиромашне Исправне и цоштене породице");
9) осигурање јеДног политичког ти!јела које ће „водити државни
брод смерима ошптенародних тежњи и интереса".
У вези са овим циљевима, Михаиловић је поручио Лашићу и Ђ у ришићу; „Учините еве што је у Вашој моћи да ое сав национални елеменат у Црно(ј Гори кзврста што пре у наше одреде, јер се догађаји ређају вратоломИом брзином и не смеј,у нас затећи неспремне" .23
Четнички политички програм добио ј е конкретНу разраду у дијелу Михаилов1ићевих инструкција у којем ее четничким одредима у
Црној Гори дају задаци и правци дјејства „у главНом тренутку". Ови
задаци су предвиђали да се дијелом снага, у сарадњи са Јаворскггм и
Голијским одредом, дјејствује долином Лима правцем Бијело Поље —
Сјеница, са задатком да се Пештер очисти од муелиманског и албанОког живља: да се диЈеЖм снага, у сарадњи с а ^ е т х о Д Ш м и Копаоничким одредом, дјејствује преко Чакора ка Метохији, са задатком да се
територија на томе правцу очисти од Албанаца, као и да се пресретну
они који ће бити прогоњени из Пештера, одноено Оанџака; да се са
снагама из облаети Никшића, у сарадњи с лијевом Дангићевом колоном
која ће дејствовати преко Маотара, Дјејствује правцем црема Дубровнику, са задатком да ее он ослободи; најзад, дијелом снага дјејствовати
к а југу, у циљу заузимања Скадра, и са те |стране обезбиједити Црну
Гору од упада Албанаца. 24
Михаиловићдве .жНетрукЈЈИје. умножене су у Лашићевом штабу
почетком јануара 1942. године. На бази њих Лашић ј е 7. јануара објавио проглас под насловом Брако Црпогорци,
сав прожет велико(српским
национализмом. Перспектива у ТгбТледу борбе против окупатора ту ј е
23 АИИ—Т, X I 1а—12 (41); Ј . Марјановић, Прилози
историји сукоба
НбП
и четника ДМ, 181, Батрић Јовановић, н. д ј . , 444.
24 АИИ—Т, X I 1а—12 (41), Инструкције Д. Михаиловића од 20. децембра
1941.
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дата доста нејаано. Оштрица је уперена много више против такозваних „аиаЦионалних елемената" — Албанаца, Мађара, Муслимана и
ХрватаГ Борба против њих се третира као ^^страга потурш^а" и као
борба против „некрсти" и истјеривање „губе из тор;'ше::.23' У"прогласу
се поставља као најаветији задатак: да се 1Хо%џсте_све _ сЂпс№_земље
од звјерова
који с у нас за вријеме
овог најстрашнцјег
ропстза
м,училп
и убијали" .26
Великосрпски став чегничког програма такође је изражен у наредби команданта Љеворечког четничког батаљона од 18. јануара 1942.
којом 1се ЈБев(аречани позивају да се овратају у националне редове и
образују „јаки национални фронт". У наредби је истакнуто да се треба
борити за четири основна елемента: за слободу, за добро !народа, за
краља, за велику Југославију. ПоСебно је наглашено да ће Срби бити
стожер „Велике Југославије", да ће „нацИонално исправни" Срби бити
награђени, а особито сељаци и радници, јер ће бити насељени у богатим равницама јужне Мађарске, румунског Баната, Метохије, Санџака,
Босне и Херцеговине, које ће бити „очишћене ^од свих анационалних
елемената". „Орем, Банат, Бачка, Србија и Босна и Херцеговина, у будућој великој Југославији биће пивб ноЕе Државе, где ће се само1 мислити, говорити и ралити и дисати само српски".27
Када је ријеч 10 четничком програму и четничким политичким
концепцијама, потребно је обратити пажњу и на четнички став (и његову еволуцију) према народноослободилачком покрету. Тај став је све
до средине Ј!е(сени 1941. године био доста нејасан и нердређен. Програм
Београдаког политичког одбора био- је намијењен инојстранству, па то!
питање, из одређених разлога, није потпуније разматрао. У њему ј е
чак изричито наглашено да питање унутраапњег политичког и социјалног уређења, што треба довести у везу са платформом НОП-а, не треба третирати „за сада", и једино' се истиче да треба онемогућити „грађацски рат међу Србима".28
Четнички став према НОП-у потпуније је дошао до израза у другој половини јесени 1941. године. У в|ријеме када је руководство НОП
покушавало да ио|стигне споразум 1са четницима о заједничкој борби
против окупатора, четничко вођство' („Команда Војночетничке организације у Шумадији") је објаиило један проглае у коме се каже да је
цијела земља организована у „©ојно чегништво" у чијим се редовима и
на чијем се челу налазе „исправни срцаки официри, подофицири и
обвезници", али да у шумама има и друга организација, организација
партизана, која изводи извјесне операције које нијесу у складу оа идејом вО'јске већ за собом имају подитичТ-су ил^ личну позадину) која доводи до не1слоге. У прогласу се истиче да четничка организација добија
позиве за преговоре од разних партизанаких ^група, али попгго се четници боре „еамо у оквиру дате заклетве за краља и отацбину" •— нијеАИИ—Т, I X 14—2 (42).
Исто.
АИИ—Т, I X , 1а—356 (42), Препис наредбе бр. 5 команданта Љеворечког
батаљона за 18. јануар 1942.
28 Јован Марјановић, Придози историји сукоба НОП и четника
ДМ, 180.
25

26
27

су овлашћени да преговарају било са нојом групом. И, на нрају, партизани се позивају да :се боре заједно са четницима, али „само у о:квиру
положене војничке заклетве", наглашавајући да ће се енаки Орбин ко!ји
и даље остане у акцији ван во{јно-четничке организације сматрати за
„издајника и злочинца евога народа". Партизанима се посебно свреће
пажња да се уздрже од преране акције, да не изазивају непријатеља
ко-ји би могао' да изврши репресалије против становништва. Овим прогласом ј е војно-четничка организација позвала „сву браћу Орбе да буду
1спремни за заједничку борбу противу вековног непријатеља свих Словена а нарочито Срба".29
У инструкцијама Д. Михаиловића четничком вођству у Црној
Гори (од 20. децембра 1941) истакнуто је да четничка борба мора имати
карактер чисТог нациОнализма. Због тога, као и због циљева за чије
су оотварење четнички одреди имали да се боре, а имајући у виду и
развитак међународне политиЧке ситуације, Д. Михаиловић ј е писао
црногорсним четничким вођама: „Са комунистима
партизанима
не
смије бити никакве
сарадн^е јер се они боре против династије
а за остварење
социјалне
револуцијеУшто
никад не смије бити наш циљ, ј е р
смо ми једино
п пскључиво
борци за краља иГотаџбину
% слободу
народа" (подвукао Р. П.).30
V
Михаилов'ићеве инструкције подстакле су четничко вођство у
Црној Гори на енергичнији иступ против НОП. У прогласу од 7. јануара Лашић је НОП назвао магловитим путем, а његове пароле примамљивим лозинкама „заведених 1С,инова".31 Лашић ј е позвао присталице
да форљшрају своје јединице на „чисто" нацио«алн1о1ј основи и да не
дозволе да „посебне политичке групације растржу нашу народну снагу и ивкоришћују -ј|е у чисто партијске сврхе, те да нам онемогуће извршење узвишеЦог задатка коди је од пресудног значаја за нашу будућност". 32 Десетак дана касније командант Љеваречког четничког батаљона (капетан I класе Видак Зечевић) упутш> је партизанима поруку
„да ее нимо не шали" да скине југословенаку, одросно' четиичку заставу „ко ја се прсва залепршала у колијевци Васојевића у нашој дивној
Лијево'ј Ријеци; која се прва овога пута залепршала у Нрној Гори". 38
У овом документу се осуђује Комунистичка партија, „кофа не познаје
по своме програму 1ни српство ни славеиство', (ни брата за брата, ни породицу ни нашу авету веру, већ еу јој сви народи једнаки и сви су
другаригаамо'јеоу ли њихова Партија макар да је и Турчин, Арнаутин,
Јевреј, Италијан или ма жо други".34
Крајем 1941. и почетком 1942. године четНичке вође су отпочеле
бје!сомучну цропаганду против НОП-а. Истицало се да партизани прије
29 Институт за раднички покрет Србије, Фонд ДМ, Шумадијски корпус, бр.
9, „Поклич из шуме Војночетничке организације Југословенске војске упућен
српском народу".
30 АИИ—Т, X I 1а—12 (41), Инструкције Д. Михаиловића.
31 АИИ—Т, I X 1ц—2 (42).
32 Исто.
33 АИИ—Т, I X 1а—356 (42), Препис наредбе бр. 5 команданта Љеворечког
батаљона за 18. јануар 1942.
34

Исто.

свега остварују програм КПЈ, тј. желе да успоставе своју диктатуру,
да им ј е тежња да разоре морал широких народних маса, да руше светињу брака и породице, а да паролом осло-бодилачке, борбе против окупатора желе да привуку несвјесне народне масе и да их иокористе зг
•авоје странач,ке сврхе. То је све четничким вођама требало да послужг
као оправдање за борбу против НОП-а. Пошто ј е постављен за министра војсне, Д. Михаиловић је [авој^им јединицама као први задатак поставио да унихпте партизане наводно као кочницу јединствено организованог покрета, јер ће тек Послије њиховог уншцтења бити могуће
почети борбу цротив окупатора. 35
Четнички програм је у основи имао усконацИонални — великосрпски характер. Он се наслањао на концепције најконзервативиијег
Дигјела 'орпске буржоазије између два рата. 36 Као' алтернатива про^ам^
НОП, односно КПЈ, он је могао' бити прихватљив само за најреакционарније великоорцаке онаге, у првом реду официре и подофиццре бивше југословеШаке војске, припаднике жандармерије и полиције, државне функционере и чиновнички апарат старе власти, Конзервативне
грађанске политичаре (припаднике ^српских грађанских партија) и један дио ијнтелектуалаца старије генерације који су школовани уочи 1
свјетаког рата цретежно у Србији (некадашњи тзв. „омладинци") и
средње генерације кој а је школована и васпитана у велико/арпском духу у прним годинама послије ујеДињења, ;када је ут^ицај К П Ј био још
скроман. За један дио 1оељачких маса, па чак и (интелектуалаца, коЈе су
пришле четничном понрету не може се рећи да јСу то учиниле зато' што
су биле задовољне посТавкама и рјешењима која им је пружао овакав
четнички програм. Оне су му углавном пришле због тога што је иза
четничког покрета стајала легитимна влада која је била призната, подржЈавана и помагана од савезника.

Формирање

Лимско-санџачког

четничког

одреда

Павле Ђуришић се зраТио из штаба Драже Михаиловића са титулом четничког војводе. 37
По повратку из Михаиловићевог штаба, ЂуриШић ј е предузео
енергичне мј;ере за извршење задатака које ј е тамо добио'. Он је почетком јануара 1942. године у селу Заосгру (код Берана) организовао
35

1945.

РСУП—Т, Записник о саслушању Војислава Лукачевића од 6 .априла

Јован Марјановић, Устанак и НОП у Србији 1941, 189.
Први национални
покрет против комуниста у Црној Гори, Глас Црногорца
бр. 13, 18. априла 1942, 2. — Ђурипшћ Ј е Р°ђен 9. јула 1907. године у Подгорици.
Основну школу и нижу гимназију з а в р т и о *је у мјеСТу рођења. Како је рано остао
без оца, школовање ј е наставио у Јреранама (почео учитељску школу, а при крају
друге године пријешао у гимназију), гдје ј е бригу о његовом издржавању преузео његов ујак Иатар Радовић, судша^иначе четник из одреда војводе Вука.
У кући ујака добио ј е прва'сазнања о четништву, тто^^без^^еуШЕе утицало на
његово политичко опредјељење. По завршетку седмог разреда гимназије ступио
36

37
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збор официра, грађанских политичара и других грађанских снага из
бераиоког среза, које ј е упознао са инструкцијама Драже Михаиловића. 40 На збору ј е прихваћена наредба Д, Михаиловића о постављењу
Павла Ђуришића за команданта четничких снага на овој територији.
Ђуришић је затим приступио' формирању штаба Лимаког четничког
одреда који би обједињавао све територијалне четнЈичке одреде у беранском срезу. Ђуришићев штаб, који ј е за сједиште изабрао село Заостро, добио ј е назив Горски штаб бр. 1 5 В е ћ 5. јануара Ђуришић ј е
поставио командно особље четничких јединица у беранском срезу, а на
располагање ј е имао 32 активна официра бивше југословенске вој ске
и већи број подофицира.41 За начелника штаба Лимаког четничког одреда постзЈвљан ј е капетан Радомир — Рајо Поповић (син Милана Поповића, познатог грађаноког политичара у беранском срезу), за ађунтанта штаба — потпоручник Марко Вуковић, за вршиоца дужности
помоћника команданта Светозар Добрашиновић (један од првих Ђуришићевих 'сарадника, бивши предсједник манастирске општине), за шефа. пропагандног одјељења поручник Дмитар Ђукић, за шефа економског одјељења интендантики поручник Никодим Ралевић. за командира Штапске чете поручник БранкО' Ђурашковић, а за одржача везе
оа потчињеним штабовима и обављање повјерљивих послова ван пггаба капетан Драгиша Бајић. За среаког !команданта четничких одреда
за срез берански, са сједиштем у селу Виницкој, постављен ј е мајор
Божо Јоксимовић, а за његовог ађутанта ваздухопловни капетан Б о жидар Ћеранић. Истовремено, Ђуришић је наименовао старјешинско
особље Ржаничког, Будимаког, Поличког, Манастирског, Горњоселског, Брзавског и Беранског четничког одреда. За команданта Ржаничког четничког одреда, са сједиштем у Калудри, постављен ј е мајор
Милорад Јоксимовић (син Томе Јогасимовића, познатог грађанског политичара), а за његовог ађутанта поручник Божидар Коматина. За команданта осталих одреда постављени су: Будимског •— капетан Мирко
Бабовић, Поличког — капетан Симо Поповић, Манаатирског —« мајор
Миомир Цемовић, Горњоселског —• Радоје Шћекић (грађански политичар), Брзавског — ваздухонловни на.редник Радојко Фемић и Бераноког — капетан Никола Трифуно1вић. За сједишта одреда одређена су
сљедећа Мјеста: за Будимаки одред — Будимља, за Полички — село
Горажде, за Манастирски — Виницка, за Горњоселаки — Праћевац,
за Брзавски — Брзава, док ј е за (аједиште Беранског четничкОг одреда
ј е у 55. класу Војне академије (1927. године), из које 1930. године излази као пјешадијски потпоручник. Прве године службовања провео је у Сарајеву (10. пјешадијски пук — Таковски и Пјешадијска официрска школа), а. 1934. године, по
молби, прелази у Беране, прво као командир вода а затим (послије капетанског
испита) командир 1. чете 48. пјешадијског пука. На дан уласка Италијана у Албанију (7. IV 1939) послат је са четом у Плав, одакле успоставља везу са извјесним личностима у Албанији у циљу организовања обавјештајне службе. (Милорад Јоксимовић, Павље Ђуришић, Гласник СКИД „Његош", св. 5, 1960. 85.).
Напомене 38 и 39 су отпале при коначној редакцији текста.
40 Први национаљни
покрет, Глас Црногорца бр. 13, 18. априла 1942. 2.
41 АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1176/1, Наредба П. Ђуришића пов. бр. 2, од 5. јануара
.1942.
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од.ређено Беране, гдје су се налазили италијански гарнизон и команда
дивизије
Венеција.42
Послије пастављања старјешинског особља на подручју Лимског
четничког одреда Ђуришић је преко својих команданата ггозвао све
активне подофицире, жандарме, финансе и граничаре да се одмах јаве
у његов штаб ради распореда. За недолазак Ђуришић је упозорио на
„законске мере". 43
Ускоро по формирању штабова лимских четничких одреда Ђуришићу је пришла цјелокупна антикомунисгичка милиција са подручја беранског ореза, која је у свом сасггаву имала око 500 припадника.41
Поелије ослобођења Колашина (5. јануара 1942) у 3;аостро је добјегао
Љубо Минић са групом од 42 човјека из колашиноно-речинске ошптине, који су до тада припадали антикомуршстичкој милицији.45 Ускоро
затим Ђуришићу се прикључила и група РаДојице Оровића са око 80
људи.4р Снадбјевени ицструкциј ама Д. Михаилоовића и наређењем о
мобилизацији свих активних и резервних официра и подофицира и војних обвезника, четнички команданти су одмах приступили уписивању
људства. у четничке одреде.
У међувремену Ђуришић је при свом штабу формирао Сресжи
политички одбор, одаосно Политички комитет, како је најчешће називан. У тај одбор увео је најконзервативније грађанске Политичаре, који су још од јулског устанка имали непријатељски став према народно-ослободиЛачком Иокрету: Милутина Јелића, бившег директора гимназије и народног посланИка на листи ЈНС, Милана Поповића, члана
Демократске странке, Тому Јоксимовића, племеноког капетана а затим
42 Територијални четнички одреди имали су сљедеће чете: Ржанички
одред—Лушко—Загорску
(командир жандармеријски капетан Милан Кастратовић),
Калударску (поручник Милоња Анђић), Ровачку (потпоручник Љубомир Девић)
и Ржаничку (командир је одређен касније); Будимски—Петњичку
(поручник Драгутин Барјактаровић), Дапсићку (капетан Вуксан Цимбаљевић) у Будимску (поручник Милутин Бабовић); Полички—Маштанско-драгосавску (поручник Ристо
Вукадиновић), Горашку (поручник Вукић Ђукић) и Заградску (поручник Никола Трифуновић); Манастирски—Виницку
поручник Милија Ћеранић), Бучичко-печичку (поручник Милић Бојчић), Црновршко-лужичко-долачку (поручник
Милан Вуковић) и Беранселско-велићску (поручник Радосав Миловановић); Горњоселски
—Праћевачку (наредник Божо Раичевић); ЈИубничку (5. јануара је за
командира чете постављен жандармеријски наредник Велимир Пешић, али ј е 10.
јануара настала измјена па је умјесто Пешића за командира постављен водник
те чете Милић Обрадовић), Курикућку (наредник Радивоје Шекуларац), Главачку (потпоручник Јован Божовић), Басташку (Васо Бешић) и Заградску (Радосав
Шћекић); Брзааскм-Штитарско-рујичко-калударску (поручник Владо Шћепановић), Пријелошку (Милија Недовић) и Брзавско-крушку (потпоручник Милан
Фемић1 и Берански
— I беранску (капетан Милош Павићевић) II беранску (капетан Тома Кастратовић). — Заострачка чета била је самостална и дјејствовала
је под непосредном командом Павла Ђуришића. (АЈВИИ, ЧА, ЦГ-В^1176/И, Наредба
П. Ђуришића пов. бр. 2 од 5. јануара 1942; АИИ—Т, I X 1а—1 (42), Наредба П.
Ђуришића пов. бр. 13, од 10. јануара 1942).
43 АИИ—Т, I X 1а—344 (42), Препис наређења П. Ђуришића стр. пов. бр. 11
од 9. јануара 1942.
44 Први
национални
покрет, Глас Црногорца бр. 13, од 18. априла 1942, 2.
45 АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
40 АИИ—Т, III 2—15 (42), Извјештај ОК К П Ј — Колашин ПК К П Ј од 14.
фебруара 1942.

•••

(160

среског начеДника, и Велимира Јој|ића, гарофеоора и народног послаИика на листи Б. Јевтића (1935. године).47
Чланови пол(итичког одбора су пратили Ђурицгаћев штаб у свим
похјодима, организовали зборове, држали ватрене говоре против партизана и позивали народне масе под четничку заставу. 48 Они су тим свсј:им радом успјели да заведу један дио маса.
Павле Ђуришић се систематски припремао за оружани сукоб са
НОП-ом. Иако је за ту акпију имао сва потребна овлашћења и наређења Д. Михаиловића, он је благовремено предузео мјере да обезбиједи помоћ и подршку италијанског окупатора. Ђургнпић ј е у почетку
настојао да сарадња с Италијанима као и њихова п о Л ћ у орЈгжју и
другом материјалу буде тајна, како> ее четнички покрет не би компроМитовао. Због Тога ј е контакте с Италијанима 'одожавао' преко одређених личкости, а он^ично_ее у периоду јануар — март састао' са представницима италИјанаких трупа свега два пЈтга.49 Иа првом његовбм"
саетанку са представницима команде италијанске дивизије
Венеција
вођен 1је разговор О' четничној акцији против партизана. Ђуришић ј е
том приликом тражио да му командант дивизије Венеција
одобри слободу акције по селима и да му се додијели извјесна количина оружја
за његове одреде. ЈСоашцдантдивизије (Еонини) обећао ј е да ће Ђуришићу изићи у сусрет.50 Ускоро затим^услиједио је и (опораЗум између
Павла Ђури(Шића иао 'команданта четничких одреда кој!и оперишу у
зони дјејства дивизије Венеција
и Главне Команде италијанских трупа у Црној Гори. По том споразуму четнички одреди Павла Ђуришића су се обавезали: да воде борбу против комуниста и њихових присталица, да одржавају стални контакт е италијанским војним властима и
да по њиховОм упутству изводе акције, да одржавају ред и гарантују
сигурност пута у зони коју посједну, да никада не окрену оружје против игалијанаких трупа и да своју политину ограниче на борбу против
„крмунизма", да врате (када буде уништен „комунизам") оружје кдјег
су им дале хеталИјанске власти изузев пушке. које буду потребне ради
одржавање реда.51 Италијанаке власти еу ее пак обавезале да четничке одреде снадбијевају оружјем, животним намирницама и платама,
онако кано је то предвиђено' споразумом са братом Павла ЂуриШића.52
47 Т. Јоксимовић, М. Поповић и В . Јојић учествовали су на Подгоричкој
скупштини (26. новембра 1918), а Јоксимовић је био и члан делегације која је
регенту Александру уручила резолуцију Подгоричке скупштине. Милан Поповић и Милутин Јелић били су чланови делегације која је у току непријатељске
^ офанзиве (августа 1941) срела италијанске трупе на Чакору.
48 Новица М. Поповић, Тома
Јоксимовић,
Гласник СКИД „Његош", св. 1,
1962, 126; Милорад Т. Јоксимовић, Милан Поповић, Гласник СКИД „Његош", св.
14, 1964, 114.
49 АВИИ, ЧА, ЦГ-Х-494, Извјештај Захарија Остојића Д. Михаиловићу
(без датума).
30 АВИИ, НЧА, ЦГ-Х-2951, четнички извјештај непознатог аутора.
51 Документи о издајству ДМ, док/Т??'
52 Исто, — Брат Павла-^Буришића; Вассубио је стари четнички представник
'
• у штабу дивизије Венеција.
Преко љега--еу"Италијани снабдијевали четнике оружјем и другим ратним материјалом, храном и новцем за редовне плате и др.
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Према неким ауторима, споразум између Павла Ђуришића и ов
патора потписан ј е у јануару, 33 а према другима — у мартуу 4 Како ]
било, 1оигурно ј е да ј.е Ђуришић имао контакт с предсатвницима кол
нде дивизије Венеција
прије напада на партизане, и логично ј е ПЈ
тпоставити да ј е за такву акцију морао имати макар италијанску и
глајсност.
У црвој половини јануара Ђуршпић је извршио све приггреме
напад на партизанаке снаге у бераШеком 1арезу. Око 400—500 Ђурил
ћевих четника, иза којих су настЈшали Италијани, напало ј е 13. јаг
ара, око 5 часдаа, партизанаке снаге у селима Бучу, Црном Врху, (
лачи и Соколу. Партизани су били изненађени те 1ни!јесу успјели
пруже организован отпор, већ су се у нереду повукли, уз губигке
једног мртвог. 55 Према породицама припадника НОП-а четници су I
чели терор: неколико њих, у којима ј е било и дјеце од непуне тоди:
похапаили су и два дана их по великом :мразу држали под шаторима
затим их предали Италијанима који су их интернирали.56
Четници су 15. јануара заједш> са муслимацском милицијом
Италијанима напали партизанску чету у Полици. Партизани су чш
дан (уз губитке од једдаг мртвог и четири рањена) уапијећали да одо
надмоћнијим нецријател^ским ^снагама, које су ипак успјеле да опл
чкају велики дио села. 57 Сјутрадан (16. јануара) четници су заједнс
Италијанима ооколили село^ Ржаницу, у којој се налазио Рж(анич
партизански вод. Том приликом ј е један партизан погинуо, а 11 је :
робљено и интернирано. Св(им партизанима су спаљене куће, а готс
све њихове породице су интерниране.58
Тако су четници за свега неколико дана загосподарили читав
територијом беранскот среза изузев Полипе, деано, и Горњих Се.
лијево од Ј1има.
Формирање

Андријевичке

четничке

бригаде

Михаиловићаве инструкције стигле су у Лашићав шгаб непоаЈ
дво послије (евакуацИје Италијана из Лије(ве Ријеке. Њих је из Т.
ришићавог штаба у Заостру донио жандармериј1ски потпоручник Е
љко Томовић. 59
По добијању Л1 ихаиловићевих инструкција и наређења Лашић
предузео одлучније кораке на учвршћивању и проширивању четнич
\
53 Радован Лекић, н. д ј . , 182. — Кодцко- ј е .познато, ни до данас није п;
нађен ории.нални текст споразума, већ само препис који ј е заплијењен у арх!
ПавдаЈЈ^РИШића,који 'Је"затим објавила Државна комисија за утврђивање з;
чина окупатора и његових помагача. (Документи о издајству ДМ, док. бр. 14).
54 Батрић Јовановић, Црна
Гора у НОР и социјалистичкој
револуцији, Е
55 АИИ—Т, III 2—15 (42), Извјештај ОК К П Ј — Колашин од 14. фебруг
1042.
58 Исто.
57 Исто.
58 Лсто.
59 Р. Лекић, н. д ј . , 190.

среског начедника, и Велимира Јој|ића, професора и нароинот ггосланика на листи Б. Јевтића (1935. године).47
Чланови политичног одбора су пратили Ђуришићев пггаб у свим
походима, организовали зборове, држали ватрене говоре против партизана и позивали народне масе под четничку заставу. 48 Они су тим свсјим радом уопјели да заведу један дио маса.
Павле Ђуришић се сиатематски припремао за оружани сукоб са
НОП-ом. Иако ј е за ту аскцију имао сва потребна овлашћења и наређења Д. Михаиловића, он је благовремено предузео мјере да обезбиједи помоћ и подршку италијанског окупатора. Ђуришић ј е у почетку
настојао да сарадња с Италијанима као< и њихова помрћ у оружју и
другом матерИјалу буде тајна, како се четнички покрет не би компромјитовао. Због тога ј е 1конта1кте 1с Италијанима одржава1о> преко одређених личности, а 'Си^личноЈсе у периоду јануар — март еастао са представницима италијанских трупа свега два пута.49 На прв!ом његовом
састанКу са представгаицима команде италијансне дивизије
Венеција
вођен ј е разЛвор о четничкод акцији против партизана. Ђуришић ј е
том приликом тражмо да му командант дивизије Венеција
одобри слободу акције по 1сеЖма"и"да" му се додијели извјесна количина оружја
за његове одреде.ЈЕСа1(Шздант_дивизиЈ!е (Бо^нини) обећао је да ће Ђуришићу изићи у сусрет.50 Ускојро 5атам"усЈшједио ј е и ГапораЗуж'између
Павла ЂуриШића као команданта четничких одреда ко1ј|и оперишу у
зони дјејства дИвизије Венеција
и Главне команде италИјанеких трупа у Црној Гори. По том споразуМу четнички одреди Павла Ђуришића су се обавезали: да воде борбу против комуниста и њихових присталица, да одржавају стални нонтакт е италијацским војним властима и
да по њиховОм упутству изводе акције, да одржавају ред и гарантују
сигурност пута у зони коју посједну, да никада ие онрену оружје против италијанаких трупа и да своју политину ограниче на борбу против
„крмунизма", да врате (када буде уништен „комунизам") оружје које
су им дале мталијанске власТи изузев пушке. које буду потребне ради
'одржавање реда.51 Италијанаке влаети су !се пак обавезале да четни' чке одреде снадбијевају оружјем, животним намирницама и платама,
онако кано је то предвиђено апоразумом са братом Павла Ђуртштаћа.32
47 Т. Јоксимовић, М. Поповић и В . Јојић учествовали су на Подгоричкој
скупштини (26. новембра 1918), а Јоксимовић је био и члан делегације која је
регенту Александру уручила резолуцију Подгоричке скупштине. Милан Попог вић и Милутин Јелић били су чланови делегације која је у току непријатељске
офанзиве (августа 1941) срела италијанске трупе на Чакору.
48 Новица М. Поповић, Тома
Јоксимовић,
Гласник СКИД „Његош", св. 1,
1962, 126; Милорад Т. Јоксимовић, Милан Поповић, Гласник СКИД „Његош", св.
14, 1964, 114.
49 АВИИ, ЧА, ЦГ-Х-494, Извјештај Захарија Остојића Д. Михаиловићу
(без датума).
50 АВИИ, НЧА, ЦГ-Х-29511, четнички извјештај непознатог аутора.
51 Документи о издајству ДМ, док/14^
А
52 Исто, — Брат Павла/Ђуришића'1 Васоубио је стари четнички представник
у штабу дивизије Венецији. Преко њега-еу"Италијани снабдијевали четнике оружјем и другим ратним материјалом, храном и новцем за редовне плате и др.

(170

Према неким ауторима, споразум између Павла ЂурЗДЈгића и ог
патора потписан ј е у јануару,53 а према другима — марту/4 Како :
било, 1оигурно је да ј е Ћуришић имао контакт с предсатбницима кол
нде дивизије Венеција
прије напада на партизане, и логично ј е ПЈ
тпоставити да је за такву акцију морао имати макар италијанску и
глајсност.
У првој половини јануара Ђуришић ј е извршио све припреме
напад на партизанаке снаге у беран)ском 1арезу. Око 400—500 Ђурип
ћених четника, иза којих су наступали Италијани, напало1 је 13. јак
ара, око 5 часова, партизанаке снаге у селима Вучу, Црном Врху, С
лачи и Соколу. Партизани 1су били изненађени те 1ни!јесу успјели
пруже организован отпор, већ су се у нереду повукли, уз губитке,
једног мртвог.55 Према породицама припадника НОП-а четници су г
чели терор: неколико њих, у којима је било и дјеце од веиуне ГОДИЈ
похапаили су и два дана их по великом мразу држали под шаторима
затим их предали Италијанима који су их интернирали.56
Четници су 15. јануара заједно' са муслимацском милицијом
Италијанима напали партизанаку чету у Полици. Партизани су чит
дан (уз губитке од 'једног мртвог и четири рањена) успијевали да одо
надмоћнијим неиријаТељским снагама, ^које су ипак уопјеле да опл
чкају велики дио села.57 Сјутрадан (16. јануара) четници су задеднс
Италијанима опколили еело' Ржаницу, у којој се налазио Рж^анич:
партизански вод. Том приликом је један партизан погинуо', а 11 је '
робљено и интернирано. Св(им партизанима су спаљене куће, а гото
све њихове породице су интерниране.5н
Тако су четници за свега неколико' дана загосподарили читав«
територијом беранског среза изузев Полице, десно, и Горњих Се.1
лијево од Лима.
Формирање

Андријевичке

четничке

бригаде

Михаилов1ићеве инструкције (стигле су у Лашићев штаб непоор
дно послије евакуацИје Италијана из Лијове Ријеке. Њих је из Ђ
ришићевог штаба у Заостру донио жандармериј1ски потпоручник В
љко Томовић.59
По добијању Михаиловићевих инструкција и наређења Лашић
предузео одлучније кораке на учвршћивању и проширивању четнич
\
53 Радован Лекић, н. д ј . , 182. — Којшко_1е .поз_нато,_ ни до данас није П1
нађен орип.нални текст споразума, већ само препис који је заплијењен у архи
Павла.!^РШГО1ћ8, ко5и'1е"затимг -објавила Државна комисија за утврђивање зз
чина окупатора и његових помагача. (Документи о издајству ДМ, док. бр. 14).
54 Батрић Јовановић, Црна
Гора у НОР и социјалистичкој
револуцији,
5
55 АИИ—Т, III 2—15 (42), Извјештај ОК К П Ј — Колашин од 14. фебруа
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58
57

Исто.
Исто.

58 Исто.
59

Р. Лекић, н. д ј . , 190.
1

>рганизације и на спровођешу припрема за борбу против НОП-а. Он ј е
јануара 1942. (организовао' четнички збар у Лијевој Ријеци. Ову ј е
грилику искариатио да први цут јавно иступи у овојству команданта
гетничких снага Д. Михаиловића у Црној Гори и да присутне упозна
;а протрамом четничке организације. На збору је, „уз непрекидно бруање звона", извршена заклетва припадника Љеворечког батаљона,
соји ј е тада већ имао 476 четника. 60
Одмах послије збора, Михаиловићеве инструкције и друта досумента су умножени и по куририма паслати у Матешево, Баре Краљ:ке и села ако Андријевице, а ускоро затим и у астале крајеве Црне
"'оре. Ијстакнутим грађанаким политичарима у андријевичком срезу —
Бубу Вуксанавићу, Милутину Јелићу, Вуксану Ба^кићу и другим —
1ашић је, поред Михаиловићевих инструкци]а, послао и наређење да
1 сами Приступе формирању четничких формација по угледу на Лије!у Ријеку. 6 Седмог јануара Лашић ј е објавио проглаС у коме ј е на бази Ми:аило:вићевих инструкција изложио четнички програм и позвао Црноорце да се сврстају у аружане јединице на чието националној ооно:и.02 Истога дана он ј е наредио својим четама сталну приправност, упогоривШи их да ће им оружје ускоро бити потребно за борбу против не[ријатеља, под којим се могао подразумјети једино НОП. „Наш зада•ак није још завршен", — писало ј е у наређењу Ђ. Лаш!ића од 7. јанура, „напротив тек сада почиње тешка дужноот за чије извршење
реба пуно напора и тешкоћа.. ," 63
Четничке присталице у Андријевици и околним селима, окупљене
ко Милутина Јелића, Љуба Вуксановића, Буксана Бакића и других
етничких вођа, на подстрек окупатора биле су ионако развиле велику
1КТИВНОСТ. Послије успостављања везе та Ђарђијом Лашићем и добијаод њега инструкција и других упутстава о форм!ирању четничке
рганизације, заказан ј е у оелу Краљима збор представника „свих
лемена" среза андријевичког (изузев Лијеве Ријеке). На збору је, у
уху инструкција Драже Михагиовића, требало оснобати четничку
рганмзацију и именовати Командни кадар четничких јединица у ан60 АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1203, Наређење Ђорђија Лашића бр. 22 од 7. јануара
342; Први национални
покрет у Црној Гори, Глас Црногорца бр. 25, 6. јуна
342, 5. — Текст заклетве четника ЈБеворечког батаљона гласио ј е :
„Ја . . . заклишем се свемогућим Богом и свим што ми је најсветије и на
зом свету најмилије да ћу радити само на добро и корист свога народа и да ћу
аређења својих старешина из Љеворечког батаљона у овом смислу слушати;
а нећу служити на корист непријатеља и да ћу у погодном моменту устати про4в њега ради ослобођења; да ћу извршење убиства правих људи у Лијевој Ри!ци спречавати свим силама и да ћу сваког бесправно убијеног брата — Љевозчанина осветити.
Тако ии бог помогао"
(АИИ—Т, I X 1а—46 (42).
61 АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1293, Наређење Ђ. Лашића од 7. јануара 1942;
Глас
рногорца бр. 25 од 6. јуна 1942, 5.
62 АИИ—Т, I X 1ц—2 (42).
63 АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1293.
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дриј евичком срезу. 64 Организатори збора су упутили писмене позиз
људима на које су рачунали да ће безусловно прихватити четнич!програм. То1 су били углавном привржениди старог режима: интеле:
туалци разних професија, официри и подофицири бивапе југослове]
ске војске, бивши жандарми, финаиси и др., од којих су ое неки в«
налазили у реДовима антикомунИстичке милиције.65 Дио> учесника ко>;
је долазио оа правца Андријевице, прошао је кров ову варош, у 'кој<
се налазио' окупатороки гарнизон, са оним амблемЈада и ознакама чино:
на униформама ('официри и подофицири).66 На_^бор ј^дошло око> 3(
позваних, а међу њима око 200 наоружаних. На~§бер'су допапи и пре;
отавШци КгЈаљског партизанјског ®ода — наравно непозвани •— који с
усијели да разоткрију намјеру организатора и да их онемогуће у томе.
Овај неуспјех, међутим, није обесхрабрио четничке оргајнизатор'
па су за 12. јануар заказали други, још већи збор, у истом селу. Ов;
збор је плаЈниран у споразуму с Ђорђијем Лашићем, од кога је затрг
жена и војничка помоћ. Лашић ј е за овај збор почео благовремено прљ
преме. Он је 7. јануара одредио' двије чете Љеворечког батаљона од п
100 четника иоји ће поћи као помоћ у Краље. 68 Осим љеворечких чет
ника, на збор ј е позвана и антикомунистичка :милиција из Андријевиц*
Бара Краљсних, Матешева и Лијеве Вијеке. 69
Љеворечки четнички батаљон на челу са Ђорђијем Лашићем прз
дузео је 10. јануара покрету правцу Матешева и Краља, са јушеловен
ским заставама на челу.70 На Јабуци га је дочекала четничка чета и
Прекобрђа, на челу са капеташж Леком Вујисићем. Приликом сусрет;
љеворечки и прекобрдски четници су ее узадамно поздравили југосло
венским заставама, уз ов,ације краљу и „новој великој Југославији". Н
Јабуци се један вод Прекобрђана прикључио љеворечким четницим;
на Иуту за Краље.
Љеворечко-прекобрдским четницима припремљвн ј е „овечан" до
чек у Краљским Барама од стране барских и матешевских четника Ј
милиције. Ту ј е батаљон и законачио, а сјуградан ј е на!ставио пут 3с
Краље, гдје ј е стигао 11. јануара. Код сеоске цркве организовано' су г.
дочекали краљски четници. Ту еу размијењени товори, ту се клицалс
м Лекић, н. дј., 200. — Према Р. Лекићу збор је био заказан за 8. јануар
Међутим, према неким документима дало би се закључити да је био заказан з;
раније.
85 Исто, 169.
66 Исто.
67 Исто.
68 АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1293, Наређење Ђорђија Лашића бр. 22 од 7. јануарг
1942.
69 Р. Лекић, н. дј., 206.
70 АВИИ, ЧА, ЦГ-В-1298, Релација Љеворечког четничког батаљона. — Карактеристично је да су четници носили југословенске заставе, иако је четничкк
програм био искључиво уско национални, великосрпски. Црногорски четници,
међутим, нијесу хтјели да носе српску заставу, јер је она иста као и црногорска
Због тога, да би парирали сепаратистима и да народ не би помислио да се ради
о неком црногоризму, они су развили југословенску заставу. (Исто, ЦГ-Х-494,
Извјештај Захарија Остојића — без датума — Дражи Михаиловићу. Италијани
су у почетку нерадо гледали на ношење југословенских застава, али су ипак
прешли преко тога.).

:раљу, ту ј е извршено переманнјално одавање почасти ј угословеиоким
!аагавама.71 Сјтрадан 12. јануара, одржан је збор н а ј м с т а к н у т и ј и х челшчких вођа из андриј евичког среза, на који су дошли и опуномоћешци Павла Ђуришића.72 На збору је одржано неколико говора, а загим су прочитане инструкције Драже Михаиловића и указ о постављену Ђорђија Лашића за команданта ових четничких снага у Црној ,
Гори.73
О четничком збору Андријевички партизански баггаљон је сазнао„
тпоередноТфије~његовог почетка. Његови мањи ,дј елови су са својом ингервенцијом пореметили план четничких организатора, присиливши их
],а извјестан дио посла одложе за сјутрадан (13 јануара).74 Око 10 чазова, 13. јануара, требало је да се одржи ужи скуп на који су били пошани сви актинни и резервни официри и подофицири и други истаЈнути четнички вође. Око 120 партизана Андријевичког батаљона, ,на
челу са Брацком Делетићем, нашло се наспрам четника, .с н а м ј е р о м д ^
>мете четнички збор. Партизанима није преостајало ништа друГо (семТ
да отворе ва-рдру на окупљене четнике. Међутим, партизанако руковод;тво је оцијенило да такав подухват није политички припремљен.75
Четници су затим наставили са збором. Поново су прочитане инструкције, упутства и постављења Драже Михаилонића, а затим су извршена
нова постављења. Тада је извршено и формирање штаба Прве андријевичке четничке бригаде и другог командног особља. За команданта бригаде пастављен ј е ваздухопловни мајор Андрија Веоковић, а за команданте батаљона: Требачког — капетан Крсто Ваоовић, Шекуларског
— поручник Аленсандар Дашмћ, Андријевичког — капетан Мираш Савић, Полимског — капетан Димитрије Влаховић, Краљоког — судски
поручник Душан Ар(сов;ић, Љеворечког — капетан Видак Зечевић. Постављени /су и командири неких чета, а за 1села у којима оне још нијесу
биле формиране <или припремљене иомандант бригаде ј е добио овлашћење да у заједници 1са осталим четничким вођама изврши избор и наименовање командира.76
Тако ј е форммрање четничке организације у андријевичком срезу завршено, изузев у Цецунима, Врањештици и Коњуаима (иако је
за двије коњушке чете командни кадар већ био наименован), као ни у
селима Муринм, Машници и Велики, која су се налазила на територији
тзв. Велике Албаиије.77
Исто, ЦГ-У-1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
Први национални
покрет против комуниста у Црној Гори, Глас Црногорца бр. 26, 6. јуна 1942, 5.
73 АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1208, Релација Љеворечког четничког батаљона.
74 Исто; Р. Лекић, н. д ј . , 205—2,10.
75 Исто.
76 На збору су за командире чета постављени: за командира коњушке
чете — резервни поручник, учитељ Александар Мишковић, Горњокоњушке
— резервни поручник учитељ Вучеља Бабвоић, Кошутићке — капетан Марко Вучељић, Улоткке — поручник Леко Чошкић, Доњокраљске — резервни
поручник Милош-Мића Маријановић, Горњокраљске — резервни поручник Јанко
Нововић, Трешњевске — поручник Милош В . Маријановић, Барске — резервни
потпоручник учитељ Митар Вукићевић. (Р. Лекић, н. ђ., 209.)
71

72

77
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Р. Л е к и ћ , н. д ј . , 213.

Послије дводневиог зборовања у Краљима љеворечки и прекобрдски четници на челу са Ђорђијем Лалгићем су се вратили 14. јануара. Шима су у Краљима организовали свечан испраћај, а затим су
их остали четници пратили до врха Трешњевика. 78 Дуж пута су их четнички настројени сељаци дочекивали са здравицама, што је праћено1
клицањем краљу и Југославији. Око 400 чегника из Бара, Матешева,
и Прекобрђа окупило се у међувремену на Матешеву, гдје су, на очиглед партизанске команде мјеста и посаде чете, организовали свечан
дочек четничком батаљону.79 Ту су заједничке манифестације трајале
три сата. За то вријеме су држани гавори и поноео се клицало краљу,
Дражи Михаиловићу и Југославији. Батаљсн је, затим, прштиком настављ^ања пута за Лијеву Ријеку, односно Прекобрђе, Испраћен са три
плотуна из пушака. 80
Послије четничког збора у Краљима настављен је интензиван рад
на организов'ању четничких јединица. Тако је већ 14. јануара формирана Ђулићка чета у адају су истог дана уписана 94 четника, 16. јануара
формирана ј е Божићко-андрИјевичка чета 1са 148 четника и друге (неке
јединице, као (Калевићко-присој'ачка чета и краљакојј општини биле су
формиране и прије збора).81
'
По повратку из Краља Ђорђије Лашић је одаучно кренуо у акцију
за проширивање четничке организације, Наређење Драже Михаиловића, ОДШЈОНО оглас мобилизације он је 16. јануара умно>жш> на шапирографу и под авојим потписом доставио га појединим истакнутијим личностима у оним крајевима у којима четнички покрет још није био узео
маха. На основу овлашћења од Драже Михаиловића, он је при том позвао 1С®е активне и резервне официре и подофицире, и све војне обвезнике уопште, да му се отаве на располагање, упозорав1ајући их на њихову заклетву на вдерност краљу и отаџбини, као и на то да ће сваки
онај који се не одазове овом наређењу бити проглаШен војним бјегунцем, којему ће се гаудити по ратним законима бивапе југоеловенске во јоке.82 Тек постављеним четничким командантима и другим старјешинама наређено> је да одмах предузму организовање „свих националних
елемената у овом делокругу и да се расчисти цитање КО' је за Краља и
отаџбину а ко ј е против овога". 83 Све актинне и резернне официре Лашић је позвао да му 1се одмах јаве у Лијевој Ријеци, „а ко се... не 'јави
сматраће се (војним) бјегунцем и мораће да Иокуси све последице ратног закона Краљевине Југославије". 84
АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
Исто, Р. Лекић, н. ђ„ 214.
80 АВИИ, ЧА, ЦГ-В-1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
81 АИИ—Т, I X 1а—353 (42), Препис списка четника Ђуличке чете; Исто, I X
1а-346 (42), Препис списка четника I четничке чете I андријевачког батаљона;
Исто, I X 16-159 (43), Препис списка четника Салевићко-присојачке чете. Чета
је формирана 9. јануара 1942, када ј е у њу ступило 108 четника.
82 Зборник
НОР, Ш, 4, док. 190, Наређење Ћорђија Лашића од 16. јануара
1942. достављено Ивану Булатовићу.
83 Исто.
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У сусједним мјестима дошло је одмах до одговора на ову активноот. Ј а ш 15. јануара Батрић Раноневић са групом Првкобрђана састао
се са Лашићем ради договора 10 даљој акцији.83
Уакоро затим организован је збор у морачким селима, којему је,
осим Морачана, требало да присуствују ,и Прекобрђани. Као свог опуномоћеника Лашић је 17. јануара на тај збор послао Аленсу Дујовића.86
У Лијевој Ријеци Ђ. Лашић је тога дана (17. јануара) оргашизовао
збор љев1оречког батаљона, на којему су саопштене кадроваке промјене
у четничком вођству: за команданта. ЈБеворечког четничког батаљона,
на мјесто дотадашњег команданта Ђ. Лашића који ј е цреузео улогу команданта свих четничких снага у Црној Гори, пОставља се Видак Зечевић, а за начелника новог Лашићевог штаба капетан МирО' Дујовић.
Збору су присуствовали и прочетнички елементи из Бракута, на челу са
судским мајором Пером Чађеновићем, који се већ био експонирао.87
Послије збора у Краљима четничка акција је живнула у свим
крајевима андријевичког среза. Четнички иступи против партизана постали су отвореии и дрски. У више аела организовали су зборове и конференције, на 1којима <су ирихваћени четнички команданти постављени—
на збору у Краљима, и формиране четничке јединице.88
Пораз

партизана

у Краљским

Варама

и

Лубницама

Руководство НОП у Црној Гори увиђало је опасност од четника у
Лијевој Ријеци и Лимској долини. Пошто су се крајем 1941. године четничке анаге из ових крајева тјешње повезале с Дражом Михаиловићем, Главни штаб ј е 1Сматрао да ће се евако колебање и неодлучност у
погледу брзог ликвидирања четничких снага у !андријевичком и беранском срезу ;касн.ије !оветити.89 Увидјевши да снаге Комоког НОП одреда
нијесу ни политички ии војнички довољно јаке да берански и андријевички срез „очисте од разних четничких банди", Главни штаб је одлз^чио да му у најкраћем року пошаље јаче снаге у помоћ.90 У том циљу Главни штаб је аредином јануара упутио КучкИ.иЈБратоножићко'-^
-брскутаки комбиновани батаљон и двије чете 1Јиперског батаљона
„Јоле Пилетић".91 У исто нријеме је у Колашин послао свог члана, односно делегата Баја Секулића, док је од јулског устанка делегат ПК
КПЈ на том терену био Саво Брковић.^2 ~ХЧл
~
У вријеме док су четничке гснаге око Павла Ђуришића (у беранском) и Ђорђија Лашића (у андријбвичЈком срезу) послије повезивања
с Дражом Михаиловићем наглО' јачале, руководство НОП-а на том теАВИИ, ЧА, ЦГ-У-1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
Исто.
Исто.
88 Р. П. Лекић, н. дј., 2'19—220.
89 Зборник НОР, III, 4, док. 21, Извјештај Главног штаба НОП одреда за
Црну Гору и Воку од 11. јануара 1942.
90 Исто.
91 Батрић Јовановић, н. дј., 477.
92 Зборник
НОР, Ш, 4, док. 70, Извјештај Баја Секулића од 9. марта 1947.
85
86
87
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рену ј е губило драгоцјено вријеме око тога кодој од двије опасноеп
дати приоритет. Окружни комитет К П Ј — Колашин (подручје кола
шинског, беранског, и андријевичког среза) ематрао је да главну опас
ност лредставља група Павла Ђуришића, којој су се почетком јануар;
прикључиле групе ЈБуба Минића и Радојице Оровића, па ј е тражио д;
се главни напад против њих усмјери. Деле,гат ПК К П Ј сматрао је д;
већа опасност пријети од групе Ђорђија ЛашиЈиг, па ј е инсистирао дг
де прво раШчисти андријевички срез.93 С тим у вези у Колашину је 17
јануара одржан састанак делегата ПК КПЈ и Главног штаба и предста'
вника Окружног и МјеЈсног комигета К П Ј — Колашин, на коме ј е прихваћена ова друга алтернатива. Одлучено ј|е да се јачим снагама иг
КолаЈшина предузме покрет у цравцу Матешева, Јасена, Јабуке и Лијеве Ријеке, а партизанске онаге из Пипера, Куча, Братоножића и Брскута, као и Љеворечка чета и Доњоморачки батаљон — да затворе обруч са правца Лијеве Ријеке, са задатком да ее похватају четничке вође, а четничка организација растури.94 Од партизанаких снага кој е су
се налазиле у Колашину формиран ј е комбиновани батаљон, јачине
око 340 људи, који ј е 18. јануара предузео покрет и Истог дана стигас
у Матешево.95 Сјутрадан су дјелови овог батаљона стигли у Јасен, а
двије чете у Краљске Ба1ре, са циљем да успоставе непосредни контакт
с Андријевичким партизанским батаљоном.96 О покрету партизанских
снага и о њиховим намјерама четничке вође у Лијевој Ријеци су обавијештене 19. јануара предвече, преко нотноручникаВељка Томовића и с
других страна.47 На оонову тих извјецгтаја наређено ј е прикупљање
љеворечког четничког батаљона и заказан покрет 20. јануара у зору.
Барски и матешевски четници, који су се повукли пред партизанима,
заузели еу одбрамбени раапоред у Барама, па мјесту званом Сунга, а
затим су послали курире у Краље и Лијеву Ријеку, затраживши да им
се хитно пошаље помоћ.98 Истог дана око 15 часова барским и матешевским четМицима етигле су у помоћ двије чете Краљаног батаљона.99 У
тако напетој ситуацији, кад се рјешавало питање, „ко^ ће кога", четници
су дјеловали брже, одлучније и организованије, не тајећи да им је циљ
уништење комуниста, односно партизаиа.100
Љеворечки четнички батаљон предузео! је рано ујутро 20. јануара
понрет у правцу Матешева. На Лопатама прикључила му се прекобрдока четничка чета, на челу е капетаном Леком Вујисићем. Ова колона је
на Веруши без отпора разоружала 11 партизана из Љеворечке чете.
Код Пилане Стијов1ића (код Јабуке) изненадила ј е и такође разоружала
18 партизана из Мораче, а ускоро ј е овдје дошло до борбе између четАИИ—Т, 2—15 (42), Извјештај ОК К П Ј — Колашин од 14. фебруара 1942.
АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1298, Релација Љеворечког четничког батаљона; Љ.
Анђелић, Град на Тари, 201.
95 Исто; Батрић Јовановић, н. д ј . , 469.
е« Р. Лекић, н. д ј . , 221.
97 АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
98 Исто.
99 Исто.
100 АИИ—Т, Ш 2—15 (42), Извјештај ОК К П Ј — Колашин од 14. фебруара
94
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ничке претходнице и парггизанских стража, • у којој су погинула три
партизана. Четници Љеворечког батаљона у том моменту нијесу знали
да је Павле Ђуришић већ недјељу дана ранмје напао партизане, па су
вјеровали да борба на Пилани Ђуровића о-значава почетак оружаног
сукоба са НОП-ом.101
У циљу успјешног напада на Матешево, једна чета Љеворечког
батаљона и П р е к о б р д е к а чета су од Зауглине наставиле напредовање
лијевом обалом Таре уз косе Острвице, док 1су четири чете Љеворечког
батаљона упућене десном обалом уз косу Журен, према Несирену. Ј е дна чета је упућена преко Несирена да ухвати везу с барсиим четницима. Предвече су четничке јединице стигле у реЈ!ОН Матешева (код
Аџића Дола) и извршиле напад на партизане, али ј е борба усљед мрака
ускоро црекинута. У овој борби теже је рањен Ђсрђије Лашић.102
У међувремену су барска и дрије краљске четничке чете изврхциле око 14 часова концентричан напад на двије чете Колашинског
комбинованог партизанског батаљона које су се биле смјестиле у дрвеним баракама Пилане Ђуровића у Пецком лугу. Партизани су били
изненађени и узалудно еу покушавали да пруже отпор. Послије краће
борбе (нешто дуже од пола часа) обје партизанаке чете су савладане.
Погинуло_је ИЈубијенр^ 37Ј а заробљено 102 партизана, међу којима и
15 рањенихГдок су четИици имали три мртва и неколжда рањених.103
.Партизацаке снаге из Куча, Братоножића, Пипера и Брскута ушле
су 20. јануара без отпора у ЛиЈеву Ријеку и од.мах продужиле. Пошто
су у међувремену четници били заузети преношењем Лашића и других
рањеника преко Трешњевика за Андријевицу, јединице Зетског партизанског одреда су без борбе стигле у Матешево.104
Под притиСком четника Павла Ђуришића, партизанске снаге с
лијеве ^обале Лима, у срезу беранаком повукле су се у Горња Оела.
Окружни комитет КПЈ — Колашин и штаб Беранског партизанског
батаљона одлучили су да се Горња Села бране, као поељедње партизанско1 упориште у беранском 1арезу. Како је на располагању било
свега.7.0 бораца, а наиад Ђуришића, чије су 1анаге сваког дана нарастале,
очекиван је свеког дана, одлучено ј е да се затражи помоћ од штаба
Комаког одреда. и делегата Главног нгтаба из Колашина. С том намјером је секретар Окружног комитета Јефто Шћепаноиић —; Чајо пошао
у Колашин. Пошто' ј е у међувремену одлучено да се главне снаге усмјере против чегничКих снага у андријевичком срезу, захтјеву Окружног комитета и штаба Беранског партизанаког батаљона само ј е дјелимично удов!ољено: беранским партизанима послат ј е у помоћ један
комбиновани партизанеки батаљон из колашинског среза (састављен
од ровачких и морачких партизана) јачине СПСО 200 бораца.105 Штабу
АВИИ, ЧА, ЦГ-У-1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
102 исто.
103 и ; с т о ; АИИ—ТДХ 1а—2 (42), Писмо капетана Милована А. Лабовића
Андрији Весковићу, Зборник НОР, III, 4, док. 47, Извјештај Штаба Црногорско-санџачког НОП одреда од 19. фебруара 1942.
104 АВИИ, ЧА, ЦГ—V—1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
105 АИИ—Т, I I I 2—15 (42), Извјештај ОК К П Ј — Колашин од 14. фебруара
1942.
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Црногарско-санџачког одреда упућено је писмо да и он пошаље помоЈ
беранским партизанима оа правца Рашне Ријеке, а вјеравало се да ће г
партизанске снаге из андријевичкот среза ускоро бити у мотућностк
да преко Бара Краљаких притекну у помоћ.106
Комбиновани колашински батаљан је 20. јануара кренуо из Колашина и пробијајући се кроз велике снијежне наносе, по, великод хладноћи и вијавици, стигао у Лубнице у току 21 и 22. фебруара.107 Чи.\
је сазнао да ј е беранским партизанима стигло појачање, Павле Ђуришић ј е наредио да се 24. јануара изјутра изврши напад на Горња Села
из пегг праваца: Буче — Коњско — Праћевац — Курикуће — долина
Бистрице — Кржуље — Курикуће; Црни Брх — Бастахе — Лубнице;
Заостро — Вучја — Главаца и Пријелози — Заград — Плавац — Кордељ. 108
Дв1а члана Окружног комитета, који !су се у то вријеме налазили
у Горњим Селима, и Штаб беранаког батаљона обавијештени су када
ће бигги четнички напад, па су затражили хитцу помоћ од шТаба Црногорако-Шнџачког одреда, а партизанској чети на Полици паслато1 ј е наређење да у току ноћи уочи четничког напада пређе Лим и удари четницима 1с леђа. Међутим, курир који је носио ово! наређење поличкој
чети наишао је италијанску засједу и није те вечери успиО' да пређе
Лим. Због тога ј е поличка чета те|к дан кашије прешла Лим и прикључила се партизанским снагама из бјелопољског среза, које су стигле такође оа закашњењ«. 1 0 9 Павле Ђуришнћ је са око 800 четника у току
ноћи 23/24. јануара опколио Горња Села. и у зору извршио напад на
партизане. У борби против надмоћнијих четничких снага погинуло је
15 партизана, а 27 вдјису сеЈтредали четницису истога данасве отријељали у Лубницама.110 Остали партизани били су принуђени да се повлаче преко планине Бјелааице и велини број њих ј е промрзао'.111
Послије борбе у Горњим Селима и повлачења поличке партизанске чете на територију бјелополз1аког ареза четници су патпуно овладали бераноким срезом. На том терену 0'ни су успоставили страховладу и
приступили учвршћењу своје ортанизације. У свим селима организоване су четничке страже, ноје еу имале задатак да онемогуће сваку дјелатн01ст припадника НОП-а.112 Под притиском терора, један дио> сељака
био је цринзфен да приступи четничкој организацији. Извјестан број
партизана који ј е био остао' на тер,иторији ореза предао је пушне четницима и сКинуо партизанске знаке. Оно двадвсетак чланова К П Ј остављених да раде у позадини морало' ј е прећи у строгу илегалност. 113
106 Исто.

107 АВИИ, ЧА, ЦГ—V—2, Наредба Павла Ђуришића стр. пов. бр. 60 од 23.
јануара 1942; Љ. Анђелић, Град на Тари, 209.
108 х!сто.
109 АИИ—Т, III, 2—15 (42), Извјештај ОК К П Ј — Колашин од 14. фебруара
1942; Љ. Анђелић, Град на Тари, 212.
110 Исто

111 И С Т О .
112 Ј Ј С Т О .

пз Исто; Институт за раднички покрет Србије, Фонд Драже Михаиловића,
Док. бр. 14899, Догађаји у Црној Гори и Санџаку.
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Фронт на
Матешеву
Пад
Колашина
Догађаји у Барама Краљским и Лубиицама означавају преломни
моменат у одноаима четника и НОП-а. До_тадаЈе и могло бити илузија да ће се четничка арганизација разбити хватањем и унигцтењем
"њенихвођа, без рата. Варе Краљоке и Лубнице означиле су крај таквим~~
илузијама и представљале у правом смислу почетак оружаног сукоба
у Црној Гори између четника Драже Михаиловића и 1народноо1слободилачког покрета.
Делегати Главног штаба (Бајо Секулић) и Покрајинског комитета
КПЈ (Савб Брковић-), који~су дотли на матешеЈВСки фрбнт, " послиј е
партизанског иораза у Краљским Барама допијели еу бдлуку да се од
јединица Кбмског бдредаи дјелова Зетаког одреда који су били дошли
на МатешевО', као помоћ, формира Комбиновани одред „Радомир Митровић" за чишћење андријевиЧког среза од четника.114
Комбин1овани НОП одред „Радомир Митровић" имао је у почетку иницијативу. Он је 22. јануара извршио напад на Краљске Баре,
гдје су биле концентрисане јаке четничке 1анаге: Љеворечки батаљон,
Прекобрдска чета и барски четници. Партизани су нападали преко Сунте и падина КукИног брда с »југа и преко Планинице, Букове пољане и Врањештице са сјевера. Тако су четници одајечени са свих страна,
изузев од тешко' цроходног ТреппБевика у чијем се рејону налазио Андријевички партизански батаљон. Због велике хладноће (-30°С) и недовољног садејетва, црви напад одреда „Радомир Митровић" завршен
јенеуспјешно. Највећи брод губитака ина једној ина друшј страни био је
од мраза. Партизанске анаге су повраћане на полазне положај е у ширем
рејону Матешева, гдје је према четницима образован фронт, ко-ји ће
се држати око мјесед дана. Краљске Баре су у извјесдом смислу представљале кључ за читав ^арез андријевички, а добрим дијелом и беранСки, јер би њиховим заузимањем партизани добили отворен пролаз и
— како се сматрало — четници би било гдје друго' тешко могли организовати успјешан отпор као овдје на прилазима Трешњевику. Љеворечки, прекобрдоки и бараки четници поеебно' су били авјесни значаја Бара, па 1су улагали крајње напоре да их одбране. Чланови штаба
Љеворечког четничког батаљона Алекса Дујовић и капетан Бранко
Радевић упућени су 23. јануара у Краље да траже цомоћ од тамошњих
четника.115 Сјутрадан су из четничког штаба упућени апели (свим истакнутијим четничким вођама из ареза андријев.ичко1г да убрзају помоћ у лудству и храни. У апелу „очајним вапајем позивају се сва
114 У Комбиновани одред „Радомир Митровић" ушле су следеће јединице:
Морачко-ровачки комбиновани батаљон, Комбиновани батаљон „Вукман Крушић" (састављен од бораца Липовског и Колашинско-речинског НОП батаљона),
Љеворечки батаљон „Миљан Вуков", Кучки комбиновани батаљон, Братоножићко-брскутски комбиновани батаљон и двије чете батаљона „Јоле Пилетић" а
од 10. фебруара и Никшићки комбиновани (? лтаљон (Батрић Јовановић, н. д ј . ,
478).
115 АВИИ, ЧА, ЦГ—V—'1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
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браћа Васојевићи преко Кома, да у најкраћем року дођу у помоћ браћт
ЈБеворечанима, Баранима и Прекобрђанима да пгго пре разбијемо разбојничке партизанске банде на Матешеву". 116 Неколико' дана касније
издат 'је поново' апел „ииђенијим представнидима из горњих Васојевића" да убрзају помоћ. Апел се завршава ријечима: „Чујте, знајте и видите, да ј е овдје -кл>:уч свега — бити или не бити".117
Штаб Андријевичког партизанског батаљо!на, који се налазио ^
четничкој позадини у селу Коњусима, запосјео је ноћу 20/21. фебруара
с једном четом (Андријевичком) Трешњевик, (са циљем да онемотући
комуницирање четника у Краљским Барама са позадином преко Трешњевика. Међутим, због великог мраза (-25°С) и без икаквог склоништа Андријевичка партизанска чета је била принуђена да сЈјутрадан
напусти положаје у завијаној планини^ Њу је замијенила Краљско-требачка чета али ј е због иатих разлага 22. јануара и она напустила
Трешњевик.118 Пошто су имали слободан пролаз преко Трешњевика,
четнјицима у Краљаким Барама дошле еу у помоћ 24. јануара, двије чете
Краљског батаљона, (које су донијеле са собом и извјесне резерве муниције и хране.119 Пјрвог фебруара је једна група четника на челу !с поручником МаШаном Аџићем упућена у Зао1стро, да Павла Ђуришића упозна са (оитуацијом у Барама. Седмог фебруара четницима у Барама долазе у помоћ Облобрдока четничка чета под командом капетана Милошна А. Лабовића и једна чета милиције под ко-мандом Ђо1ка Рачића.120
Штаб одреда ..Радомир Митровић" ј е у међувремену планираа
поновни напад на четнике у Барама за 26. јануар, али је дан прије тога
нападао (велики снцјег, тако да су партизаноке снаге за
вријеме морале остати паоинне.121 Вели1ка хладноћа, доста слаба исхранЈа (већ
се осјећала несташица хљеба), и неуспјеси у борби пегативно су утицали на марал партизана. Тих дана неколико официра и подофицира
бивше југасловенске 1војске са најблиснијим пријатељима пребјегло ј е
четницима, пренијевши им драгоцјене податке о јачини и раопореду
партизанаких 'снага.122 Перед оеталих, пребјегли су: 23. јануара —; капетан Радуле Радовић, наредници Спасоје и Војислав Вујисић и Илија
Булатовић са још два војника; 26. јану ара — генералштабни капетан
Владимир Ђукић и поштансии чиновник Никола Вујошевић еа још два
војника, а 4. фебруара капетан Миљан Јанкетић. 123
Војници који су пребјегли с Ђунићем и Вујошевићем враћени су
на МатеШево, е поруком ИартИзанима из Куча и Бракута да се враћајз^
својим кућама, а затим је издат проглас с потписима пребјеглих официра који ј е упућен у Куче, Брскут, Братоножиће и Морачу. Овај чин
није остао без утицаја иа борбени морал партизана.124
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Очекуј ући ,и даље напад партизана 1с Матешева, ваздухопловни
мајор Андрија Весковић, ноји ј е 30. јануара преузео дужност команданта четничких одреда Југословенске војске за Црну Гору умјесто рањеног ЛаШгаћа,125 наредио ј е 8. фебруара Командантима Андријевичког,
Требачког, Шекулараког, Полимског и Краљског батаљона I андријевичке бригаде да 'ва фронт у Барама упуте по једну чету од по 100 љ у ди најжасније до 11. фебруара у 12 часова. 126
Пошто ј е од пребјеглих официра био тачно обавијештен о- снази
и распореду паргизананих онага у анирем рејону Матешева, четнички
штаб у Барама је, поелије пристизања помоћи од стране краљских и
облобрдских четника и милиције Ђока Рачића, издао заповИјаст за напад на партизански одред „Радомир Митровић". Четнички напад ј е
имао за циљ цротјерииање партизаноких снага из ширег рејона Матешева, које је, по оцјени четнич!ке групације из Краља, представљалО'
„кључ комунизма у Црној Гори", а дијелом и да олакша аКцију Павла Ђуришића против партизана у рејону Равне Ријеке и Шаховића и на
правцу Мојковца. 127 Напад ј е извршен у зору 9. фебруара на пшроком
фронту од Речина до Пајкова Вира. У нападу је учествовало седам чета,
једна чета је затварала правац од Третцњевика, а двије 1су биле у резерви. 128 Борба ј е трајала читав дан. Иако су четници били добро припремљени (сваки је, иМао крпље, ради лакшег кретања по дубоком снијегу),
напад ее занршио неуспјехом. Предвече су четници, уз губитке, приморани да се врате у Баре. 129 Кривицу за овај неуспјех четници су
углавном приписивали Ђоку Рачићу. 130
Четнички штаб у Барама Краљским увидиО' ј е да су њихове онаге
недовољне да протјерају партизане с Матешева, па су се поново обратили Павду Ђуришићу за помоћ. Колико су полагане наде у помоћ с
те стране, виДи се и по томе што је у штаб Лиманих четничких одреда
пошао лично Лашићев замјеник — А. Весковић. 131
За то вријеме Павле Ђуришић ј е водио тешке борбе са снагама
Црногороко-санцачног одреда у бјелопољоном срезу. Пошто 1су Ђуришићеви четници загосподарили беранским арезом, нггаб Црногорсконсанџачког одреда ј е одлучио да партизанским |снагама из бјелопољоког
ареза и дјеловима Бераноког партиз!анског батаљова нападне на њих.
С том одлуком су упознати штаб Комског одреда и делегат Главног
, , штаба, ради садејства. Двадесет седмог ј|ануара партизани су напали
на Фемића Крш и Пријелоге. У почетку напада они с у имали дјелимичногуопјеха, али су под притиском четничких снага морали да се повуку у село Острељ. Пошто су ту добили појачање, припремали су нови
*>

125 АВИИ, Допунска четничка архива, ЦГ—V—23®9, Наредба Андрије Весковића од 30. јануара 1942.
126 АИИ—Т, I X 1а—8 (42).
127 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1298, Релација
љеворечког четничког батаљона;
Зборник НОР, III, 4, док. 192. Заповијест штаба четничких одреда у Црној- Гори
од 8. фебруара 1942.
128 исто.
129 Зборник
НОР, III, 4, док. 70, Извјештај Б а ј а Секулића од 9. марта 1942.
130 АВИИ, ЧА, ЦГ—-В—1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
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напад за ноћ између 28. и 29. јануара, али су их четници предухитрил:
и напали јачим снагама, тако да су партизани морали да се повлач
дрема Шахо;вићима.Ј32 Нак!он мобилизациЈе у бјелопољихом срезу, Ђу
ришићеве снаге су знатно ојачале, тако да су успјеле да овладају Ша
ховићима (2. фебруара) и многим другим мјестима у бјелопољском сре
зу. Ноћу 4/5. фебруара четничке сна/ге су се повукле у Бијело Поље 1
у Заостро>, а партизани су поново запосјели територију коју су држаљ
до 27. јануара. 133
По повратку у Заостро, Павле Ђуришић се позабавио питањев
уништења партизана у рејону Матешева и Колашина. Он ј е у том циљ;
напразио оперативни план, који ј е 10. фебруара послао Весковићу. 13
Ђуришић ј е предлагао да Веоковић са четничком групацијом из Кра.љских Бара изнрши напад на Матешево, а затим и на Колашин, с јужн<
стране,, а Лимкжи четнички одред да то учини преко Мојковца.135 Четничке онаге у Краљоким Барама су, међутим, и даље инаистирале дг
им Ђуришић пошаље помоћ, па су с тим циљем 15. фебруара послале Ј
штаб Лимоких четничких одреда поручнике Машана Аџића и Луку Зечевића.136 Ђуришић је, најзад, обећао да ће ускоро послати помоћ. Кас
Ђуришићева претходпица дошао је 16. фебруара из Заоспра у Баре
Љубо Минић са сводом четом од 42 четника.137
Обавиј ештен благовремено да Павле Ђуришић долази у помоћ четницима у Краљоким Барама, штаб Комбинованог НОП одреда „Радомир Митровић" доноаи одлуку да се ови униште прије него им помоћ
стигне.138 У том циљу је њешвих 847 бораца у зору 19. фебруара извршило концентричан напад на четнике у Краљским Барама. План је
био одлично замишљен и предвиђао је потпуно заокружење четника.
Четници !ру били изненађени на најосјетљивијем правцу, на ВељеЈм брду, али <су се касније прибрали, организовали протиннацпад и одбацили
партизане на читавом фронту. Партизанска јединица кода је добила задатак да уз Опасаницу преко1 Комова зађе четницима за леђа залутала
је у сњежној планини.138 Четници су имали губитке од 8 мртвих и 4
рањена.
Очекујући да ће бити нападнути од четника са јачим снагама, јединице одреда „Радомир Митровић" |бу ое повукле и заузеле линију
одбране Мујића Речине — Јабланово брдо — Планиница — Матешево
— Јасен, истурајући мање дјелове према Лијевој Ријеци, како би онемогућили везу четника са Прекобрђем.140
Лимски четнички одред под којмандом Павла Ђуришића -стигао је
у Баре 20. фебруара послије подне. Послије једнодневног одмора, че132
Зборник НОР, III, 4, док. 29, Извјештај Штаба Црногорско-санџачког
одреда од 2. фебруара 1942.
1,3 Батрић Јовановић, н. дј., 472—475.
134 Р. Лекић, н. дј., 234.
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АВИИ, ЧА, ЦГ—V—1298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
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Зборник НОР, III, 4, док. 70, Извјештај Баја Секулића од 9. марта 1942.
АВИИ, ЧА, ЦГ—V—>1-298, Релација Љеворечког четничког батаљона.
Зборник НОР, III, 4, док. 70, Извјештај Баја Секулића од 9. марта 1942.
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тничке снаге јачине 1.134 војника напале су 22. фебруара изјутра Комбиновани НОП одред „Радо^мир Митровић" на читавом простору од
Мујића Речина до Јабуке. 111 На правцу главног удара оне су успјеле да
разбију најјаче партизанаке анаге, тако да су предвече овладале Матешевом.142
Штаб одреда „Радомир Митронић" покушао- је да организује одбрану Колашина али у томе није успио1, јер је повлачење партизанских
снага из рејона Матешева изазизало панику. Четници су 23, фебруара,ушли у Колашин без отттора.143
''
Пад Колашина изазвао је демоларизацију у партизанским редоовима. Истога дана када ј е Колашин пао престао' је, да постоји Колашинско-речиИски, а ускоро' затим и Липоноки НОП батаљон. Остаци ова
два батаљопа, углавном чланови КПЈ и СКОЈ-а, повукли су се према
Сињајевини и Мојковцу. Убрзо затим раопао се и Ровачки партизански батаљон, а Прекобрдска партизанска чета прешла је на страну четника.144 Партизанаке јединице са подручја Бракута, Братоножића и
Куча (из састава НОП одреда „Радомцр Митровић") вратиле су се на
свој терен. 24. фебруара расформиран је НОП одред „Радомир Митровић".145 Команду над партизанским јединицама у рејону Колашина
преузео је ШТаб Комског НОП одреда.
Послије, заузимања Колашина дјелови Андријевичког партизаноког батаљона, који су учествовали у борбама у рејону Колашина, прикупиле ау се у Крајишту. На састанку у Крај1ишту т1ребало> је одлучити да ли да се батаљон пробије кроз непријатељске редове и изађе на
слободну територију или да се разбије у мање :групе и остане на оку1тарано!ј територији андријевичког ареза. Штаб батаљона се одлучио
за другу алтернативу. Таква одЛука била је кобна. Већина бораца Андријевичког батаљона деморалисала се и предала четницима, а само
141 Напад је извршен у три колоне: ( д е с н а колона
командант мајор Милорад
Јоксимовић, састав: Будимски, Ржанички и Бучички одред, чета Љуба Минића
и чета Горњосељана и Слатињана) јачине 394 војника нападала ј е правцем Сувогорска ријека, Пивљен, Мујића Речине, Изласци, Шљивовичка коса;
средња
колона (командант мајор Андрија Весковић, састав: Штапска, Поличка и Барска
ч-ета и 7. чета Љеворечког батаљона) јачине 330 војника нападала ј е правцем
Врањештичка ријека, Јабланово брдо, Планиница, са циљем пресијецања партизанских снага у долини Таре; лијева колона (командант кап. Видак Зечевић, састав: Љеворечки и Шекуларски батаљон, Доњокриљска и Морачка чета) јачине
410 војника нападала је лијевом обалом ријеке Дрцке, (АВИИ, ЧА, ЦГ—В—11208,
Релација Љеворечког батаљона).
142 Исто, Зборник
НОР, III, 4, док. 70, Извјештај Б а ј а Секулића од 9, марта
1942.
143 и С Т 0 ; — Четници су били изненађени хладним дочеком у Колашину.
Ево како је у Релацији Љеворечког четничког батаљона забиљежен улазак у
Колашин; „Сваки од четника надао се ј е свечаном уласку у град и дочеку од
стране грађанства. Код леве колоне за командантом били су постројени све виђеније личности и прваци среза андријевичког, њих око 40. Али на велико изненађење у граду у први моменат није се могло видети живе душе. Колона је промарширала главном улицом са југословенском заставом на челу, обишла град и
вратила се ј е у зграду гимназије, гдје је извршен распоред јединица за преноћиште".
144 Батрић Јовановић, н. д ј . , 480—485; Љ. Анђелић, Град
на Тари, 228.
145 Љ. Анђелић, нав. дјело, 230.
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грула од 18 члаиова К П Ј на челу с Мјеаним комитетом К П Ј астала је
у иле.галству.146
Тамо ј е псислије заузимања бераиоког и андриј евичког среза, а затим и Колашина са ближом ожјолином, инипЈијатива прешла на стран^
четника.
Формирање

четничке

организације
у Брскуту,
Кучима

Братоножићима

и

Распад фронта на Матешеву и пад Колашина искористиле с у
четничке снаге у Брскуту, Братносжићима и Кучима за формирање организације. Штаб Зетског НОП адреда ј е увиђао опасност кота пријети
од ширења четничког покрета из Васојевића, па је покуШао- да мобилише борце Братоношко-брикутаког батаљона 18. о-ктобар, како' би
спријечио продор четника од Лијеве Ријеке и онемогућио њихов утицај на подгорички срез. Међутим, припадници овог батаљона, под утицајем разорног рада четеичких елемената, највећим дијелом .су одбили да се баре цротив четника и разишли су се кућама. 147 Такву ситуацију су четнички елементи у Бракуту и Братаножићима искориатили
за организовање завјере. Ноћу 24/25. фебруара наредници бивцге југаславенаке војске Милош Царичић и Радомир Ђукић са још три друга упали су у штаб партизанског батаљона 18. октобар
и убили дра
члана Штаба: Марка Биљурића и Милију Милачића. Сјутрадан : је група официра и подофицира бивше југословенске војске извршила преврат и успоставила четничку власт. Главни организатори преврата били су капетани Владо Ђугшћ, Насто Дедић и Новица Лазовић. 148 У току
25, 26, и 27. фебруара у(Брскуту);је формиран четнички батаљон. Он ј е
у свом саставу имао 140 људи, међ-у којима 5 официра и 15 подофицира. 149 За то вријеме четничке вође из Брскута ухватили су везу са четничким анагама у сусједним општинама.
Ноћу 26/27. фебруара извршена је завјера и у Братоножићима.
Замјеник команданта БраТоношко-бракутаког НОП батаљона 18. октобар Батрић Марковић, иначе, бивши полицијски писар и резервни поручник, са групом бораца дезертирао ј е с фронта и пришао брскутским
четницима. Уз помоћ једце групе четника из Брскута, они су напали
зграду оановне школе у Пелевом БрИјегу, гдје |су се налазили дијелови
Пиперског и ЉеворечкоГ НОП батаљона. Послије борбе која ј е трајала
цијели дан, партизани су се повукли из Пелевог Бријега на положаје
Велики Грабовник — Борова глава — КлопоТоко' платИо, на којима су
се задржали до 20. марта, а завјереници на челу са Батрићем МаркоБатрић Јовановић, н. дј., 483.
В. Тодоровић, н. д ј . , 233—235.
148 АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде;
Војо Тодоровић, н. д ј . , 237.
146
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зићем пгриступшш су формирању четмичке оргаиизације у Братоножићима. 180
Послије четничхог прозрата у Бракуту и Братаножићима настало!
ј е превирање и у Кучима. То је иокористи^ жандармеријаки капетан
Илија Ивановић, "који је ноћу 28. фебруара (1. марта са три подофицира
дошао у Брскут да тражи помоћ за ешварање четничке организације у
Кучима. Исте поћи с Ивановићем је пошло у Куче 135 че,тника из Брскута, са капетаном Настом Дедићем. на челу. 151 Ова четничка група ј е 1.
марта око 9 ча1сова дошла у Горњу Кржању, гдје јој >ое прикључио наредник Перко Перковић са 20 људи. Партизанска предстража са КржаЊског брд а отворила је ватру на четнике, али ј е одбачена. Четници су
затим пошли у Момче, гдје им је пришла група мјештана на челу с
резервним поручником Мојсијем Вујадиновићем, који ј е још од раније
био познат као непријатељ НОП-а. 152 Нарастајући из дана у дан, четтничка група 1с Наетом Дедићем на челу стигла је 2. марта у села Пвилин и Безјово^, 3. марта у Орахово, 4. марта у Убле, 5. марта у Дучиће,
Лијеште и Косор, 6. марта у Медун и Фундину и 7. марта у Сјенице и
Врбицу.153 У евим овим селима непријатељи НОП-а организовали су
јој евечаци дочек уз звоњење звона, изношење здравица, љубљење
југо1славенске заставе 1и пуцање 1из пушака. Капетан Дедић је
у евим овим еелима држао говоре, а у Орахову је говорио1 и потпуковник Саво> Вујошевић. 154 Четничка пропаганда, притисак и оглашавање
опште мобилизације на основу Т^вврећеша-Драже Михаиловића, као и
тешке економске прилике, утицали су да дође до наглог осипања партизанских батаљона Марко Миљанов
I и Марко Миљанов
II.155
Послије обиласка ових села и успостављања своје власТи у њима,
четници су 8. марта сазвали на Ублима збор свих Куча ради организовања батаљона и постављања старјешина. Збору су присуствовала 1764
наоружана „обвезника" из Куча и Братоножића. Они су том приликом
положили заклетву на вјерност краљу и отацбини, а послИје, тога
извршена ј е организација одреда и батаљона. 150 За команданта Кучко-братоношког четничкаг одреда постављен ј е потпуковник у резерви
Саво П. Вујошевић, за начелника штаба одреда генералштабни капетан
Владимир Ђукић, а за команданте батаљона: Братоношког —1 капетан.
Новица Лазовић, Дањокучког — Капет:ан Милета Рашовић и Горњокучког — капетан Стеван Прелевић. За командире чета пастављени су
такође већином активни официри или подофицир1и бивше југасловен150 и с т о .
151 АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде;
Војо Тодоровић, н. д ј . , 239.

152 и с т о .

153 АИИ—Т, I X 1а—261 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде.
Исто.
Исто; АВИИ, ЦГ—П— 39, Проглас народу Куча и Братоножића; В, Тоторовић, н. д ј . , 241—243.
15в АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде;
АВИИ, ЧА, ЦГ-ЧВ—146, Извјештај штаба Кучко-братоношког четничког одреда
од марта 1942 (препис непознатог поријекла).
151

155
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сже војиЗке.137 Истовремено су лостављени предсј едници отптина и шесЈ
јавне безбједности (за шефа јавне безбједносги ггостављен ј е жандармериј1оки капетан Илија Ивановић). Затим су одређана потјерна летећг
одјељења за „чишћење" терена од партизана, која су одмах етупила з
акцију. 158 Два дана касније (10. марта) дошло ј е из Подгорице још Ш
Куча, на челу с пуковником Заријом Вукоановићем и још 6 официрг
и 8 подофицира.159
Пошто ј е у Кучима остало још партизана, у првом реду комуниста, одлучано ј е да се објави проглас којим ће они бити позвани да сс
врате својим кућама. Тако је и урађено. Констатујући да је 8. мартг
у Кучима и Братоножићима успостављена ~потпуна четничКа власт"
и да ј е тиме престала да важи свака друга власт, проглаеом еу позвант
сви „часни 1синођи племана Куча и Братоножића" да ступе у редове
четника. Они који се не врате 1својим кућама у року од 48 чаоова, писа,ло ј е у том прогласу, сматраће се одметницима и рушитељима народно1
јединства 'и слободе и према њима ће се поступити као са одметнициме
и злочинцима, а сваки грађанин који буде давао подршку и прикривас
„одметнике и зликовце" (сматраће се као њихов саучеаник и снссиће
исте посљедице. Позивајући се на инструкције Драже Михаиловића.
којима ј е оглашана мобилизација цјелокупног људства из оперативне
и резервне војаке у циљу вођења четничке акције, посебно ј е наглашено да „неутралаца не може и не емије бити". На крају су сви „странци"
који немају кућу на територији Куча и Братоножића, осим избјеглица
из Метохије, позвани да напусте ову територију у року од 48 часова. ш
Истим прогласом је објављено да се затвара граница између Куча
и Братоножића, с једне, и Пипера, с друге стране. 161
Четници су средином марта запосјели положаје према партизанима лијевом обалом Мораче од Смоковца до Биоча, гдје се налазио италијанаки гарнизон, а затим сд Биоча лијевом обалом Мале ријеке До
•села Клопота. 162 У међувремену ј е усшот да 1се из Куча у Пипере пребаци политички комесар ЗеТског НОП одреда Драгиша Ивановић са 10
партизана. По пребацивању у Пипере он је послао Наређење да се и
остале партизанеке снаге из Куча пребаце на слободну територију, али
курири нијесу успјели да се пробију кроз четничке редове и пренесу
то наређење. Чланови КПЈ, скојевци и остали непредати борци батаљона Марко Миљанов
I и Марко Миљанов
П остали су тако у тешкој
ситуацији. Један дио њих ј е прешао у илегалство, а остали су се постепено предавали. Један дио њих четници су похватали и цредали окупатору, који их је дијелом стријељао а дијелом интернирао.163
157 и с т о ,
158 Ј Ј С Т 0
159 Л С Т 0 1
1М
161
162

АВИИ, ЧА, ЦГ—П—39- Проглас народу Куча и Братоножића.
Исто.
В . Тодоровић, н. д ј . , 243.

163 ЈЈ С Т О ф
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вићем гвристутили су формирању четничке организације у Братоножићдаса.150
Послије четничког проврата у Брскуту и Братоножићима пастало'
ј е превирање и у КучизЛа. То је искористир жандармеријаки капетан
Илија Ивановић, 'који је ноћу 28. фебруара (1. марта са три подофицира
дошао у Брскут да тражи помоћ за етварање четничке организације у
Кучима. Иате н О ћ и с Ивановићем је пошло у Куче 135 четника из Брскута, са капетаном Настом Дедићем. на челу.151 Ова четничка група ј е 1.
марта око 9 ча1сова дошла у Горњу Кржању, гдје јој се прикључио наредник Перко Перковић са 20 људи. Партизанска предстража са Кржањског 'брда отворила је ватру на четнике, али ј е одбачена.. Четници су
затим пошли у Момче, гдје им је пришла група мјештана на челу с
резервним поручником Мојеијем Бујадиновићем, који ј е још од раније
био познат као непријатељ НОП-а.152 Нарастајући из дана у дан, четтничка група 1с НасТом Дедићем на челу стигла ј е 2. ма(рта у села Цвилин и Безјово', 3. марта у Орахово, 4. марта у Убле, 5. марта у Дучиће,
Лијеште и Косор, 6. марта у Медун и Фундину и 7. марта у Сјенице и
Врбицу.153 У свим овим селима нецријатељи НОП-а организовали су
јој евечапи дочек уз звоњење звона, изношење здравица, љубљење
југо1славенске заставе м пуцање из пушака. Капетан Дедић је
у свим овим оелима држао говоре, а у Орахову је говорио- и потпуковник Саво Вујошевић. 154 Четничка пропаганда, притисак и оглашавање
о-пште мобилизације на 01Снаву~"Иарећења- Драже Михаиловића, као и
тешке економаке прилике, утицали ау да дође до натлог осипања парти— занских батаљона Марко Миљанов
I и Марко Миљапов
П.153
V

Послије обиласка авих села и успостављања своје власти у њима,
четници су 8. марта еазвали на Ублима збор свих Куча ради организовања батаљона и постављања старјешина. Збору су присуствовала 1764
наоружана „обвезника" из Куча и Братоножића. Они су том приликом
положили заклетву на вјерност краљу и отаџбини, а поСлИје тога
извршена ј е организација одреда и батаљона.150 За Команданта Кучко-братоношког четничкаг одреда постављен је потпуковник у резерви
Саво П. Вујошевић, за начелника штаба одреда генералштабни капетан
Владимир Ђукић, а за команданте батаљона: Братоношког —' калетан
Новица Лазовић, Доњокучкаг — капетан Милета Рашовић и Горњокучког — капетан Отеван Прелевић. За жомандире чета поетављени су
такође већином активни официри или подофицири бив!ше југасловен150 И с т о .
151 АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде;
Војо Тодоровић, н. дј., 239.
152 Исто.
153 АИИ—Т, I X 1а—261 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде.
151 Исто.

155 И с т о . АВИИ, ЦГ—П—39, Проглас народу Куча и Братоножића; В , Т о торовић, н. дј., 241—243.
156 АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде;
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—146, Извјештај штаба Кучко-братоношког четничког одреда
од марта 1942 (препис непознатог поријекла).
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оке војаке. 157 Истовремеко |су лостављени предсједници општина и шес^
јавне безбједнооти (за шефа јавне безбједности постављен ј е жандармериј1ски капетан Илија Ивановић). Затим су одређена потјерна летећ;
одјељења за „чишћеше" терена од партизана, која су одмах ступила ]
акцију. 158 Два дана касније (10. марта) дошло је из Подгорице још 14!
Куча, на челу с пуковником Заријом Вуксановићем и још 6 официрг
и 8 подофицира.159
Пошто је у Кучима остало још партизана, у првом реду комуниста, одлучено ј е да се објави проглас којим ће они бити позвани да се
врате својим кућама. Тако је и урађено. Констатујући да је 8. мартг
у Кучима и Братоножићима успостављена „потпуна четничка власт'
и да ј е тиме престала да важи свака друга власт, прогласом су позванг
сви „часни синови племвна Куча и Братоножића" да ступе у редовс
четника. Они који се не врате својим кућама у року од 48 часова, писало је у том прогласу, сматраће се одметницима и рушитељима народно!
јединства <и слободе и према њима ће се поступити као са одметницимг
и злочинцима, а сваки грађанин који буде давао подршку и прикривас
„одметнике и зликовце" сматраће се као њихов саучеоник и снссићс
исте посљедице. Позивајући се на инетрукције Драже Михаиловића
којима је оглашена мобилизација цјелокупног људства из оперативнс
и резервне војске у циљу вођења четничке акције, посебно ј е наглашено да „неутралаца не може и не емије бити". На крају еу еви „етранци'
који немају кућу на територији Куча и Братоножића, осим избјеглица
из Метохије, позвани да напусте ову територију у року од 48 часова.16'
Истим прогласом је објављеш> да се затвара граница између Кучг
и Братоножића, с једне, и Пипера, с друге стране.161
Четници су средином марта запосјели положаје према партизанима лијевом обалом Мораче од Смоковца до Биоча, гдје се налазио италијанаки гарнизон, а затим сд Биоча лијевом обалом Мале ријеке Дс
села Клопота.162 У међувремену ј е успио да се из Куча у Пипере пребаци политички комесар ЗеТског НОП одреда Драгиша Ивановић са 1Г
партизана. По пребацивању у Пипере он је послао наређење да се и
остале партизанске, снаге из Куча пребаце на слободну територију, али
курири нијесу успјели да ее пробију кроз четничке редове и пренесу
то наређење. Чланови КПЈ, окојевци и остали непредати борци батаљона Марко Миљанов
I и Марко Миљанов
II остали су тако; у тешкој
ситуацији. Један дио њих је прешао у илегалство, а остали су се постепено предавали. Један дио њих четници су похватали и цредали окупатору, који их ј е дијелом стријељао ;а дијелом интернирао.163
157 И С Т О ;
158 ИСТО.
159 И с т о _

АВИИ, ЧА, ЦГ—П—39- Проглас народу Куча и Братоножића.
161 Исто.
160

162

В. Тодоровић, н. дј., 243.
1вз Исто.
184

вићем лриступили су формирању четничке организације у Братоножићима. 150
Послије четничког преврата у Бракуту и Братаножићима настало!
је превирање и у КучивЉа. То ј е и с к о р и с т и 9 жандармеријаки каиетан
Илија Ивановић, који је ноћу 28. фебруара (1. марта са три подофицира
дошао у Брскут да тражи помоћ за стварање четничке организације у
Кучима. Исте Иоћи с Ивановићем је пошло у Куче 135 четника из Брскута, са капетаном Настом Дедићем. на челу. 151 Ова четничка група ј е 1.
марта ок!о 9 чаСова дошла у Горњу Кржању, гдје -јој ое прикључио наредник Перко Перковић са 20 људи. Партизансна предстража са Кржањског брда отворила је ватру на четнике, али ј е одбачена. Четници су
затим пошли у Момче, гдје им је пришла група мјештана на челу с
резервним поручником Мојоијем Бујадиновићем, који ј е још од раније
био познат као непријатељ НОП-а. 152 Варастајући из дана у дан, четтничка група с Настом Дедићем на челу стигла ј е 2. ма|рта у села Пвилин и Безјово', 3. марта у Орахово, 4. марта у Убле, 5. марта у Дучиће,
Лијеште и Косор, 6. марта у Медун и Фундину и 7. марта у Сјенице и
Брбицу. 153 У свим овим селима нецријатељи НОП-а организовали су
јој свечани дочек уз звоњење звона, изношење здравица, љубљење
југаславенске заставе и пуцање из пушака. Капетан Дедић је
у евим овим оелима држао говоре, а у Орахову је говорио' и потпуковник Саво Бујошевић. 154 Четничка пропаганда, притисак и оглашавање
опште мобилизације на оенову"наређеша-Драже Михаиловића, као и
тешке економаке прилике, утицали ау да дође до натлог 'Осипања парти— занских батаљона Марко Миљанов
I и Марко Миљанов
П.155
\

Послије обиласка свих села и успостављања своје власти у њима,
четници 1су 8. марта сазвали на Ублима збор свих Куча ради организовања батаљона и постављаша старјешина. Збору су присуствовала 1764
наоруж!ана „обвезника" из Куча и Братонажића. Они су том приликом
положили заклетву на вјерност краљу и отацбини, а поСлИје, тога
извршена ј е организација одреда и батаљона. 150 За Команданта Кучко-братоношког четничког одреда постављен је потпуковник у резерви
СавО' П. Вујошевић, з'а начелника штаба одреда генералштабни капетан
Владимир Ђукић, а за команданте батаљона: Б р а т 0 Н 0 ' Ш К 0 г — к а п е т а н
Новица Лазовић, Доњокучкаг — Капетан Милета Рашовић и Горњокучког — капетан Отеван Прелевић. За командире чета постављени су
такође већином активни официри или подофицири бивШе југасловен150 Исто.
151 АИИ—Т, IX 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде;
Војо Тодоровић, н. дј., 239.
152 И с т о .

153 АИИ—Т, IX 1а—261 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде.
154 Исто.
155 Исто; АВИИ, ЦГ—П—39, Проглас народу Куча и Братоножића; В, Тоторовић, н. дј., 241—243.
15« АИИ—Т, IX 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде;
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—146, Извјештај штаба Кучко-братоношког четничког одреда
од марта 1942 (препис непознатог поријекла).
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203
ске војкже.157 Истовремено су постављени предсј едници оатштипЈа и шес|
јавне безбједнооти (за шефа јавне безбједнооти постављен ј е жандармериј|ски капетан Илија Ивановић). Затим су одређена потјерна летећг
одјељеша за „чишћеше" терена од партизана, која су одмах ступила Ј
акцију. 158 Два дана касније (10. марта) дошло је из Подгорице још 14?
Куча, на челу с пуковником Заријом Вукеановићем и још 6 официрг
и 8 подофицира.159
Пошто је у Кучима остало још партизана, у првом реду комуниста, одлучено је да ее објави проглас којим ће они бити позвани да с«
врате овојим кућама. Тако је и урађено. Констатујући да је 8. мартг
у Кучима и Братоножићима успостављена ^потпуна четничка власт'
и да је тиме престала да важи свака друга власт, прогласом су позванг
сви „часни сино!ви племена Куча и Братоножића" да ступе у редож
четника. Они који се не врате својим кућама у року од 48 чаоова, писало је у том прогласу, сматраће се одметницима и рушитељима народно]
једцнства и слободе и према шима ће се поступити као са одметницимЕ
и злочинцима, а сваки грађанин који буде давао подршку и прикривас
„одметнике и зликовце" сматраће се као шихогв саучеоник и снссићс
исте посљедице. Позивајући се на инструкције Драже Михаиловића
којима је оглашена мобилизација цјелокупног људства из оперативне
и резервне војске у циљу вођења четничке акције, посебно ј е наглашено да „неутралаца не може и не смије бити". На крају су еви „етранци'
који немају кућу на територији Куча и Братоножића, 0!сим избјеглица
из Метохије, позвани да напусте ову територију у року од 48 часова.16,
Истим прогласом је објављено да се затвара граница између Куча
и Братоножића, е једне, и Пипера, с друге стране.161
Четници су средином марта запосјели положаје према партизанима лијевом обалом Мораче од Смоковца до Биоча, гдје се налазио италијанаки гарнизон, а затим сд Биоча лијевом обалом Мале ријеке дс
села Клопота.162 У међувремену је успио да се из Куча у Пипере пребаци политички комесар ЗеТског НОП одреда Дратиша Ивановић аа 1С
партизана. По пребацивању у Пипере он је послао Наређење да се и
остале партизанске снаге из Куча пребаце на слободну територију, али
курири нијесу успјели да се пробију кроз четничке редове и пренесу
то наређење. Чланови КПЈ, скојевци и остали непредати борци батаљона Марко Ммљанов I и Марко Миљанов
II остали су тако у тешкој
ситуацији. Један дио њих ј е прешао у илегалство, а остали су се постепено предавали. Један дио њих четници су похватали и предали окупатору, који их ј е дијелом стријељао а дијелом интернирао.163
157 Исто,
158 ИСТО.
159 ИСТО.

АВИИ, ЧА, ЦГ—П—39- Проглас народу Куча и Братоножића.
161 исто.
160

162

В. Тодоровић, н. дј., 243.
163 Исто.

Формирање

„Националне"

организације

Баја

Станишића

За разлику од сјевероисточнОг дијела, гдје 1су четкици уз помоћ
окупатора преузели иницијативу, у осталим крајевима Црне Горе народноослободилачки покрет био је дОста стабилан.
Поред дивизије Венеиија, ксја је била стационцрана у Беранама,
Андријевици и Бијелом Пољу, и дивизије Пустерија, стационИране у
Пљевљима и другим мјесггиМа Оанџака,. у централном, јужном и западном дијелу Црне Горе окупатор је^почетком 1942>Ј-одине имаочсљедеће
јединице: дивизије Таро, Месина ~~47:~пу(к - див1изије Ферара,
двије
легије „црних кошуља" и друге мање јединице. Везе између гарнизона
у којима 1су биле стациониране ове јединице биле су нередовне. Окупатороки гарнизон у_Никшићу (207. пук дивизије Таро) партизани Никшићког одреда држали (еу у блокади око два и по мјесеца (од почетка
децембра 1941. до адредине фебруара 1942). За то вријеме он се мотао
снабдијевати само ваздушним путем. Окупатор је у неколико наврата
узалудно покушавао да разбије блокаду Никшића. Покушао' ј е то и
17. ЈЈануара 1942, иада су италиј1ан1ске |снаге из ДЕНиловграда и Никшића
(дјелови дивизије Таро) извршиле истовремвно напад на партизанске
положаје — које су држале јединице одреда Бијели Павле, Ј1о1вћенског
и Никшићког одреда — са задатком да разбију блоКаду и да ое споје.
Међутим, на обадвије стране су били потучени. Нарочито оштре борбе
ј вођене су у рејону Даниловграда, на положајима Загреда, До> ПјешиI вачки, Курило, Обадов бријег и Жута греда, гдје је нападач претрпио
I осјетне губитке. 164
Почетком фебруара окупаторске снаге из Даниловграда поново су
похушале да се проби!ју у Никшић, али је и свај њихов покушај пропао.165
Али оно што окупатор није успио- да постигне соцственим снага^ма уепио ј е уз помоћ ,2националне" организације Б а ј а Станишића. —
•Једанаестот фебруара 1942. тодине Еајо Станишић је отворено иступио
против народноослободилачког покрета. Уз помоћ својих сарадника
официра бивше југословенске војске поручника Радивоја Војводића и
поручника Богдана Павићевића, затим професора Нова Вулетића и
професора Мирка Војводића, он је у Доњим Рсојевићима сазвао збор
на који су позвани сви партизани из Пав1ковића. Станишић ј е том приликом присутне партизане позвао да окину петокраке, цриступе „националној" организацији и изразе лојалноет окупатору, мотивишући
то већ познатом четниЧком паролом „За спас народа". 166 Партизани из
Виша, Винића, Горњих и Доњих Рсојевића, Слапа, К у ј а з е и Творила
104 Саопштење Главног штаба бр. 7, фебруар 1942; Зборник
НОР, III, 2, док.
Извјештај Штаба Никшићког одреда од 21. јануара 1942; Исто, док. 39, Извјештај
Штаба Ловћенског одреда од 22. јануара 1942; Исто; док. 42, Извјештај Штаба
Ловћенског одреда од 26. јануара 1942.
105 Зборник
НОР, III, 2, док. 63, Писмо Никшићког одреда од 7. фебруара
1942.
"в АИИ—Т, VIII 16—41, Сјећање Мирка (-ташилића, Крста Грозданића и
Сава Лучића; АВИИ, к. 2003, бр. рег. 2—10/3, Сјећање Војислава Јовановића,
Вељка Чобељића и Вукадина Јовановића; Батрић Јовановић, н. д ј . , 492.
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који су присуствовали збору највећим дијелом су приступили Ставдппићу, или су се вратили својим кућалга.167 Од људства које ј е пришло Станишићу формиран је Пазковићки национални батал>он, за чијег команданта ј е постављен Ново Вуле^ић. Батаљон је у овом саставу илтао 8
официра, .15 подофицира и ј 0 7 редова.168
Штаб партизанског одреда Бијели Павле послао је своје предстаВ(ни!ке да преговарају са СтанипЈићем, у намјери да га одврате од националне издаје, али се у томе није уопјело.169 Пошто су двије партизанске чете које су пришле Станишићу напустиле фронт према Италијанима, на шихово! м)јесто' су послате нове партизанске јединице. Положаје према Давиловграду, на лијевој обали Зете, посио је један батаљон НОП одреда Бијели
Павле, а на деоној обали Зете Доњопјешивачка чета Никшићког одреда.
У међувремену, у Бјелопавлићкој равници, на простору од Даниловграда до Спужа, окупатор је концентрисао три батаљона дивизије
Таро, један пук дивизије Алпи Граје (А1рг Сгаге), двије групе, алпинаца Вале и два дивизиона артиљерије.170 Свега три дана послије иступа
Баја Станишића против НОП-а, тј. 14. фебруара, окупатор ј е са овим
онагама извршио напад на положаје Фрутак—Обадов бријег, које су
бра'нили дјелови Пј ешивачког батаљона (Никшићни НОП одред). Уочи
напада Бајо Станишић и Ново Вулетић 1су команди Доњопјешивачке
чете, која је др;ж1ала положаје Фрутак—Жута греда;—Обадов бри'јег,
послали писмено' упозорење да ће њихове јединице у случају да се
Италијанима пружи отпор пуцати у леђа партизанима.171 Због тога Доњопјешивачка партизанска чета није могла прихватити борбу против
Италијана на положајима у рејону Фрутка и Демировића, који су били
погодни за одбрану, већ се морала повући изнад комуникације, гдје
због конфигурације терена није могла ефикасно организовати одбрану.
Дјелови Пјешивачког партизанског батаљона пружили су жилав отпор
италијанским евагама, нанијевши им губитке у борбама код Богмиловића и Дреновштице. Иако су ПјешивачКом батаљону дошли у помоћ
дјелови Жупског батаљона, продор несразмјерно надмоћнијих окупаторских снага није могао бити задржан, али је успораван ДО' 19. фебруара, када ј е блокада Никшића дефинитивно разбијена.172
167 Исто.
АМИ—Т, I X 1а—93 (42), Релација Павковићевог националног батаљона.
169 Батрић Јовановић, н. д ј . , 492.

168

Владо Стругар и Перо Раичевић, Развитак народноослободилачке
борбе
Гори 1941 — 1945, ИЗ, 1—2, 1955, 297.
171 Зборник
НОР, III, 4, док. 60, Извјештај Главног штаба Врховном штабу
од 28. фебруара 1942. и према усменом казивању командира Доњопјешивачке чете Благоја Перуновића, потпуковника у пснзији.
170

V Црној

172 И с т о ; зборник НОР, III, 2, док. 87, Писмо Главног штаба Штабу Ловћенског одреда од 21. фебруара 1942; Исто, III 4, док. 60, Извјештај Главног штаба
Врховном штабу од 28. фебруара 1942; АВИИ, к. 2002, бр. рег. 1—1/5, Мемоарска
грађа.
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Четиичка организација Драже Михаиловића рано 1се заинтересовала за Станишића.173 Покушај њеног београдског пункта од јуна
1941. да се са њим повеже, као што смо видјели, није успио.174
За аријеме боравка на Радовчу (од жраја еептембра до 20. октобра
1941) мисИја британске и југословенске владе Хадсон, Остојић и Лалатовић имала ]е контакте аа неким официрима бивше југослоеенске
војаке. Члан мисије мајор Мирко Лалатовић састао' се том приликом
и с Бајом Станишићем.175 Према неким подацима Лалатовић је, том
приликом Станишићу уручио документ југословенаке владе о његовом
поставл.ењу за 1команданта националних трупа Цјрне Горе и Херцеговине.176
Логично је претпоатавити да ј е приликом повезивања Драже Михаиловића са присталицама у Никшићу (преко Лазара Тркље, у новембру 1941) успостављена веза и еа Бајом Станишјићем. Тим прије што
је 30. децембра 1941. жандармеријски капетан Бранислав Шошкић у
извјештају команданту четничких анага за источну Боону и Херцеговину мајору Боицку Тодоровићу писао: „Ухватио сам везу са Србима
у Црно|ј Гори. Командант четника у ЦрИој Гари 'је пјеШадијски пуковник Бајо Станршшћ. Послао сам моје четнике до Никшића да и тамо
народу 1ка(жем шта и како т|реба да ради".177 Оредином јануара 1942.
године са Станишићем је успоставио везу и Ђорђије Лашић, мславши
му најновија наређења и инструкције Драже Михаило1вића.178 Ускорозатим Станишић ј е отпочео припреме за отворено иступање против народноослободилачког покрета. Већ 21. јануара 1942. он је написао проглас у коме је изложио начела четничке организације. Три цримјерка
прогласа Ста^нишић ј е преко жандармериј|аког наредника Илије Радоњића доставио резе|рвном капетану бивше југословенске војске Спасоју Радоњићу, Нову и Дамјану Вучићу и Миладину ш Драгиши В у јадиновићу Вражегрмцима, е налогом да предузму потребне мјере за
стварање и пропагирање четничке организациј е.179
173 Б а ј о Станишић, официр бивше југословенске војске, рођен је 16. маја
1891. године. Завршио је официрску школу (IV класа) на Цетињу 1912. године.
Послије I свјетског рата ступио ј е у краљевску југословенску војску. У чин пуј ковника унапријеђен је 1936. године. Посљедњих година пред I I свјетски рат био,
^ . ј е командант Подофицирске школе у Билећи. У априлском рату учествовао је
\ као командант пука на југословенско-албанској граници. У тринаестојулском
/ устанку наименован је за члана Привремене врховне команде националноослобој ј дилачких трупа Црне Горе, Боке и Санџака. Послије устанка боравио ј е на
подручју Винића и неко вријеме био је без икакве функције. Послије формирања Вражегрмско-петрушинског партизанског батаљона (крајем јесени) постао ј е
савјетник у његовом штабу.
174 РСУП—Т, Записник о саслушању Војислава Лукачевића од 20. марта
1945.
>
1,5 Дискусија Радована Вукддиновића о развитку НОБ у Црној Гори, Стенографске биљешке са састанка КомисиЈе" Ц К СКЦГ за историју С К Ј од 27. и
28. априла 1965.
176 р с у п — Т , Доказни материјал о кривици групе сепаратиста и четника на
челу са Јовом Поповићем. — Овај податак треба узети у обзир само уз највећу
опрезност.
177 Фрагмент писма објављен ј е у Народној
борби бр. 4, од 15. марта 1942.
178 Р. Лекић, н. д ј . , 219.
179 АИИ—Т, I X 1а—165 (42), Релација Вражегрмског националног батаљона.
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Станишићев блиактс сарадник капетан Спасоје Радоњић одмах ј е
рпиступио! формирању „националне" организације у селу Мијакусовићима. Завеомакратковријемеон ј е у с п и о д а у аву организацију зпжше 27
људи, (Моји су одмах почели да „оеитурава'ју" аводе село од партизана 180
Један број чланова ове организације, по Радоњићевом налогу, ишао ј е
и у друга вражегрмска села у циљу обавјепггавања и пропагирања четнинке организације. 181
Сјутрадан по Станишићевом иотупу против НОП-а е а збору у
Доњим Рсојевићима, формирана ј е „национална" организација у вражегрмским селима Рошцима и Дабојвићима. Од 35 људи, ко|ји су ступили у организацију, формирава ј е „нацианалва" чета, на челу с Филипом Ј . Попавићем. Они су истог дана пошли Б а ј у Станишићу, а чета
из Мијркусовића остала ј е „на осигуравању свог реона од партизана —
комуниста". 182
Послије неуспјелих преговора са Станишићем, штаб НОП одреда
Бијели
Павле организовао је напад на четничке снаге у Вражегрмцима
и Павкавићима. Дјелови одреда (Петрушинско-павковићки и дјелови
Јеленачкаг и Команско-загорачког батаљона), и по једна чета Никшићког и ЛавћеЦоког одреда прикупили су се 17. фебруара на Купи!нову,
гдје !је разрађен план напада. 183 Када ј е обавијештен о доласку партизана, Б а ј о Станишић ј е са Павковићким националним батаљовом и четничким снагама из Вражегрмаца (Дабовићко-рожачка чета) поејео 21.
фебруара положаје у Винићима (Хум — Кололет1),184 Четничке снаге
из Мијокусовића пасјеле су положаје према партизанима од Боговина
и ријеке Зете до Шобајића, али се нијесу могле повезати са снагама
Б а ј а Станишића.185 У току 22. фебруара у Винмћима и Рсојевићима дошло ј е до оружаног сукоба између партизака и сната Баја Станишића.
У барби 1Каја |је трајала читав дан анаге Ба,ја Станишића су одбачене на
десну обалу Зе|те (у села Кујаву и Творило, Која су имала повољан положај за одбрану) уз губитке од 5 мртвих и 7 ранЈерих.Партизани су
такође имали губитака — 7 мртвих и 12 рањених. 186 Два дана касније,
13 четника из Мијокусовића успјјело ј е да се цребаци преко Зете и дође
на Кујаву (у састав Вражегрмске чете), док ј е 14 њих остало и даље на
свом терену. 187
Појавом 1оргаии[за!ције Баја Станмшића Лашићева односно Весковићева вадлеж]Н01ст ј е ограничева ва Санцак, сјеверни и сјевероисточни
дио Црне Горе (слив Лима, Таре, Пиве и лијеве обале Мо1раче до Подгорице),
а Ставишић ј е добио у Надлежнаст централни, западни
и јужни
.—
>
180

Исто.

181 ИСТО.
Исто.
АИИ—Т, VIII 16—41, Сјећање Мирка Станишића, Крста Грозданића и
Сава Лучића; Батрић Јовановић, н. д ј . , 495—496, Нико Стругар, Формирање
Другог Ловћенског
батаљона, ИЗ, 1—2, 1955, 312.
184 АИИ—Т, I X 1а—93 (43), Релација Павковићког националног батаљона.
185 Исто, I X 1а—165 (42), Релација Вражегрмског националног батаљона.
186 Зборник
НОР, Ш, 2, док. 103, Писмо Штаба одреда Бијели Павле Ловћенском одреду од 27. фебруара 1942; АИИ—Т, I X 1а—93 (43), Релација Павковићког
националног батаљона.
187 АИИ—Т, I X 1а—165 (42), Релација Вражегрмског националног батаљона.
182

183
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дио Црне Горе и Херцеговине. Окупатор је Станишићеву командантску
власт ограничио на нижш^ићки, даниловградаки и подгорички срез, док
је командант Херцеговине био само титуларно. Станишић ће настојати
да своју власт прошири и на остале крајеве Црне Горе (цетињски, барски и бокакоторски срез), али ће у томе само' дјелимично успјети.
Водећи рачуна да на терцторији која му је дата у надлежИост менепријатељима НОП-^а има и велики цроценат такозвавих зеленаша,
Станишић је овоју организацију назвао Народноослободилачка војска
Црне Горе и Херцеговине, а њену команду прогласио' ј е за Главни
шТаб.188 То ј е истовремено био и демагошки потез, како би привукао
родољубе, присталице ослободилачке борбе, који нијесу били ком;унисти. У саставу Станишићеве „националне" организације постојала ј е
посебна четничка команда. За првог команданта четничких одреда Станишић је поставио Радојицу НИкчевића, а послије његове смрти (10.
марта 1942) Бошка АграМа. Карактеристично је да су Никчевић и Аграм, као и командант Паиковићког „националног" батаљона Ново' Ву-_
летић, били цринадници Црногорске федералистичке странке.

Политички

став Баја

Станишића

У свом првом иступу на збору у Доњим Рсојевићима (11. фебруара) Станишић ј е био опрезан и углавном неодређен, како у одио!су на
НОП тако и опрема окупатору. То> Исто може се рећи и за њешјв проглас од 11. фебруара. Станишић се покривао плаштом народноослободилачке борбе како би, поред осталог, добио у времену док се оснажи.
У овом прогласу од 11. фебруара он је „као још непредат борац", позвао ове „честите синове ових кршева" да се збију „у густе редове и ослободе: своје огњ!иште, авоју њиву, своју планину, своје село и авој
град". Истичући да су с њим, одноано с његовом организацијом, братака
Руаија и „племенити" савезници Енглеска и Америка, Станишић је у
прогласу рекао да ће онота часа када буде извојевана слобода „Народн;а ослободилачка војака" препусти народу да сам суверено одлучи и
установи облик владавине и народног уједињења, који буде најбоље
одговарао његовим потребама и животу. „Дакле:'лрво Слобода, ла послије политика!" 189
Станишић је избјегавао да се јавно декларише против НОП-а све
до оружаног сукоба с партизанима у В1инићима и Рсојевићима (22. фебруара 1942). У свом прогласу од 24. фебруара он је оптужио котуцунисте
за почетак братоубилачког рата, да би одмах затим истакао да он тај
рат прима и да ће га водиги без компромиса — „са свом снагом своје
народне вој ске ^све дотле док се вигешки дух народа ових кршева не
ослободи и комунистичких окова". Станишић је покушао да овим прогласом изазове раздор у партизанским редовима. Наиме, он ј е нагла188 Зборник
I I I 4, док. 193, Проглас Б . Станишића од 11. фебруара 1942;
АВИИ, ЦГ—В—143, Обавјештење В. Станишића од 26. фебруара 1942.
189 Зборник
НОР, III, 4, док. 193. АВИИ, ЧА, ЦГ—V—142,

14 1 9 2

сио да прави битну разлику између партизана, к о ј е >сматра заведевш
и чланова К П Ј , који партизане наводно иокоришћавају „у |сврху свој
партије". 190
Један од Станишићавих блиакмх сарадника капетан I кла!се Шш
ро Стојановић на једној конференцији окупатора и четника у Данилси
граду (21. фебруара), упитан од овлашћеног италијанског пр едставш
ка шта четашци-желе-11!сс1^и.дво|јим покретјгм, ^гов;бриог јет ,:г.'гсатн
уршПГтење комунизма и братоубиства у^Дрној Гари, и свим крајевим
бивше краљевине Југославије". 1 9 1 А^-када је затим упит'ан ш т а пото
желе остварити у Црној Гори, од^оворио је, поред осталог: „Сви нацг
онално свесни исправни Срби како у Црној Гори, тако> и осталим дел<
вима српских земаља у бившој Јзггославији после тога не ж е л е нипп
друго бити него само мирни робови 'окупаторови до завршетка рата, п
џинови какво решење буду донијели на то ће остатак напаћеног срг
ског народа дати свој пристанак". 192
Станишићев политички став дошао ј е до изражаја и у говору к<
ји ]е његов изасланик Јаков Јов10(вић одржао е а збору колаборационист
на Цетињу 9. марта 1942. године. Јововић је том приликом рекао да ј
оеновни циљ „покрегта народног спаса" да „што боље" сачува народ
да се „шго мирније" дочека крај рата. 193
Станишић ј е и у низу споразума које је потписао с окупаторол
говора и интервјуа изјавио' да ј е њему и његовим оружјаним снагам
једини циљ борба против НОП-а.
Станишићев политички став најпотпуније ј е изражен у његовс
поруци Херцеговцима |средином 1942. године. У тОј поруци с у садржа
на чегири основна момепта:
1) у врјничкој и 1свако1Ј друтој акцији искључити политику, а
души пословати и руководити се великом српоком националном идејољ
2) према окупатору бити тактичап и лојалЈан, развијати шегово' по
вјерења према „Српском националном покрету" како би разбили дефе
тизам „унугаргвег непријатеља" и по могућности окупатора припре
мити у заједничку сарадњу против тих „нецријатеља";
3) преко учитеља, професора и свештеника ширити поруку „Срб!
на окуп", али ј е примјењивати „строго диокретно- не само на ексгремн
Србе унитари1сте него и на оне који југословенски мисле";
4) коначни циљ јесте оаниваше нове српоке државе не само гео
графоког појма негф „чисто |српакога" са четири шајоровнија атрибу
та: срЦска држава (Велика Орбија), Србин краљ, (диЦастије Карађорђе
вића), српска народност и сршока вјера. „Балканска федерација јесп
истом 1следећа етапа али главна основа и водитељ те федерације мор:
бити искључивО' наша српска држава тј. Велика Србија". 194
Исто.
Зборник НОР, III, 4, док. 232, Релација рада кап. Шпира С. Стојановићг
1»2 Исто.
\
183 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—446, Говор Јакова Јововића на збору на Цетињу Ј
марта 1942.
1,4 АВИИ, Допунска четничка архива ЦГ—П—2900.
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Као што се види, Станишићев политички став у својој основи није се разликовао од опште-познатот четничног програма. Ипак, није
био мали број припадника СташшпЉеиих оружаних формација који
су живјели у заблуди да ће послије повлачења партизанских снага из
Црне Горе „националне" јединице ступити у борбу против окупатора.
Међутим, Станишић ј е 20. јуна 1942. године издао наредбу (бр. 58) да се
саопшти — свим припадницима његових оружаних формација пред
стројем а сеааком становништву преко сеосиих власти —I да су гласине
које се преносе у том смислу „измишљене и злонамјерне". „Моја чаена
командантска ријеч", каже он у овој наредби, „нека Вам буде најбоља
гаранција да сам далеко од сваке помисли за намјеру к)о1ју ми подмећу а
нарочито против италијанских трупа које еу евојом подршком омогућиле, да уништимо анархизам наахпих комуниста, који је у шаКом погледу ишао у првом реду против живота и интереоа црногорског народа".193
Станишић [је на том станов^ишту, тј. да ће се борити искључиво
против комунизма, остао и послије жапитулације Италије, заправо све
до свој е смрти.
Споразул

Баја Станишића

с

окупатором

Први контакт с италијанским трупама припадници Станишићеве
организације имали су средином фебруара. Приликом продора итали)анских трупа у циљу деблокаде Никшића (14 — 19. фебруар) представници Паиковићког националног батаљона цриредили су им на Кујави
свечан дочек са здравицом.196 Још у току италијагааког гфодора за Ни'Кшић дошло !је 17. фебруара до првог споразума између СташШшћеве
команде и команде италијацеке дивизије Таро. Према том споразуму,
припадници Станишићеве „Народне војске" могли су се елободно кретати дуж пута Орја Ј1ука — Дренобштица и на оном цростору на коме
успију да сами „заведу ред". Они су се обавезали да огапуравају мост на
Слапу и да другим трупама забране да пролазе тим путем у циљу напада на италијанске снаге које су ее кретале у правцу Никшића, као и
да сцречавају рушење пута и телефонаких жица на свом простору.
Лрађансшву на простору на кО|јем еу дединице „зоводиле ред", као и у
мјестима која означи Станишићева команда окупаторске власти су се
обавезале да дају „требовање", тј. редовно мјесегано следовање животвих намирница. Објежомацде су биле дужне да поштују овај споразум,
који ј е имао' цривремен карактер пошто га ј е Врховна команда (италијанских оружаних снага могла замијенити другим — „црема прилинама
и фактичном стању". 197
Споразум су потписали у име дивизије Таро њен командант гене- ,
рал Г. Пбдрацоли (С?. РеЛгаггоИ),
а у име команде „Народне војске за
193 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—153/Препис Државне комисије за утврђивање ратних
злочина окупатора и његових помагача.
196 Зборник
НОР, III, 2, док. 100, Саопштење Никшићког НОП одреда од 26.
фебруара 194,2.
197 Документи
о издајству Драже Михаиловића,
I, Београд 1945. док. 33.
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Црну Гору и Херцеговину" Станишићев представник Богдан Павиће
да-

-

ПлаИчећи се да организација Б. Станишића, која је све више узи
мала маха, једнога дана не ојача и послије евентуалног уништења сна
га народноослобо!дилачко1г покрета и сама не угрози њене позициј«
окупатор ј е желио< да с њеним вођом потпише споразум који би иматрајнији карактер и који би, напокон, искључио такву могућност. (
тим у вези командант дивизије Таро је 22. фебруара позвао! Баја Ста
нишића у Даниловград да преговарају „о во^ничким стварима".199 По
пгто је Отанишић тога дана био заузет борбом против партизана, га
тражење команданта окупационих трупа Луиђи Ментастија „национал
ни" одбор из Подгорице формирао је једну делегацију на челу ;с мајо
ром бивше 'југословенске војске Рељом Пилетићем, која је 26. фебру
ара пошла на Кујаву у штаб Б. Станишића и од њега прибавила изјав^
лојалности окупаторским трупама. С тим у вези Бајо Станишић је ко
манданту италијансКих окупационих снага у Црној Гори изјавио да
на тражење пријатеља и народа Црне Горе и Херцегозлнс дигао уста
нак против „комунистичког терора" на овом простору, да ^га је у то
борби поадогао командант италијавских :оператив!них трупа у Даниловграду у највећој мЈери и да ће борбу против „комуниста" водити сг
својим присталицама без компромиса, до унихптења једних или других
Изјављујући да ће своје оперативне планове за гааку акцију достављати команданту италијагИских оперативних снага у Давилштраду, Станишић ј е замолио генарала Ментастија да потчињеним командантимг
вареди потребну сарадњу. Обраћајући се Ментастију у том смислу
Станишић је( замолио' да му се вајхитније стави на располагање десе1
мЈетобацача. осам митраљеза, педесет пушкомитраљеза, петсто пушака
хиљаду бивших југословенских униформи, хиљаду пари ципела и дз
се обезбиједи исхрана његових јединица црема бродном стању које ће
достављати свакодневно. Осим тога, Станишић ј е тражио' да окулатор
иодржи „покрет" мајора Таорђија Лашића и да му !се са њим омогући
што хитвија веза, да се црногораним „нацианалвим" одборима у појединим мјестима омогући и потпомогне акција против народноослободилачког покрета, да у мјестима која су заузеле „националне" јединице
окупатор притекне у помоћ у погледу исхране и, најзад, да се „вационално и политички исправни људи" који се налазе у интернацији хитно врате — црема еписку који ће доетавити „национални" одбори. На
крају, Станишић је замолио' Ментастија за узајамно повјерење и лојалност, дајући са своје стране „часну официраку ријеч" да ће преузете обавезе до краја у свему извршити.200
^
Домаће буржоаске снаге пружиле су отворвну подршку Бају Станишићу. Нај истакнутиј и представници тих ;снага потписали су се на
изјави Б. Станишића изразивши да ј е у поптуности одобравају и при198 И с т о
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Документи о издајству Д. Михаиловића,
док. 3, бр. 34.
200 Зборник
НОР, III, 4, док. 195, Извјештај делегата црногорског четничког
°Дбора из Подгорице од 26. фебруара 1942.
193

хватају. 201 На тај гаачин је Станишићева изјава представљала први јавни акт о сарадши четничних снага у Црној Гори с окупатором. Она је
вршила кобни утицај на мобилизацију народних маса против НОП-а,
које су то тумачиле као израз званичне политике краља и краљевске
јутословенске владе. 202
Убрзо послије ове изјаве лојалности Бајо Станишић је дошао у
Подгорицу, гдје ј е 6. марта у сједишту Главне команде окупационих
трупа у Црној Гори потписао у име Одбора црногорских националиста
из Подгорице и долине Зеде одлуку, одншзно обавезу: да ће водити беско-мпроми1сну борбу против комунизма к комуниста у Црној Гори; да
ће као вођа одреда црногорских националиота из Подгорице и долине
Зете било лично или преко особа 1које буде делегираО' биги у сталном
контакту са Главном командом (италИј1ан1ских трупа у Црној Гори за
све споразуме о извођењу заједничке акције 'у борби против снага народноослободилачког покрета у Црној Гори; да ће из покрета потпуно
искључити оваку политику и водати борбу једино противу „комуни-.
зма" у Цронвј Гори; да црцогор1ски национаЛисти, без обзира на коначни
исход рата, неће никад употријебити оружје против италијанских трупа.203
Истога дана дошло' ј е до потписивања споразума између Главне
команде италијацских трупа у Црној Гори и Команде црногорских националиста из Подшрице и долине Зете. По том опоразуму, примјењујућина знање изјаву и одауку Главног одбора црногорских националиста из Подгорице и долине Зете за бескомпромисну борбу против снага
народноослободилачког покрета, Команда италијанаких трупа у Црнцј
Гори, по овлашћењу италијанског гувернера Црне Горе Пирција Биро-1
<^*лија, обавезала се: да поведе бескомпромисну борбу у еарадњи са црногорским националИотима против комунизма; да даје помоћ у оружју,
_ муницији, намирницама, обући и одјећи, у количинама кој е ће бити повремено споразумно утврђене; да са својим трупама и ередатвима учествује у акцији са националистичким одредима из Подгорице и долине
Зете, а по споразуму са командантом црногорских „националних" одреда. Споразум ј е обавезао вођу црногорских националиста из Подгорице
и Д0'лине Зете да лично' или цреко делегираних особа буде у
201 и С Т а — Изјаву су потписали: Саво Вулетић, бив. министар, Стево Греговић, предсједник Великог суда, Вукашин Вукашиновић, судија Вел. суда, Мило Пламенац, судија Вел. суда, Мих. Јовановић, судија Вел. суда, др Саво Р а - ^
довић, бив. нар. посланик, Нешо Шћеповић, бив. нар. посланик, Милош М. В у - ,
чинић, предсједник општине, Вој. Гојнић, в. д. тужилац, Крсто Мандић, предсј.
Ђкружног суда, пук. Јоко Јовановић, Зарија Вуксановић, пуковник, Батрић Ј о вановић, апелациони судија, Марко Вулетић, апелациони судија, Божидар Тој мовић, Ристо Вујачић, адвокат, пуковник Тодор Пајовић, Мих. Мугоша, п. пук.
' Јлајор Димитр, Бољевић, Благота Мартиновић, Мил. Гилић, судија окружног суда,
Митар Лаковић, нач, среза, Перо Ђукановић, фин, директор, Радивоје Брајовић. дир. пошта. Ђуро Пешић, дир. гимназије, Лабуд Рогановић, свештеник, Милош Јововић, професор, Мирко Драговић, проф теол. Никола Драговић, шк. надз.
Андрија Драговић, Мићо Стијовић, индустријалац, Мило Беговић, Васо Анђушић,
I
трг. агент, Божо Рогошић, трговац, мајор Митар Врачар и Б л а ж о Вучинић.
Њ
202 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 88; Записник о саслушању
Војислава Гојнића.
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сталном контакту са главном нома-ндом италијанских Тјрупа ]
Црној Гори, у циљу извођења заједничке акције. Предвиђоно је да ита
лијанске трупе одржавају „ред и поредак" у варошима а црнскгорск!
националисти по селима.
Споразум ј е у име Ко^манде 1италијанских трупа у Црној Гори пот
писао начелник штаба пуковнИк Габриеле Бољоне (Во§Иопе), а У им>
црногораких националиста из Подгорице и долине Зете пуковник Бај.(
Станишић.204
Ширење

„националне"

организације

Баја

Станишића

Бајо Станишић ј е предузео мјере да што прије прошири и ојачг
с^оју „националну" организацију. Природно', он ј е бш> упућен црво н;
градове — Даниловград, Подгорицу и Никшић, кажо збот 1ко'нт(рареволуционарних ганага које с'у се тамо налазиле и показивале актив1носгЈ
против НОП-а тако и због подршке окупаторских гарнизона у овиамјестима. Та помоћ окупатора ниј;е изостала. Напротив, била ј е веомг
обилна. Тако ј е на тражење Баја Станишића и ње,гових сараддика >
току једнОг дана окупатор пустио из ингернације 137 „национално исправних" грађана из Даниловграда и околине.205 Као резултат такве
активности услиједило ј е формирање Данилов^градске чете, на челу сг
капетаном бавше јушСловенаке војске Шпиром Стодановићем, ко-ја је
на дан 24. фебруара имала на списку 186 националиста из Даниловграда и непо^средне околине.206
На иницијатИву окупатора у другој половини фебруара у Даниловтраду и Подгорици формирани су национални одбори, преко' К О Ј И Ј
ће он снабдијевати Станишићеве трупе. 207
Преко Националног одбора у Даниловграду, који ј е ф а р м и р а н Ј Ј Ј
фебруара, Станишић је вршио пропаганду у циљу придобијања ма!сг
за „национални" покрет. Тај одбор ј е објавио неколико' прогласа (о цил^евима покрета) који су растурани по селима око Даниловграда- 208
По налогу Б а ј а Станишића, Национални одбор ј е предузео мјер«
за формирање Ко1соволушке и Ко'Ма(нско'-загарачне чете. 209 У тол'
циљу ј е од 21. до 26). фебруара организовао три збора у Косовом Лугу.
За ту сврху ангажоване су окупаторске и „националне" оружане снаге
204 И с т о >
205 Зборник
НОР, Ш, док. 23(2, Релација рада кап. Шпира Стојановића.
гоб Исто, АВИИ, ЧА, ЦГ—V—143, Обавјештење Б а ј а Станишића од 2'6. фебруара 1942.
207 За предсједника Националног одбора у Даниловграду постављен ј е капетан Шпиро Стојановић, док је предсједник одбора у Подгорици био др Савс
Радовић, бивши народни посланик, а чланови: Мило Пламенац, судија Велико1
суда, Нешо Шћеповић, трговац и бивши народни посланик, Илија СјеклоЗ^а, суДија, Арсо Петровић, бивши помоћник министра унутрашњих послова, и Никола Костић, директор Финансијске дирекције (Зборник НОР, III. 4. док. 232, Релација рада кап. Шпира Стојановића; Документи о издајству Д.
Михаиловића
Док. 10, Изјава др Сава Радовића).
208 Зборник
НОР, III, 4, док. 232, Релација рада кап. Шпира СтојанОЕЗића.
208 АВИИ, ЧА, ЦГ—V—143, Обавјештење Б а ј а Станишића од 26. фебруара
1в42.
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које су имале задатак не, само да обезбиједе учеснике збора (од напада
партизана) већ и да изврше притиоак на присутно становнишТво.210 У
Косовом Лугу, благодарећи равничарском земљишту, гдје ј е окупатор
могао брзо интервенисати мото-механизованим јединицама из Даниловпрада, националисти су постигли дјелимичан успјех. Међутим, Загарач и Комане су држали партизани, тако да у тим оппгошама националИсти нијвсу могли да организују зборове, већ су се морали послужити друшм методом.
Национални одбор из ДанилоВ|Града писао је у в,ише наврата бившој општинској уцрави у Загарачу да са 20—30 најугледнијих људи на
челу с предсједником ошптине дођу у Национални одбор на прејговоре,
лдхозоравајући на посљедице које могу настати у случају недоласка.211
Тако оу позиване и управе других сусједних општина на слободдој територији.212
Руноводство НОП^а у Загарачу било је упознато са позивом Националног одбора, па ј е спријечило одлазак у Даниловград. Умјесто тога,
тражјено је да један од истакнутих ч л а Н 0 В ' а Националног одбора дође у
Загарач на преговоре. До тога, међутим, није дошдо.213
На Иницијативу Националног одбора у Подгорици, од Комана који су живјели у овом граду формиран је 3. мар-та Национални одбор.214
На сједници, која ј е одржана у Подгорици, усвојеца је и порука (у виду
резолуције), која је затим упућена појединим истакнутиј,им личностима које су Ж|ИВ'јеле у Команима. У овом документу се поручује Команима да откажу даљи боравак на својој територији људима из других
општина. и племена (мисли се на партизане из других крајева Црне
Горе); затим, да не дозволе да дође до међусобних убистава у Команима
(алудира се на ликвидације непријатђља НОБ); најзад, да у Подгорицу
пошаљу гавоје представнике ко>ји би преко Националног одбора Комана
•ступили у везу с Командом италијанских оружаних снага, како би се
спријечила експедиција окупатораких и националних трупа које су се
наводно већ опремиле за поход против Комана.215 Ова порука је достављена осморици Комана.216
Иако овај притисак националиста из Даниловграда и Подгорице
на Загарач и Комане на први поглед вије имао успјеха, он није био без
значаја. Бројни позиви и поруке, као и помињање појединих личности,
210

вића.

Зборник

НОР, Ш, 4, док. 232, Релација рада кап. Шпира Стојако-

211 АИИ—Т, I X 16—5 (42), Писмо Националног
5. марта 1942.

одбора из Даниловграда од

212 Лсто.

213 Исто, VI 4—2 (42), Записник о раду Пленума Среског НОО—Цетиње од
22. марта 1942.
214 Исто, I X 16—3 (42), Порука Комана у Подгорици од 3. марта 1942. — Чланови Националног одбора Комана у Подгорици били су: Благота Мартиновић,
официр бивше црногорске војске и члан Црногорске федералистичке странке,
Саво Г. Радуловић, кап. I класе бивше југословенске војске, Спасоје Беговић,
професор, Јован М. Радоњић, капетан II клаое и други.
215 Исто.
216 Исто.

припремали су терен за формирање „националних" организација у Загарачу и Команима.
И поред (Свих настојања Б а ј а Станишића и његових сарадника и
помоћи коју им ј е окупатор пружио. у Даниловграду, а поготову у његовој околини, још 1нијесу били сазрели услови да „национални" покрет
добије шири замах. Због тога ј е центар „националвог" покрета пренесен у Подгорицу.
У Подгорици ј е 2. марта формирана Црногорака нациоНална организација, жоја одмах предузима смишљене и одлучне мјере за формирање организације и у Љешконољу, Љешанској нахији, Зети и друГРШ дјеловима подгоричког среза. 217 Она објављује проглас за црогласом, позивајући народ на оружану борбу против НОП-а. Тако V прогласу од 4. марта "об^ајвљује^т-^зликовачкој банди стјраних у,
а и
плаћеника под в^ођством Моше Пијаде",г__5^~Јшарта избацујеЈ^с
„Ко није с нама тај ј е против нас",(1умарта: „Смрт злочинцима •
бода народу!", а 7. марта објављује наредбу бр. 1: „Ко се не одаз«;
'зиту националне војне Команде, биће изведен пред Народни Б О Ј Н И
Суд!11218
Формирање „националне" организације у Љешкопољу и Љешанској нахији омогућио ј е окупатор, као што ј е то учинио среданом ј а нуара у Зети. Он ј е 1. марта предузео наступање у правцу Љешанске
нахије истовремено од Подгорице с два и од Ријеке Црнојевића с једним
батаљоном, у намјери да се те снаге споје и овладају комуникацијом у
њеном ширем захвату. 219 У Доњој Љешанској нахији окупатор ј е вршио упаде у поједина села, у циљу репресалија и застрашивања становништва. Тако ј е 2. марта упао у село Корнет и потпуно га спалио, а
затим продужио у правцу СтанИсељића. Горњољешански партизански
батаљон ( је прешао у противнапад и одбацио непријатеља, избацивши
му из строја око 50 војника. 220 Ипак и по цијену великих губитака које су им нанијели Горњољешански батаљон и батаљон „Царев Лаз",
окупаторске колоне су се спојиле 3. марта. 221
Група националиста из Љешкопоља који су живјели у Подгорици,
јачине 24 чов'јека, на челу с потпуковгаиком Михајлом Мугошом и мајором Димитријом Бољевићем дошла ј е 2. марта послије италијанске
колоне у Љешкопоље. Они су 1С наколико' пушкомитраљеаких рафала с
брда Горица дали знак члановима илегалне „националне" организације
у Љешкопољу, с ко(јима ј е иначе одржавана веза. За непун сат на Горици се окупило дао 200 сељака ко1ји су припадали тајној „националној"
чети. Ту ј е одржан збор, на коме ј е о значају „националног" покрета
говорио Димитрије Бољевић. Са збора ј е упућен позив становништву
217
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218 И с т о

бр. 8, од 21. марта 1942.

АВИИ, к. 1675, бр. рег. 5—4, Иисмо штабу батаљона „Царев Л а з " од 2.
марта 1942; Зборник НОР, III, 2, док. 121, Извјештај замјеника команданта Ловћенског НОП одреда од 3. марта 1942.
220 АИИ, IV 4а—(142 (42), Писмо штаба Ловћенског одреда од 2. марта 1942.
221 Зборник
НОР, III, 2, док. 221, Извјештај замјеника команданта Ловћенског НЈОП одреда од 3. марта 1942.
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осталих 1оела да приступе „иационалном" покрету.222 Сјутрадан (3. марта) формиран ј е ЈБешкопољски батаљон, у који су ушле чете: Горњогоричка, Доњогоричка, Толошко-лужанака,. Толошка и Грбавачка.223 У
циљу подстицања су1сједних села (ван Љешкопоља) да приступе „националној" организацији, одржан је 8. марта збор и у Доњој Горици,
на коме је говорио Јован Бољевић. 224
„Национална" организација из Подгорице послала ј е у Љешаиску
нахију, заједно с !италијанском колоном, овоје представнике Божа П.
Бојанића, поручнИка бивше јушсловецаке во-јске, и Андрију Ј . Пејовића, поручника бивше црногорске вој1аке, иначе зеленаша, са задатком
да формирају „националну" организацију.225 Другог марта званично је
формиран ЈБешан1аки национални батаљон.226 Ускоро затим Национални одбор у Подгорици наименовао ј е за команданта Љешанског батаљона мајора Васа С. Вукчевића, а за ађутанта поручника Крста П. Радусиновића, 1иоји су на збору Љешњана, 11. марта, изабрани на те дужности.227 Послије формирања Љешанског националног батаљона партизани су морали да напусте Брежине и доњи дио Љешанске нахије
и да се повуку на линију Корнет — Дражевина — Парци — Станиселићи.'228
Иступање Б а ј а Станишића проггив НОП-а подстакло је и четничке снаге у Никшићу да се поново активирају. У том су предњачили
официри бивше југосл^овенске војске на челу с мајором Пером Ј . Марушићем. Они >су 18. фебруара 1942. организовали састанак официра, подофицира и војних чиновника, и донијели резолуцију У којој су позвали народ да ступи у отворену борбу против НОП-а „без компромиса и
до истребљења", 229 У резолуцији се по-зивају грађани да се опредијеле
и заузму свој став у „праведној борби за част и спас нације", истичући:
онај ко се не опредијели за борбу против народноослободилачког покрета тај је против „нас и нације и нека иде у комунистички табор".
Активне /официре, војне чиновнике, подофицире и остала активна
војна лица која су ма у каквој функцији код партизана аутори резолуције 1сматрају за „издајнике нације", најоштрије их осуђују и захтијевају „од преДставника нације и власти" да се са њима најстроже
обрачуна. Такође се захтијева да се са овим комунистима, а нарочито
222 Глас Црногорца
бр. 27, 27. јула 1942, 4, Улога Љешкопољског батаљона у
националном покрету.
223 Исто.
224 Исто.
225 Глас Црногорца
бр. 10, од 4. априла 1042, 3.
226 АИИ—Т, I X 1а—279 (42), Релација Љешанског националног батаљона.
227 Исто.

Глас Црногорца бр. 10, од 4. априла 1942, 3.
АИИ—Т, I X 16—68 (42), Резолуција активних официра, војних чиновника и подофицира у Никшићу од 18. фебруара 1!942 (четнички препис).
228

229

с интелектуалцима, поступа без икакве милости „ма где они сада били". 230
Један број официра и подофицира, и поред притиска који ј е на
њих вршен. одбио је да потпише резолуцију и изјаснио* се против борбе с народноослободилачким покретом.231 Они се у резолуцији такође
осуђују. Потписници резолуције за њих траже нај1строжије казне, као
и за „оне у шуми"; у сваком ^случају треба их ,ЈШТО пре учинити безопасним".232
Официри и подофицири који су одбили да потпишу резолуцију,
или су ј е потггисали па каснигје повукли
свој потиис, били су принуђени да твдтраже заштиту од окупатора. Они су пошли код италијанског команданта мјеста и изјавили да више воле у интернацију него
у борбу против народноослободилачког иокрета.233 Окупатор ј е 1све оне
који су Остали досљедни овом свом ставу интернирао, а један број је
ипак пришао четничком покрету.234
Након разбијања партизанске блокаде и доласка јачих италијаноких ена(га у Никшић (19. фебруара), Бајо Станишић је предузео мјере
да се убрза рад на стварању „националне" организације у овом граду.
Он ј е 4. марта формирао Команду националних трупа за Никшић и
околину. За (команданта је постављен мајор Петар Ј . МЈарушић, а Радојица Никчевић проглашен је за четничког војводу и команданта четничких јединица Црне Горе и Херцеговине.235 Спанишић је позвао све
војне ;обв1е,знике да ступе у његсву „Народноо1слободилач1ку ;водоку Црне
Горе и ХерцегоЕИне", а грађанима Никшића упутио ј е апел да помопну
његову организацију „не само одобравањем већ и крвљу". ИЈстом наредбом он је официрима и подофицирима наредио да помогау Четш-1Ч!КИ
230 Исто. — Резолуцију је потписало 19 лица: артиљеријски мајор Перо
Ј . Марушић, ваздухопловни капетан Симо Б. Мијушковић, судски капетан Милија Булатовић, капетан Душан Милатовић, капетан Шпиро Стојановић, капетан
Петар Драшковић, инжињеријски капетан Миливоје Краљевић, ваздухопловни
капетан Крсто Кљајевић, војни писар II класе Радуле Павићевић, поручник
Павле Стриковић, поручник Вукан Вујовић, капетан Михаило Кљајић и седам
подофицира.
231 Исто; А В Ј Ш , ЧА, ЦГ—В—3(17, Писмо капетана Владимира М. Контића
Д. Михаиловићу од 18. фебруара 1043. '
232 АИМ—Т, I X 16—68 (42). — Резолуцију су одбили да потпишу: капетан
Марко Радуновић, капетан Душан Касом, капетан Михаило Кљајић, поручник
Марко Кустудић, ваздухопловни поручник Божидар Булајић, поручник Мркоје
Костић, водник I класе Радован Бурић, инжишеријски поднаредник Илија Милетић, водник Владимир Перовић, ваздухопловни поручник Димитрије Јоковић
и поручник Димитрије Војводић. Пошто се имена капетана Михаила Кљајића и
водника Владимира Перовића налазе и међу потписницима резолуције, вјероватно су они ову резолуцију потписали под притиском, као што је био случај и
са поручником Вуканом Вујовићем, па су затим потпис повукли.
233 АИИ—Т, I X 16—68 (42), Резолуција официра од 18. фебруара 1943; АВИИ,
ЧА, ЦГ—В
317, Писмо В. Контића Д. Михаиловићу од 18. фебруара 1943.
234 Четничком покрету су пришли: капетан Марко Радуновић, капетан Михаило Кљајић, капетан Душан Касом, поручник Вукан Вујовић, поручник Димитрије Јоковић и поручник Димитрије Војводић (АИИ—Т, I X 16—68 (42).
235 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 36, Наредба Б а ј а Станишић а бр. 6, од 4. марта 1942. — Радојица Никчевић у ствари није био командант
четничких јединица ни у читавој Црној Гори, нити пак у Херцеговини, већ сам о У оквиру организације Б а ј а Станишића.
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покрет. „Ко не буде добио команду кх>д мајора Марушића", п-Ише у тој
наредби Б. Станшнића, „пушку у руке и као војник да се бори за слободу народа који га ј е одњихао. Ио истребљењу народног зла свак ће
по заслузи добити овоје мјесто". 236
Команда националних трупа за Никшић и .околину објавила је поЗ'ив у циљу црикупљања добровољаца за борбу против НОП-а. Међутим, становнипггво Никшића је највећим дијелом гајило^симпатије према НОП-у, тако да ее на тај позив јавило свега неколико младића, у
граду познатих као љотићевци.237 Попгго покупгај еа добровољцима није успиО', Команда је објавила општу мобилизацију грађана од 18 до 70
година старости. Рачунало се да ће се тако Мобилисати око 500 људи
способних за борбу. Међутим, многима ј е пошло за руком да избјегну
мобилизацију, тако да су од мобилисаних у Никшићу формиране 1свега
двије чете, укупно мање од 100 љ'уди, састављене само' од сиротиње и
избјеглица.238 Укупан број оних који 1су у почетку приступили „националној" организацији, добровољаца и мобилисаних из самог Никпгића
износио ј е око 200 људи. „Националној" организацији у НикШићу пристугшло је из Страшевине и Кличева 120 и из Озринића 160 људи- Од
свих њих формиран ј е Никшићки одред, укупне јачине, 480 људи.239
Иступање Баја Станишића против НОП-а имало' је великог утицаја и на развитак „националне" организације у Пјешивцима. Још у јануару 1942. године четнички елементи су тамо отпочели са илегалним
радом. Одржавани су тајни скупови, на којима је полагана заклетва „на
вјерност један другом".240 У другој половини фебруара Јсван Контић,
бивши школски надзорник (касније је поетављен за командира 1. чете
Пјешивачког батаљона), успоставио' је курироку везу с Бајом Станишићем. У ноћи између 1. и 2. марта пошла је у Станишићеш штаб на
Кујави делегација коју су сачшиавали: бивШи предсједник општине
пјешивачке и резервни капетан РИстО' Бошковић, артиљеријски поручник Павле Вукићевић, војни чгановници Ра.дојица БацКовић и Милутин Перуновић, и др. Станишић им ј е дао упутства за рад и одредио
командНо о|собље Пјешивачког батаљона. За команданта батаљсна постављен ј е Ристо' Бошковић.241 Трећег марта одржан ј е на Богетићима
збор, на коме је извршеНо формирање батаљона. Батаљон је имао 12
официра, 10 подофицира и 453 редова, распоређених у 4 чете.242 Истога
дана батаљон је запосјео положаје: Повмја, Кунак и Плочице.
236

237

тума).
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АИИ—Т, I X 1а-ч144 (42), Извјештај кап. Миливоја Краљевића (без да-

238 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—317, Писмо кап. В. Контића Д. Михаиловићу од 18. фебруара 1943.
239 АИИ—Т, I X 16—60 (43), Релација команде Никшићког одреда.
240 АИИ—Т, I X 1а—161 (42), Релација Пјешивачког батаљона националних
трупа.
241 Исто.
242 Исто. — Командир 1. чете (Стубичко-повијске) био је Јован Контић, 2.
чете (Церске) Радомир Вукићевић, учитељ и рез. поручник, 3, чете (Дреновачке)
потпоручник Милутин Перуновић, а командир 4. чете (Доњопјешивачке) био је
Радоња Лакчевић, бивши срески начелник.

(202

Коалиција

четкика

и

сепаратиста

До рата Цетиње је било сједиште Зетоке бановине. У њему се надазила банска управа, команда Зетске дивизије, команда Зетаког жандармериЈског пука, управа полиције и бро|јни административни апарат. Готово све чиновничко особље црнотораке наролности остало је на
Цетињу послије, априлокот елома. Послије избијања устанка дио оеобља које није на неки начин било1 укључвно у сарадњу е окупатором
интерниран је. Али пошто се увјерио да еу комуниспи
организатори
устанка, окупатор ј е средином јесени један дио интернираца пустио,
рачунајући иа његову подршку у борби против народноослободилачкот'
покрета. Крајем 1941. и почетком 1942. године на Цетињу је створена
прочетничка група, коју су, поред истакнутијих држаЕНих функцкснера; еачињавали официри бивше југословенске војске. Најпознатији и
најакгг'и!внији међу њима били еу генералштабни официри Боривоје
Радуловић и Радован Иванишевић, који еу у јануару 1942. арганизовали једну специјалну мисију у корист органшаци]е Драже Михаиловића,243 затим мајор Михаило Кековмћ, а 6д државних функционера
бивши подаан Дзтиан Влаховић. Њима се почетком марта придружио!
и бивиш^ан Зетске бановине,(од 27. марта до 17. априла 1941) бригадни
генерал у пензирГБлажо ЂуканОвић.
Припремај ући општу офанзиву против народноослободилачжог
поирета, окупатор је предузео мјере да уједини домаће контрареволуЏг ционарке енаге у Црној Гори, без обзира на њихова политичка убјеђења, у јединетвени антикомуниститаи фронт. Окупатор је нашао и личноет за коју је счгатрао да ћеезтојим ауторитетом моћи да удовољи
овом захтијеву. То је био БлаЈКо Ђукановић, који (се прихватио ове дужноети 7. марта.244 С обзирдаи на политичку прошлост шог човјека, није било :сумње да ће га прихватиши С1ве четничке вође. Могло је само да
се поетави питање ка1но ће га прихватити сепараЈтт^стичко вјф^ггво, али
ни ту није, било већих тешкоћа: вођа еепаратистаГКротзв^Поповић ј е
већ ејутрадан, 8. марта, објавио проглас у коме је
еводе присталице да одмах приђу „националном" фронту и да се што прије ,јаве
ГлавнО|ј комаЈнди ради ©ојног распореда.245
243 Зборник
НОР, III, 2, док. 38, Извјештај ОК КПЈ—Цетиње, од 22. јануара
1942. — Прочетничка група на Цетињу није могла да успостави директну везу
с Дражом Михаиловићем, јер се преко слободне територије коју су држале снаге
НЈОП-а није могло илегално путовати, а Италијани нијесу издавали пасоше за
Србију. Због тога су генералштабни мајор Боривоје Радуловић и генералштабни капетан Радован Иванишевић одлучили да у Рим пошаљу артиљеријског
потпоручника Душана Радошића, да би преко југословенског посланика у Ватикану успсставили везу са југословенском избјегличком владом и од ње подморницом добили потребна упутства и средства за рад, и да би тим путем, посредно,
успоставили везу са Дражом Михаиловићем. Новац за тај пут Душана Радоњића дао је инжењер Тавчар. Мисија Радоњића, међутим, није успјела, јер су Ватикан били блокирали припадници Гестапо-а (АВИИ, к. 146, 5/1, раније ЦГ—В—4/1,
Рапорт Бор. С. Радуловића Дражи Михаиловићу од 10. септембра 1942. године).
244
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АИИ—Т, IV 4ф—37 (42), Писмо Крста Поповића од 27. децембра, 1942.
АИИ—Т, I X 1ц—4 (42).
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Иако је таква политагка наишла на одобравање и четничких вођа
и сепаратистичке групе око Крста Поповића која је послије тринаесто^Лског устанка избила у први план, сжупаТор се за оств'арење овог циља пОслужио и методом притиока на масе. Наиме, војни гувернер (А.
^ Пирцио Бироли) и комаццант окупационих трупа (Луиђи Ментасти)
! ниј есу крили да имају лаређење да ликвидирају НОП у Црној Гори.
I Они су четничким и сепаратистичким предстазницима изјављивали да
\ су спремгаи да то ураде одлучно и брзо, али се наводно плаше да ће
\ при том бити по-убијано и попаљеио „мнооо оних који нијесу криви, док
\ће националисти знати да казне 1само кривце". 246
\
Колаборационистичке вође су прихватиле ову крилатицу, врло ј е
често употребљавали и њом вршиле притисак на црногорске народне
масе даступају у „националну" организацију против НОП-а.
У Владином дому на Цетињу одржан је 9. марта 1942. збор актиЈЈ вних и резервних официра, на кој|ем ј е формално извршен избор команде „националног фронта". За команданта свих „националних" јединица изабран ј е Блажо Ђукадовић, а за команданта Катунских трупа
Крсто Поповић.247 На збору активних и резервпих официра који је
одржан у Зетском дому, три дана каоније, Бајо СтаниШић је изабран
за команданта сектора.248 Убрзо пОслије овотх састанака на којима су
изабрани команданти сектора, Крсто Попрвић ј е послао' свога курира
код Баја Станишића.249
Предстамници четника и сепаратиста дошворили су се да се 9.
марта пред зградом цетињоке општине одржи јавни збор, на коме ће се
грађани упознати са стварањем тзв. националног фронта и предложеним мјерама за борб|у против НОП. У том смислу је формиран и Акциони одбор, који ј(е преко штампаних плаката позвао грађане на збор.25П
Збор ј е отворио предсједник општине цетињаке Иво Радо-њЈић. На збору су говорили: у име четничке организације изасланик Баја Станишића маринаки капетан Јаков Јововић, бивши подбан Зетске бановине
Душан Влахо1вић и коњички капетан Радојица Рончевић, а у име сепаратиста др Новица Радовић.251 ПосебнЈ' пажњу заслужује говор Станишићевог изасланика: Јаков Јововић је, наиме, том приликом окупатора
\ назвао ч!ааним и благодарним, а припаднике НОП-а зликовцима, џелатима, безочном војском „бјелосвјетаког пустолсва" Моше Пијаде и
сл;252 он је присутне грађане обавијестио да је анагама НОП-а објављен рат без компромиса „до- коначног њиховог истребљења или нашег тоталног уништења! !" 253 Обј|ашњаваЈЈ'ћи начин добијања наору246 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—446, Говор Ј а к о в а Јововића на збору на Цетињу 9.
марта 1942,; Цлас Црногорца бр. 5, од 10. марта 1942.
247 Глас Црногорца
бр. 5, од 10. марта 1942, 2.
248 Исто, бр. 6, од 14. марта 1942, 1.
249 Документа
о издајству Д. Михаиловића
док. бр. 102, Писмо Јакова Ј о вовића од 16. марта 1942.
250 исто, I X 1ц—15 (42), Позив Акционог одбора на јавни збор.
251
252
253
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Глас Црногорца бр. б, од 10. марта 1942, 1.
АВИИ. ЧА ЦГ-—В —446.
Ј Ј

С Т

0 .

жања од окупатора Јововић ј е изјавио: „То ћемо оружје часно носити
и са овог мј еста најовечаније изјављујем у име свог команданта пужовника г. Станишића, у име својих нолега и у својс име, да ииједап мстак из овог оружја неће бити испаљен на благороднО'Г"талиЈанс:ко"г"во јника, без обзира на трајање и исход рата. Напротив ов!о ће оружје извршити смјртну цресуду над сваким ко на 1нашем територију буде учинио
такав покушај". 234 Јововић је присутне грађане упознао и са политичким атавом Баја Станипцића.255
Збор је,, на ирају, донио резолуцију којом се „заведени синови"
позивај у да напусте партизанске |снаге и да се врате својим кућама, да
неће бити узимани на одговорност „уколико не буду окрвавили своје
руке братоком крвљу или крвљу италијанских иојника", наглашавајући да ће они који се овом позиву не одазову бити „ протоњени оружаном руком". Резолуцијом су такође позваии „>сви прави патриоти"
да ступају у „нациоиалне" оружане јединице у борбу против народноослободилачког покрета.256
з,
На бази ове резолуције обј ављена ј е мобилизација свих мушкараца Цетиња и околине од 18 до 60 година старости.257
Окупатор је подржао ову акцију на тај начин што је одмах отворио )своје магацине и приступио додјељивању живоггних намирница и
исплати новчане потноре породицама чији су чланови приступили
„националном фронту". 258
Стварање

националистичких

војних
формација
Црмници

у цетињском

срезу и

Средином марта националисти у Цетињу и околини развили су
живу актизносгг. Око 150 грађана из Ријечке нахије (Цеклин, Љуботињ,
Доврако Село, Косијери), настањених у Цетињу, одржало^ ]'е 10. марта
збор и донијело резолуцију у којој се „заведеној браћи" упућује „последњи позив" да се врате својим кућама. 259 Сјутрадан су одржали
збор и Црмнич!ани настањени у Цетињу. У овом протла1Су 0'Ни су упозорили све Црмничане да је окупатор ставио народ у Црној Гори пред
дилему: „Или да сами Црногорци уопоетаве ред и мир на териториј и
своје земље, на начин како то најбоље знају, или ће он еам акончати
побуну ередствима с кодим се послужио у ЈБешаноној нахији. Брдима
и друшм мјеетима, која су дјелимично, или потпуно уништена".260 На
крају се Црмничани позивају да удаље са (своје територије „вве странце" и да се врате св!0(ј,им кућама и мирно чекају развој догађаја. 201
254

и с т о .

255 ЦСТО.

Глас Црногорца бр. 5, од 10. марта 1942, 1.
АИИ—Т, I X 1ц—5 (42).
АЈШ—Т, I X 1ц—12 (42), Објава канцеларије Економата Националног
Фронта од 15. марта 1042.
259 Глас Црногорца
бр. 6, 14. марта 11942.
280
А И И — Т , I X 1ц—6 (42).
281
Исто.
258

257
258
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Одмах по наименовању за команданта сектор-а (Катуноких трупа),
Крсто Поповић је са Душаном Вуковићем (једним од његових блиских
оарадника) и око 50 националиста, углавном избјеглица из Метохије,
под црногорским заставама пошао' у Катунску нахију — у циљу мобиI лизације људства за национални поирет. У ту сврху 'СкупзЈТор му је
I обезбиједио камионе.282 Поповић и Вуковић су 10. марта организовали
I збор на Шегушима, гдје се надазио> окупаторски гарнизон. Са збора је
^ упућвн апел Његушима да приме окупаторско оружје и да под команд.ом Крста Поповића ступе у борбу против НОП-а. Око 40 Његуша је
"^ом приликом примило оружје, док је већина присутних одбила да то^
уради.263 Поповић и Вуковић су 13. марта организовали збор у Ћеклићима, опет у непоередној близини окупаторских јединица (постаје скупатора налазиле у Дубовику, Чекању и Буковици, јачине око 600 војника). Око 100 сељака из Петрова Дола, Милијевића, Во|јковића, Крајњег Дола и Кућишта примило ј е овом приликом оружје. 264 Истога дана
националисти су организовали збор у Бајицама, у непосредној близини
Цетиња. На збору је међутим, донеоена резолуциј^а у којјој Се истиче
„да по цијену живота наших, наших породица и нашег иметка, нећемо
примити оружје и борити се против устаника. 265 Резолуцију су потписали радно предсједништв1о збора и 192 ученика.266
Двадесет дана касније окупатор је изненада упао у Бајице и у
знак одмазде похапеио ове одрасле мушкарце и повео у Цетиње.267
Крајем фебруара и почетком марта дошло ј е до превирања у Чеву
и Цуцима. Контрареволуционарне анаге искористиле су одлазак двије
партизаноке чете ив ових мјеста у Васодевиће, па су појачале активнОст против НОП-а. ПочеткОм марта ортанизован 'је скуп етановништва Мишака и Водинића (ЧевО'), на коме је одлучено да се партизанима
„по цијену живота" не предаје оружје. 268
Долазак Крста Попов!ића и Душана Вуковића у Кагунску нахију
подстакао' је њихове присталице у Чеву (њих око 90) да се наоружају
и заузму фронт према партизанима.269 Истовремено су двије чете из
Цуцко-ћеклићког НОП батаљона отказале послушност и такође заузеле непријатељоки став црема партизанима.270
Стварање четничго-еепаратистичке коалиције и формирање, „националног фронта" имали су одраза на развитак политичких прилика
у свим крајевима не само цетињског среза већ и шире.
262 Зборник
НОР, III, 2, док. 157, Извјештај Штаба Ловћенског НОП одреда
од 14. марта 1942.
263 Исто; АИИ—Т, VI 4-ч2 (42), Записник пленума Среског НЈОО — Цетиње
од 15. марта 1942.
Исто.
265 Резолуцију ј е у цјелости објавила Бобра
бр. 64 од 16. марта 19612, 2.

266 исто.

267 АИИ—Т, IV 4ф—18 (42), Извјештај партизанског обавјештајца из Цетиња од 4. априла 1942.
2в8 Исто, I X 1а—11 (42), Резолуција Мишковаца и Војинића од 2. марта
1942; Исто, Ш, 2—21 (42), Извјештај ОК Н П Ј — Цетиње од 21. марта 1942.
269 Зборник
НОР, Ш, 2, док. 157, Извјештај Штаба Ловћенског НОПО од
14. марта 1942.
270 Исто.
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У Когааку, у непосредној близини Цетиња, гдје се још одраније
осјећао утицај Крста Поповића, села Угњи, и Врела пришла су „националном покрету" и одмах примила оружје. 271
На Ријеци Црној евића, гдје се налазио окупаторски гарнизон, у
размаку од пет дана одржана су два збора. Оа збора од 11. марта по~
звани 1су партизани да ее врате својим кућама; у противном — против
њих ће сое предузети енерпична оружана а!кција до истребљења. 272 На
збор од 15. марта позвани су сви мушкарци од 18 до 70 година старости.
Позив су потписали италијански командант мјеота на Ријеци Црнојевића мајор Оалваторе Спиталијери и Петар Петровић—Његош, који је
гшорио на скупу од 11. марта.273 На овом збору је говорио стари црногорски командир и бивши предсједник љуботињско-грађанске општине
Ђоко Дрецун. Он ј е позвао присутне да се организују у „црноторски
национални покрет" 274 ИталИјанаки командант мјеста обећао је националистима сву потребну помоћ.275
Честа бомбардотања, артиљеријска иатра и пријетње окупатора
репресалијама угицали су да се поколеба један дио (становнишгша Доњег ЦекЈгина, нарочито из села покрај Скадарског језера. Томе је допринијела и глад, која се навелико почела осјећати. 276 Оиугуација се још
више погоршала повратком неких људи из интернације, односно из
затвора, који су још више по!јача(вали деморализацију. 277 У танвој сгитуацији народне масе нијесу видјеле излаз, па су формирале и саме
делегације иоје су силазиле на Ријеку да окупатору изразе лојално|ст,
у нади да ће добити требовање.278 То је утицало да се и неке партизанске чете из ових крајева распадну, а њих^ови припадници приме окупаторско оружје. 279
На Ријеци Црнојевића ј е 21. марта формиран „нациоиални" батаљон, 'ко1ји је у свом саставу имао око 400 људи. 280 За његовот команданта Крсто Поповић ј е наименовао Ђока Дрецуна.' "Четири дана кааније
нациоиалисти су почели оружани сукоб |са онатама народноаслобод1'Глачког покрета.281
У сарадши с националистима окупатор је пре,цузео мјере да се и
у другим крајевима цетишског среза формирају „националне" јединице. Крајем марта Италијани и нациоиалисти упугили су Љуботињани271

1942.
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АИИ—Т, III, 2—2(1 (4-2), Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 21. јануара
Глас Црногорца бр. 6, од 14. марта 1942', 1 и бр. 8, од 21. марта 1942, 2.
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Ј а н к о Л о п и ч и ћ , Ратни

ла 1942, 11.
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Глас Црногорца
875 ИСТО.
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877

дневник,

I , 1 9 0 ; Глас

Црногорца

бр. 10, о д 4. апрИт

б р . 8, о д 21. м а р т а 1942, 2 .

АИИ—Т, Ш, 2—21 (42), Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 21. марта 1942.
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дневник,
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АИИ—Т, Ш 2—21 (42), Извјештај ОК К П Ј — Цетиње од 21. марта 1942.
279 Исто, IV 4ц—106 (42), Извјештај Штаба НОП батаљона Царев Лаз. —
»Стихија панике и капитуланство је завладало тако нагло, као и ово прољеће
што је одједном дошло" — забиљежио је хроничар тих дана. (Јанко Лопичић,
Ратни

дневник,

280
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I, 2 0 0 ) .

Ј . Лопичић, н. д ј . , 201.
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ма поруку да :се предају, остављајући им за то рок до 31. марта, иначе
ће бомбардовати не само партизанске положај е него и ова љуботињска
села. 282 Окупатор се и овдје послужио опробаним средством; пустио је
из интернације и Љуботињане, који су баш тих дана дошли кућама. 28:!
Мјере окупатора ни овдје ниј есу остале без резултата. Око половину бораца са подручја љуботињско-грађаноке општине напустило је
партизанске редове и враггилО' се кућама, изјављујући да нијесу „спремни да под овим условима наставе борбу". 284 У међувремену, капетан
бивше југословенске војске Јаков Кусовац, формирао ј е на Зачиру „на, ционалну" чету од око 50 људи. 285
Такав развој ситуације имао ј е утицаја и на околна села. Крајем
марта и почетком априла око 70 људи из Бокова, Косијера и Ђиновића
побјегло ј е у Цетиње. Они су приступили у „нацио/налну" чету капетана бивше црногорске војоке Вукала Рајковића, која ј е тако' нарајсла
на 108 војника. 286
Народноослободилачки покрет у Црмници такође ј е дуго одолијевао настојањима окупатора и реакционарних ганата. Поред сепаратиста,
тамо су се доста брзо активирале и прочетничке снаге,. Почетком 1942.
године оне су успоставиле везу с Ђорђијем Лашићем и почеле да раде
по његовим уцутсТвима. 287 Лашићев експонент у Црмници био ј е Душан ПопОвић, бинши срески начелник. Иако^ су сепаратисти и четници
били политички цротипвници, рано су се нашли на истим позицијама
против НОП-Ја, много прије званичне коалиције између четничког и сепаратистичког вођства. 288 Ове снаге, назване заједничким именом националисти, потпомогцуте окупатором, улагале су напор да поткопају
темеље НОП-а у Црмници и да га разбију.
Крајем фебруара или почетком марта Даро Вукић са групом од
око 15 људи из Крњица побјегао је у Шестане (у то иријеме албан1ска
територија), гдје су их Италијани наоружали. Ова акција је, међутим,
пропала (већ 4. марта 10 људи ;из ове групе се вратило' а Вукић ј е пОшао у Вирпазар). 289 Другог марта увече од 42 Лимљана из Каруча побјегла ј е код Италијана на Суторману.290 Сјутрадан је 40 људи из Бољевића побјегло у Вирпазар. 291 Окупатор 'је, уз помоћ националиста,
покуша!вао да учесталим нападима, бомбардовањем и репресалијама
деморалише припаднике НОП-1а у Црмници и убрза њихово раслојавање. Таква политика окупатОра и националиста имала ј е и одређених
резулггата. Око 100 партизана из Сеоца /се предало, тако да ј е средином марта читава Доња Цр^мница биле у рукама окупатора и наци882
283
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Зборник НОР, III, 3, док. 3, Извјештај Штаба Ловћенског НОП одреда
од 4. априла 1942; Цлас Црногорца бр. 11 од 11. априла 1942, 2.
2 " АИИ—Т, III 3—18 (42), Извјештај М К К П Ј — Бар за јануар 1942.
288 исто.
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Зборник НОР, III, 2, док. 125, Извјештај Штаба батаљона Јован
Томашевић од 4. марта 1942.
290 Исто.
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оналиста.292 Готово истовремено предало ое и 19 партизана из Комарна,
одбивши претходно да се бори против о к у п а т о р а и националиста на
овоме терену.293 Средином марта окупатор ј е уз помоћ. иационалиста
организовао напад на Горњу Црмницу из два правца, преко Сотонића и
Папратнице, али ј е одбијен, уз осјетне губитке,.294 То ј е поератило самопоуздање партизанима, тако да су се на том терену задржали све до
средине априла.
Окупатор и националиегги пришли су припремама за дефинитивни
обрачун са НОП-ом у Црмници. Они су приступили (врбовању интернираца који ^у се налазили у концентрационим логорима у Албанији.
На Цетињу ј е 6. априла организован збор Црмничана са Цетиња и оних
ноји су ее вратили из интернације, ва ко1јем је одлучано да се предузме
оружана акција против партизана у Црмници.295 Од ових људи формирана је, „национална" чета под [командом Риста Хајдуковића. официра
бивше црногорске вој1аке.296 Међутим, !све до< поЂлачења партизанског
батаљона Јован Томашевић
(13. априла) окупатору и вационалистима
није уепјело да овладају Црмницом.

Успостављање

националистичке
и даниловградском

власти у
срезу

подгоричком

Стварање четничко-еепаратистичке (коалиције имало' је несумњивог утицаја на свеукупни развитак националиотичкот, односно
четничког покрета у Црној Гори. Четници и еепа,ратисти су уз помоћ
и подршку окупатора образовали фронт против снага НОП-а који се
протезао непрекидном линијом: Бока Которска ;—; Си.муи.а — Цетиње
— Ејцјека Црнооевића_гг-. Подгорица..— КолаШин — Бијело Поље —
Пљевља,. а комуникација Подгорица — Даниловград — Никшић, којом
је удружени непријатељ загоеподарио у другој половини фебруара,
раздвајала ј е слободну територију на даа дијела.
Већ сјутрадан поелије званичног утврђивања споразума између
четника и сепаратиста, тј. 10. марта, Станишић ј е са еводим јединицама кренуо у општи напад на енаге НОП-а. Никшићки национални одред под командом Радојице Никчевића предузео ј е гаапад на Бршно, а
Пјешивачки и Павковићки национални батаљон еа Вражегрмоком четом, који су ее из Кујаве пребацили италијанским камионима до Богетића, напали су партизанске положаје у Повији и код манастира Острога. Напад националиста подржавала је италијанска артиљ1ерија. Ове
јединице су имале задатак да се епоје у рејону Острога, одоијеку Вражегрмце и Павновиће, а затим приотупе њиховом „чишћењу" и успо292

Збормик НОР, III, 3, док. 3, Извјештај Штаба Ловћенског НОП одреда
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293
294

14

Исто
Исто.

295

Глас

296

Исто, бр. 15, од 2. маја 1942, 3 и бр. 17, од 9. маја Ш 2 , 2.

Црногорца

бр. 11, од 11. априла 1942, 2.

209

стављању националистичке власти.297 Поход националиста завршио се
неусвјехом. Ник(шићни национални одред ј е на Вршну разбијен, а његрв командант Никчевић ј е ногинуо. Осим тота, на Бршну је погинуло
14 тционалиста. 7 заробљено>, а већи број рањен. Пошто Никшићки
/ национални одред није извршиО' постављени му задатак, Пјешивачки
! и Павковићки батаљон и Вражегрмска чета морали су се повући. По
I наређењу Баја Станиттшћа, Павковићки батаљон и Вражегрмска чета
^ пошли су на Ждребаоник, гдје су остали до 25. марта, вршећи организационо учвршћивање, извиђање и припреме за нове нападе.298
Истог дана (10. марта) националисти из Даниловграда су преко
Ткраша упали у села Вучицу и Међице, а Метохијска чета под коман'дом капетава Сава Дмитровића—Божовића уз садјјејствО' Рогамске и
\ Ђурковићке чете напала је положаје пиперског партизаноког батаљона
1 у Стијени Пиперској.299 Даниловградсни четници су успјели да запо1 сједну Вучицу и Међице, а Метохијска чета, послије борбе коју је у
( току хшјелог дана водила са једном четом ПипераИог НОП батаљона,
била ј е принуђена да се повуче на Вранићке Њине,300
Формирањем Љешкопољског батаљона и успостављањем националистичке власти у Љешкопољу Зета је сасвим одсјечена од ;снага
НОП-а. Триваестог марта 52 националиста из Подгорице, под командом
официра бивше југословенаке војске Филипа Дракића, Сава Бакочевића и Зарцје Рашовића, упала су у Горњу Зету. Од људства које им ј е
пришло форљшран ј е истог дана Горњозетски национални батаљон. За
команданта батаљона постабљен је капетан ЗарИја РашОвЈић.301 Истога
дана послије подне вационалисти су упали у Махалу и Мојановиће и
формирали Доњозетаки национални батаљон. За команданта батаљона
постављен је капетан Саво Бакочевић. 302 Четрнаестог марта националисти су изврШили упад у села Голубовце и Горичане, 15. марта у Гостиљ
и Бериславпе, а 16. марта у Матагуже. 303 Мјесни партизани су дијелом
изненађени и похватани, а један дио је принуђен да се повуче у села
Бијело Поље, Бистрицу, и КурилО'. Командант Зетског националног
одреда (Михајло Мугоша) издао је 161 марта наређење да се у току наредне ноћи нападну и заузму и та села. Партизани су се у омим селима
спремали за одбрану, али када су обавијештени о општем нападу побојали су се да не буду опкољени па су ее повукли у правцу Жабља297 Зборник
НОР, III, 2 док. 149, Саопштење Никшићког НОП одреда од
11. марта 1942; Исто, док. 159, Извјештај команданта одреда Бијели Павле од
14. марта 1942; Исто, док. 186, Саопштење штаба Никшићког НОП одреда од 23.
марта 1942; АИИ—Т, I X 1а—-93 (42), Релација Павковићког националног батаљона; Исто, I X 1а—161 (42). Релација Пјешивачког националног батаљона; Исто,
I X 1а—165 (42). Релација Вражегрмског националног батаљона.
298 исто.
299 Зборник
НОР, III, 2, док. 151, Извјештај МК К Ш — Даниловград од 12.
марта 1942; Исто, док. 150, Писмо Главног штаба од 12. марта 1942.; АИИ—Т, I X
1а—318 (42), Релација Пиперског националног батаљона; Војо Тодоровић, н. д ј . ,
248.
300 исто.
301 д и И — Т , I X 1а—106 (42), Релација Зетског националног одреда.
302

Исто.
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ка.304 Тако ј е 17. марта сва Зета била у рукама нациоиалиста, који еу
мотли несметано да наставе 'уписивање у своју оргакизацију.
Истовремено су ггредузете енергичне мјере да се националистичке
јединице формирају у свим мјестима у којима до тада нијесу постојале,
а тамо гдје су постојале да се прошири националистичка власгг.
Ноћу 17/18. марта један партизан ј е бацио бомбу у жоманду Доњогоричке национални чете. и том приликом су рањени командир чете
и три водника. У знак репресалија, Љешкополкски национални батаљон
је 18. марта ухапсио 65 асоба из Љешкопоља и предао окупатору да
их интернира.305
У зору 23. марта Љешкопољски батаљон са око 500 националиста
под командом мајора Димитрија Бољевића извршио ј е напад преко Вељег брда на Даљем, Грбе и Ново Село. Лијеви бок Љешкопољског
батаљона према Берима и Команима осигуравало ј е 130 италијанских
војника са осам тенкова.306 Мање партизакске групе 'су се повукле пред
непријатељем у цравцу Бандића, а Љешкопољски батаљон ј е по заузимању ових села приступио организовању њиховог становништва у националистичке чете.307
Истот дана око 14 часова Љешкопољски батаљон, по налогу италиј анског команданта мјеста у Подгорици, пошао је у помоћ националистима у Загарачу, који су пет дана раније, под вођством попа Павића
Кековића, почели да стварају свОју ортанизацију.308 Тога дана формиран је Затрачки национални батаљон, ноји је у евом саставу имао 2
официра, 6 подофицира и 170 редова.309 Крајед марта извршена је реорганизација тог батаљона, јер су у његов еастав ушле Чевека и Загредака чета. Батаљон је тако имао пет чета, еа укупно- 401 борцем. За команданта батаљона постављен је капетан Милован Ђуровић. 310
За вријеме акције Љешкопољаког батаљона италијанска артиљерија |са Горице и Љубовића гађала ј е цијели дан Зеленику и еело Ћафу
у Команима.311 То је допринијело' да се убрза рад на стварању националистичке организапије у Кома(нима. Према релацИји Команског батаљома, национали!стичка орг.а!низација у доњим Команима, (Ћафа, Оравица, а дијелом и Балочи) почела је да се ствара 15. марта. Тога дана
је на иницијативу Оимона Ф. Радуловића и Филипа С. Радуловића формирана Доњо.команска чета. Они су послије формирања чете долазили
у Подгорицу и од жоманде Зетског одреда <и /команданта
Љешкопољоког
батаљона добили упутства о спровођењу организације. По њиховом
Исто.
305 АИИ—Т, I X 1а^—>106 (42), Релација Зетског националног одреда; Војо
Тодоровић, н. д ј . , 247.
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310 Исто. — з а командире чета постављени су: 1. Вуко Кековић, 2. Радован
Николић, поднаредник, 3. резервни капетан Милован Шћепановић, 4. Јован Мрваљевић и 5. чете (Загредске) Богдан Поповић.
311 АИИ—Т, I X 1а—106 (42), Релација Зетског националног одреда
(211

иовратку приступило се организовању Горњакоманске и Бандићке чете. Двадесет другог марта националистги из Комана организоиали су
зббр у селу Црвена Папрат. На збору је. товорио предсј едник бивше команске општине Милош П. Радуловић, који је том приликом позвао
/Комане да приступају националном покрету „ради спаЈса свога племена
[и осталог народа".312 Најзад, 26. марта дефинитивно ј е формиран Ко^манаки национални батаљон, који је у 'свом саотаву имао 169 људи, од
К01ЈИХ је око 90 имало оружје. 313
ЈБешаноки национални батаљон прикупио1 се 21. мартана зборном
мЈ^сту на Мирковој Барутани гдје су оним националИстима иоји нијесз/
имали оружја подијељене окупаторске пушке. Батаљон је био састављен од четири чете (Горњодражевинска, Доњодражевинска, Брежинска
и Кокотско-лекићка), са укупно 680 наоружаних војника. 314 У зору 22.
марта три чете су -напале партизанске положаје Веља атрана — Корнет — Пржник —- Туњ. — Парци. Претходница Доњодражевииске чете изненадила је штаб Доњољешанског НОП батаљона и унипггила га
(убила три и тешко ранила четири партизана), заплијенивши два пушкомитраљеза, 10 пушака и партизанску архиву.315 Иатовремено, Брежинска чета је заузела Туњ и Криви врх. Сјутрадан ј е Љешански батаљон одбацио дјелове Зетског и Ловћеноког НОП одреда који су се
'налазили 1на том терену, заузео 1села Горњу Дражевину, Крусе и Бере
и овладао гребеном Бусовника.316 Двадесет четвртог марта батаљон ј е
заузео села СтанИоел>иће, Градац и Парце, а два дана касније и Штитаре, чиме се читава Љеш'анска нахија нашла у рукама националиста.
Како је К0|је село' заузимано, мјештани су мобилисани у националисте,
тако да ј е 26. марта Љешански батаљон имао_1_.580 војника.317 Послије
напуштања Љешанске нахије љешански и љешкопољски партизани,
укупно' оКо 180 бораца, повукли су се према планини Ставору.318 Пошто су били изгубили везу са осталим партизанским снагама, љешански и љешкопољски партизани су одлучили да се преко' Барјамовице
Повуку дубље у Катунску нахију. Код Барја.мовице су, међутим, нападнути, па су се поново' вратили у правцу Ставора. Један број чланова
ОК К П Ј Цетиње и Подгорица, који се налазио' на том терену, одлучш>
је да се овај батаљон распусти и да се људство' у групама по1в'уче у позадину. Међутим, убрзо послије распуштап.а батаљона гаајвећи број

312 ЈЈСТО.

313 Исто. — За командире постављени су: 1. Лазар К. Радуловић, 2. Јован
П. Радоњић и 3. Марко М. Секулић. За команданта батаљона постављен је 28.
марта стари црногорски командир Живко Бошковић.
314 АИИ—Т, I X 1а—106 (42), Релација Зетског националног одреда; Исто,
I X 1а—279 (42), Релација Љешанског националног батаљона.

Исто.
316 ЈЈсТО.
315

317

АИИ—Т, I X 1а—279 (42), Релација Љешанског националног батаљона.

3 6 о р н и к НОР, Ш, 3, док. 3, Извјештај штаба Ловћенског НОП одреда од
4. априла 1942.
318
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његових припадника пао је у руке непријатеља, а затим интерниран
или стријељан. 319
Ј1 адом Куча^ Брато.г|ожзића,.ВеЈ1>сг Брда, Грба. Новог Села, Спужа
и Мартинића, Пипери су се тако. рећи нашли бпкољени. ОкупатГор и наци0Вали<Јти, о^ШШГчетзтџг,'
(^шили су посљедње припреме за напад
на њих. Главни штаб и шгаб Зетског одреда, који 1су се налазили на
Гостиљу, односно на Радовчу, увиђајући озбиљност" ситуације одлучили су да се партизаНаке снаге са тог терена повуку у правцу Никшићке
Жупе. 320
У о^лу Црнцима организо1вана је 18. марта Црначка национална
чета, под командом Ивана Пулевића.321
Да би лакше заузели горње Пипере, националисти су одлучили да
у њима организују завјеру. Поручник Нивола Ђуројвић, који је био
наименован за команданта Горњо-пиперског батаљона, у сарадњи с
Илијом ПопоВ|Ићем оргагаизовао! је 27. марта преврат у Петровићима,
Гадећој и Завали. Посао му ј е био утолико лакши што се Пиперски
партизански ударни батаљон већ био повукао на Црни Гвозд. Тога дана
су у ова села дошле Ђурковићка, Рогамока и један вод Метохијске чете. У току 28. марта формиране су Ријечка, Близанска, Мрцка, Петровићка и Сеоска национална чета, у укупној јачини 250 људи. Сјутрадан су национадисти. упали у села Стијену и Копиље.322
'
Пиперски ударни бапгаљон јс 1. апрпла из Црног Гвозда извршио
покрет преко Вукотице у правцу Никшићке Жупе. 323
Тако су !се крадем марта подгорички и дашиловградски срез нашли
у рукама националиста.
Пошто 1су партизани напустили територију Бјелопавлића, националисти су и тамо! приступили мобилизацији и уписивању људства у
своју организацију. Формиран је Бјелопавлићки национални одред, у
који ј е ушло 7 батаљона: Вражегрмаки, Павковићки, Петрушински,
Јеленачки, Мартинићки, КосоЕолушки и Спушки.
Борба

снага

НОП-а и четника

у р е ј о н у Колашина
1942.
године

почетком

прољећа

Послије пада Колашина (23. фебруара) четници су наставили
надирање сјеверозападно према Оињајевини и низ долину Таре. Они су
24. фебруара ушли у Липово, гдје су побили групу рањених партизана
У зцр&ди Ооновне школе, а 2. марта заузели су Мојкоћац и Поља Колашинска. Брзим напредовањем четника угрожена је слободна територија не само у Морачи него и у шавничком ерезу. Због тога су јединице
Комског НОП одреда организовале одбрану Доње Мораче на линији
319 АИИ—Т, IV 1д—2 (42), Писмо Ивана Милутиновића од 14. маја 1942; Ј о ван Ћетковић, Једна
погрешна
директива..
., Побједа
бр. 8, од 6. јануара
1945, 6.
320 В . Тодоровић, н. д ј . , 252 — 255.
321 АИИ—Т, I X 1а—318 (42), Релација Пиперског националног батаљона.
322

323

.
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В . Тодоровић, н. д ј . , 254.
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Црквине, — Бистрица — Пољане, а снаге Дурмитор'ског одреда на Сињајевини. 324 Одбрана шавнинког ,среза имала ј е тих дана посебан значај
због очеииване совјетске помоћи каја ј е требала да се прима преко аеродрома у ту оврху припремљеног код Жабљака. 325 Због тога је штаб
Дурмиторског НОП одреда 25. фебруара извршио мобилмзацију свих
(наоружаних партизана Дробњачког, "Ујакочког и Језеро^шаранског ба'таљона ради слречавања евантуалног четничког продора у овај срез. 326
Чак ј е и један -комбиновани батаљон овог одреда, који ј е требало да
сјутредан крене за Босну, задржан у овом крају ради занггите слободне
територије. Истога дана штаб одреда је формирао Источни сектор
с,ињајевински,
са задатком да организује одбрану среза на линији Ускоци — Сињајевина — ријека Тара. 327 Већ сјутрадан пошле су према
Вратлу на Сињајевини двије чете Језеро-шаранског батаљона (250 бораца), једна чата Ускочкаг батаљона (92), једна чета (40) и Никшићког
НОП одреда која се затекла у том крају и двије чете Дробњачког батаљона (130) — укугшо 512 бораца.328 Убрзо затим на Сињајевини је
упућена и једна чета из Пиве са око 100 бораца.329
Берански, Мојковачки и Први бјелопољски ударни батаљон, батаљон Алекса
Ћилас, остаци Колашинако-речаноког и Липовског баУтаљона и једна дурмиторска чета, укугао око бОО.бораца, организовали
•су одбрану на линији Цер—Бурен дрема Мојковцу 330
Јединице Сињајевинског сектора са Вратла извршиле су напад
28. фебруара на четнике у Горњем Липову. Четницима ј е убрзо стигла
помоћ из Доњег Липова, тако да су успјели да одбране ово упориште. 331
Послије продора четника у Поља Колашинска штаб Сињајевинског сектора оставио ј е на Вратлу једну чету, а са осталим јединицама
ј е извршио покрет у цравцу Штитарице и Поља Колашинских, гдје су
се повезали са дјеловима Бјелопољаког и Комског НОП одреда.332 Ове
снаге, послије дводневних припрема, напале су 3. марта четнике у Пољима, Горњој и Доњој Штитарици и Мојковцу. У току дводневних
борби ова су мјеста ослобођена, а четници протјерани све до Марковог
брда, надомак Колашина. 333 У току борбе пребјегли оу из Ускочко-дро-.
324 Љ. Анђелић, Град на Тари, 229; Обрад Цицмил, Дурмиторски
НОП одред,
Београд 1966, 133.
325 Зборник
НОР, III, 2, док. 90, Писмо штабу Дурмиторског НОП одреда од
22. фебруара 1942.
826 Зборник
НОР, III, 2, док. 95, Извјештај Штаба Дурмиторског НОП одреда од 26. фебруара 1942.
327 Исто, док. 96, Наређење штаба Дурмиторског одреда од 25. фебруара
1942.
328 Батрић Јовановић, н. д ј . , 557; О. Цицмил, н. д ј . , 134—135.

Исто.
330 Батрић Јовановић, н. д ј . , 558.
32а

Љ. Анђелић, Град на Тари, 232; Батрић Јовановић, н. д ј . , 559.
Зборник НОР, III, 2, док. 132, Извјештај штаба Дурмиторског НОП одреда
од 6. марта 1942.
333 исто; Батрић Јовановић, н. д ј . , 559; Љ. Анђелић, Град на Тари, 232—233;
О. Цицмил, н. д ј . , 138; Милорад Т. Јоксимовић, Борбе око Колашина
и Мојковца у првој половини 1942, Гласник СИКД „Његош" св. 9, 1962, 77—76.
331

332

230

бњачког батаљоиа на отрану четника капетани бивше јушсловенске
војоке Иван Ружић и Станиша Јауковић хза још 6 партизана.334
У оиој акцији, због слабих веза, (нијесу биле обавијештене партизаноке снаге на сектору Црквине — Бистрица — Пољане, гдје се налазио делегат Главног штаба Бајо Секулић, тако да ј е пропуштена прилика да се једновремено и еа тог правца изврши иапад на четнике у рејону Колашина.335
Заузимање Колашина представља пресудан моменат у развитку
сукоба"113међу четника и снага НОП-а у Црној Гори. Са јаким четничким залеђем у Васојевићима и ослонцем на окупаторске гарнизоне у
Беранама, Андријерзици и Бијелом Пољу, Колашин ,је шстао база за
даље ширење четничког покрета. Према процј ени Покрајинског комитета, четничка офанзивна дејиггва из рејона Колашина према Мојковцу
и централном дијелу Црне Горе имала су за циљ да партизанске снаге
Црне Горе одво|је од Санцака, ј е д н о г о д најважјнијих извора за набавку
животних намирница, и да благовремено заузму повољне положаје
како би на црољеће могли задржагги ршицијативу.336 Снаге Комског
партизанског одреда биле су поколебане четничком пропагандом и успјесима, и нијесу показивале одушевљење за борбу против четника.
Пошто саме нијесу биле дсивољне да разбију четнике Павла Ђуришића,
Главни шггаб је одлучио да се партизанским снагама у рејону Колашина пошаље помоћ. Међутим, на том путу стајале, су знатне тешкоће, јер
су се готово у свим крајевима Црне Горе почеле (јављати четничке и сепаратистичке оружане групе, а око 4.000 црногорсних партизана налазило се у Санџаку, источној Бо^они и Херцвговини.337 Због тота је Главни штаб тражио од Врховног штаба да у рејон Колашина упути два
батаљона I пролетераке бригаде.338
Прве јединице (двије чете Ловћенског НОП одреда) које су упућене у помоћ Комском одреду морале су бити задржане неко вријеме
на територији одреда Бијели Павле ради напада на снаге Баја Станишића, а затим су почетком мар№а пошле у правцу Вјстсфшгка. одакле
је и почињао фронт према Колашину.339 Један батаљон Никшићког
НОП одреда (јачмне око 500 бораца), на ч?елу с комесаром одреда Милинком Ђуровићем, пошао је 7. марта за Ровца, гдје је стигао сјутрадан
увече.340 Око 10. мариа 1стига1о је у Дон>у Морач?у и други Ловћенсхи батаљон, с којим ј е дошао и чла!н Главног штаба Пеко Дапчевић.341 Тако
ое средином марта на фронту према Колашину који се протезао од Вје334 Зборник
НОР, Ш, 4, док. 67, Извјештај полит. комесара Ускочко-дробњачког батаљона од 5. марта 1942.
333 О. Цицмил, н. д ј . , 138.
338 Зборник
НОР, II, 3, док. 26, Извјештај Главног штаба од 7. марта 1942.
337 3 6 о р н и к П, 2, док. 183, Писмо Тита Кардељу од 16. фебруара 1942.
године.
ззв исто, Ш, 4, док. 60; Извјештај Главног штаба од 28. фебруара 1942.
339 Н. Стругар, н. д ј . , ИЗ, 1—2, 1955, 312.
340 Зборник
НОР, III, 2, док. 133, Извјештај штаба Никшићког НОП одреда
од 6. марта 1942; Исто, III, 4, док. 70, Извјештај Б а ј а Секулића од 9. марта 1942.
341 Н. Стругар, н. д ј . , 314.
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терника иреко Мораче, Сињајевине до Требаљева налазило око 2.100
партизана.342
Паслије заузимања Колашина Павле Ђ у р и ш и ћ је, предузео мјере
да се активкрају четничке групе у том крају чији ј е рад крајем 1941. и
, почетком 1942. тодине био онемогућен. Крајем фебруара он ј е послао
у Пракобрђе капетана Леку Вујиоића. кога је прогласио за четничког
кбЈФанданта ереза колашинског, са задатком да развије активност на
формирању четничких јединица у позадини партизаиског фронта — у
Прекобрђу, Ровцимја и Горњој Морачи.843 Лека Вујисић ј е 2. марта у
Међуријечју организовао састанак с кожшдантом Ровачког четничког
одреда Вуком Бећковићем, командиром МеђурИјечке чете и другим
ровачким четницима.344 У Међуријечју је 3. мартаодрнаан збор Ровчана.
Четници су били планирали да тога дана изведу пуч, ликвидирају групу ровачких комуниста и успоставе четничку власт. 345 Пуч је требало
извести уз помоћ љеворечких и прекобрдских четника. Међутим, они
тога дава ниј есу дошли, а ровачки четници нијесу смјели сами загазити у злочин. Збор је одржан у напетој атмасфери, али четнички план
није уопио.346
На тражење Окружног комитета К П Ј — Колашин и штаба Ком' ског одреда, Никшићки партизански батаљон ј е отигаО директно у Ровца. Његовим долаоком четнички елементи у Ровцима су разбијени.347
Али оно што им није пошло за руком у Ровцима, четницима ј е успјело у Горњој Морачи. Једна група четника замаокиран^-у-Јорњоморачком партизанском батаљону извршила је 11. марта ручЈу Драговића Пољу. Они су изненада упали у зграду у којо/ј еу се'налазили
Општински народноослободилачки одбор и партизанско руководство,
ухапсили делегата штаба Комског одреда Милоша Радовића и смијенили народноослободилачки одбор и „изабравши" нови, у који су ушли: потпуковник Алекса Бојић, бивши инспехотор МинИстарства финаноИј)а ЈБубисав Баошић, мајор Сава Марковић и неколико имућнијих сељака. 348 ПучИсти су формирали и суд који је требало да суди ухаггшеном партизаНском руководству. ПучиеТи, међутим, у томе нијесу успјели: прво је интервенисала група. морачких комуниста и скојеваца
еа челу са командантом Г&рњоморачког батаљона Душаном Драговићем, а затим је једна чета Ловћенског батаљона јачине 105 бораца, коју су предводили Бајо Секулић и Пеко Дапчевић, пошла усиљеним
маршом са Црквине у Горњу Морачу. Похватано је 18 пучИста, од којих је 10 најистаннутијих оргаиизатора стријељано. 349
Зборник НОР, III, 2, док. 164, Упутство Врховног штаба.
АИИ—Т, I X 1а—169 (42), Наређење капетана Луке Вујисића Вуку Б е ћ ковићу од 1. марта 1942; Исто, I X 1а—90 (42), Наређење Павла Ђуришића од 5.
марта 1942.
344 Исто.
345 Љ. Анђелић, н. д ј . , 235.
342
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346 и стсх

Исто.
Пакао или комунизам
у Црној Гори
марта 1942.
349
Исто; Љ. Анђелић, н. дј., 236—237.
347

348

бр. 7, Писмо Б а ј а Секулића од 14.

У међувремену је један ЈСомб-иновани партизансжи батаљон, формиран у Манастиру Морачи од диј ела Никшићког батаљона и три чете из састава Комокот одреда, напао Међуријечку четничку чету која
је држала положаје Браин До, Острвицу и Развршје (Међуријечје).
Напад ј е извршен са св!их страна, па су четници убрзо разбиј ени. Горшомеђуријечки вод је о-дјатуго«} за Кршје и Мртвичке стијене. Сретешки за Села М^рачка (гдје се прикључио Сељској чети), а остатак
чете побјегао ј е у Прекобрђе.350
Послије разбијања међуријечких четника партизани су 13. марта
изјутра напали четнижзе у Прекобрђу. У току двадневних борби они су
овладали Сретешном гором, Грабом, Селима, Петровом Равни и Ј а буком.351
Послије ликвидациј е четничког упоришта у Прекобрђу, један
дио партизана под командом Пека Дапчвнића добио је задатак да преио Штавња усмјери напад према Лијевој Ријеци ида натај начин партизаноким онагама жоје су биле концентрисане под командом Блажа Јоваи01вића у Братоножићима омогући да овладају Вјетерником, а затим,
према заједничком плану, да наотаве наступање према Лијевој Ријеци
и даље према Колашину.352
Пошто су четничка упоришта у Ровцима, Горњој Морачи и Прекобрђу била разбијена, одлучено је да се организује општи напад на
Колашин. Средином марта у Манастиру Морачи ј е одржан састанак
на коме ј е разрађен план напада.353 За почетак напада одређец ј е 20.
март. Планом ј е било предаиђено да се ,напад изврши на цијелом простору од Вјетерника до Мојковца и да се читава та територија очисти
од четника.
Јединице Сињај евинског сектора, ој ачане једним дурмиторским
партизаноким батаљоном који ј е дошао из Санџака, уз с)адјеј!ство батаљона Алекса Ђилас, отпочеле с»у нападЛ7. марта. Они су до^ 20. марта
заузеле Липово<, Бистрицу, Мисаловицу, Баишвиће, Плану, Градину и
Мрково брдо.354
Партизанске онаге са правца Црквине и Пољана пошле су у напад 20. марта.355
Ловћенски ударни батаљон, дјелови Пиперског партизанскот батаљона и група партизана из Братоножића и Бракута напали су истога дана четничке снаге у Братоножићима са лравца Лутова према В ј е тернику и са правца Тримојевића према Пелевом Бријегу, са циљем
да оланшају дјејство парггизанаких онага у рејону Колашина. У току
борбе каја је трајала чита)в дан Братоношви четнички батаљОн је ра350 АИИ—Т, I X 1а—95 (42), Извјештај командира Међуријечке четничке
чете од 11. марта 1942.
351 Пакао
. . . бр 7, Писмо Б а ј а Секулића од 14, марта 1942..
352 и ; с т 0 .
353 Батрић Јовановић, н. д ј . , 569; Љ. Анђелић, н. д ј . , 238. — На састанку
су учествовали: чланови Главног шлаба Б а ј о Секулић и Пеко Дапчевић, командант Никшићког комбинованог батаљона Милинко Ђуровић и политички комесар Глиго Мандић, командант Комског одреда Милутин Лакићевић и други.
354 Батрић Јовановић, н. д ј . , 570; О. Цицмил, н. д ј . , 142.
355 Љ. Анђелић, Град
на Тари, 240—241.
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збијен, а Братоножићи ослобођени на цијелом простору од Биоча до
Вјетерника. 356
Четници Павла Ђуришића су благовремено обавијехцтени (од дезертера из партизанских јединица) о припремама за напад на Колашин. Ђуришић ј е 16. мрта послао курире у берански и андријевички
" срез 1са задатком да из тих крајеза доведу појачање за одбрану Коландина и Лијеве Ријеке. 337 Добивши овјеже четничне јединице из ових
срезова, командант Лимских четничких одреда, наредио је да 20. марта
у зору све четничке 'јединице од Лијеве Ријеке до Колашина пођу у
напад.358 Главни четнички удар је у правцу Манасшира Мораче, гдје
је нападао Лимски четнички одред, док ј е Прекобрдски одред извршио
напад на Прекобрђе, а ЈБеворечжи на Штавањ и Вјетерник. 359 Напад на
Мана)сттир Морачу извршен ј е из два правца: преко Вучје греде и преко Црквине. Ђуришићези четници су изненадили и опко-лили дјелове
Доњоморачког НОП батаљона, двије чете Ловћенског батаљона и дио
колашин!ске чете на простору села Пољане, Бистрица, Жирци. Главнина партизанских снага са тог простора на челу с политичким комесаром Комоког одреда Милутином Лакићевићем успјела је да се пробије
кроз четнички обруч црено планине Вучја и Стијена милачких у правцу Доње Мораче. Члан ГлавЈног штаба Бајо Секулић ©а мањом групом
партизана покушао' ј е да се из Бистрице пробије на југ, у правцу Црквине, <али је наишао на најјачу четничку концентрациду и погинуо.
Тада су погинули и командант Доњоморачког батаљона професор Лука СимОновић и цредсједник Среског НОО —> Колашин судија Лакић
,Ј Анђелић са још 20 другова.360 Четничка колона <ноја је наступала праГвцем Црквине — Манастир Морача изненадила је стражу пггаба Комскот одреда који се налази у селу Црквини и ликвидирала је. Том
приликом је погинуо !сек,ретар ПК СКОЈ-а Будо Томовић.361
И1сх1ога дана (20.марта) четници су напали дјелове батаљова
Алекса Ђилас који су штипили моет на Тари код Требаљева и одбацили
их, прешли на лијеву обалу, зашли за леђа Дурмиторском комбинонаном ба|таљону и затим га напали. Дзфмиторски комбиновани батаљон ј е био присиљен да напусти .положаје на Градини, Марковом брду
и Плани и да се повуче на Сињајевину (Вратло! — Потрк). У ав0ј барби
смртно је рањен команд&нт Језеро-шаранонот батаљона Батрић Ж у гић.362
Прекобрдски и Љеворечки четнички одред напали су истога дана
Комбиновани никшићки баЈтаљон и ровачке партизане у Прекобрђу и
:на Штавњу. Никшићки и ровачки партизани били су принуђени да се
356 АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бригаде;
В. Тодоровић, н. д ј . , 250 — 252; Н. Стругар, н. д ј . , ИЗ, 1955, 1^-2, 315.
357 Љ. Анђелић, Град на Тари, 239.
358 АИИ—Т, I X 1а—98 (42), Писмо четничке Команде мјеста Лијева Ријека
од 19. марта 1942.
439
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8,1
362
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Исто.
Батрић Јованонић, н. д ј . , 571—572; Љ. Анђелић, Град
Исто.
Исто; О Цицмил, н. д ј . , 142.

на Тари,
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пребаце на де)ану обалу Мораче и да се поеуку у Ровца. Четници су
овладали Прекобрђем и Муђуријечј ем.363
Око 150 четника из Куча, на челу с потпуковником Оавом Вујошевићем, извршшго је 21. марта у зору противнапад, из Сеоштице на
парлчизане у Братоножзићима. Напали су и два правца: према Вјетернику и према Ораху, У току борбе прикупило се око 120 четника из
Братоношког батаљона, моји је претходног дана био разбијен, и прикључио се кучким четницима. Кучко-братсношки четници у току дана з1аузели су Кисјелицу, Пелев Бријег и Вилац.364
Дошокучки батаљон под иомандом капетана Милете Рашовића
пошао је сјутрадан (22. марта), у напад из рејона Биоче у цравцу Тримојевића. У међувремену партизани су се пребацили на деону обалу
Мораче, а четници су овладали читавим Братансжићима и поставили
ооигурање на ријеци Морачи према Пипирима. Истога дана око 40
људи из периферног братоношког оела Лутова пришло је читничкој
организацији.363
У ноћи 22/23. марта исод мјеста Зури, између Птича и Лутова, приликом покушаја да се гхребаце на слободну територију погинуло ј е еедам љеворечких комуниста
челу са Шћепаном Ђукићем, политичким комесаром Љеворечке партизанске чете. 366
Послије 20. марта граница између територије ко|јом су овладали
четници и слободне територије ишла 'је од Биоча ријеком Морачом до
Рашкова Луга (око 5 километара сјеверно од Манастира Мораче). Међутим, чатници се тиме нијесу задовољили, већ су настојали да овај свој
усЦјех искористе и да прошире свооу организацију на Ровца, Горњу Морачу и срез шавнички.
Послије неуспјелог напада на Колашин, јединице Сињајевинског
сектора су. се повукле на сињајевинске катуне Вратло1 и Потрк. У завијаној планини, на преко 1700 метара надморске висине, без доаољно
хране, огрева, одјеће и обуће, и под неповољним хигијенским условима, борцима Сињајевинског еактора који су се исцрпли у једномјесечним борбама у рејону Колашина, био је отежан даљи оШстанак. Због
тога је одлучено да се изврши прегрупиаање снага и укине Сињајевински сектор. Од људства овог сектора формиран је 1. ДЈфмиторски комбиновани батаљон, у који је ушло око 300 људи, док је ско 400 бораца
ираћено кућама на опоравак и лијечење. Неколино дана касмије, због
исцрпљености морало ј е бити упућено кућама још »ко> 80 бораца. Б а таљон је, попуњен оа 140 новОмобилисаних бораца, посјео положаје на
Вратлу, гдје је остао до почетка априла.367
363
364

гаде.

Љ. Анђелић, Град на Тари, 247.
АИИ—Т, I X 1а—'251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке

бри-

365 Исто; В . Тодоровић, н. д ј . , 250—252; Н. Стругар, н. д ј . , ИЗ, 1955, 1—2,

316.
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367

Љ. Анђелић, Град на Тари, 248.
О. Цицмил, н. д ј . , 144.
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Прочетничкзи елементи у Шавничног орезу гажушали су да искористе у1сггон четничиог псвдрета у колашинскот срезу на тај начин шго
ће организовати завјеру и преузети власт. Главни организатор, завјере био ј е Мита|р Караџић, бивши предсједнгак општине дробшачке. Организација, је имала мрежу и у ускочкој и дурмиторској општини, а
\ центар јој се налазио- у дробовачкој општ1:-г1и.ЗСб Завјереници су имали
\циљ да ликвидирају партиза(ноке штабове и команде мјеста у Жабљакуч Шавнику, Боану и дру^им мјеотима, и да убију подедине истакнуте
рукбводиоце НОП-а, као на прим^јер Мошу Пијаде, који се у то вријеме
налазио на Жабљаку, команданта одреда Момчила Полексића и друге.309 Завјереници су затим намјеравали да пошаљу 1своје људе и на
Сињајевински сектор, да би ликвидирали штаб сектора, односно штаб
1. дурмиторског иомбинованог батаљона, и омотућили четницима да из
Колашина без отпора упадну у шавнички срез.370 Изгледа да је ову
завјеру организо(вао Павле Ђуришић преко' официра Ивана Ружића и
Станиш^ Јауковића, који су му почетком марта пребјегли.371 Главии
организатор, Караџић, искористио је прилику да по једно-ј енглеској
мисији, која ј е из Шавника ишла за Жабљак, пошаље налог члано-вима завјереничке групе у Жабљаку да отпочну акцију ликвидацИјом Мо| ше Пијаде и штаба Дурмиторског одреда.372 Завјера је, међ:утим, откри| вена 1. ацрила, а њени су вођи похЈватани и стријељани.373
Усцјех четника у борби против партизана од 20. марта и избијање њихових јединица на обалу Мораче подстакли оу прочетничке снаге у Ровцима да појачају своју активност. Од оних с лијеве обале Мораче формирана ј е Ровачка четничка чета.374 Присуство четничких
јединица у непосредној близини појачало 'је превирање и колебљивост
међу ровачким партизанима. Они одржавају састанке и доносе резолуције које достављају љеворечким четничким вођама и од њих траже да преговарају еа штабом Ровачког партизанскот батаљона о обустављању непријатељства. 375 У Ровцима је 4. априла. извршен пуч.
Л Тога дана су припадници двије партизанске чете (Влаховића и Була\ товића) одржали заједничку конференцију на којој су одлучили да
окину партизанске знаке и приступе четничкој организацији и да „оси368 Зборник
НОР, III, 4, док. 85, Извјештај штаба Дурмиторског одреда од
7. априла 1942.
зво исто, д о к _ зз^ Писмо Моше Пијаде од 3. априла 1942.
370 Исто, док. 83, Извјештај штаба Дурмиторског НОП одреда од 7. априла
19(42.
371 АИИ—Т, I X
1а—14 (42), исмо Ивана Ружића од 24. априла 1942,; Љ.
Анђелић, Град на Тари, 250. — У завјери су учествовали брат Ивана Ружића
Марко и неколико рођака Станише Јауковића.
372 Зборник
НОР, Ш, 4, док. 85, Извјештај штаба Дурмиторског НОП одреда
од 7. априла 1942.
373 Исто. — у завјери ј е учествовало неколико функционера старе власти,
професора, учитеља, попова, официра, подофицира, полицијских писара, жандарма и њихових рођака.
874 АИИ—Т, I X 1а—176 (42), Наређење штаба Комбинованог четничког одреда од 27. марта 1942.
375 АВИИ, Допунска четничка архива, ЦГ—П—2828, Писмо сретешких партизана од27. марта 1942.

(220

гуравају" од партизана десну обалу Мораче и Мргвице.376 Љеворечки и
прекобрдски четници са истока и пиперски четници с југа одмах су
притекли у Помоћ пучистима.377 То ј е допринијело да пуч успије и да се
Вовачки партизаиски батаљон распадне. Пуч је изненадио шгаб Комбинованог никшићког батаљона и чланове Окружног комитета КПЈ — Колашин који су се налазили у ровачмом селу Мртво Дубоко. Њих 1ау четници^пучисти ту опколили и затражили од штаба Никшићког батаљона
да им „плати крв" за групу четничких организатора који су због организовања завјере у Ровцима почетком марта стријељани. Штаб Никшићког батаљона, дио штаба Комеког одред и дио Окружног комитета
са групом ровачких партизана изненада се нашао у великој опасности.
Они |су били принуђени да црибјетну узимању талаца и да се преко
тешко проходног кањона Мртвице повуку у правцу Церовица. Никшићки комбинО|Вани батаљс1н и група ровачких партизана повукли еу
се преко Лијешња у Горњу Морачу. Тако су 1се 8. априла читава Ровца
нашла у рукама четника.378
Четнички усцјеси утицали су да и Доњоморачки партизански батаљон спадне на 60 бораца.379
Послије успастављања чегничке власти у Ровцима партизаШзки
фронт у овом дијелу Црне Горе према четницима протезао се од планине Пали у Горњо^ј Морачи преко Вратла иа Оињајевини до Великог
Препрана, односно ријеке Таре.
Мјере

за стабилизацију

НОП и сузбијање
Гори

четничког

покрета

у

Црној

Оружани сукоб са четницима дао је главни печат развитку народноослободилачког покрета у Црној Гори у првој половини 1942. године. Поред бро!Ј1них окупаторских снага и слабих економских прилика
које су кулминирале појавом глади, народноослободилачки покрет1 ј е
морао да прихвати и борбу против четничког покрета — непријатеља
који ће се показати много жилавијим него што ее почетку магло претпоетавити. Четнички по!крет Драже Михаиловића који се сакр'ивао з-а
ауторитетом легитимне југословенске владе и за атрибутом легалне
југословеноке војске у отаџбини, уз то и издашно помаган од окупатора животним намирницама, навцем и свом потребном ратном опремом",
успио ј е да релативно брзо1, углавном до (средине марта, стекне позиције у већем дијелу Црне Горе, а понегдје, као на примјер у Васојевићима и колашинском срезу, и да се учврсти. Његов споразум са црногорским сепаратистима значио ј е корак даље у јачању кантјрареволуционарног фронта против народноослободилачког покрета.
Руководство народноослободилачког покрета у Црној Гори предузело ј е нИз мјера да оачува јединство црвогорског народа у борби
378 АИИ—Т, I X 1а—104 (42), Извјештај Међуријечке четничке чете од 5. а п рила 1942 (четнички препис).
377 Исто; Љ. Анђелић, Град на Тари, 251.
978 АИИ—Т, I X 1а—»109 (42|), Извјештај Међуријечке четничке чете од ».'
априла 1942 (четнички препис); Љубо Анђелић, Град на Тари, 249—252.
355
Љ. Анђелић, Град на Тари, 240—241.
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против окупатора. У том циљу покушавало се да се путем преговара поједини четнички и еепаратистични вође одзрате од националне издаје.
Бажан иорак у том смислу представљала ј е Скупштина црногсроаих
родољуба у Острогу (8. фебруара 1942), на (којој је, поред номуниста,
више од паловине учесника било из редова бивших грађанских партија
ЧИ друшх угледних патриота. Поред тога што ј е том приликом формиран земаљски народноослободилачки одбор, Окупштина је у!сво)јила
резоЈГуцију ;и објавила проглас у којима се црногореки народ позива да
очува своје једтгстао у борби против окупатора, а чејтничка акција
осуђује као национална издаја. 380
Ооим тих мјера, ноје еу више или мање имале отраничен успј<ех,
тражена су и друга рјешења за излаз из еитуације која се из дана у
дан погоршавала. У првим оружаним сукобима између снага НОП-а и
четника код партизана су се јављале и неодлучност и !нолебљивоет, у
првом реду због тота што народ није желио трађански ра|г.381 Четиици, су, напроггив, били врло дрски и енергични и у неколико махова су
партизанјаким јединицама нанијели тешке губитке, (Баре Краљске,
Лубнице). Након мобилизације по.јединих јединица ради, слања на
фронт према Колашину, долазило је до дезертирања, па чак и преласка на отрагау четника. Најзад се увидјело да еа територијалним
партизанским јединицама чији је састав живио код Својих кућа а повремено' слат у акције против окупатора није могуће примјејњивати
тактику партизанског ратовања, а поеебно не водити борбу против четника. Због тога ј е Главни шгаб 2. марта издао на,ређење да се због заоштравања хласних одноеа и 'јачања четничке организагије приступи
формирању ударних партизансжих јединица — чета и батаљона.382 Ударни партизагаски батаљони су представљали мобилне јединице спремне
да извр|ше сваки задатак, а у првом реду да воде борбу против чегника,
,;јер је против Италијана цио иарод, па наравно противу Талијана је
лакше мобилисати народ".383
Процес формирања ударних јединица трајао је око два и по мјесеца, а -а(Но 1се узму у обзир и јединице које су слате, на фронт према
Колашину, 10(нда и дужге.
Неуспјеху партизана у борби против четника допринијеле су и
такозване лијеве грешке. На развитак догађаја у Црној Гори, као и у
Јулославији уопште, несумњјиво >је утицао развитак међународних војно-политичних догађаја крајем 1941. године. Прелазак Црвене армије
у противофанзиву код Моекве и улазак САД у рат против сила Тродног лакта наговијестили су крај рата и неминовну побједу сила антихитлеравске коалицЈије. Та1кве наде подгријавала ј е и Стаљинов.а изјава од 7. новембра 1941. о побједоносном завршетку рата најдаље до
380 АИИ—Т, Ш 1—2 (42), Писмо ПК К П Ј од 13. фебруара 1042; Зборник НОР,
П1, 2, док. 65, Проглас Скупштине црногорских и бокељских родољуба од 8. фебруара 1942.
381 Зборник
НОР, П, 3, док. 82, Извјештај М. Ђиласа и М. Бакића од 27.
марта 1942.
382 Зборник
НОР, III, 2, док. 111.
Исто, док. 20,2, Директива О К К П Ј — Н и к ш и ћ од 31. марта 1942.

краја 1942. године. Напад четника Драже Михашшвића на снаге НОП-а
у Србији (крајем јесеии 1941) и другим адрајев-има наше земље и н»ихово повезив1ан>е с окупатором и контраре,волуционарним снагама у
земљи, став југословенске емегрантске владе према Михаиловићевом
покрету и, најзад, промјене у југословенсиој влади и Михаиловићево
наимвновање за њеног министра војске, као и подршка бр'Итанске владе Михаило^вићевом покрету — руиоводсггво НОП-а оцијеиило ј е као
адлучан корак реакционарних овага за очување буржоаског поретка
у Југославији. Процј ењуЈ ући ове догађаје, Ц К К П Ј и Врховни пггаб су
закључили да народноослободилачка борба улази у нов;у етапу и да то
захтијева извјесне цромјене у дотадашњој тактици. Те промјене су се
састојале у оштријем иступу цротив четника и уопште у онемогуКавању акције удружених реакционарних буржоаоких снага против народноослободилачке борбе.384 Први практичкси корак у том погледу
било је формирање 1. пролетерске бригаде. Међутим, у упутствима иокрајивоним руководствима, Централни комитет ј е .нагласпо да форлздрање пролетерских бригада не значи промјену опште политичке линије и да прелазак на нову етапу не треба схватигги као оштар прелом
у политици Партије. 385
Рукаводотво народвоослободилачког покрета у Црној Гори је, насуцрот објашњењу ЦК К П Ј нову етапу 1схватило као' прелом у политици
Партије, па је и у теорији и у пракси пошло' превише „улијево". У појединим партијским упутсггвима и директивама, прогласима, као и органима КП К П Ј и ПК СКОЈ-а Народној
борби и Омладинском
покрету,
дједимичво ј е дошло до изражаја сужавање политичке платформе
НОП. Наиме, пренатлашаване су пароле о совјетској власти и о томе
шта ће бити „ с ј у т р а " ^ Међутим, схватање о новој етапи и такозване
лијеве Грешке имали су много теже посљедице у драктичном раду. То
схватање у пракси ј е почело да се манифестуј е у пооштреном курсу
ликвидације „петоколонаша". Ј о ш у току 1941. године вршено' је физичко уништавање шпијуна и других изразитих сарадника окупатора.
Почетком 1942. године. а наро^чито послије покоља које су четници
извршили над партизанима у Краљоким Барама (20. јануара) и Лубницама (24. јануара), ликвидације непријатеља иародноослободилачке
борбе дошле су свидније до изражаја. Напоредно с пркЈширивањем четничких жаришта готово у свим крајевима Д р н е Горе и ликвидације
су полримале шире размјере. Оне су понекад примјењиване и као пре(Вентивна мјера — да се спријечи ширење чегничког покрета. Међутим,
ефекат ј е најчешће био супротан од онога ш г о с е жељело' постићи. Неке ликвидације ниј^су ни биле довољно моггигвисане. Нијесу увијек ли384 Зборник
НОР, I, 2, док. 78, Писмо ЦК К П Ј од 14. децембра 1041, ПК КПЈ
за Србију; Исто, III, 1, док. 168, Писмо ЦК К П Ј од 22. децембра 1941. ПК КПЈ
за Црну Гору, Боку и Санџак.
385 Зборник
НОР, III, 1, док. 168, Писмо Ц К К П Ј од 22. децембра 1941. Покрајинском комитету К П Ј за Црну Гору, Боку и Санџак; Исто, II, 2, док. 83
Писмо ЦК К П Ј од 1. јануара 1942. ЦК К П Словеније.
386 Зборник
НОР, II, 3, док. 82, Извјештај Милована Ђиласа и Митра Вакића од 27. марта 1942; Исто, док. 132, Писмо Ц К К П Ј од 8. априла 1942. М. Ђил асу, И. Милутиновићу и ПК К П Ј за Црну Гору, Б о к у и Санџак.
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ивидирани само стварни шгшјуни и сарадници окупатора, већ и неки
људи који еу ематрани политичким противницима К П Ј , који јесу били
непријатељски расположени према НОП-у али н и ј е с у били компромитовани еардњом с окупатором, или су с окупатором сарађивали али
нијесу претходно' довољно разобличени пред народним масама. Ли•квидације без икаквог суђења нијесу биле ријетке. Уопште узев, народне масе нијесу могле да црихвате начин на који су те линвидације
в р ш е н е . С а о п ш т е њ а Главног штаба објављивала 1су у наетавцима спиСКОЈЈС линвидираних шпијуна и „петсколонаша", чиме ј е ово питање
, још више драматизовано. Истина, Саопштења
су у марту ,1942. престала са објављивањем сванвих |Спис(кова, али не збот тога што се еа
дотадашњом праксом престало, већ „усљед помоњкања проетора и потребе да се пише о важнијим стварима". 387 Неки партизански штабови
су појединцима, па и члановима Партије, за поједине грешке изрицали
и условне смртне казне. 388 Таква пракса 'Јшијела ј е неегажојство и психозу опште несигурности не |самО' код народрих маса него и код појединих чланова КПЈ, што је имало штетне политичке поељедице. 389
Ликвидације непријатед>а народноослободилачке борбе и метод,
њиховог изврШавања четници су искористили до максимума, не, еамо
у свој сј пропаганди него и у пракои. Они су на основу тога тврдили да
је народноослободилачжа борба чисто' комунистичка етћар и да К П Ј
има једини циљ да оетвари диктатЈФу пролетаријата. Они су искористили и осјећање несигурности ноје су линвидације изазвале у народу,
па су правили и сами спискове „виђенијих" људи које су наводно' партизани Осудили на смрт, тврдећи да су их „проналазили" код убијених партизана и достављајући их овојим „пријатељима", пгго је у
таквој е;иггуаци!ји било довОљгао да читава еела преконоћ устану против
партизана или пребј егну четницима.390 Тако су и лијеве грешке олакшале четничком покрету да узме онаквог маха и да један дио' народних
маса одвоји од народноослободилачког понрета.
Централни иомитет К П Ј и Врховни штаб су послије долаока у
Фочу (25. јануара 1942) били у могућности да пажљиво прате развој
војно-политичких прилика у Црној Гори. У вези е по,јавом четника,
оии су у више наврата иитејрвенисЕитаи и давали еугестије за побољшање ситуапЈи(је, која се у зиму и почетком прољећа 1942. године до1ста
компликовала, а нарочито у борби еа четницима код Колашина. Средином марта Врховни штаб ј е послао у Црну Гору евоје опуномоћенике Милована Ђиласа, Митра Банића и Оветислава Стефановића, са
задатком да убрзају формирање ударних једиггица.891
Упознавши се са развишком политичких и војних прилика у Црно ј Гори, опуномоћеници еу предложили Врховном штабу и Централ387 Саопштење Главног штаба бр. 8, од 10. марта 1942.
' 8 8 Зборкмк НОР, III, 3, док. 82, Извјештај М. Ђиласа и М. Бакића од 27.
марта <1942*
889 исто; док. 132, Писмо ЦК К П Ј од 8. априла 1942.
390 Глас Црногорца
бр. 10, од 4. априла 1942, 3 (напис Шта раде партизани);
Ђуро Вујовић, Стара Црна Гора у НОП (рукопис).
391 Зборник
НОР, II, 3, док. 46, Пуномоћје Врховног штаба М. Ђиласа, М.
Бакићу и С. Стефановићу од 15. марта 1942.
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ном комитету да се изврши реорганизација руководства НОП у Црној
Гори. Због искривљивања генералне линије КПЈ смијењен ј е Покрајински комитет, а Главни штаб је реорганизован.392 У међувремену ј е
убрзан процес формирања ударних батаљона. Ударни батаљони су у
почетку постојали упоредо са територијалним партизанским једини• цама, запраао представљали су у извјесном смислу њихово- језгро. Средином 'априла извршена је реорганизација свих партизанских јединица. Териториј алне јединице су укинуте, а формиране су само- ударне
јединице ка добровољној основи.393 Процес формирања ударних јединица трајао. је до 1средине маја. Тада су поешјала 24 ударна батаљона
са око 4.000 партизана.394
и
Општи напад окупаторских и четничко-сепаратистичких
слободну теригорију

снага на

Крајем .марта и почетком априла окупаторске трупе и јединице
Крста Поповића, Баја СтаниШића и Павла Ђуришића пре.дузеле су
општу офанзиву против снага народноослободилачког покрета на цијелогј дужини фронта од планине Орјена па иреко Чева, Нишића, Сињајевине до Пљеваља.
Још оредином марта ош> три батаљона дивизије Месина
уз подршку агвијације, бродске артиљерије и 17 тенкојва напала су Орјенски
батаљон на положајима у Морињу, Жлијебу и Ов. Јеремији (херцегновски 1арез). У току четвородневних борби (13. до 17. марта) непријатељ је гфетрпио осјетно губитке, али и постигао дјелимичан успјех
(овладао је брдом св. Јеремија). 395
Припремај:ући се за општу офанзиву против снага народноослободилачког покрега у Црној Гори, окупатор је око 25. марта довео из
Италије дивизију Емилија. Са јачим онагама он је ноћу 30/31. марта
извршио напад на дјелове Орјеноког батаљона у Звечави и Ублима.
Напад ј е извршен са три правца: од Херцег-Новог, од Мориња и од
Црквица, и партизани су били цринуђени да се повуку у Убаљску
планину.396
Исто, док. 132, Писмо ЦК К П Ј од 8. априла 1942; Исто ,Ш, 4, док. 91,
Извјештај Милована Ђиласа од 22. априла 1942; Исто, III, 3, док. 52, Извјештај
Ивана Милутиновића од 30. априла 1942.
392

393

3 6 о р н и к НОР, III, 3, док. 28, Наређење Главног штаба од 17. априла 1942.

394 Цсто, док. 98, Извјештај Главног штаба од 14. маја 1942; Владо Стругар,
Рат и револуција народа Југославије 1941—1945, 95.
395 Зборншс НОР, Ш, 2, док. 171, Извјештај МК К П Ј за Боку од 17. марта
1942; Саопштење Главног штаба бр. 9 од 6. априла 1942.
396 Зборник
НОР, III, 3, док. 13, Извјештај М К К П Ј — Херцег-Нови од
10. априла 1942; Др Душан Живковић, н. д., 159.
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Напад
\

окупатора

и јединица

Крста
Катунску

Поповића
нахију

и Баја

Станишића

на

Четничко-сепаратиотичка коалиција ј е први цут дошла јаче до
изражаја крајем марта, приликом синхронгизованог напада једршица
Крста Поповића и Б а ј а Станишића на Катунску нахију. Напад ј е једдновремено извршен и са три правца, и то: Цетиње — Чекање — Симуња — Чево, Даншшвтрад — Загарач — Барјамовица — Чево и Дреновштица (Пјешивци) — Орани До —I Ластва Чевска.
Крсто Поповић је са св1о!јим одредом пошао 15. марта из Цетиња
у правцу Симуње и заузео поло(ж;аје према партизанима који су држали ф.ронт Челинац — Црни врх — Симуња — ужи рајон Убла — Вршањ. Поповићев одред се до линије фронта пребацио италијанским
камионима. Иатога дана дошло је до кратког црепуцавања између њега и партизанских предстража. 397 По> наређењу Бај|а Станишића, на
Цетињу ј е око 20. марта формиран одред националиста на челу с мајорем бивше, југословенске водске Михаилом Кековићем. Та(ј одред ј е
убрзо затим пошао у помоћ Крсту Поповићу на Симуњу. 398
Јединице Крста Поповића и Михшета Кековића, ојачане једном
четом Италијјана и уз подршку италијанске артиљерије са Кућишта
и Буковице, пошле су 26. мајрта у напад на Цуцко-ћеклићки НОГ1- батаљон на Симуњи. 399 У току првог дана борбе удруженим окупаторско-националистичким снагама је успјелО' да заузму неке важне положаје
на Симуњи.400
Загарачки национални батаљон. ојачан националистима из Барјамовице и сурједних мје(ста, запосјео де 25. марта планину Тврдош,а с ј у традан, истовремено кад и јединице Крста Поповића и Михаила Кековића на Симуњи, напао ј е на Чевско-бјелички НОП батаљон према
Барјамовици. 401
\
Уочи овог напада Пјешивачки национални батаљон добио ј е ^д
Б а ј а Станишића наређење да се, преко планине Лупоглава повеже/са
националистима на Чеву, да им дотури оружје и муницију и омртуће
организоваше. Двије његове чете су 24. марша пошле Липовом страном
у правцу Ластве Чевске, али су их на Лупоглаву дјелови Пј ешивачког
НОП батаљона напали, разбили и одбацили у правцу оела Ћурчића. 402
Сјутрадан 1су их партизани напали и у Ћур1чићима, али су се морали
повући.
У току 27. марта дошло ј е до оштрих борби на свим правцима.
Пјешивички национални батаљон ј е п о н о в и о напад са три чете (ДоњоГлас Црногорца
бр. 7, од 17. марта 1942, 2, и бр. 9, од 28. марта 1942, 2.
398 Документи о издајству Д. Михаиловића,
док. 102, Писмо Јакова Јововића од 16. марта 1942; АИИ—Т, I X 1ц—12 (42), Проглас Михаила Кековића од 20.
марта 1942; Глас Црногорца бр. 9, од 28. марта 1942, 2.
399 АВИИ, к. 1675, бр. рег. 24—4, Извјештај Михаила Вицковића и
Крста
Попиводе од 28. марта 1942; Глас Црногорца бр. 9, од 28. марта 1942.
400 Исто.
401 АИИ—Т, I X 1а—163 (42), Релација Загарачког нац. батаљона; Ђуро В у јовић, Загарач у народноослободилачком
покрету (рукопис).
402 АИИ—Т, I X 1а—161 (42), Релација пјешивачког националног батаљона.
397

оое

пј ешивачком, Дреновачком и Церском) на партизанкже положаје Студено — Ровачка главица — Лупоглав — Орани До. Националисти су
усцјели да одбаце партизане у правцу Кашеаоке лаке, да заузму село
Меоца и овладају положајима Бус и Лета. 403
У међувремену ј е пршзанима стигло појачање од два комбинована батаљр|на Никшићког одреда и једне чете Херцеговаца. Ојачане партизанске снаге су извршиле противнапад и одбациле непријатеља на
овим правцима. У току троднеиних борби непријатељ је имао осјетне
губитке. На Бешином ублу (у Загарачу) вационалисти с;у имали 12
мртвих, 4 рањеца и 20 заробљених, а на Лупоглаву 10 мравих и 15 рањеиих.404
Послије неуспјеха на Симуњи дошло је до размимоилажења између К|рста Поповића и Михаила Кековића, послије чега је Кековић
са својим одредом пошао на Даниловград и прикључиО' се јединицама
Баја Станишића.403
Нови

напад

окупатора

и национлиста

на Катунску

нахију

Реорганизовани Загарачко-озринићки национални батаљон — снабдјевши се претходно у италијанском гарнизону у Даниловграду потребним наоружањем, муницијом, храном и другом ратном опремом —
пошао ј е 30. марта у напад на партизаноке онаге у Доњем Загарачу.
Подржавала. га је италијанска артиљерија, тенкови и авизација.40® У
току дводневних борби партизави су били принЈфени да се повуку у
правцу Рујишта, Доње Марковине и Великога Гарча. Почетком априла
националисти и окупатор овладали су и Горњим Загарчем, Барјамовицом и Великим Гарчем.407 Али, 2. никшићки ударни НОП батаљое,
послије разбијања четника у Витасојевићима (Пјешивци), извршио ј е
6. ацрила у зору упад у Загарач. Непријатељ је био изненађен и принуђен да се предвече у нереду повлачи у правцу Бједопавлића. 408 Загарачко-озринићки батаљон је црегруписао своје анаге и сјутрадан погново пошао у напад,. Поред окупаторских тенкова и брдске артиљерије, Загарачко-озринићким националистима садјејствовали су једна.
чета Петрушинског националног батаљона, Косоволушка и Новосел403
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АВИИ, к. 1675, бр. рег. 24—4, Извјештај Михаила Вицковића и Крста
Попиводе од 28. марта 1942; Зборник НОР, Ш, 2, док. 194, Извјештај В е љ к а Мићуновића од 28. марта 1942; Исто, док. 196, Извјештај штаба комбинованог пјешивачког батаљона од 29. марта 1942; Исто, Ш, 3, док. 5, Саопштење штаба Ловћенског НОП одреда од 5. априла 1942; АИИ—Т, I X 1а—161 (42), Релација Пје
шивачког националног батаљона; Исто, I X 1а—163 (42), Релација Загарачког националног батаљона; Ђуро Вујовић, Загарач у НОП (рукопис).
405 Зборник
НОР, III, док. 5, Саопштење штаба Ловћенског НОП одреда од
5. априла 1942; Исто, док. 3, Извјештај штаба Ловћенског НОП одреда од 4. априла 1942; Глас Црногорца бр. 13, од 18. априла 1942, 4.
406 Саопштење Главног штаба бр. 10 од 17. априла 1942; Ђуро
Вујовић,
Загарач у НОБ, 50 (рукопис).
407 Ђ . Вујовић, нов. дјело.
404

408
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ка чета, Одред цетинлских нацианалисгга М и х а и л а Кексквића, Подгорички батаљ-он са Метохрцј|ском четом и К о м а н о к и батаљон. 409 Националисти су поново' овладали Загарачем, а партизани су се повукли
према Марковипи.
Други никшићки ударни батаљон, Дјелови ЛовћеШеког НОП одреда, Граховека, Бањокочвучедолока и Каманско-зашрачка партизанска
чета извршиле су 10. априла противнападна удружененациогаалистичке
и окупатарске снаге. Партизани су дијелом уапјели да одбаце напријатеља: 2. никшићки батаљон ј е уепио' да продре до Малог Гарча, гдје
еу надмоћније непријатељске снаге успјеле да га одбаце. Обје стране
су имале велике губитке. Посебно ј е италијанска артиљерија са Б е хпина убла нанијела велике губитке 2. ударном пикншћком батаљону,
који ј е имао 14 мртвих и 16 рањених бораца.410
Два дана послије дефинитивног заузимања Загарача од стране
националИста и окупатора, јаче енаге дивизије Таро (виШе од једног
пука) и одред Крста Поповића напали су партизанске снаге у Б ј е лицама и 13. ацрила заузели Чево. 411 Италијанске снаге и око 250 националиста извршили су покрет из Ријеке Црнодевића у правцу Метериза. Батаљан Царев Лаз и дјелови Зетског НОП батаљана, по директиви, Ловћенаког (Одреда, новукли оу се са тог терена у Катунску
нахију. 412
Послије заузимања Чева штаб Ловћенаког одреда ј е такође издао
директиву за повлачење партизанским снагама са подручја Љубатиња,
Црмнице и Црногорског прммар^ја. Тринаејстог априла увеће батаљони
13. ј у л и , Јован
Томашевић
и дио Приморског повукли су се са свог
терена у Катунску нахИју, у Цуце.413
Послије повлачења батаљона Јован Томашевић
„национална" чета
формирана 6. априла на Цетињу од интернираца из Црмнице, предвођена РисТом Хајдуковићем упала ј е средином априла преко Брајића у
Црмницу и спојила се с националистима који су се. на челу е Петром
Вулековићем, капетаном бивше црногорске војаке, кретали од Вирпазара. Тада ј е формиран Црмнички гаационални батаљон од око 600 љ у ди. У Црмници ј е тиме наступио период националистичке страховладе
— „чишћење" терена од партизана, формирање „националних" одбора
судова и уопште организовање власти. 414
409 АИИ—Т, I X 1а(—163 (42), Релација Загарачког националног батаљона;
Исто, I X 16—59 (43), Релација Команског националног батаљона; Зборник
НОР,
III, 4, док. 232, Релација рада кап. Шпира С. Отојановића; Ђуро Вујовић, н. д ј . , 51,
410 Зборник
НОР, III, 3, док. 40, Извјештај штаба II ударног батаљона Никшићког НОП одреда од 22. априла 1942; Ђуро Вујовић, н. д ј . , 53.
411

Глас Црногорца

Глас
I, 216 — 219.
412

Црногорца

бр. 12, од ,14. априла 1042.
бр. 13, од 18. априла 1942; Ј . Лопичић, Ратни

413 Филип Бајковић, Ловћенски
одред пред формирање
IV протерска, Београд 1952,, 35 —; Ј . Михаљевић, н. д ј . , 16—23.
414

Глас Црногорца

IV

дневник,

пролетерске,

бр. 15, од 2. маја 1942, 3, и бр. 17, од 9. маја 1942, 2,

Загарачки и Кскмански национални батаљон и Спушка чета извршили су по наређењу Баја Станишића понрет преко Марковине и 16.
априла стигли на Чево.415
Послије заузимања Чева, један пук дивизије Таро вратио се 17.
.априла преко Штитара и Ријеке Црнојевића на Цетиње. У претходници му је ишла једна чета Команакот батаљона.418 Убрзо затим Загарачки
национални батаљон се вратио у Загарач.417
Повратком италијанског пука, Загарачког батаљона и чете Команског батаљона окупаторске и „националне" онаге на Чеву еу знатно
ослабљене и нијееу мотле предузимати значајније акције против партизана. Због тога је 21. априла Крсто Поповић интервекиеао код команде дивизије Таро да пошаље у помоћ једну батерију топова, извјесну
ксшичину пјешадијског наоружања или још један батаљон италијанске пјешадије, како, би се могле наставити операциј'е цротив партизана.
К. Поповић [је тражио и садјејетво италијанских јединица од Милојевића у правцу Ластве Чевске и од Никшића у правцу Броћанца и Грахова, као и ангажовање италијан|ске авијације (да бомбардује партизаноке положаје). 418
Пошто су повратком италијанског пука са Чева ослабљене националистичке снаге у Катунској нахији, Бајо Станишић је команданту
Катунаких трупа Крсту Поповићу за операције против партизана ставио на ра1спо,лагање три свода ојачана батаљона: Команоки, Загарачки и
Пјешивачки (јачине око' 1400_вој;ника).
~
Дио Команског батаљона који је ишао на ЦетИње као претходница
:италијаноком пуку вратио ое на Чево 22. априла. Штаб Команског батаљона је тражио да се врати на евогју територију, али је еходно споразуму Крста Поповића и Баја Станишића о^стао привремено у саставу
Катунских трупа.419
По наређењу Баја Станишића Загарачки национални батаљон ојачан једном четом Спушког батаљона и Пјешивачки батаљон ојачан
Дољском четом Петрушинског батаљОна извршили еу 27. априла покрет правцем Доња Ластва — Горња Ластва —• Меоца — Убли и Орани
До —I Лупоглав — Меоца..420
Уз садјејство три Станишићева ајачана батаљона и италијанских
снага (пјешадија, артиљерија и авијација), Катуиске трупе су 27. априла наставиле офанзиву у Катунској нахији. 421 Овим анагама су садјеј415 АИИ—Т, I X 1а—163 (42) и I X 16—59 (43), Релација Загарачког и Команског националног батаљона.
416 АИИ—Т, I X 16—59 (43), Релација Команског националног батаљона, 417;
4п ц с т 0 ; I X 1а—163 (42), Релација Загарачког националног батаљона.
418 Зборник
НОР, III, 4, док. 207, Писмо начелника Катунских трупа од 21.
априла 1942.
418 АИИ—Т, I X 16—59 (42), Релација Команског националног батаљона.
420 АИИ—Т, 1а—(161 (42) и I X 1а—173 (42), Релаци.ја Пјешивачког и Загарачког нац. батаљона.
421 Зборник
НОР. III, 3, док. 55, Извјештај Ловћенског одреда од априла
1942.
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сгвовале и енаге Никшмћког националног одреда које су напале партизанске снаге на Будошу.422
Неприј атељски напад од 27. априла завршен је неуспјехом. У рејону Меоца и Убала удружене о-купаторске и националистичке снаге
су одбијене и натјеране на повлачење, уз губитке од око 20 мртвих и
више рањених.423 Ојачани Пјешивачки национални батаљон, који је у
борби с партизанима на Радовом куку, Водним глав|Ицама, Стражници, Несиленом врху и Ораном Долу претрпио осјетне губитке (20 избачених из строја), протјеран ј е чак до Витасојевића. 424
Пошто се прегруписаО' и попунио, Пјешивачки национални батаљон је 4. маја поновио напад на линији Орани До — Меоца — Убли.423
Њему ј е усцјело да иа више мјеста пробије партизанске положаје. У
току тродневних борби партизани су принуђени да напусте Катунску
нахију и да се повуку према Лигунару, Јабуци и Пустом Дисцу. У овим
борбама Станишићеви батаљони су показали већу упорност него Поповићеве јединице.426
Послије повлачења партизана из Катунске нахије Крсто Поповић се вратио на Детиње, гдје ј е посјетио команданта италијаноке дивизије Таро, То је у ствари било враћање посјете генералу Педрацолију. 427 Прилином посјете Цетињу КрсТо Поповић је изјавио да за успјех у Катунској нахмји има да захвали, поред осталог и искреној сарадњи и потпори италијанских нојника и официра, иоји су на оеом
! фронту ишли раме уз раме са његовим војницима.428
Пошто је од Педрацолија добио упутства за даљи рад, Крсто По~
повић се истога дана вратио на Чево.
Јединице Крста Поповића и СтаниШићеви батаљони који су им
еадјејствоали цристуттали су организацији националистичке власти
одмах по заузимању појединих мјеста. У Вроћанцу су Пјешивачки
и Загарачки батаљон у то(ку 8. и 9. маја организовали чету националиста под командом Ђоке Гардашевића.429 Десетог маја, ПјешИвачки батаљон ј е извршиО' покрет у правцу Широке Улице и у току неколико
наредних дана заузво Клачину, Бубрежак, Риђане и Штедим, гдје су
Такође одмах организоване „националне" чете.430 У току 11. маја формиран је Кочански националшг батаљон под командом резервног мајора Рака Мићуновића. У еастав тог батаљона ушле су Риђанска, Клачинска и Кочансна чета, док јје од Милочанске и Душке чете форми422 исто, док. 58, Писмо Саве Ковачевића од 1. маја 1842.
423 исто, док. 57, Извјештај штаба Ловћенског одреда од априла 1942; ФиФилип Бајковић, Ловћенски
одред пред формирање
Четврге пролетерске,
Четврта
пролетерска, Београд 1952, 36.
424 АИИ—Т, I X 1а—161 (42), Релација Пјешивачког националног батаљона.
425 и с т 0 ; Зборник НОР, III, 3, док. 65, Извјештај штаба Ловћенског одреда.
426 Зборник
НОР, III, 3, док. 65, Извјештај штаба Ловћенског НОП одреда
од 7. маја 1942; АИИ—'Г, I X 16—59 (43), Релација Команског нац. батаљона.
427 Глас Црногорца
бр. 18, од 12. маја 1942, 2.
428 Исто.
429 АИИ—Т, I X 1а—161 (42), Релација Пјешивачког националног батаљона.

ран пасебан батаљон под командом Обрена Божовића (рез. потпоручника) који ј е ушао у састав четничкОг одреда Бошка Аграма.431
„Националне" једивдгце које су се налазиле под командом Крста
ПопавЈЉа уз садјеј|ство Италијана извршиле су 18. маја напад на дјелове Ловћеноког и Никшићкот партизанског одреда на Великој Р а кити и Великсцј Ненади и успјеле да их одбаце према Загори. 432
Ускоро, затим удружене окупаторске и националистичке снаге
заузеле су Трубјелу и Трепча. Дваде>сет петог маја дјелови италијанске
дивизије Месина
заузели су Драгаљ и Грахово', послије чега су снаге
Лавћенаког и Никшићког НОП одреда биле принуђене да се повуку
преко Велимља у ГОлију, а затим у Пиву. 433
Пад Чева и присусггао јачих окупаторских снага и јединица Крста
Поповића и Б а ј а Опанишића у Катунској нахији охрабрили су непријатеље народаоаслобоиилачкаг покрет-а у Кривошцјама и граховској
ошптини и подстакле их да ступе у акцију. Већу активност у том погледу показала ј е група прочетничии оријентисаних Кривошијана која ј е припремала зав(јеру против руководства народаоослободилачког
покрета. Повезавши се са својим истомишљеницима из Грахова и ЦрквИца и са Крстом Поповићем, она ј е направила план да побиЈје све комунисте, односно иогјно и политичко рукав|одство 1са подручја Орјенског
батаљона, а затим да преузме команду над јединицама и придружи се
осталим „националним" јединицама и Италијанима. 434 Према том плану,
акција ј е требало истовремено да почне и у Гаршим и у Доњим Кривошијама. Завјереници су 27. априла убили командира партизанске чете
у Горњим Кривошијама Вукадина Самарџића са три партизана, а потом формирали своју чету и за командира по|ставили Сима Ш. Самарџића.433 Ова акција ј е изав1вала врење код неких водова Орјеиакот баталиона. Међутим, штаб |је убрзо интервенисао и једним сво-јим водом и
уз помоћ дјелова Цуцког и Граховског партИзанског батаљона завдеру
у Горњим Кривошијама угушио. У борби до које ј е оном приликом дошло потануо ј е командир завјереничке чете, један број завјереника ее
предао, а око 15 их )је побј егло у Црквице гдје су се налазили Италијави. 435 Завјера у Доњим Кривошиј ама ј е на вријеме откривена и спријечена. 488
Послије ових догађаја припадници НОП-а појачали 1су будност.
Почетком маја прупа од око 50 Кривошијана и Граховљана, не могавши
да развије овоју непријатељску активноет на слободној територигји, побјегла ј е к окупатору у Црквице и у Гркавац. 437 И поред тога, све до>
повлачеша Орјенског батаљона активност прочетничких елемената у
Кривошијама била ј е онемогућена.
АИИ—Т, I X 1а—312 (42), Релација Кочанског националног батаљона.
Зборник НОР, III, 3, док. 117, Извјештај Саве Ковачевића и В е љ к а Мићуновића од 18. маја 1942; АИИ—Т, I X 16—59 (43), Релација Команског нац. батаљона; Ј . Михаљевић, н. д., 46—47.
433 Зборник
НОР, III, 3, док. 128, Писмо инструктора ОК КПЈ—Никшић од
24. маја 1942.
Д. Живковић, н. д ј . , 163.
455 Исто.
438 Исто.
431

432

497 И с т о .
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Напад националиста Баја Станишића на тшртизанске снаге у Жупи
Никшићкој

Крајем марта НОП одред Бијели Павле и дјелови Зетског одреда
(Пиперски батаљон и неке јединице из Куча, Братоножића и Брскута)
повукли су се у Жупу Никшићку. У првој половини априла ове су снаге реорганизоване и од њих су формирана три ударна батаљона.
Почетком априла Бајо Станишић је гфипремио. напад на ове снаге у циљу њиховог протјеривања и подсТицања на формирање „ националне" организације у Жупи Никшићко!]. Припреме напада помогао је и
акупатар — храном, оружјем и другом ратном спремом, као и пребацизањем „националних" јединица у рејон прикупљања.439 У зору 12.
априла Кучко-братоношка национална бригада (Доњокучки, Горњокучки и Братоножићки батаљон) и три батаљона Бјелопавлићког националнаг одреда (Косоволушки, Павковићни и Вражеитрмски батаљон),
јачине око 1500 војника, извршили су покрет из рејона прикупљања
(села Винићи и Подвраће), одбацили парггизанске снаге са Острошких
греда, Међеђег, БрШна, Жировнице и истог дана избили на ријеку
Лрачаницу у Жупи Нижшићкој ,440 Кучна-брагганоцжој националтмј
бригади и Бјелопавлићком националном одреду садјејствовали су италиј.ан1оке тенковске и артиљериј|с(ке јединице и авијацШја, Никшићки
национални одред и Комабиновани батаљон Зетског националног одреда.441 Штаб Никшићног НОП одреда организовао ј е противнапад, до
кога ј е дошло 15. априла. У противнападу су учествовали: два баггаљона
Зетског НОП одреда која су се налазила на том терену, 1. и 3. никшић-.
ки ударни батаљон и самастална Ловћенска чета. Партизан|ске јединице су направиле обухват и у дводневној борби у Моракову, у Југовићима, код М-анастцра Св. Луке и на Кабленој глави и Жшровници нанијели непријатељу велике губитке, натјеравши га на повлачење према
Озринићима и Никшићу. Непријатељ ј е имао око' 70 мртвих и ведики
број рањених, а пар-тизани 12 мртвих и 35 рањених бораца.442
Користећи забуну која је настала у четничким редовима послије
пораза у Жупи, два ударна батаљона из саСтава одреда Бијели
Павле
и Зетсшг одреда изврпи^ла еу упад у Бјелопавлиће и Пипе|ре.443 Они су
19. априла напали 3. чеггу Вражегрм!ског националног батаљона у селу
Подвраћу, а 23. априла изнендиле су националисте на Радовчу, напали
их и заробили око 20 људи (ноје су убрзо пустили) загшијенивши из438

гаде.

АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација батаљона Кучко-братоношке бри-

440 Исто; I X 1а—.166 (42), Релација Вражегрмског националног батаљона;
Исто, I X 1а—93 (43), Релација Павковићевог националног батаљона.
441 Саошнтење Главног штаба бр. 10, од 17. априла 1942; АИИ—Т, I X 1а—279
(42), Релација Љешанског националног батаљона; Батрић Јовановић, н. д., 623.
442 АИИ—Т, I X 1а—251 (42), Релација Кучко-братоношке бригаде; Исто, I X
1а!—93 (43), Релација Павковићевог националног батаљона; Саопштење ГШ бр.
10, од 17. априла 1942; Зборник НОР, III, 3, док. 33, Извјештај Главног штаба од
20. априла 1942.
443 Зборник
НОР, III, 3, док. 33, Извјештај Главног штаба од 20. априла
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вјесну коЈшчину 0|ружја и друхч>г ратног материјала. 444 По сугестији
Врховног пггаба. ударни батаљони одреда Бијели
Павле и Зетског одреда су наставили с упадима 1на териТОрију Бјелопавлића и Пипера.443
Они су 4. маја напали јаче четничке ш а г е на линији Острог — Долови
Ковачевића. Партизани су успјели да продру до Тараша, надомак Даниловграда, избацивши непријатељу из строја 'велики број људи. СамО'
у борби на Незброју и Мужнику националисти су имали 10 мртвих и 27
рањених, а 48 их ј е заробљево. 446
Окупатор и националисти су вастојали да разбију партизанске
снаге ®оје су се биле концентрисале у Жупи Никшићкој и одатле вршиле честе упаде на окупирану територију. У том циљу ј е Бајо Станишић 5. мада најредио команданту Подгоричког националног одреда да са
Подгоричким и 1. и 2. пиперским националним батаљоном изврши покрет преко Радавча, Вукотице и Турије у правцу Жупе Никшићке. Подгорички и 1. пиперски батаљон пристигли су 7. маја увече на Ко'ПИље,
а 2. пиперски на Радовче. Јачина националних батаљона износила ј е
660 људи. 447 Ударни батаљон одреда Бијели
Павле и Зетског одреда
напали су ове снаге 8. маја изјутра. У борби која ј е трајала гоггово цијели дан партизани су избацили нецријатељу из строја 20 људи, а затим су с е повукли. 448
Учестали партизански упади на окупирану територију ипак нијесу битније утицали на крајњи исход неприј|атељске офанзиве. У кратном временском размаку, од 9. до 12. маја, јаке непријагељске снаге
извршиле су општи напад на Жупу Никшићку. У њему су учествовали
дјелови италијаЦске дИвизије Алпи Граје, Никшићки, Бјелопавлићки
и Подгоричко-пиперски национални одред, Кучко-братношка бригада
и ЈБешаНаки оперативни батаљон. 449 Четв;рти никшићки ударни батаљон и Ловћенска партизаиска чета, ко-ји су се налазили на подручју
Жупе, нијесу се могли супротставити много надмоћнијим непријатељоким снатама. На.Кабленод глави је 12. маја погинуло 11 националиста
на челу с командантом Кучко-братоношке бригаде потпуковником Савом Вујошевићем, али су неприј атељске анаге сјутрадан без јачег отпора ипак ушле у Жуцу Никшићку 450 Убрзо затим и у Жупи се приступило стварању „националне" арганизације.
444 АИИ—Т, I X 1а—165 (42), Релација Вражегрмског националног батаљона; Исто, I X 1а—318 (42), Релација Пиперског националног батаљона; Саопштење
Главног штаба бр. 11, од 1. маја 1942; Зборник НОР, П1, 4, док. 232, Релација
рада кап. Шпира С. Стојановића.
445 Зборник
НОР, II, 3, док. 134, Писмо Врховног штаба од 10. априла 1942.
446 Зборник
НОР, Ш, 4, док. 233, Релација рада кап. Шпира Стојановића;
Саопштење Главног штаба бр. 11, од И1. маја 1942.
447

АИИ—Т, X I 1а—318 (42), Релација Пиперског националног батаљона.

448 Исто; Саопштење Главног штаба бр. 11, од 11. маја И942.
АИИ—Т, I X 1а—93 (43); Исто, I X 1а—165 (42); Исто, I X 1а—251 (42); Исто,
I X 1а—279 (42); Исто, 1а—318 (42), Релације Павковићевог и Вражегрмског батаљона, К.учко-братоношке бригаде, ЈБешанског и Пиперског батаљона.
450 Исто.
449
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\Борбе на колашинском

сектору

од средине

априла

до средине

маја

1942.

- Крајем марта и почетком априла Павле Ђуришић ј е приступио
[ реорганизацији четничких шага у К о л а ш и н у . Од млађих и оданих ЉЈ'! ди формирани су такозвани стални четнички одреди, а од осталог људства бригаде на терипоријалнод орнови.431 Ожо 9. априла, пошао је у бјелопољски, а затим у бераноки срез, гдје је такође извршмо реорганизацију четничких снага. За номанданта четничких 'Одреда у бјелопољском срезу наименовао ј е мајора бивше југословенаке вод|с:ке Радула
Кујовића. 452
Средином априла ЂуриШић је оа реорганизованим четничким јединицама припремио напад на партизанске снаге на Сињајевини и у
Горњој Морачи. Петнаестог априла наредио ј е Другом четничком јуришном батаљО'Ну и липовеним и пољским четницима да нападну снаге
Другог дурмитороког ударног батаљона које су се налазиле на катуну
Вратло на Сињајевини, у циљу њиховог опкољавања и уништавања.453
Истовремено је наређено једној чети Трећег јуришног батаљона, Морачком и Ровачком четничком батаљону да изврше демонстративни напад на партизанске снаге у Горњој Морачи, у циљу њиховог иезивања,
како би се послије уништења партизана на Вратлу и на њих извео
напад.454
У зору 16. априла четници су неопажено пришли катуну Потрк,
гдје су опколили једну чету Другог ударног дурмиторског батаљона и
напали је. Изненађена чета пружила је жилав отпор, али ј е ипак са( владана од надмоћнијег непријатеља. У борби ј е погинуло 11 партизана,
1 а 28 је заробљено, од когјих је пет на лицу мјеста убијено и заклано.455
• Први и дјелови Другог дурмитороког ударног батаљона ко(ји су држалк
положаје према Литпову, у ЛучКој гори и Коврчком ждријелу покушали су да пруже помоћ опкољеним друговима, али су у томе закаснили.45"
ПослИје уништења ове чете на Потрку четници |оу шој напад усмјерили на Горњу Морачу. Нападом из више праваца успјели су да направе ^обухват око Никшићког батаљоца и доњоморачких и горњоморачких партизана. Зато су ови били цринуђени да се повлаче по беопутном терену, преко села Завраца и Горњоморачке капе, и пређу у шавнички срез. Са њима су се повукли и чланови ОпШтинског и Ореског
народпоослободилачког одбора и други родољуби.457
Неколико дана 1каоније, тј. 23. априла, 1. дурмиторски, 2. комски
и 3. зетски ударни батаљон Бајо Секулић,
:јачине око 500 људи, преко
451 АИИ—Т, I X 1а—178 (42), Наредба Штаба Лимских четничких одреда од
3. априла 1942; Михаило ,П. Минић, Расуте кости (1941—1945), 147.
452 М. П. Минић, Расуте кости, 147.
453 АИИ—Т, I X 1а—333 (42), Наређење Павла Ђуришића од 15. априла 1942;
Исто, I X 1а—187 (42), Наређење штаба Комбинованог четничког одреда од 15.
априла 11942; Љ. Анђелић, Град на Тари, 257.
454 Исто.
455 Зборкгис НОР, III, 3, док. 33, Извјештај Главног штаба од 20. априла 1942;
Исто, Ш, 4, док. '89, Писмо Моше Пијаде од 20. априла 1942; Љ. Анђелић, Град на
Тари, 269
456 Исто.
457 Љ. Анђелић, Град на Тари, 260—261.
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Лоле, Горњоморачке капе, Сињајевине, Јаворја и Семоља упали су у
Горњу Морачу. Напад ј е извршен из више праваца — преко Сврка, Р е дица, Трновице, Старца, Бљића и Пожње. Четници !су били изненађени,
па ^су се повукли у нереду и претрпјели осјетне губитке: 31 мртви, 35
заробљених :а извјестан број се утопио у Морачи.458 Двадесет седмог
априла партизани 1су се повукли — због опа!с1но1сти од поновног непријатељ1скот обухватног напада.459
Че1сти и изненадни упади партизана нијесу обесхрабрили четнике
Павла Ђуришића. Они су 1. маја напали дјелове_2 л . дурмиторског и 3.
никшићЈког ударнот батаљона на Вратлу, Јаблановом црху, Градишту и
Семољу, на Оињајевини. У борби која је трајала читав дан четници су
одбачени натраг, у Липово. 460
Увиђајући важност Сињајевине и Мојковца за одбрану не само
шавничког срера него и шцре партизанске територије са центром у
Фочи, као и значај који су им партизани придавали, Павле ЂЈфишић
је за почетак маја планирао шири и свеобухватни напад на овај сектор.
Пошто ј е четничке одреде коди 1су били концентрисанц у Колашину
припремио за то, крајем априла пошаО ј е на терен Равне Ријеке (бјелопољ|ски срез) 1гдје се налазила Бјелопољска бригада. Почетком маја
Ђуришић ј е с овом бригадом пошао преко Раките, са циљем да разбије
партизанске анаге на Развршју, Мједеном гумсну и Пржиштима, да у
виду клина нацрави продор преко Бојне њиве према Прошћењу и да на
тај начин преоијече комуникацију Мојковац—Шаховићи. Мање енаге
Бјелопољске бригаде поелате 1су преко Јабучине да изведу демонстративни напад на партизанске снаге у ШехОвићима.461
Четници ик Колашина извршили 1су напад на партизанаке снате
у ширем рејогау Мојковца 4. маја изјутра. То су учинили у три колоне.
Лијевом колоном, која је Гготпла од Клисуре Баковића преко огранка
Сињајевине према цркви Ружици, са задатком да з^твори ждријело
између Бистрице и Оињајевине код катЈша Крајеви, командовао је мајор Андрија Весковић. Друге двије колЈсше, под командрм мадора Миларада ЈоИс1имовића и Љуба Минића, дападале су преко планине Бје,лаеице пре,ма Мојновцу и долином Таре према Пољима Колашинеким.463
У току борбе четницима су дошли у помоћ Будимски четнички батаљон
под командом капетана Мирка Бабовића и М!анастиреки батаљон под
командом капетана Милића Бојичића. 463 У првом налету четници су заузели Развршје, Мједено гумно, Бисггрицу, Поља и Мојковац и потисли снаге Б;јелош>љСкаг одреда према Сиги и Церу, дск с-у дио Бера458 Саопштење Главног штаба бр
н. д ј . , 630
459 Батрић Јовановић, н. д ј . , 630.
460 Саопштење бр. 11, од 11. маја
Анђелић, Град на Тари, 264.
461 М. Л. Минић, н д ј . , 148.
462 Саопштење бр. >11, од 11. маја
штај штаба Бјелопољског НОП одреда
М. Т. Јоксимовић, н. д ј . , 82.
463 М П. Минић, н. дј., 149.

11, од 11. маја

1942; Багрић

Јовановић,

1942; Батрић Јовановић, н. д ј . , 631;

Љ.

;1942; Зборник НОР, III, 4, док. 98, Извјеод 6. маја 1942; М. П. Минић, н. дј., 149;
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наког батаљона и Бјелопавлићки вод о е т а л и у позадини четника на
Бјеласици-4"4 У току 4. и 5. маја партизани су изврпЦили неколико успјешних противнапада.
Уз одобрен.е и сагласнаст Врховног штаба, Главни штаб је у међу\/времену припремао напад на непријатеља у Колашину. У вријеме четничког налада на Мојковац, у покрету прзма овоме мјесту били су 1.
батаљон Прве цролетерске бригаде, 1. омладински батаљон, 3. ударни
батаљон Зетског НОП одреда Бајо Секулић,
2. комани ударни батаљон
и три ударна батаљона Дурмиторског одреда. У току 6. и 7. маја ове
јединице су стигле у рејон Мо|ј1ковца. Командант Главног штаба Пеко
Дапчев-ић, који ј е истовремено стигао у тај крај, издао> ј е 7. маја заповијест за напад на четничке снаге у рејону Мојковца. 465 Напад је из( вршен 9. маја у зору. У току дводневних оштрих борби (9. и 10. маја)
партизани су повратили Мојковац и околину, разбили четнике и одбацили их према Колашину. У борбама на Окари, у Пољима, Горњој и
Доњој Штитарици, на Великом Препрану, Боровњачком кршу и Вечериновцу чегници су претрпјели велике губитке. У борбама од 4. до> 10._
маја, рачуна се, имали су око Д50 избачених из стро,ја. Том приликом
, је погинуо командант Будимако/г четничкаг батаљона жапетан Мирко
' Бабов)ић.4в6
Четничким поразом код Модковца отворен је пут партизанима пре ма Колашину. Због тога ј е Павле Ђуришић пожурио у Колашин, у циљу организовања одбране. Четничке снаге из беранског, андријевичког"
и колашинског среза запосјеле су околна утврђења, у самом Колапгину организовано је некол!ико отпорних тачака, а неколико' специјалних'
четничких јединица распоређено је по околним селима, са задатком
да у случају партизанаког напада дје^Тују из позадине.467
Послцје разбијања четничких оната у рејону Мојковца Главни
штаб је приступио реализацији детаљних припрема за напад на четнике у Колашину.При томе се руководио оператив1ном идејом да се разбиј е и уништи важно четничко упориште у Колашину, ослободи колашински срез и цродужи офанзивно дејотво према Васојевићима и у
свим другим правцима, убацујући у дубину ударне партизанске јединице КОји ће војничким и ПОЛИЈТИЧИИМ радом дизати борбени дух и на, роду и проширцти базу ослободилачке борбе.468 Гла&ни штаб је формиI рао Оперативни штаб (Милован Ђилас, Велимир Терзић и Саво Дрч љевић) који је имао да руководи операцијама код.Колашина. ОпераТивни штаб је за ову акцију имао на располагању десет ударних батаљона
(1, 2. и 3. дурмиторски, 1, 2. и 3. иомаки, Дурмиторски омладински, 3.
464 Зборник
НОР, III, 4, док. 98, Извјештај штаба Бјелопољског НОП одреда
Ш, 3, док. 64
465 Зборник
НОР, III, 3, док. 64.
466 Зборник
НОР, III, 3, док. 74, Извјештај Лека Дапчевића од 9. маја ,1942;
I X 1а—279 (42); Исто, 1а—318 (42), Релација Павковићевог и Вражегрмског батаЉ, Анђелић, Град на Тари, 263—273; М. П. Минић, н. д ј . , 148—158.
467 М. П. Минић, н. дј., И64; М. Т. Јоксимовић, н. дј., 83.
468 Зборник
НОР, III, 3, док. 97, Заповијест Главног штаба од 14. маја 1942.
за напад на К о л а ш и н ; Исто, док. 98, Извјештај Главног штаба од 14. маја 1942.

о ча

никшићки, 1. омладински и Милешеноки батаљ-он) и један батаљон
Прве пролете(роке бригаде.
Напад ј е извршее 16. маја у зору, из три правца. Десна колона ј е
нападала преко планине Сињајевине, Липова и Рујевика. Средша колона ј е нападала преко Великог Препрана и Маркова брда. Лијева колона, вајбројнија (шест батаљона), добила ј е најважнији и најтежи задатак, да преко- Могјковца, Биоградаког језера, Мела;је, Мушовића Ријеке, Дрпа, Излазака, Шљивовице, Трунића Дола и Лугова обухвати
КолашИн са источне и југоисточне стране и пресиј ече одступницу четничним снагама према беран1ском 1срезу и Матеоневу.469
Четници су, међутим, опремно и организовано дочекали партизански напад. Иако ј е борба на неким секторима трајала до увече, они су
у црогивнападу доста лако одбацили партизанске к0'Л10не, иоје су због
тродневног исцрпљујућ^г марша и глади биле на крајњој граници фи-'
зичке онаге.470
Повлачење

партизанских

снага

из Црне

Горе

Средином маја Б а ј о Станишић и Павле Ђуришић састали су се
на Златици, код Подгорице. На састанку ј е донеаен планоперација свих
четничких (и „националних") снага у Црној Гори против партизана и
одређен дан опште акције. Предвиђено да се овај удар на партизанске
снаге изврши са три четничке колоне.
Лијева ударна колона под командом Б а ј а Станишића имала ј е да
напада прека1.Никшића, Гооидег. ГоЈраиска (Пива), Гацка и Автовца,
према Ка.типовику и Фочи. Централна ударна колона (четници из колаипшског, андријевичког и беранског среза) под непосредном командом Павла Ђуришића добила ј е задатак да напада цреко Сињајевине,
Шавника и Жабљака и долином Таре, до Шћепан-Поља. Десна колона
— т ј . Недићеве снаге под командом мајора Милоша Глишића (јачине
око 300 људи) и мајора Вучка Игњатовића, затим четници из Санџака
под командом мајора Здравка Касаловића, Војислава Лукачевића, Петра Баћевића и других четличких команданата — према овом плану
требало ј е да изврши напад од Шаховића, Коврена и Пљеваља десном
обалом Та|ре преко Левера и Бобова ка Челебићу, Шћепан-Пољу и Фочи.471 Ов(ај план је имао за циљ да се партизаиске снате о п к о л е у долини Пиве и Таре и униште на том прасЦарзКЈД^
У вријеме па)ртизан1аког напада на Колашин (16. маја) Павле Ђ у ришић се налазио на састаНку с Бајом Станишићем на З л а т и ц и . Чим
је сазнао за напад, он се с а својом пратњам пребацио и т а л и ј а н с к и м камионима у Колашин, гдје, ј е организовао противнапад и гоњење парти469

Исто

_

470 Исто; док. 124, Извјештај Велимира Терзића од 20. маја 1042,; Љ. Анђелић, Град на Тари, 274—282; Батрић Јовановић, Црна Гора у НОР, 654—658; М.
П. Минић, н. дј., 153—156.
П. Минић, н. д ј . , 156—199.
ОЗ-^Исто; РСУП—Т, Записник о саслушашу Војислава С. Лукачевића.
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зана преко Оињајевине и низ долину Таре.473 По дола1ску у Колашин
Ђуришић ј е 'сазвао своје команданте који су се ту налазили и изнио им
план операција за коначни обрачун 1с партизанима. У вези с тим он је
наредио да |један дио четничких 1снага под командом мајора Андрије
Вескавића изврши покрегг преко Сињајевине за Жабљак и Дурмитор,
док ј е други дио четничких ената ставио под 1ово1ју непосредну команцу
и са њим извршио покрет италијанским камионом долином Таре у пра- лвцу Мојковца. 474 Четкични напад на 1оба правца услиједио ;је Д9. м а ј а . Ј х '
Четничке енаге које су извршиле напад на Сињајевину уе.пјеле еу да у
току тродневних борби овладају Јаблановим врхом, Гуеаром и другим
кључним положајима на овој планини. Иетовремено' Ђуришић је овладао Мојковцем и његовом околином.475
Полазећи од тога да ј е много важније сачувати људсшво него територију, Врховни штаб ј е наредио хитно повлачење партизана са мојковачког еектора. 476
Истовремено ј е услиједио притисак окупатореких и четничко-сепаратистичких енага на овим правцима. Из Никшића, тдје је био концентрисао јаке енаге (дјелови дивизије Ферара
и дивизије Алпи
Граје),
окупатор је извршио притисак у правцу Грахова, гдје ј е уз помоћ јединица Крота ПоповиЉа и Баја Станишића у току 18. маја з^узео Велику
Ракиту и Ненаду, а 23. маја Трубјелу и Трепчу.477 Снаге Ловћенског
НОП одреда повукле еу ее у Голију. Орјенском батаљону ј е пресјечена
одступница, ла ј е — не могавши да се повеже еа главнином партизанских снага — расформиран 28. маја 1942.47® Послије заузимања Жупе
Никшићке ксталијанака дивизија Алпи Граје, уз помоћ једептаца Баја
Станишића, отпочела ј е цродор у цравцу Шавника. Њима су садјејствовале јединице Павла Ђуришића преко Сињајевине.
Италијанске дивизије Пустерија
и Венеција
и четничке енаге на
десној обали Таре, у Санџаку у еклопу огГште офанзиве, која -је у то
вршјеме извођена на ширем подручју, појачале су притисак на парти-"
занске јединице од Бијелога Поља у правцу Шаховића и од Пљеваља' —
у правцу Бољанића, Мељака, КоВанице и Коврена.
У таиво1ј ситуацији, када ее непријатељски обруч око партизанских снала у Црној Гори и Санџаку етезао са свих страна, на Жабљаку
је 21. маја одржано партијоко и војно еанјетовање коме је присуствовао
генерални секретар К П Ј и Врховни командант партизанских одреда
Јосип Броз Тито. Одлучено ј е да партизанске снаге привремвно напусте
М. П. Минић, н. д ј . , 155; М. Т. Јоксимовић, н. д ј . , 86.
Исто.
475 Зборник НОР, III, 4, док. 108, Извјештај Велимира Терзића од 21. маја
1942; Батрић Јовановић, н. д ј , , 660—661; Д. Јауковић, Саниак у НОБ, V, ВИГ, 3,
1961, 37.
476 Зборник
НОР, II, 4, док. 69, Наређење Врховног штаба од 21. маја И942.
477 Зборник
НОР, III, 3, док. 117, Извјештај Саве Ковачевића и др. од 18.
маја- 1942; АИИ—Т, I X 16—5» (43), Релација Команског националног батаљона.
478 Др Д. Живковић, н. дј., 195.
473

471
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територију Црне Горе и Санџака, а да се један број руководећих партијаца цребаци- у позадину. 479
Удружене италијанаке и четаичке снаге заузеле оу 26. маја Боан,
а 27. маја Шавник и угрозиле Жаб.љак.4М|
Партизанске снаге су се повлачиле према Пиви, цраћене у стопу
од окупатореких и^чететГШГИх^отц^ница. У Пиви су се партизаии задржали дб средине јуна, да би омогућили повлачење евој|их болница са
11
тог простора.
Чим су партизани напустили Жабљак, четници су у овоме мјесту
успоставили овоју влаот. Већ 31. маја Павле Ђуришић ј е поставио ту
среаког начелника (Вукоана Гојковића). 481
Од Станишићевих [јединица које су добиле задатак да оперишу
правцем Никшић — Голија — Пива, формиран ј е почетком јуна Голијски одред, који је у свом саставу имао око 1500 људи. Овај одред ј е
под команДом мајора Бошка Павића стигао у Голију 12. јуна 482 На планини Утееу, у Бањанима, формиран ј е 8. јуна Голијски национални батаљон, који ће средином јуна ући у сасТав Голијског одреда.483

*

„Националне" јединице под командом Крста Поповића послије за-ч
узимања Бањана (29. маја) обуставиле су даље напредовање. 484
/А
Послије повлачења партизана из Црне Горе пристуттло се формирању четничке организације и успостављању четничке власти и у
Пиви. Тај посао ј е повјерен капетану Николи Бојовићу. До краја јуна
формиран ј е Пивски чегнички одред, који ј е у свом оаставу имао- 250
наоружаних четника (одред ј е имао на еписку два активна батаљона по
70 и двије позадинске чете по 100 четника. 485
и

Од партизанских снага ко:је с у се повукле, из Санџака и Црне Горе^формиране су почетком јуна Трећа санџачка, а средигаом јуна Четврта ' '
1, и Пета црногорака пролетерска бригада.
Напуштајући Црну Гору и Оанцак, црногорскм и санџачк]!! родољуби одржали су 16. јуна скупштину на Тјентишту. Т у су донијели резолуцију у којој се разобличава национална издаја четничког покрета
Драже Михаиловића и црноцораких сераратиата. 486 Резолуција црногораких 1и санџачких родољуба убрзо ј е емитована преко радио-станице „Слободна Југославија" и на -тај начин ј е демократска јавност у са-'
I везкичким земљама први пут упозната с издајничком улогом четничког покрета Драже, Михаиловића.
479 Зборимк НОР, III, 3, док. 158, Писмо Тита Александру Ранковићу од 31.
маја 1942; Д. Јауковић, н. д ј . , В , ВИГ, 3,1961; 4)2.
480 Зборник
НОР, III, 3, док. 157, Извјештај Главног штаба од 30. маја 1942.
481 АИИ—Т, I X 1а—204 (42), Наредба Павла Ђуришића од 31. маја 1942.
482 АИИ—Т, I X 1а314 (42), Релација Голијског националног батаљона.

483 И с т о .

484
485

1942.

АИИ—Т, I X 16—59 (43), Релација Команског националног батаљона.
АВИИ-ЧА-ЦГ-В-1397, Извјештај капетана Николе Бојовића од 29. јуна

486 Зборпик
НОР, III, 4, док. 139 и 141, Записник и Резолуција конференције
родољуба Црне Горе, Боке и Санџака од 16. јуна 19^2.
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1\Ј1АВА

ЛЕТА

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТНИЧКЕ И СЕПАРАТИСТИЧКЕ ВЛАСТИ
(ЈУН 1&42 — ЈАНУАР 1943)
Посллје повлачења партизагнских енага у Црној Гори је наступио
период окупаторске и четничко-сепаратистичке страховладе. У Црној
Гори су остала партмјска руковод-ства (Покрајшгски ,ко!Митет КПЈ и
ОКОЈ-а, окружна и среска руководства КПЈ и извјестан број политичких раднгака), са задатком да организују рад у позадини и развију
политичку активност у народу. Остао је и један број партизана који
није уопио да се прабије кроз непријатељски фронт и иовеже са партизанскојм главнином, одношо пролетерским бригадама. Било је међу
њима и камгплетних партизанаких јединица, (на примјер, Орјежки батаљон), које ау се — не могавши се пробити — вратиле у позадину. Такође је враћен и један број бораца који збот исцрпљености нијесу могли да издрже напоре и дужи марш. Рачуна се да 1је, осим партизанских збјегава, враћено на терен око 700 позадинаца. Пашто у новим
уславима већим групама није био могућ 'Опстанак, оне су се реорганизовале у мање герилске групе које су цретежно пошле у сваје крајеве.
Нацианалистичке, аднасно четнич!ке и сепаратистичке аружане
формације убрзо су првдузеле претраживање терена и већ у првам
налету успјеле да у!бију или похватају велики дио партизана.
Окупатор је истовремено, уз помоћ четника и сепаратиста, мазонно интернирао заробљене партизане, партизанске породице ипријатеље нарадноослободилачког понрета. Велики број радољуба упућвн је
у концентрациане логоре по Албанији и Италији, а убрзо су формирани
и логори у Црној Гори (у Бару, на острву Мамули, и на Забјелу код
Подгорице), у које ј е тажође упућеео неколико хиљада радољуба. У
оваком граду, а негдје и у селмма, у пјрвам реду у општинским центри, ма, оанавани су акупатороки, одноано четничко-сепаратистички затвори, који су такође били ггуни родољуба (познатији од оталих бшш су
колашинсни и !никшић'ки затвор, Богданав крај на Цетињу, Бранловица 'код Данилавграда и Брчели у Црмници). Још у пачетку извршена је неколмко масавгаих 'стрмјељања, у којима је страдало неколико
стотина припадника 'народноослабодилачког пакрета, а нешто касније,
14
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послије коноошидације окупато|рске и квислиншке влаети, вршена ш хом (поједииачна, али зато бројна ' с т р и ј е љ а њ а . 3;баг хапшења припадника и оријатеља нароиноослобсцдјилачке борбе и страха !нрји је
захватио народ збаг !масовних репресалија и терара, партијске и па~
ртизаноке цругае су 'биле иринуђене да се за извјеоно вријвме повуку
у дубоку илегалнојст.1
У општинама и мјестима ВДје то раније није било учињено формирана је цивилна власт у Облику општинских управа и ореских начелстава. Ту су власт преузели истакнути антикомунисти, који су се истакли у борбама против народноослОбодилачкаг [покрета. Почетком јуна формирана је и жандармерија, са задатком да пружи помоћ италијанским полицијским снагама. Она је зато и била под њиховим надзором.Регулисање
—< Споразум
Блажа

односа
са
ЂукановиНа

окупатором
и Пирција

Биролија

Италијани су с неповјерењем гледали на националистичке оружане формације, упркос њиховој ло|јалности у операцијама против
снага народноослободилачког локрета.3 Због тога ј е италијански војни
гувернер за Црну Гору А. Пирцио Бироли шредузео мјере да. се њихове
•снаге отраниче и међусобни односи потпуније регулишу још док се,
гланна групација црногорсних партизана налазила на граници Црне
Горе према Босни (у Пиви). Нацрт споразума био је готов већ 5. јуна
»-Л942. и одмах је достављен на мишљење Блажу Ђукановићу и оеталим
•четничким.вођама у Црној Гори.4 Пошто еу ови дали [примједбе, споразум је (поелије приличног одугавлачења потписан 24. јула 1942. У
име окупатора поттаисао га је војни гувернер Црне Горе армијеки ге-»
нерал А. Пирцио Бироли, а у име црногорских националиста генерал|
Блажо Ђукановић.
Споразум је имао 12 тачака. Као прво', италијански гувернер
Црне Горе оримио ј е к знању обавезу црногорских националиста да ће
„уз часно и лојално осјећање спрам Италијана" наставити и до краја
1'. повести бескомпромисну борбу против комунизма и комуниста у Црној
| Гори; да ће сарађивати на повраћају реда, мира и јавне сигурнасти у
> звмљи; да ће потпамагатм оривредни препород Црне Гаре, „и то у циљу да у земљи створе најпо;вољније услове за очеиивање одлука, које
ће бити узете у погледу дефинитивног уређења Црне Горе по завршеткурата 1 '.
Пашто су размијенили изразе захвалности за помоћ и задовољства сарадњом коју су црношроки националисти и италијански окупатор остварили у борби оротив народноаслобадилачког покрета, као
исао-рјећање за губитке к о ј е с у у тој борби (претрпјели, одлучили су да
Зборник НОР, III, 4, док. 144, Извјештај ПК К П Ј од 31. јула 1942.
Исто, док. 219, Споразум Б л а ж а Ђукановића и Пирција Биролија; Архив
за хисторију радничког покрета у Загребу (даље: АХРП—3) Извјештај Литерса
од (јуна) 1943.
3 АХИР—3, Извјештај Литерса од јуна 1943.
4 Поред Б л а ж а Ђукановића, с нацртом споразума су били упознати Б а ј о Станишић, Ђорђије Лашић и др Саво Радовић, адвокат и предсједник нацио•у налног одбора у Подгорици.
1

2

се ,на територији Гувернерства Црне Горе образује Одбор дрногорских
националиста од 17 чланова (по један за сваки срез и'.по један за гра-'дове Цетиње и Подгорицу), чија ће имена предложити потписници
споразума гувернеру на одобрење.5 За сједиште Одбора одређено је
Цетиње. Према споразуму, Одбор ј е једини компетентан и овлашћен
да сарађује с италијаноким властима, да предлаже лица која ће се именовати или потврдити у прађанакој служби и да лружа сугастије за
о!безбеђење и „добро" земље. Одбор је добио право да поједине своје
чланове делешра у сједишта разних италијанских команди и власти,
у циљу сарадње са њима „у дјелокругу и по директивама садржаним у
овом документу'1.
У циљу „доброг завршетка срећно отпочете акције против комуниста" :и да би се спријечио њихов повратак, одлучено је да се на територији Црне Горе од „одајбраних и пробраних црногорских националиста" формирају три „летећа одреда", на чијем ће се челу налазити
Павле Ђуришић, Бајо СтанишиЈ! и Кјрсто Поповић. Каманданти „летећих одреда" добили су у надлежност сљедеће срезове: Павле Ђуришић —-Бијело Поље, Колашин, Беране, Андријевицу и Шавник.6 Бајо Станишић — Нпкпшћ, Даниловград и Подгорицу; Крсто> Поповић —
Цетиње, Бар и дио територије никшићког среза >који је био у надлежности дивизије Таро. Одреди су имали у свом саставу по 1600 људи,
али је тај број мотао бити повећан или смањен на предлог Одбора а по
нахођењу гувернера.7 Комаеданти „летећих одреда" били су потнињени Блажу Ђукановићу, а овај је, према потреби, требало да буде у
директном и ти|јесном контакту са гувернером и командантом окупационих трупа Црне Горе, који је истовремено био и командант_Н. армијског корпуса. Блажо Ђукановић и команданти „летећих одреда" могли
су предлагати акције, гувернеру, команданту окупационих трупа Црне
Горе, командантима дивизија (оних територија гдје су одради 'амјештени), али никаква акција није могла бити изведвна без одобрења италијанских војних команданата, који задржавају за себе и цраво издавања упута за извођење акција. Генерал Ђукановић и команданти одреда обавезали су се да пруже „сарадњу" сваки пут кад она буде тражена од гувернера, команданта окупационих трупа или од номанданата
дивизија, али шмо у аквиру борбе против онага ослобадилачког панрета
које дјелује у Црнај Гори. Акција „летећих одреда" није мотла бити
извођена ван зоне оне дивизије која је надлежна за територију гдје су
одреди смјештвни, асим ако то одобри камандант окупационих трупа.
Посебним 'опоразумом требало је да се утврде плате, исхрана и наоружање црипадника „летећих одреда" и њихових старјешина, као и помаћ њијхоним породицама.
5 У нацрту споразума од 5. јуна било је предвиђено да одбор буде састављен од 12 чланова; међутим, накнадно је узета у обзир читава територија Санџака која се налазила у италијанској окупационој зони (АИИ—Т, I X 1а—30 (42).
6 У нацрту споразума није било предвиђено да Шавник уђе у састав овог
одреда, већ оног који ће оперисати у централном дијелу Црне Горе, тј. у одреду
Баја Станишића. Међутим, ова територија је, свакако на инсистирање четника,
додијељена Ђуришићу, јер се поклапала са територијом коју му је Д. Михаиловић дао у надлежност наредбом од 20. децембра 1941.
7 У нацрту споразума било је предвиђено да прве двије формације имају по
1500, а трећа 1.000 војника.

16 259

Одлучено је да се на територији сваке олштине формирају и јединице „народне сељачке милиције", од „апособних и сигурних људи",
који ће се нормално 'бавиши грађанским занимањем, >али коди ће билчо
спремни да узму оружје у случају појаве партизанских јединица. Је4ј
динице милиције имале су наоружање и своје команданте, а њихови?
припадници статус до1бровољаца, тако да су финансијску „потпору"
имали само за оно вријеме које проведу у акцијама.
У циљу одржавања „реда и 'сигурности", Национални одбор био
ј е 1авлашће1н да предложи формирање одреда „националне полиције"
у споразуму са командантом краљев1ских карабинијера. Особе из састава гаолиције биле су у диоциплинском погледу под непосредном командом својих старјешина, а ови су дјеловали по упутствима и под
контролом и надзаром комавданта исраљевских карабииијера у нојединим мјестима. Овака полицијаска акција морала |је бити изве^ена
на захтјев каманданта карабинијера или им пак претходно бити шрија|вљена.
Опаразумом ј е предвиђепо да надлежни органи Гувернерства и
Националног одбора изврше ревизију политичкот владања. грађанских
чиновника ради опровођења мјера дисциплинског и административног
карактера. Национални аДбор је овлашћен да предлаже гувернеру лица која треба именовати (или потврдити) за среске начелнике, предсједнике општина, сеоске старјешине, бирајући их „међу етручно спремним, способним и прикладним, било по својрј култури, било по њиховој скорашњој прошлости", преузимајући истовремено и одговорност
за њихов рад.
Опоразум је обавезао Нацианални оДбор да „покрет националиста
Црне Горе" не смије имати никаквих других политичких циљева и
тенденција осим борбе за уништење „комЈшизма", и то у „потпуној слози" ,с италијанским јединицама, а оосебно да епријечи сваку евентуалну акцију која би могла бити уперена против италијанских власти.8
Уакоро по потписивању битни елеманти опоразума. објелодањени
су у виду прогласа на насловној страни Гласа Црногораца.9
Том приликом је Блажо Ђукановић овом гласилу дао изјаву у којој је рекао
да је са задовољством прихватио понуду сарадње коју им је упутио
италијански гувернер Црне Горе, а да ј е функцију предсједника Националног одбора и комацданта „националних" јединица примио уз
потпуну сагласноСт његових сарадника. При том је изјавио да се само
по себи разумије да ће евака акција бити предузета у потпуној -саглаоности и са одобрењем италијан)ских војних и цивилних власти.10
Неколико дана касније Војни уред Гувернерства објавио је службени коминике, у коме се такође износи основна садржина споразума. 11
Четничке вође у Црној Гори оојећале су да им од тзв. зеленаша
\< пријети опасност, па су настојале да преко апаразума са окупатором
њихов утицај сведу на најмању мјеру. На ту опасност упозорио је Блажо Ђукановић у свом писму Лашићу од 7. јуна 1942.12 Због тога се Ла8
9

10
11

12
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Зборник

НОР, Ш, 4, док. 220.

Глас

Црногорца

бр. 37, од 30. ј у л а 1942, 1.

Глас

Црногорца

бр. 39, 4. а в г у с т а 1942, 1.

Исто.

АИИ—Т, I X 1а—30 (42).

шић залагао да се умјесто три формирају два летећа одреда, и то један
од 1500 људи за срезове берансни, андријевинки, колашински и теритарију Санџака, а други, који би имао 3.000 људи, да обухвати све
остале срезове. За 'хоманданта овог друтог одреда Лашић је нредлашао
Рељу Пилетића, азатлааног иаманданта сиих националистичких снага,
укључујући ту и жандармерију, Баја Станишића. Он је био против
тога да се формира и трећи одред, за цетишски и барски срез, да се
не би осјетила сунишна иОдвојеност у командовању и још више због
тога да се на тај начин не даде повода „екстремним елементима да га
искористе у своје оврхе у Црној Гори".13 Иако Лашић наглашава да
под екстремним еламентима у првом реду мисли на комунисте и „зеленаше", очито је, с обзиром на тадашњу ситуацију у Црној Гори, да
су прва брига Лашићу били управо ови посљедњи. Он се такође залагао да сједиште Црногорског националног одбора буде у Подгорици
а не на Цетињу, наводно з)бог тага што се Подгорица налази у центру
Црне Горе и има предност у саобраћајгаам и еконамовам погледу. Иагво
би се ови разлози, у некој другој ситуацији, могли и уважити, ипак је
вјероватније, да се Лашић руководио тиме што су „зеленаши", у Цетињу могли имати кудикамо већи утицај него у Подгорици, гдје се налазила главна база контрареволуционарних грађанских снага велико^српске оријентацијје. Лашић се залаго да се из назива Црногорски национални адбор иЗбаци ријеч „Црношрски", наводно као плеоназам.у
Међутим, 1није тешко уачити да прави разлаг није био то, већ окошност
да је он у томе осјећао призвук црнагорске посебности.14 Ова Лашићева
примједба је углавном усвојена, али није свуда жонсеквентно у тенсту
опоразума спроведена.
У својим настојањима да се у >опоразуму с акупаторам иде „до
крајњих граница до којих се може ићи", чатничке вође су углавном
оствариле своја очекивања, а пасе1бно су уопјеле да поетигну сагласност
окупатора да се Црна Гора не обнавља као самостална држава до завршетка рата.
Убрзо послије потписиаања 'апоразума италијански гувернер је у
првој половини августа одобрио формирање Црногорскаг националног
одбора, који је ;имао задатак да буде трансмисија у односима окупаторп'
и четника. Одбор 1је имао 18 чланава иоји су биши наименовани као
представници срезова, односно градова, и то: Љубо Вуксановић, адвокат (Андријевица), Михаило Пламенац, ка1сац. суди|ја (Бар), Вукота Дедовић, љекар (Беране), Јово Лазаревић, (Бијело Поље), др Саво Радовић, адвокат (Даниловград), Душан Влаховић, бивши подбан (Колашин); Блажо Ђукановић (НЈикшић), Слабадан Пурић, љекар (Нова Варош), Војислав Ненадић (Пљевља), Дерииш Шећеркадић, муфтија (град
Пљевља), Арсо Петровић (Падгорица), Никола Вукчевић (град Подгорица), Михаило Јевђевић, свештеник (При1бој), Мурат Шећерагић, трговдц (Сјеница), Нико Мартиновић, љекар (Цет,иње), Иво Радоњић (град
' Цетиње и Јеврзм Шаулић (Шавник). Предсједништво су сачињавали:
предсједник Блажо Ђукановић, почаони предсједник дивизиј1ски ге13
14

АИИ—Т, I X 1а—-IX 1а—31 (42), Писмо Ђ. Лашића од 10. јуна 1942.
АИИ—Т, I X 1а—30 (42), Нацрт споразума Ђукановић-Бироли.
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нерал у пензији Лука Гојнић, па-тредоједници — Саво Радовић и
Дервиш Шећеркадић и сехретар Никола Вукченић.15
Убрзо затим формирани су мјеони национални одбори у Цетињу,
Подгорици и другим мјестима. 16
Карактеристично је Да је опоразум Пцрција Биролија и Блажа
Ђукановића оастављен и потписан без к о н с у л т о в а њ а сепаратистичког
всђства. Такође нико од сепаратиста није ушао у Национални одбор.
То је још више помутило односе и .продубило јаз између четника и сепаратиста.
Организација

сепаратистичких

војних

формација

— Ловћенска

бригада

По заиршетку војгаих операција против партизана у Црној Гори
извршена је реорганизација националист-ичких оружаних формација.
По налогу окупатора, јвдинице к-оје су биле састављене претежно од
присилн-о мобилисанот људства за борбу против партизана требало је
расформирати, а од цробраног људства формирати мобилне, односно
сталне оружане формације које ће „одржавати ред и поредак" и о чијем ће се -издржавању бринути -оам окупатор.
У циљу гарипрема за формирање сталних војних јединица, Крсто
Поповић је, у прагњи Новице Радовића и других сепаратистичких вођа, почетком јула 1942. год-ине извршио ицспекционо путовање на једном дијелу територије коју му је окупатор дао у надлежност. Он је
том цриликом обишао Риј еку Црнојевића, Вирпазар, Бар, Петровац и
Будву. У овим мјестима. су одржани зборови, на којима су К. Поповић и Н. РадовиН позвали присутне да се „искрено и одан-о ставе на
расположење -својим претпостављеним црногор-ским официрима и талијанским -командантима, како у формирању војних јединица тако и у
даљем чувању реда и поретка". У свим ови-м мјестима прије одржавања зборова Крста Поповића и његову пратњу -примили су италијански
локални команданти.17
Ускоро затам приступило -се формирању сталних војних формација, али је тај процес завршен тек након потписивања опоразума
између Пирција Биролија и Блажа Ђукано!вића.18 Према (споравуму,
Крсто ПаповА је-добио авлашћење даможе форм1ирати један од укупно три летећа одреда. За ра-злику ад јединица Станишића ,и Ђуришића,
које су задржале назив одреда, Паповићева формација названа; је
Ловћенска 'бригада. Сједиште -ове бригаде било- ј е на Цетињу,а. штаб су
сачињавали: начелник — бивши црного-раки официр Блажо Марковић,
помоћник начелника — бивши црногороки официр Ристо Хајдуковић, ађутант — Стеван Перовић. Бригада је имала четири батаљона
који су били раопаређ-ани по> секторима.
Први батаљон је био распоређен на Првом, односно Катунском
сектору. Он је имао у свом саставу 500 људи. Командант батаљона био
15
Глас Црногорца бр. 44, 9. августа 1942, 1. — Лука Гојнић је одбио да се
прихвати дужности почасног предсједника (Исто бр. 47, 1. септембра 1942, 1).
16

Глас

Црногорца

Глас

Црногорца

бр. 52, 19. с е п т е м б р а 1942, 6; Д о к у м е н т и о и з д а ј с т в у Д М ,

док. 10, изјава др Сава Радовића.
17

бр. 31, 11. ј у л а 1942, 4.

АИИ—Т, IX 1а—47 (42), Препис писма команде Ловћенске бригаде од 10.
јула 1942.
18

16 259

је бивши црногорски официр Душан Вуксвић, а ађутант капетан бивше југословенске војске Илија Вукотић. Сједиште батаљона налазило
се на Чеву. Батаљон је имао пет чета, и оне су биле раепоређене овако:
1. чета на Реони (командир Мило Мирковић), 2. чета на Чеву (капетан
б. ј. в. Јован Нмколић), 3. чета на Ублима Чавоким (капетан б. ј. в,
Петар Ђукановић), 4, чета на ТТрешњеву (Алекса Рогановић) и 5. чета
на Дубовику (Мирко Поповић).
Други батаљ'0н (2. сектор — Ријечко-љешански) имао је три чете
са укупно 300 људи. Сједиште му се налазило на Ријеци Црнојевића.
Командант батаљона био је бивши црноторски официр Ђоко Дрецун,
а ађутант Петар Шоћ. Прва чета била је распоређена на Метеризима
(командир' Андрија Шофранац), 2. чета на Љуботињу (Мило Дрецун), 3.
ч е т а — једна половина на Доњим Улићима, а друга на Горњем ЦекЈЦ1ну (Лука Вујовић).
Трећи батаљон (3. сектор — Црмница) са сједиштем у Вирпазару
имао ј е такође 300 људи у свом саставу, За команданта сектора, односно батаљона, постављен је бивши црногорски официр Мило Лековић,
за замјеника такође 'бивпви црнотороки официр Петар Вулековић, а за
ађутанта Саво ЈоветкЉ. Сј'е(диште 1. чете било де у Брчелама (командир
поручник Лука Јањевић), 2. чете у Глухом Долу (поручник Перо Ђ у ковић) и 3. чеге у ЛимљЈанима (поручник Андрија Вужоеавовић).19
Четврти батаљон (4. сектор — Вучи До) са сједиштем у Вилусима
имао је 400 људи. За команданта батаљона постављен је бивши црногорски официр Което Радовић, 20 а за ађутанта пошоручник Лука Перовић. Прва чета имала је сједиште на Велимљу (командир — капетан
бивше југоеловенске војске Ђорђије Драганић), 2. чета на Трубјели
(поручник Вааили;је Камненић), 3. чета у ВраћеновићЈима (поручнмк
Ставан Мићовић), 4. чета — пола у Осјечеици, а пола у Грахојву (капетан Благота. Мићуновић),.
Свака чета била је поред лаког пјешадијског наоружања имала и
по један вод артиљерије (два топа 75тш и један минобацач 8 1 т т ) , по
два митраљеза и четири пушкомитраљаза.
У еаставу Ловћенске бригаде, која ј е укупно имала 1.500 људи,
налазиле су се и двије аутономне чете са по 100 војника. Прва је имала ејадиште у Бару, абила јероспаређена: пола вода у Доброј Води,пола вода у Зупцима и Туђемилима, један 1воду Б|ару. Командир четебио
је жапетан Мирко Божавић. Друга чета, са сједиштем у Будви, била
је раапоређена: пола вода у Св. Стефану, пола вода у Петровцу, један
вод у Будви. Командир чете био ј е капетан Миливоје Митровић.21
(Командни састав, као што се види, нијесу чинили искључиво сепаратисти, већ и официри бивше југословен(ске војеке, а они еу махам
били четнички аријентисани. Сепаратистичко вођство учинило је т а ј
корак прије евега због тога што није имало довољно млађих бивших
црногарских афицира, а рачунало је да ће официре бивше југоеловенеке вој1ске који су рођеви у овим крајевима и којима се овим чином
•указује повјерен.е придобити за своје циљаве. Међутим, у томе није
19 АИИ—Т, I X 2а—8 (42), Ог<1те Љ ђа«а§Иа ае11е 1хирре топ1:епе§гте»
сепзса ћп§а!а«.
20 Послије капитулације Италије пришао народноослободилачком покрету.
21 АИИ—Т, I X 2а—8 (42), ОгШпе Ш ђаНаеИа с!е11е 1;гирре топ1;епе§гЈпе»
сепзса ђп§а1а«.
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имало уапјеха, јер ј е већина ових вршила пропаганду .и друге активноети у корист четника, тако да је један број ших смиј ењен, па су на
њихова Мјеста постављени тзв. „гаетлије". 22
Одмах по формирању Ловћвнске бригаде командант дивизије
Таро обећао је да ће њени припадници у поглвду хране, опреме и наоружања бити изједначвни са италијанским војницима, с тим што ће
бити потчињвни овој дивизији. Међутим, пошто ј е почетком августа
дивизију Таро сми(јенила Перуђа, ове су окупаторске обавезе дијелом
отпале.23
Након завршетка организације Ловћенске бригаде њена команда
се обратила предсједницима новоформираних квислиншких општинских уцрава позивајући их да ј е помогну у вршвњу њене дужности.
У писму које је том приликом упућено предејвднзику команске општине наређује ее да :предсјед,нгш;и општина одмах хапее свако лице које
ради против „реда и мира" или говори о политици, а затим: да свако
такво лице спроведу најближо(ј војној команди — гдје ће се с њим
поступити „по закону". 24
Организација

четничких

војних

формација

Послије повлачења партизанских снага у Црној Гори је извршена реорганизација четничких оружаних формација. Бајо Станишић је
почетком јула укинуо четнички штаб цри својој команди, на чијем
•се челу налазио Б^ошко Аграм.'-5 У међувремену је дошло до диференцијације у Станишићевим „националним" јединицама, тако да су оне
распуштене, а њихови припадници су позвани да се упишу у четничке.
При томе је наглашено да ће се поелије завршетка рата о четгаицима
водити посебно рачуна.26
СНа оонову опоразума између команданта контрареволуционарних
•снага у Црној Гори и предсједника Главног националног одбора Блажа
Ђукановића и италијанског војног гувврнера ПирцИја Биролија, поред
Летећег одреда Крста Поповића формирана су два четничка летећа
одреда, и то: Зетски и Лимсконсанџачки. Они еу у свом саставу такође
имали 1по 1.500 људи. Командант Зетског летећег одреда постао је Бајо
Станишић, а његово сједиште налазило се у Острогу, док је командант
ЛимскоЈсанџачког четничког одреда, чије се сјвдиште налазило у Колашину, био Павле Ђуришић.
Зегски летећи одред ивиао' је у евом саставу четири батаљона.
Црви батаљон ј е формиран 1на териториди подгоричког ореза (њепов
ксимандант је био мајор Васо С. Вукчевић) Друш капетан Јаков Н.
Јововић) и Четврти (капетан Шпиро Стојановић), на територији Б ј е 22 АИИ—Т, I X 1а—212 (42), Препис извјештаја капетана Јована Николића
(без датума).
23 Зборнмк НОР, Ш, 4, док. 222, Писмо Команде Ловћенске бригаде од 19.
августа 1942.
24 АИИ—Т, I X 1а—224 (42).
25 АВИИ, ЧА, ЦГ — В — 158, Наредба Баја Станишића бр. 64 од 4. јула 1942.
26 Исто, ЦГ — В — 163,
Наредба Јакова Јовановића бр. 56 од 15
јула
1942;.
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лапавлмћа (даншговпрадсни ,орез), а Ирећи батаљо« био је са територи-је нигсшићког среза (комавдаит капетан Симо Б. Мијушковић).
Лимако-санџачни летећи одред имао је у с в о м оаставу такође четири батаљона. Први летећи формиран је на т е р и т о р и ј и бјалопољског,
Други на територији беранског, Трећи на територкгји андриј евичког, а
Четврти на територи|ји колашинаког ореза.27 У погледу командног састава ових батаљона једино ее поуздано може рећи да је командант
Четвртог батаљона био капетан Лека Вујисић. Нај'чешће су команданти батаљона летећих одреда били команданти чегничких бригада које
нијесу имале статус активнгих вОјних форма:ција. С обзиром на ту околност, истичемо као вјероватно да је командант Вјелопољске бригаде
мајор Здравко Касаловић био и командант Првог батаљона активних
четника Лимако-оанџачког четничког одреда, комавдант 1. беранске
бригаде мадор Миомир Цемовић — командант Друтог, а командант 1.
андријевичке бригаде капетан Новак Миликић - — командант Трећег
батаљона Лимако-оанџачких четничких о|дреда-28
Фррмирањем штаба Зетског четничког одреда ирестала |је фактички да постоји Станишићева команда Нарк>дноослободилачке војске
Црне Горе и Херцеговине.
Летећи, одноано активни четнички одреди и батаљони били су
мобилне јединице кој е су живјеле касарнским животом. Оне су се
налазиле на евиденцији окупатора, који се у потпуности бринуо о њиховом издржавању и опреми. Сваки припадник о^вих о^дреда, без обзира на чин, цримао је ,по 50 лира дневно, односно 1500 мјесечно, као и
одјећу и храну.29 С обзиром на ограничен брај хл бенефиције које су
добијане од окупатора, то ј е за летеће одреде, односно активне четнике, вршен оДбир. Четнички команданти су водили рачуна да припадници ових одреда не буду млађи од 19 ни старији о д 45 година и да кућа
не може дати више од једног четника.30
Од много већег значаја је четничка формаЈДГИЈа коју је устројио
Дража Михаиловић.
л
Дража Михаилавић је дошао у Црну Гару ночетком јуна 1942.,
године.31 Одмах потом он је посветио пуну пазнању чет НИ!чко ј вој:-:ој
\ организацији. На једном састанку са истакнутим црнотореким четвич)ким командантима одржаном у селу Подгори (кО<д Жабљака), Д. Михаиловић је нарадио да се отпочне са припрем^ма на организовању
четничких бригада и корпуса.32 Већ тада је мајор Нлажо Гојиић наименован за каманданта Ловћенског корпуса (цртш&сжи и барски срез).33
27 36орник
НОР, Ш, 4, док. 225, Наређење штаба Димско-санџачких четничких одреда од 24. септембра 1942.
28 АВИИ, ЧА, ЦГ—(В—87, Преглед команде ЛСЧО.
29 АЈВИИ, ЧА, ЦГ—В—,256, Платни списак 1. чете 1. батаљона Зетског четничког одреда за децембар 1942; АИИ—Т, I X 1а—327 (42), Платни списак четника
1. чете 2. батаљона Бјелопавлићког одреда.
30 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—163, Наредба Ј а к о в а Ј о в о в и Н а од 15. јула 1942к Исто,
ЦГ—В—197, Наредба команданта 1. батаљона Зетског ч е т н и ч к о г одреда од 6. октобра 1942..
31 Издајник
и ратни злочинац
Д. Михаиловић
пфед
судом, Београд 1954,
138.
32 РСУП—Т, Записник о саслушању Војислава Л у к а ч е в и ћ а .
33 АИИ—Т, I X 1а—128 (42), Пуномоћије Д. М и х а и л о в и ћ а за Блажа Гојнића
од 20. јуна 1042.
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На састанку у Зимоњића Кули (Автовац) од 13, ј.ула 1942. године.
на каме еу учествавали Дража МихаиЈлавић, Илиј а Трифуновић — Бирчаиин, Захарије Остојић, Петар Баћоиић, Павле Ђурихпић, Доброслав
Јевђевић, поп Перишић, Милорад Поповић, иапетан Иванишенић и Милан Шантић — извршена је организација четничког комаедовања у
Црној Гори, Херцеговини, Боени, Лици и Далмацији. Михаиловић је
том цриликом територију Црне Горе подијелио на два сектора. За команданта источног сектора, односно територије Лимско-санцачких четвичких одреда, поетавио ј е Павла Ђуришића, а за команданта западног еектора (Никшић, Давиловград, Подгорица, Цетиње, Бар и Бо-ка Которска) постављен је Бајо Станишић. Станишића и Ђуришића
Дража Михаиловић је ставио под команду Блажа Ђукановића, кога је
још ранИје поетавио за команданта Црне Горе.
Послије саетанка у Зимоњића кули Дража Михаиловић се вратио
у Црну Гору. На повратку из Автовца он се код села Његувође састао
с Бајом Станиш)ићем и дао му упутства за даљи рад.34 Више од пола
године Михаиловићев штаб се налазио у Горњем Липову, селу код Колашина, одакле је руководио четиичким покретом. Убрзо по доласку у
Липово Михаиловић је убрзао рад на ирипремама за реорганизацију
четничких јединица и формирање корпуса. У автуету 1942. организовао је састанак у Пољима Колашинским на који су позвати команданти већих четничких јединица ва челу с ПавломЂуришићем, команданти срезова (Радосав Јоксимовић, Милан Бандовић, Ђорђије Лазаревић
идр.), и један број истакнутијих интелектуалаца. На том састанку дефинитивно' је донесена одлука о формирању корпуса и извршено постављење команднаг осабља.35
Након реорганизације Лимоко-еанџачки четнички одреди под командом Павла Ђуришића имали оу четири корпуса — Комски, Лимски^.
Милешевски и Дурмитарски, са укупно 13^бригада. Ђуришићева војна
организација имала је сљедећи изглед:
Комеки корпус имао ј е у свом саетаву три бригаде: Колашинску,
I и II андријевичку. Колашинска бригада (командант иапетан ЛекаВујисић) имала је ,по списку .2483 чавјека, од којих 1153 наоружана; I
андријевичка (капетан Новак Миликић) .46 официра и 997 војника, а
раополагала ј е с а 1082 пушке; II андријевичка (бригада имала је'648|војвика са 393 пушке. Командант Комског корпуоа био је мајор Андрија^,
Весковић; 36
Састав Лимског корпуса сачињавале с.у такође три бригаде: I беранска, II беранека и Бјелапољека. Прва беранска (командант мајор
Миомир Цемовић) имала је 17 официра, 1038 вајника и 691 пушку;
Друга беранска (капетан Вуксан Цимбаљавић) — 38 официра, 1280
војника и 818 пушака; Бјелопољска бригада (мајор Здравко Касаловић) имала је 23 официра, 1856 војника и 1501 пушку. Ко.мандант кор34

Издајник

и ратни злочинац

Д. М. пред судом,

30—31.

РСУП—Т, Запионик о саслушању Војислава Лукачевића од 27. марта
1945; Документи о издајству Драже Михаиловића,
стр. 151, Изјава Риста Ковијанића.
3о

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—87, Преглед Команде Лимско-санџачких четничких
одрееда; Исто ДЧА, ЦГ—В—2234, Преглед старјешинског особља Комског корпуса.
36
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пуса био је мајар Милорад Јокмшовић,! 7 Крајем 1942. године формирана је иIIбјелопољскабригада
Милешевски корпус је обухватао територије пљеваљског, миле/шевског, прибојског, нововарошког и сјеничког среза, а на територији
/ сваког од ових срезова формирана је по једна бригада. Пљеваљска бри[ гада (командант поручник Јован Јеловац) имала је 13 официра, 1756 војника и 1339 пушака; Милешевска бригада (капетан Никола Кијановић) имала је 7 официра, 1270 војника и 608 пушака; Прибојска брига/ да (поручник Вукола Томић)ималаје4официра,940војникаи614пушака.О бројном стању Нововарошке и Сјени
така. Зна се само колико оу пушака имале на располатању: Нововарошка 'бригада (номандант поручник Вук Калајит) 650, а Сјеничка (потпоручзник Ратко Кривока:пић) 1700. Командант Милешевоког корпуса
био ј е резарвни капетан Војјислав Лукачедић.
"
Дурмиторски корпус сачињавали су I и II дурмиторска бригада.
Прва дурмиторска бригада (капетан Никола Бојовић) имала је на списку 15 официра, 1760 војника и 601 пушку, а Друга дурмиторока бригада ((капетан Иван Ружић) 14 официра, 981 војнмка и 962 пушке. 38 Командант Дурмиторског корпуса био је капетан Никола Бојовић. 39
Припремано је и формирање Дечанског корпуса, који је такође
требало да буде у саставу Лимско-санџачких одреда. Било је планирано да се у саставу овот одреда фармирају три бригаде (Пећжа, Источна
и Дреничка). Међутим, крајем 1942. тодине рачунало се само са једном.
Команда Лимско-санџачких четничких одреда имала је у свом
саставу Штапско-јуришни батаљон (командант капетан Милош Павићевић), састављен од 4 чете са 340 људи. 40
Рачуна се да су почетком 1943. године Лимско-санџачкц четнички
одреди располагали са 15.349 војника, око 200 официра, 13.116 пушака,
51 пушкомитраљезом, 15 митраљеза и 5 минобацача.
»
Ради реалније представе о снази Лимско-санџачких четничких
одреда треба истаћи да је велики број људи који је вођен у евмденцији штабова корпуса био само формално на списку. Међутим, и поред
тота, ово :је била дрло јака формација и у том периоду када се четничЈКИ покрет налазио у овом зениту Лимско-санџачки четнички одреди
представљали су најелитнију и истовремено најбројнију јединицу Драже Михаиловића.
У вријеме формирања Зетског летећег одреда на територији Баја Станишића постојала су још четири четничка одреда, и то: Кучко-братоношки (командант пуковвик Зарија Вуксановић), Зетски (потпуковник Михајло Мугоша), Бјелопавлићки (Јаков Јововић) и Никшићки
одрада (командант овог одреда до јуна 1942. био ј е мајор у панзигји Радојица Мијуошковић, а затим потпукоиник у пензији Симо ,П. Ђукановић).
37

Исто; АИИ—Т, I X 1а—295 (42), Наредба Павла Ђуришића од 7. децембра

1942.

АВИИ, ЧА, ВК—.П—29, Меморандум Захарија Остојића Д. Михаиловићу
од 6. децембра 1942; АИИ—Т, I X 1а—248 (42), Распис Штаба ЛСЧО пов. бр. 683
од 15. октобра 1942.
39 РСУП—Т, Записник о саслушању Војислава Лукачевића од 27. марта
1945.
40 АВИИ, ВК—П—29, Меморандум 3. Остојића од 6 децембра 1942; Исто,
ЦГ—В—87, Преглед команде ЛСЧО.
38
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У друтој лоловини 1942. године извршена је реорганизахрија, четничких јединица и на овој територији. Умјесто дотадашњих одреда,
формирани су четнички .корпуси и бригаде. Укупно су формирана три
корпуса са осам бригада. Зетоки жорпус обухватао је територију подгоричког и даниловградског среза и ,имао ј е у свом саетаву четири бригаде. Никшићки корлус је обухватао истоимени срез и имао је двије
бригаде, а Ловћенски корпус, такође са двије бригаде, обухватао је
цетишски и барски срез. 41 Команданти активних батаљона — капетани
Јаков Јововић, Шпиро Стојаногитћ и Симо Б. Мијушковић — били су
истовремено и команданти четничких бригада.42
Четничке формацијеподкомандомБаја Станишића ималесу,према грубој процјеки, око ЛЦДО људи.
Од јесени 1942. године четнички покрет почиње да се организује
и у Боки Которској. Контрареволуционарне снаге еу и тамо почеле да
организују оружане формације против народноослободилачког покрета, такозвану антикамунистичку милицију. Те снаге, међутим, нијесу
имале одређен политички став. Једино што је код њих било јасно изражено били су антикомунизам и отворена колаборациј а са окупатором.43
'Приликом реорганизације четничких јединица Дража Михаиловић је одлучио да се на територији Дубровника и Боке Которске формира Дубровачки корпус са двИје бригаде (Дубровачка и Бококоторека). За команданта корпуса наименован је ваздухопловни капетан Ђорђе Радмиловић. Радмиловић је од 22. еептембра до краја 1942. године
долазио у Боку Которску у три наврата, и у -својству делегата Драже
Михаиловића предузео мјере на формирању четвичких јединица на
овом подручју.44 Пуномоћијем Д. Михаиловића од 12. новембра за команданта Бококоторске бригаде постављен је капетан Ђуро Иветић.
Због статуса Боке Которске (италијанска провинција) и жеље да
задржи за себе читаву обалу од Ријеке до Будве, окупатор ј е енергично настојао да сузбије утицај и дјелатност четничког покрета Драже
Михаилооића у Боки. 45 Тако ј е четничка организација овдје била ограничена на илегалан рад. Највећи број њених припадника налазио се у
одредима антикомунистичке милицијје.46
,
Почетком 1943. године четничка организација у Црвој Гори имала је, нрема њамачжим изворима,ч 20.300 л.уди, што се углавном поклапа са четничким изворима.47
За разлику од активних четника и жандармерије, остали четници (они у бригадама, односно корпусима) живјели су, наоружани, код
41

1942,

АВИИ, ЧА, ВК—П—29, Меморандум Захарија Остојића од 6. децембра

42 Исто, ЦГ—В—194, Наредба Команде Бјелопавлићког одреда пов. бр. 123
од 1. октобра 1942; АИИ—Т, I X 1а—300 (4,2), Списак старешинског особља Никшићке бригаде од 15. децембра 1942.
43 Видјети о томе опширније: Др Душан Живковић, Бока
Которска и Паштровићи у НОБ, 222-232.
44 Исто, 230—232; АВИИ, ЧА, ЦГ—В— 1564/2, Извјештај Радмиловића (од
новембра 194)2); Исто, ЦГ—V—1554, Извјештај Ђ. Радмиловића од 8. децембра
1942.
45 АВИИ, ЦГ—В^1556, Извјештај Ђура Иветића од 3. јануара 1943.
46 Исто, ЦГ—В—>1564/2, Извјештај Ђ. Радмиловића (од новембра 1942,; Д.
Живковић, н. дј. , 231—232).
47 АИХРП—3, нерегистровано, Извјештај
генерала Литерса (МШегз) из
1943. године (без датума).
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овојих кућа. Они су, са изузеткам четника у Баки, а донвкле и у цетињском и барском срезу, код окупатора имали статус народне сељачке милиције и нијесу примали редовне плате, већ једино за вријеме
акција против партизана.48 Изузетак у том погледу учињен је за четнике са теритариЈје голијске и пивске апштине, који су на тражење
Баја Станишића приммли финансијску патпору ад окупатора.49
Активни југословенски официри и подофицири, припадници
четничке организације, који су учествовали у борби против партизана
у првој половини 1942. године, примали су пола плате од окупатора, а
ако су били припадници активних (летећих) четничких јединица —
имали су и додатак од 50 лира дневно као и остали четници.50
Четници су се на разне начине довијали, и често у таме успијевали, да од окупатора дабију што више на име плата. Тако су многе
укључивали у потјерна одјељења и оиупатору пријављивали већи
број ад аног ко^ји је стварно учествавао у акцијама, да би дабили што
више новца.
По Михаиловићевој замисли, легални четгаици требало је у првом реду да послуже за снабдијевање, а затим за прикривање илегалних трупа ко>је су имале одређене терористичке задашке.?^/
На територији Б а ј а Станишића све су јединице од првог дана
њиховог формирања биле легализоване код окупатора. На територији
Павла Ђуришића, међутим, било је и јединица и команданата у Оанџаку, као на примјер четнички командант нововарошког среза Вук
Калајит, који нијесу били легализовани. Због тога ј е Ђури1шић убрзо
послије реорганизовања својих јединица и формирање Летећег одреда
• сталних четника предузео мјере да код окупатора легализује све своје
команданте. У наређењу Вуку Калајиту од 30 : августа 1942. он ј е писао:
„Ваш став према окупатору има бити лојалан и управљен тачно по
наређењима ове каманде (мисли се на штаб ЛСЧО — примј. аутора).
Никаквих акција не смете предузети да претходно не обавијестите њихову (итал^јанску •—1 прим!ј. аутора) команду о њима". 52
|
Занимљиво ј е да је јадан број четничких команданата на територији Баја Станишића био у извјесној недоумици због отворене сара: дње са. окупатором. Иако су знали за основне смјернице главног четничкаг руководства, ипак су се, збот удаљености и нередовиих веза
са Дрховном командом, плашили да у свом раду негдје нијесу одстулили, осабито у пагледу отворене сарадње са акупатором. Један од
Станишићевих команданата, Јаков Јововић, пооредством Ђорђија Лашића, односно Павла Ђуришића, успио' је да успостави везу са четничком Врховном командом у Липову.53 Почетком новембра он је са гру48 Зборник,
НОР, III, 4, док. 218, Споразум Блажа Хукановића и Пирција
Биролија.
49 АВИИ, ЧА, ЦГ—П—33, Писмо Баја Станишића (без датума).
50 АИИ—Т, I X 1а—,142 (42), Наређење Штаба Лимског четничког одреда пов.
, бр. 580 од 27. септембра 1942; АВ(ИИ ЧА, ЦГ—X—303; Платни списак активних
официра Кучко-братоношког одреда за октобар 1942; Исто, ЦГ—X—304, Платни
списак активних подофицира Кучко-братоношког одреда за октобар 1942.
51 Документи
о издајству
Драже
Михаиловића,
док. 417, Депеша „Чиче"
(Драже Михаиловића) од 11. септембра 1942.
52 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—20; Писмо Павла Ђуришића од 30. августа 1942.
53 АИИ—Т, I X 1а—(137 (42), Писмо Јакова Јововића Павлу Ђуришићу од
3. септембра 1942.
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пом од 120 људи преко пиперских и ров!»чких планина стигао у Врховну команду и увјерио се да је њихов рад па, разумије се, и сарадња
са окупаторсм, био у поппуности у складу са интенцијама Драже Михаиловића..54
Ускоро по доласку у Црну Гору Два?ка Михаиловић је издао
Упутств10 бр. 5,_дрема коме је у сваком селу требало формирати три
врсТе^чета. Такозване лрве чете требало је попунити људима старим од
40 до 50 година, друге чете људима 30 до 40, а треће чете људима од
20 до 30 година старости. Свака од ових чета имала је специјализоване
задатке: прве ч е т е имале су задатак да одржавају ред и да заштите
село у случају „опасности", друге чете су имале задатак да руше путеве или на њима постављају препреке, а треће чете улазиле су у оперативне јединице и одлазиле на задатке и ван овоје територије. Према овом упутству, као прву мјеру требало је изабрати среске команданте, у чију су надлеж|ност спадале прве и друге чете. Његово' сједиште треба да се налази гдје му се налази нај јача друга чета. Командири
чета називани су четовођама. Четовођа прве чете био ј е нагјстарији по
ранту. Он је уједно био и командант мјеста у селу, због чега је на избор четовођа ^прве чете требало Обратити посебну пажњу. Чим добију
ово упутство четничке старјешине еу 'имале да отпочну ирипрвме за оваиву организацију. Црама овом упутству, требало -је извјршити лрипреме за џотпуно цреуз1имање власти „у даном моменту". То је подразумијевало смјењ;ивање компромитованих среских начелника и општицских управа, ради чега. ј е тре1бало извршити избор погодних лица за те дужности, с тим што им је то трвбало саопштити тек у дано;м
тренуткуг^Занимљив ј е дио упутства који говори о четничкој организацији у градовима по систему копчи (један нађе двојицу, а од ових
сваки сљедећи двојицу, тако да ее само тројке међусобно познају). Организације у градовима имали су задатак да буде наци>она.лну идеју
за уапостављање нове ЈугославИје, у којој не би било мјеста. комугаиетима и фашистима. Према овим упутствима требало је презирати Љотића и његове лристалице и избацити из друштва еве оне који служе
непријатељу. Ово посљедње је нарочито интересантно, јер ј е очито да

54 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—228, Писмо Јакова Јововића „Чика Бранку"
(Захарији Остојићу) од 11. новембра 1942. Писмо је нанисано у Колашину. — Изражавајући задовољство што је на самом извору средио своје утиске и добио инструкције за даљи „национални" рад, Јововић је, поред осталог, писао Остојићу:
„Видио сам да су Вам познати сви наши напори од почетка злогласног комунистичког режима па све до данашњих д а н а . . .
Ј а сам довео собом групу... једино и искључиво ради тога, да видим, да се
осведочим, да питам Да ли је мој рад у складу са интенцијама оних који воде
послове Отаџбине, или тај мој рад има извесно одступање. Уколико тог одступања буде било, да поправим и да свој рад усмерим оном линијом којом треба да
возе сви они, којима је у данашњим тешким данима поверено да воде народне
послове... Са својим доласком хтео сам да свакоме јасно ставим до знања, да
све што радимо, радимо по директивама са ове стране угледајући се на људе
овог краја који су већ, ваљда, свакоме без увијања доказали, да нисмо ничије
слуге и измећари већ ратници на обнови и успостави мајке наше Југославије.

На моје велико и огромно задовољство рекли сте ми да је све добро и да
у том погледу
треба и даље наставити (подвукао аутор.). Чичине (Драже Михаиловић — примј. аутора) и Ваше речи дале су ми све разлоге да будем задовољан..."
55

АИИ—Т, I X 1а—33 (42), Препис Упутства Драже Михаиловића бр. 5.

је у случају лобједе четништва некога од сарадника окупатора требало жртвовати; а кога — на то питање није могуће одговорити, јер у
једнај о1пштој сарадњи читавот покрета са окупатором тешко је направити разлику <ко> је више а ко ман>е сарађивао.
Рад на спровођењу четничке организације у духу Упутства бр. 5
•у Црној Гори је почео ускоро послије повлачења партизана. Таква ор']ганизација спровођена је, колико је из доступне грађе познато, само на
територији Лимских четничких одреда. Почетком јула Павле Ђури/шић је достанио раопис у смислу Упутстава бр. 5 свим командантима
корпуса и бригада. Разлика између овог раописа и Упутства бр. 5 јесте
у томе што је у њему извршена рокада првих и трећих чета, тако да
су у овом случају прве а не треће чете биле најважније (људство' од
20—30 година старости) и оне су улазиле у састав оперативних јединица. Према Ђуришићевом распису команданти су могли за ове чете
одабрати и младиће од 16 до 20 година старости.56
Нрви (практички корак у духу Упутства бр. 5 било је постављање
среских команданата. Оно ј е услиједило готово истовремено еа постављањем команданата корпуса. Већ у августу су били постављ-ени
срески кома1нданти за четири среза на територији ЛСЧО. Тако је за
команданта беранскот ореза постављен Радосав Јоксимовић, бјелопољског — Милан Бандовић, колашипског — Ђорђе Лазаревић и за ком!анданта андријевичког среза Душан Арсовић.57
У вези с организаци^ом трећих, о д н о с н о првих чета, организована
је 15. 'септембра 1942. године у Колашину конференција команданата
гшрпуса, ' б р и ш д а ј и Ј О р е з о в а ^ с а ^ Л и м о к о ^ с а н џ а ч к и х четничЈШ2Цадре|^а.,58 За ову конференцију командант ЛСЧО Павле Ђурпшић
припремио је Подсјетник о реорганизацији четничких формација, који је имао укупно 30 тачака. Према њему требало ј е извршити формирање оперативних и других јединица на бази Михаиловићевог Упут•ства бр. 5 (I, II и III чете), а затим је 'било предвиђено: ортанизовати
обавјештајну службу; развити четничку пропаганду и сузбити оваки
политички рад уперен против четничке организације („Једини ред и
поредак, једина псшитижа и власт ј е наша организација"); успоставити
везу са свим сусједним четничким коман|дама; прикупити и Доставити
опискове официра и подофицира који не учеству|ју у четничком покрету, који су против четника да би се лишили и чина и могућности
добијања било какве службе у будућој држави; саставити 'сгаискове политичара са вишом амбицијом, интелектуалаца ван четничке организације, комунисша било да су у шуми или су се пријавили, зеленаша,

'

56 АИИ—Т, I X 1а—219 (42), Наређење Павла Ђуришића стр. пов. бр. 3.23 од
3. јула 1942..
57 Документи
о издајству Д. М., стр. 151, Изјава Риста Ковијанића; АВИИ,
ЧА, ЦГ—В—58, Писмо учесника конференције у Колашину од 15. септембра
1942. Дражи Михаиловићу.
58 АВИИ, ЧА, Ц Г — В ^ 5 8 , Писмо у ч е с н и к а
к о н ф е р е н ц и ј е
Дражи М и х а и л о в и ћ у .
— Н а
к о н ф е р е н ц и ј и
с у
у ч е с т в о в а л и :
Павле Х у р и ш и ћ , Божо Ј о к с и м о в и ћ ,
Милорад Јоксимовић, Здравко Касаловић, Миомир Цемовић, Рудолф Перхинек,
Андрија Весковић, Никола Бојовић, Иван Ружић, Вуксан Цимбаљевић, Радосав
Јоксимовић, Ђорђе Лазаревић, Душан Арсовић, Милан Бандовић, Новак Миликић, В ^ к К а л а ј и т , ВрсоЈЈа--Тодшћ, Радоман Рајлић, Јован Јеловац, Радован КривокапиВ^ТГИкала^КихашзаићЈ ДимитријеТВлаховић, ЛекаТЗУЈисићГи Гаврило Р а -

ДОВић.
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сумшивих федералиста, издајеика, шпијуиа и саботера четничких наређења; водити тачну евиденцију 0 радио-апаратима, како би се прије
аперација одузели од приватних власника и тако опрИјечила нежељена пропаганда; одредити тројке од најповјерљивијих и најхрабријих
људи. На крају Подсјетника пише: „Ио свим овим предвиђеним питањима одмах отпочети енергичан и непрекидан рад, како би -се постигло
оно што је идеал и циљ наше организације.59 По завршетку конференције сви присутни четнички команданти пони)јели су по један призмјерак Ђуришићевог подсјетника са собом.60
По завршетку конференције у Колашину, четнички команданти
су на својим подручјима организовали сличне конференције са потчишеним им етарјешинама и предузели потребне мјере за реорганизацију
четничиих јединица.6ДОдноси четника и црногорских

сепаратиста-зеленаша

Завршетак .војних операција нротив снага народноослободилачког
покрета означио је истовремено и крај четничкочеепаратистичке коалиције. Равнотежа која је у контрареволуционарнам фронту до тада
постојала у извјесном смислу, прије с в е т благодарећи окупаторској
политици сада ј'е нарушена обостраном тежшом да се ;из привремене
побједе извуче максимална корист за себе.
Ј о шдок су четничке снаге на челу с Бајом Стаиишиће и Павлом Ђуришићем биле заузете борбама с партизанима у рејону
Дурмитора, сепаратистичко вођство на челу с Крстом Поповићем пожурило је да учврсти сво|ју власт на подручју цетишског и барског и
аног дијела никшићког среза који је био у иадлежности дивизије Таро.
Сепаратистичке вође су журиле да своју организацију формирају приј е четника, како би могли ефикасније парирати шиховој пропаганди у
зони коју им је окупатор додијелио у надлежност. Оеим тога, они су
жељели да свој утицај прошире и ван те зоне, као, на примјер, у Б ј е лопавлићима. Тако је 9. јула Новица Радовић псншао у Маршниће,
а Мирио Драговић у Спуж, оа задатком да -у шим мјестима развију
пропатанду и нађу присталице за овој покрет. Они су у пропагандне
сврхе користили тешко сташе и терор које су Станишићеви националисти опроводили у Бјелопавлићима, и са сво|ј|им .пријатељима одржали су неко лико састанака.62
Четници су такође настојали да свој утицај прошире на територију читаве Црне Горе, па и ону кају је окупатор додијелио у надлежност Крсту Попов:ићу. Дража Михаиловић је за свог команданта у
59

1942.

АИИ—Т, I X 1а—145 (42), Потсједник Павла Ђуришића од 15. септембра

АИИ—Т, I X 1а—338 (42), Наређење Павла Ђуришића пов. бр. 641 од 7.
октобра 1942; Исто, I X 1а—2711 (42), Наређење П. Ђуришића стр. пов. бр. 741 од 11.
новембра 1942.
61 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1684/1, Подсетник
за рад команданта Пљеваљске
бригаде поеле конференције 25. септембра 1942.
62 Глас Црногорца
бр. 31, 11. јула 1942, 4.
•
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цетишском и барском срезу поставио артиљеријског мајора Блажа
Гојнића, кота ј е овластио да у његово име на овој територији може
вршити организацију јединица Југословенске војске у отаџбини и команстова-пи љима у својству ашм)анданта Лавћенаког корлуса. 63
Блажо Ђукановић и Бајо Станишић су такође настој али да прошире четиички утицај на територију поју ј е окупатор дао у надлежност К р с т у Поповићу. Први ј е дошао под удар, разумљиво, гранични
појас. Окупатор је дао Крсту Поповићу да уреди домаћу власт (прије
свега вој.ну) на територији која се налазила у зони дјејства дивизије
Таро. То је територија барског и цетињског среза и четири општмне
никшићког среза (граховска, рудинско-трепачка, бањаиска и вучедолска). Сапаратистичко вођство је претендовало на читаву Катунску нахију, укључујући ту м |КЈомане, Загарач и Пјешивце. По адатинистративној подјели из времена Краљевине Југосланије Комани су припадали подгоричком, Загарач даниловградоком, а Пјешивци никшићком
срезу. Позивајући се на одлуку окупатора по којој су лодгорички, данилонградоки и никшићки срез додијељени Б а ј у СтанишгЉу, четничко
вођство се упорно залагало да осујети претензије сепаратиста и онемогући њихов утицај у овим крај'ев:има. То је оно без већих тешкоћа
и остварило, јер су четнични елементи у овим мјестима били бројнији
(током рата тамо је долазило и до мањих сукоба и инцидената између
њих и свпаратиста).
Једна од првих реакцијја на сепаратистичке претензије било ј е
наређење Б а ј а СтанишоЉа од 30. јуна 1942. у коме позива четнике са
поменутих територија да дођу у Страшевину код Никшића ради прицрема за успостављање четничке војне и цивилне власти на територији подгоричког, даниловградског и никшићког среза.64
Трвења између четника и сепаратиста почела су да узимају широког маха, па је Блажо Ђукановић предузео иницијативу да ублажи
ту нетрпељивост и да уопостави контакт између ове двије политичке
групе. Посебно му је било стало да дође до сарадње онот дијела становништва које је било под утицајем четника и сепаратиста и оног под
утицајем сепаратиста, пошто је са вођством ствар ишла теже. У том
смислу Ђуканоеић је у јуну 1942. шдине организовао у сали Окружпог
суда у Подгорици з)бор интелектуалаца из оба та!бора. На скупу је
дошло до међуообних напада, али је на нрају постишуто „јединство
збора", па ј е заказан нови, такође у Падгорици, на који је позвано око
200 особа. На новом 1з1бору ј е нешто јаче дошла до изражаја тежња за
јединством завађених страна. Донесена је заједничка резолуција у којој је истакнуто као неопходно да се обје политичке групе споразумију
и да се у том смислу изврши реорганизација „националног" покрета.
Изајбран ј е мјјешовити одЈбор од 45 људи, који је добио задатак да донесене закључке спроведе у живот. Одбрр је подијељен у гри групе,
које су потом пошле у Никшић, Цетиње и Бар — са задатком да припреме терен за сарадњу и стварање јединства. 65
63

нића.

АИИ—Т, I X 1а—128 (42), Пуномоћије Д. Михаиловића за Б л а ж а Л. Гој-

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—154; АИИ—Т, I X 1а—79 (42), Писмо Команде црногорских трупа од 5. јула 1942.
85 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 88, Саслушање Војислава
Гојнића од 8. децембра 1944.
16

84

259

У току одржавања конференције у овим м^јеетима дошло је до нових, Ј10Ш већих неопоразума, који су били гаодстаннупи потгпиоивањем
опоразума Пирција ВиролИја са Блажом Ђукановићем и формирањем
Националног одбора.
Четнички елементи у зони дјеј.ства Крста Поповића искористили
су наклоност и максималну подршку коју ј е окупатор испољио' према
четничком покрету па су развили кампању против сепаратиста. Уз
онажну прооаганду, њихови експоненти су приступили и присиљавјању
сељака да потписују заклетву на вјерност четничком вођи Б лажу Ђукановићу.66
Један од четничких експонената у Будви, капетан бивше југословенске војске Миливоје Митровић, који ее у прољеће 194:2. истакао
активношћу против народноослободилачког покрета и постао шеф всцјне секције Националног одбора у Будри који ј е тих дана формиран, послцје реорганизације јединица Крста Поповића постао ј е командир напцоналистичке чете у овом мјесту. Иако- је паслије повлачења партизана извршена реорганизација и националистичких одбора, чиме су
војне свкције укинуте, Митровић се и даље појављивао као шеф ^војне
секције. Сједиште, команде чете пренио је у своју кућу, ишорисао је
наређења Крста Пшовића као претпостављенаг и кореспондирао директно с Главним националним одбором на Цетињу.67
•Сепаратистичко вођство је било веома азлојеђено споразумом Ђукан-авић—'Бироли, као и антисвпаратистичком активношћу четничког
покрета. То је нашло израза и у писму Крета Поповића Блажу Ђукановићу од 27. децембра 1942. године, у коме је, поред осталог, речено:
„Заједнички иступ и слога против кам'униста — терориста уродила је добрим плодом за кратко вријеме и не са много жртава. И умјвсто
да се пошло' у продубљивању те слоге, те дефинитивног уништвња комуниста, с ваше ј е стране оочела поново стара нелојалнаст. Не еамо то
неш сте заборавили и заборављате да смо браћа. Без нашег знања и
споразума направили сте један опоразум са окупатором и тек послије
овршеног чина диктирате да га прихватимо. Исто данас као 1918. године, а оам знаш какве су биле последице тог неспоразума, и чуди ме да
ти искуство није паслужило.
Једном скупу искуених л>уди, палитичара бивших или не, требало је предати ствар чим се разбио комунизам да они израде план за
даљи рад и они Образују цивилну и војеу (власт, уколиио окуоатор то
дозваљава". 68
На четничку пропаганду свпаратисти су 'Одгаварили истом мјером. Почетком августа они еу абјавили летак под именом Црногорског
патриотског фронта, каји су затим умножили и растурили на дијелу
територије коју су ионтролИсали четници. У овом летиу је дошао- потпуно До изражаја не само античетничии већ и антипартизански, а на66 АИИ—Т, IV 4ф—32 (42), Извјештај непознатог илегалца из Цетиња; Глас
Црногорца бр. 44, 22. августа 1942, 5.

"

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—2531, Писмо Ј о в а Турчиновића од 25. августа 1942.

АИИ—Т, IV 4ф—37 (42). Фрагменти овог писма објављени су у издању
ЦАСНО 1944. године под насловом Чвтничка издаја у свјетлости
докумената.
68
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посе анти^југословенски став, као и дуна лојалност према „племенитам"
окупатору.03
Послије тога настала су међуообна четничко-сапаратистичка онтуживања код окупатора.
Четничко вођство на челу с Блажом Ђукановићем оптужило је
•иницијаторе овог летка као противнике сарадње Црногорског националног по!крета 'са окупаторским властима, истичући да се у Црногороки патриотски фронт „не скупља нико други осим остатака разбијених .комуниста и п.ихових старих ,и нових 'Симшатизера".70
Сепаратитичке вође Крсто Попов^ић и Новица Радовић интервенисали су код Италијјана против четничке пропатацде, оптужујући
Блажа Ђукановића да наводно не признаје окупаторску власт нити поштује уговоре кОје је окупатор 'склопио са Крстом Поповићем, да опроводи разорну акцију у народу и буни га „припремајући му поновну
катастрофу " ,71
То је вјероватно био основни разлог што је Блажо Ђукановић
нашао за потрабно да се у име Главног ,националног одбора јавно огради од четничке акцијје присиљавања сељака да потписују заклетву
на вјерност четничком вођству. 72
Нова реорганизаци^ја националистичких одреда као и расцјеп у
четничко-сепаратистичком табору довео је до разилажења Баја Станишића са неким блиским сараднлцима из зеленашжих редова. Још 4.
јула он ј е Бошка Аграма разријешио дужности комацданта четничких
снага на територији Црне Горе и Херцеговине (који је био постављен
на ту дужност Станишићевом наредбом бр. 9 од 16. марта 1942.) и наредио му да раапусти организацију а оружје преда по списку Станишићевој команди.73 Почетком септе.лгбра један од првих Станишићевих
сарадника, камандант Павковићкот националнаг батаљова Ново Вулетић, збаг размимоилажења са свОјим комцдантом напустио је положај
и са око 20 присталица пошао код Крста Поповића у Катунску нахиЗУ-74
69 АВИИ, НЧА, ЦГ—В—2246, Извјештај Команде Кучко-братоношког одреда команданту четничког одреда од 26. августа 1942 (у прилогу: летак).
70 Исто, ЦГ—X—2929, Писмо Блажа Ђукановића Крсту Поповићу од 15.
августа 1942 (фотокопија).
71 АИИ—Т, IV 4ф—32 (42), Извјештај непознатог партизанског обавјештајца.
72 У Гласу Црногорца
бр. 44, од 22. августа 1942, 5, публикована је Објава
Главног националног одбора у којој се каже:
„Са неколико страна сам сазнао и имам тачне податке да појединци траже
од народа полагање некаквих заклетви. Како ову радњу појединци захтијевају
без знања и одобрења Главног Националног одбора, чим се народ малтретира и
доводи без икакве потребе до искушења, то одмах на познати начин ставити до
знања народу, да се не одазива никаквоме позиву у циљу полагања заклетве
без претходног одобрења и наређења Главног Националног одбора.
Исто тако, ставити до знања да до сада положене заклетве неће имати
никакве важности, јер су оне проведене од неодговорних лица, а без знања и
одобрења Главног Националног Одбора и Главног Команданта Националних
Трупа".
73 АЗЗИИ, ЧА, ЦГ—В—158.
74 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—184, Наредба Баја Станишића од 6. септембра 1942;
Мемоари Блажа Марковића, начелника јединица Крста Поповића. — Ново Вулетић је послије капитулације Италије пришао народноослободилачком покрету.
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Иако су између четамка и сепаратиста постојала дубока размимоилажења, ипак је у другој половини 1942. по налогу окупатора дошло до обос граних покушаја да дође до опоразума.
На позив Блажа Ђукановића почетком октОбра 1942. доапао је на
Цетиње Бајо Станишић. Поред тога што су се сусрели ,с гувернером А.
ПирцИјем Биролијем, који је „показао пуно добре воље и наклоности
како би што боље и ефикаснИје помотао тешко настрадалом народу у
Црној Гори", четничке вође су том приликом имале неколико састанака и с извјесним истакнутим сепаратистима. Четничке и сепаратистичке вође су покушале да изгладе међусобне неспоразуме и након дужих разговора испољиле су исто мишљење у погледу „слоге и народног јединства", и довршења борбе против снага народноослОбодилачког покрета, у шогледу потреба чишћења „будућег друштва од неваљалаца, корупционаша, 1протекционаша, и народних гробара оваке
врсте" и, најзад, у погледу потпуне лојалности према италијанским
војним властима.
Обавјештавјући 10 томе јавност, у интервјуу Гласу Црногорца Бајо СтаниШић је рекао да ће се четници и сепаратисти поново1 уједзшити,
јер у основи једнако* мисле и теже истом циљу.75
Будући да су четници и сепаратисти у суштини имали идентичан
став само у погледу борбе против народноослободилачкот покрета и лојалности према окупатору, сепаратистичко вођство је покушало да формулише предлоге који би послужили као база за разговоре о трајнијем
опоразуму са четничким вођством. Пошто је у поетизању споразума
чворно питање било војно и политичко руководство, сепаратистичко
вођство ј е у својим предлоаима. формулисало три варијанте за р|јешење
тота питања. Прва варијаата је предвидјела за лредсједника Главног
националног одбора и команданта свих олужаних одреда гедерала Луку Го^нића, који је у својим политичким етавовима био доста уЦјерен,
због чега оу га сепаратиетичке вође сматрале и називале „средњашем", 76 а за потпредсједника и истовремено замјаника Крста Поповића и Блажа Ђукановића; ова варијанта је лредвидјела и војну еекцију
у којој би главне личности биле потпуковник Митар Поповић (зеленаш), мајор Ђорђије Лашић и два лица.за цивилне послове. По друго-ј
варијанти за предсједника Главног националног оДбора предвиђен је
Блажо Ђукановић, одбор би имао' цивилну секцију са по једним чланом
из обје политичке групе. Командант војске био би генерал Лука Го(јнић,
а његов замјеник Крето Поповић или нека друга личност коју би изабрао Гојнић с војном секцијом. Трећа варијанта је предвиђала да три
генерала (Ђукановић, Гојнић и. Поповић) чине предс|једништво Главног националног одбора и виши војни савјет са војном и цивилном секцијом од по три члана.
Ове цредлоге је у име сепаратистичког вођства Новица Радовић
у другој лоловини децембра 1942. предао Саву Радовићу, члану Главног националног одбора. О томе је Крсто Поповић обавијестио Блажа
Ђукановића у писму од 27. децембра 1942, изразивши му жељу за саетанак — „да братски утаначимо основу за обнову наше старе црногорске слоге, за ерећу и мир нашег намученог народа".
75
76
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Глас Црногорца бр. 59, 18. октобра 1942, 2.
РСУП—Т, Писмо Петра Пламенца Крсту Поповићу од 19. јуна 1043.

М е ђ у т и м , Б л а ж о Ђукановић ј е игнорисао лредлоге с-епаратастичког вођства и ниЈје одтовојрио на писмо Крста Поповића.77 Сепаратисти су стварно жељели опоразум, али то није био случај и са четничким вођством. У четничком нро:1раму и свим комбинација:ма црногорски сепаратисти — зеленаши сматрани су унутрашњим непријатељем (истина та'ј непријјатељ ј е по еажности долазио послије снага
народноослободилачко,г нокрета и Муслимана).
Почетком 1943. године четничко-сепаратистички односи ушли, су
у још оштрију фазу. Уочи и у току четничког похода на Неретву они
•су се заоштрили до максимума и посто(јала је реална могућност да дође до оружаног сукоба између ова два покрета, али је то спријечио
окупатор.

Односи

Италијана

и четника

Драже
1942.

Михаиловића
године

у другој

половини

Одноои између италијанског окупатора и четника Драже Михаиловића у Црној Гори у другој половини 1942. године регулисани су
споразумом команданта четничких снага и предоједника Главног националног одбора Блажа Ђукано(Вића и италИјанскот нојног гувернера Аленсандра Пирција Биролија од 24, јула 1942. године.78 У првих неколино мјесеци послије потпиЈсиваша 'споразума односи између четника и окупатсра одвијали су се у знаку обо!стране лојалноети. Крајем јула и почетком августа Пирцио Бироли ј е извршио инспекционо путовање по
централном и сјеверном дкјелу Црне Горе и Санџака, т|ј. по територији
на којој су организовали власт четнички команданти Б а ј о Станишић и
Павле Ђуришић. Он је том приликом посјетио Лијеву Ријеку, Матешвво, Ацдријевицу, Беране, Бијело Поље, Бродарево, Комарно, Пријепоље, Прибој, Сјеницу, а затим Никшић, Шавник, Жабљак, Плћевља, и
Чајниче. У овим мјестима четнички команданти су организоваЈтазбо^
рове и свечани дочек италијанском гувернеру. У поздравним говорима
који су одржани у част Пирција Биролија четнички команданти су
изразили захв^алност на свестранод помоћи и [подршци иоју им ј е окупатор пружио у борби против народноослОбадилачког покрета, обећавајући „непрекидну лодалност" према италијанским трупама у Црној
Гори.79 У поздрвном гавору на збору у Лијевој Риј еци Ћорђије Лашић
ј е захвалио Пирцију Бироллјју на свестраној помаћи у оружју, храви
и новцу које су Италијани дали нацианалистима у борби :против снага
нарадноослабодилачког покрета, и замолио га, да помагне и награди
„националистичке војнике" Љеворечкот батаљона који су водили „најтежу и најдужу барбу ад ових у Црној Гори за уништење комунизма". 8 *
Ј о ш ј е карактеристични1ји говор Милана Бандовића, среског четничког команданта у Бијелом Пољ'у. Бандовић ј е Биролија поздравио
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АИИ—Т, IV 4ф—37 (42).
Зборник НОР, III, 4, док. 219.
Глас Црногорца
бр. 40, од 8. августа 1942; 1—3; и бр. 43, од 18. августа

80 Глас
Црногорца,
бр. 40, 8. августа 1942, 2, (Говор Ђорђија Лашића на дочеку Пирција Биролија у Лијевој Ријеци, крајем јула 1942).

у име „националне" организације Павла Ђуришића среза бјелопољоког,
истичући да су црногораки мационалисти овојом борбом у еарадњи са
италијаноним акупатором прошив народноослобадилачког покрета демантовали ону несрећну револуцију од мјеееца јула 1941. године, коју
су Цодигли комунисти у Црној Гори", а затим је нагласио: „Национална
организација у Црној Гори, на челу које се као један од главних вођа
налази г. Павле Ђуришић, чија је највећа заслуга за уништење комуниота, поставила је за циљ: уништење
комунизма
у Црној Гори,
лојалност према италијанским
трупама и нормализација
мирног
економског
и политичког
живота у Црној Гори" (курзив аутора).81
Циљ четничке организације који је изнио Милан Бандовић у говару на дочеку Пирција Бирошија у Бијелом Пољу у оонови се поклапао са жељом италијанеког окупатора.
Пирцио Бироли се захвалио четничким командантима на дотадашњој сарадши и помоћи коју су јединице Б а ј а Станишића, Павла
Ђуришића и Крста Поповића пружиле италијанјским трупама у борби
против народноослободилачког покрета у ЦрнОј Шри, изразивши ж е љу да се у овој земљи заведе трајан оувир.82
Четнички команданти су у више наврата упозоравали своје јединице на потпуну лојалност према окупатору. То је, наравно, урадио
и Бајо Станишић.83
Послије потиписивања споразума Ђукановић — Бироли, четнички команданти у Црној Гори наотојали су да по сваку цИјену задрже
лрјалан став ^црема окупатору. Они су ее трудили да 'оваки понрет својих јединица, схадно опоразуму, иретхостно 1пријаве надлежним италијанским комацдама.84
Тек крајем љета и почетком јесени 1942. године код неких четничких камацданата цочела се осјећати, под утицајем британске пропаганде и савезничких успјеха, извјесна резервисаност птрема италијанском окунатору.
Након трамјесечног затишја у Црној Гори, А. 'Пирцио Бироли је
средином септембра отпутовао у Рим на уобичајено реферисање о ситуаццји у Црној Гори.85 За вријеме борвака у Риму он је у интервјуу
агенцији Транс-континентал е поносом истакао да за посљедње три мјесеца (послије повлачења партизанских снага) ни један италијанеки в о ј - „
ник у Црној Гори није нити погинуо нити рањен. Бироли ј е том прили-ком истакао улогу националистичких јединица у Црној Гори у борби!против народнооелободилачког покрета, подвлачећи да оне у цијелој
земљи осигуравају безбједаост саобраћаја и пролаза, надзирајући у
лојалној сарадши е италијанским оружаним снагама и најудаљенизе
путеве и цесте.86
Исто.
Исто бр. 43, 18. августа 1942, 2.
83 АВИИ, ЧА, ЦГ—В'—153, Наредба Баја Станишића бр. 58 од 20. јуна 1942
(препис Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача).
84 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—<298, Наредба Б а ј а Станишића бр. 1812 од 25. августа
1942 (препис Војног тужилаштва ЈНА); Исто, НЧА, ЦГ—X—2932, Наредба Штаба
Зетског четничког одреда бр. 2489 од 13. октобра 1942.
85 Глас Црногорца бр. 56, 3. октобра 1942, 1.
86 Исто, бр. 58, 10. октобра 1942, 1.
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Вођа фашизма Мусолинм је примо Биролиј а и лохвалио га. з а
резултате постигнуте у Црној Гори, а Хитлер га је одликовао Вели^ и м
крстом за „:војничке и организаторске опосо&ности" постигнуте у А(5И_
синији, Грчкој и Црној Гори.87
Бироли је боравио у Виму кад су савезници преузимали иниц^ја_
тиву не само у ваздуху већ ,и на мору и копну. У Италији се већ о<не_
ћало незадовољство због сталног боадбардовања, глади и неуапјех^ у
Либији. Код фашистичкаг вађства се већ тада пој авила бојазан да
утицајем савезничких успјеха не дође до про^муене у држању четн^^
и да се на Балкану не отвори други фронт.88
Бироли се вратио у Црну Гору 2. октабра са Мусолинијевим
рективама „за рад у будуће". 89 Ове су инструкције несумњиво бил е у
тијесној вези с воиим развитком међународних дотађаја. То се а^^.
тило по ужурбаности и неспокОјству које је Бироли испољио' на\ он
доласка :из Р!има.
Ускоро по павратку у Црну Гору Бироли је покушао преко
ционалног одбора, ко)ји је био главна спона између четника и окупатора („једини компетевтан и овлашћен да сарађује са италијанским в(Ј1а_
стима"), да смири ситуацију и 'спријечи четнике да уђу у какву „аван.
туру". Чланови Главнот националног одјбора, уплашени од такве
гућности, пружили су свестрану ломоћ окупатору.90 Од 9. ,до 21. охто^ра
Блажо Ђукановић је са члановима Главвог националног одбора из^ршио обилазак територије на кајој су четници имали власт. Чланови
одбора су том лриликом посјетили Шавник, Жабљак, Колашин, Пљевља, ПријбОј, Нови Варош, Сјеницу, Пр-и|јепоље, Бијело Поље, Неране,
Андријевицу, Лијеву Ријеку ;и Биоче. У свим овим .мјесгима организовани су четнички зборови, на кОјима 1су говорили Блажо Ђуканојвић
и други чланови одЈбора. Истичући у тим говорима да се „на све стране"
чују „алармантне вијести о могућим авантурама појединаца или појединих трупица", чланови Главнаг нацианалнаг адбора су позвали
лрисутне да сузбију сваку пропаганду каја ј е уперена пратив очувања
„реда и мира" у народу до' краја рата.91 На збору у Биочу Арсо Петровић је позвао присутне да не ступају у везу са „лропагаторима" прије
него што чују његаво мишљење као њиховог племевика и члана Главн)ог националвог одјбора.92 Предсје|дник Главног националног одјбора
Блажо Ђукановић ј е на свим зборовима подсјетио на жртве које је
Црна Г-ора имала у току ј едно годишн,их борби, позвао четничке старјешине на мир, ред, рад, послушност и искрену лојаност према ОЈсупатору, а једино против народноаслободилачког панрета да се води
борба „до краја". 93 Поред тога, он је пр^ко Гласа Црногорца
објавио ДОИсто, бр. 57, 6. октобра 1942, 1.
АВИИ, ЧА, ЦГ—X—410, Писмо Павла Ђуришића „Чика Ђоки" (Дражи
Михаиловићу) од 2. новембра 1942, (Препис Војног тужилаштва ЈНА).
89 Глас Црногорца
бр. 56, 3. октобра 1942, 1.
90 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—410, Писмо Павла Ђуришића „Чика Ђоки" (Дражи
Михаиловићу) од 2. новембра 194,2. — Описујући атмосферу на Цетињу по Б и ролијевом повратку из Италије, Павле Ђуришић ј е писао: „Наши изгубили главу — таква паника да просто се не може веровати. У Г л а в н о м националном о д бору хаос".
91 Глас Црногорца
б р . 64, 31. о к т о б р а 1942, 1.
92 Исто.
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себни апел у коме је рекао да ј е дужност свих „народних људи" да се
организацију на „правој националној линији" и да га подрже у његовим
наетојањима да у „реду, раду и миру" сачека свршетак рата.94
Италијанске окупационе власти су и еаме предузимале мј-ере
да опомену поједине четничке команданте који се нијееу придржавали
својих обавеза које су проистицале из четничких споразума са окупатором. Једна од таквих мј ера било је и писмо команданта дивизије
Ферара
генерала Франћеска
Занија (Ггапсезсо
2,ат) команди Зетског
четничког одреда у Острогу, у коме !се истиче да се командант 2. четничког батаљона Јаков Јововић удаљава из Сједишта свога штаба без
знања !италиј|анских власти и бави ее „гаецреивдним раром базираним
на личном комодитету и на 'једној активности (потпуно страгаој сарадњи са италијанским оружангам снагама", захтијевајући да опомене Јовав:ића да ее придржава „овој^иж прецизних |3адатака", иначе ће бити
приморан да тражи од вмпих власти његово омзењивање."0
Штаб Б а ј а Станишића је одмах опоменуо Јакова Јововића и наредио му да убудуће води строго рачуна да његова (сарадња са италијаноиим во|јним снагама буде „што је могуће савршенија" и да приликом сваке акције, ако ј е то икако могуће прије а обавезгао послије
њеног извођења, обавијести надлежног италијагаског војнот иоманданта.96
Док се Блажо Ђукановић еа дијелом чланова Главнот националног одбора гаалазио у обиласку сјеверних крајева Црне Горе, Пирцио
Бироли је 18. оитобра 1942. године поСјетио Манастир Острог, гдје ее
налазио штаб Б а ј а Отанишића. У његовој пратњи налазили су ее командант оиупационих трупа Луиђи Ментасти и иомандант дивизије
Ферара Франћеско Зани, иТалијанСки цинилни комесар и чланови Главнот националног одбора: Ароо Петровић, Бојислав Ненадић, Мило
Пламенац и Никола Вукчевић, предсједници ниншићке, даниловград•сие, подгоричие и цетињске општине митрополит Јоаникије и други.
По повратку из Италије Бироли је показао више интересовања за сепаратисте него раније, па су се овог пута у њешвој пратњи нашли и
иомандант Ловћенске бригаде Крсто Попонић и његов блиски сарадгаик
Новица Радовић.
Бајо Станишић је еа свСјздм сарадницима организовао збор и
припремио свечани дочек цредставницима окупациоких власти. У поздравном говору он је Биролију рекао „да ниједгаог од 'крунисавих глава народ овога краја није дочекивао са дубљим и већим поштовањем
него што данас Вае дочекује". 97 'Станишић је осудио ^снаге народно-ослОбодилачког покрета, које су нападале „(Мирне" италијаиске војнике, и захвалио италијанском гувернеру што је одустао од рецресали|ја на које ј е „имао право'". Он је иосебно изразио захвалност 'окупатору што је повјеравао ријечима четничких команданата да неће
Исто, бр. 64, 31. октобра 1942, 1.
АВИИ, НЧА, ЦГ~—X—2383, Писмо генерала Франћеска Занија, Команди
националистичког одреда Манастир Острог од 12. октобра 1942.
98 Исто, ЦГ—X—2932, Наредба штаба Зетског четничког одреда Јакову Ј о вовићу од 13. октобра 1942.
97 Ваљда и сам увиђајући колико је далеко отишао у томе, Станишић ј е
у Гласу Црногорца
(бр. 62, 24. октобра 1942, 2) дао исправку и умјесто ријечи „ниједног од крунисаних глава", дато ј е „ниједног од страних крунисаних глава".
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никвд капасти њихову војску, па ј е затим рекао: „Дали сте навд оружје
у руке и поднијели многе јматеријалне жр^^^ пружили сте нам своју
војничку помоћ, без које ми не 1би били у стању да наш народ о с л о _
бодимо од највећег зла и напасти каје је имао у својој историји".
Одтојварајући 1на поздравни говор Баја Станишића, Пирци0 ^ироли је обећао да ће Италијани по Дучевом наређењу ујединити Црну Гору.
На свечаном ручку каји ј е за представника окупационе власти
и истакнуте четничке и сепаратистичке вође приређен у манастирском конаку, Бироли је у одговару на здравице митрополита Јоаникија, Арса Петровића и Милана Б у ј а о1дао признање четничким и сепаратистичким вођима који су одано помогли италиј анским труПа)ма да
се сл оми „заједнички непријатељ".
Позивајући четничке и сепаратистичке вође да слушају наређења
Дучеа, Бироли је поавао и Црношрце да слуша!ју „националне" вође,
а он ће за узврат учинити све да им „да добру жандармериЈу,
учини од Црногараца ујејдињени народ".
Добивши увјеравања да ће четничке м сепаратистичке вође наставити лојално сарадњу са окупатором, Бироли ј е обавијестио присутне да је наредио да се из албанских концентрацианих логора пусти
400 интернираца.98
Италијанске окупациане 1властти су несумњиво могле бити задовољне резултатом „приј ателхзког убјеђивања", са једним дијелам четничког »ођства око Блажа Ђукановића и Б а ј а Станишића. Међутим,
Бироли и његови сарадници нцјесу могли бити спокојни еве док не
уклоне потенцијалну опасност са друге стране — од четничког вођства
које се на челу с Дражом Михаиловићем налазио у Липову, у нвпосредиој близини Колашина. Говоркања о „четничкој републици" у Ко,
лашину и његовој широј околини била оу допрла не само до савезника
већ и до (Рима и Берлина.99 Пошто су још почетком октобра извјештаји
осовинских обавјештајних служби недваамислено указали да се западни савезници опремају за искрцавање у ојеверној Африци, одакле ће
уперити своје удархце против Ооовине, фашистичко вођство је обузела
узнемиренаст.100 Оно 'ј е било опсједнуто страхом да у случају јаче
савезничке акције на Средоземљу четници не упере своје оружје против сила О|С0!вине и не омогуће отварање другог фронта на Балкану.
Збот тога је италијаисии окупатор у Црној Гори предузео мјере да разбије фаму о „четничкој републици" у СКолашину и онемогући припреме на том подручју за евентуално отварање другог фронта.101 Средином октобра команда дивизије Веиеција
(са сједишгем у Беранама)
абавијестила је Ђуришића да су италијан1ске окупационе власти одлучиле да четничке снаге напусте Колашин и д а у овом граду гарнизонирају један италијански батаљон. Италијанска команда је навела да
, игалцјанске трупе морају посјести Колашин из сљедећих разлога:
да би могле ефикасније снабдијевати становништво животним намирГлас Црногорца
бр. 61, 20. октобра 1942, 1.
АВИИ, ЧА, ЦГ—X—410, Писмо Павла Ђуришића „Чика Ђоки" (Д. Михаиловићу) од 2. новембра 1942.
100 Дневник
грофа Ћана, 357.
101 АВИИ, ЧА, ЦГ—Х-^410, Писмо Павла Ђуришића Д. Михаиловићу од 2.
новембра 1942.
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ницама, што четничке јединице нијесу у стању да саме одржавају комуникације у исправном стању и, најзад, што је Кодашин потребан
италијанским трупама збот електричне централе каја треба да снабдијева енершјом италијански тарнизон у Матешеву. 102 Поред тота, италијанске окупаиионе власти су одлучиле да се Санџак 'одаоји од Црне
Горе као засебна зона, чиме су, разумије се, жељели да у случају савезничког искрцавања отежају везу четничких (јединица на овој територији. 103
Павле Ђуришић је одмах обавијестио Дражу Михаиловића о новонасталој ситуацији. Четничко вођство ј е искористило повољан развитак међународне ситуације и уздрмане пооиције окупатора, па је
одлучило да прама Италијанима ваузме енергичан став. Дража Михаиловић ј е наредио Ђуришићу да са овојим командантима корпуса, бригада и батаљона, среским командантима и командантима милиције поднесе колективну оставку на даљу сарадњу са Италијанима, како би се
на њих извршио притисак и спрцјечило остварење ове њихове намјере.104 Павле Ђуришић је (поступио по наређешу Д. Михаиловића и упутио писмо италијаноком гувернеру (А. П. Биролију), команданту италијанских трупа у Црној Гори (Ј1. Ментастију), команданту дивизије
Венеција и предсједнику Главног националног одбора (Б. Ђукановићу),
у коме их је обавијестио да овакву одлуку (италијанских власти четничка организацијја не може прихватити због тога што се таквим по'ступком указује неповјерење не само према њему него и црема цјелокупној четничкој ортанизацији; што ј е то неповјерење резултат акције
неколико четничких дисидената, међу којима Војислава Ненадића и
Милисава Анђелића; што је збот насталог непо1В(јерења онемогућена
блиока, тијесна и иокрена сардња Италијана и четнич,ких официра;
на крају, што ј е прекршен опоразум да се контакти између четника и
италијанског тувернера одржавају само шрако официра Ђуришићеве
комацде. Ђуришић је тражио да Колашин остане у четничким рукама
— како због тога што је, по њиховим ријечима, овај 1град постао четнички 'Симбол борбе против народноослобдилачког покрета у Црној Гори и Оанцаку тако и због тога. што би се њихоним еапуштањам створила могућност „комунистима да поново наставе са својом ,разорном
акцијом против комуникација и Ваших трупа". На крају, Ђуришић ј е
обавијестио претпостављене четничке и окупаторске команданте и окупаторског гувернера да он у име четничке организације и Лимско-санџачких четничких одреда не може више да сарађује са италијанским војним властима ако се не иопуни четнички захтјев у вези с Колашином, да ће четничка организација са легалног прећи на- илегални
рад и да он неће одговарати за посљедице које из тога цроиотеку.105
У смислу наређења Д. Михаиловића, Павле Ђуришић ј е 18. октобра наредио свим потчињеним командантима да поднесу писмену оставку на даљу сарадњу са италијанским властима и да му их до 20.
АВИИ, ЧА, ЦГ—X—409, Обавјештење Павла Ђуришића начелнику В К
од 18. октобра 1942.
103 АИИ—Т, IX 1а—149 (42), Обавјештење штаба Колашинске четничке бригаде стр. пов. бр. 17 од 18. октобра 1942.
104 Исто.
103 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—409, Обавјештење Павла Ђуришића начелнику В К
од 18. октобра 1942.
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сктобра доставе, а он ће их прослиједити италијанским окупациогаим
властима. Он је евој.им командантима доставио и текст оставке, који
је садржавао све елементе из његовог писма Ђукановићу и окупаторским фувкционерима. Осим тога, у тексту оставке се пребацује Италијанима што српски живаљ на десној обали Лима неће да узму у заштиту од Муслимана и Албанаца и да четничка организација сматра
да Црна Гора као засебна економска јединица не може опстати без
Санџака, коЈји би, ако ИталИјани посједну Колапгин, био одвојен од
Црне Горе.106
'Опор око Колаш-ина донио је доста узнемирености и четницима
и окупатору. Ђуришић је наре|дио свим официрима и другим четничким старјешинама да се повуку из Колашина и да се у непосредној
близини поставе патроле које би спречавале улазак четника у трад,
да не били изненађени и разоружани од окупатора.107 Четници су
такође извршили прицреме за потпуну евакуацију.
Окупационе власти 1нијесу биле опремне на заоштравање спора
око Колашина у вријеме када су савезници пробили осовински фронт
у Лт^бији (код Ел Аламеина). Због тога су покушале да ©а четницима
нађу комцромис: одлучиле оу да. одустану од посједања Колашина,
процјенивши да ће бити довољно то што ће Пирцио Бироли паајетити
Колашин и на тај начин разувјерити Рим и Берлин да ту посто/ји некаква „четничка република".
На пазив Пирција Биролија 1Павле Ђуришић је 1. новембра 1942.
посјеТио Цетиње. У разгавору је Бирали затражио увјеравања да се
на тој територији не припрема тзв. „други фронт". Том приликом је
било доста ријечи и о Дражи Михаиловићу. Бироли јје саогшггио Ђуришићу да нехма ништа против Д. Михаилов'ића и четника, али само
под уславом да на там прастару не отворе други франт и не уђу у какву „авантуру". Ђуришић је даа тражена увјеравања, а заггим су прецизиране појединости О1 Биролијевој посјети Колашину.
Окупатојр је попустио и у питању Санџака. ,Да би удовољио четницима, окупатар је заузео оштри1ји став према Муслиманима у Санџаку.10&
Четници -су приступили припремању овечаног дочека италијанаком гувернеру и његовој пратњи. Биролцјева пацјета Калашину била
ј е заказана за 8. новемЈбар, али до ње ј е дошло 6. новембра.109 За дочек је заказан и четнички збор. Четничким вођама ј е било стало да
збор на Италијане, астави што импресивнији утисак, па су затО' позвали не само активне батаљоне ЛСЧО већ и све теренске јединице (са
глааним четничким обиљеж]јима — шубарама и реденицима), као и
цјелокупно становништво среза колашинског (адрасли мушкарци, ж е не, омладина и дјеца). 110
106 АИИ—Т, IX 1а—149 (42), Обавјештење Штаба Колашинске четничке бри, гаде стр. бр. 17 од 18. октобра 1942.

Д^Исто.

Л^)АВИИ, ЧА, ЦГ— X—410, Писмо Павла Ђуришића Д. Михаиловићу од
2. новбмбра 1942.
109 и с т о ; АИИ—Т, I X 1а—154 (42), Наређење штаба Колашинске бригаде пов.
бр. 11, од 4. новембра 1942.
»» Исто; АИИ—Т, I X 1а—334 (42), Наредба Павла Ђуришића пов. бр. 710
од 4. новембра 1942.
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У Биролијевој дратњи налазило се неколико члансква Главног
националног одбора на челу с Блажом Ђукановићем, као и један баталуон алпинца. Италијанског гувернера поздравили с.у Блажо Ђукановић, Павле Ђуришић, Душан Влаховић, Ђорђе Лазаревић и Милан
Бандовић.111 Ђуришић је и овом приликом, као и много пута раније,
за све недаће оптужио комунисте, који су народ „бацили у један вртлог, из кога се још 1није потпуно извукао", осуђујући НЈИХОВ став о
црногорском националном питању. Он 'је одао признање Биролију и
његовим сарадницима, који је знао да „лако и правилно одреди најбољи правац своје политике" и „дао могућности да се видно испољи
израз националног поноса и свести код српског народа у Црној Гори,
да уз припомоћ италиј,анске 1војске и италија1наког аружја очисти Црну Г о р у од тих изрода и јеврејских [плаћеника и да заведе ред и мир
I у Црној Гори". 112 Ђуришић је искаристио прилику да своју оштрицу
упери против сепаратистичког вођства, као и оног дИјела четничког
вађства из 'Санцака {таказвани четнички дисиденти) ксуи је био за
помирљиву политику према Муслиманима.113
Пирцио Бироли је у одговору на четничке поздравне говоре одао
признање четницима Павла Ђуришића за бескампромисну борбу цротив народноослобадилачког покрета, али је истовремено' дао подршку
и Крсту Поповићу. Он је изразио увјерење да ће четници „и убудуће
остати вјерни и одани Италији, .која од Црне Горе жели да створи један животни и конструктивни организам". Обраћајући >се даље четницима и њиховом вођ1ству, Бироли је захти^јевао да свако, био главар
или не, слиједи са цравом лодалношћу његове директиве и наређења
која ће издаваги преко во[јних и цивилних италијанских власти, и да
свако мора да им се најискреније покорава.114
Послије поејете Колашину Бироли се договорио еа Ђуришићем
да онај !италијанаки батаљон из пратње остане пет дана на !комун!икацији Матешево — Колашин и да за то вријеме изведе три вдеж!бе. Прва
вјежба имала је да се изведе до Доњег Липова. Пошто се у близини
налазио шггаб Драже Михиловића (у Горњем Липаву), Ђуршцић је
'саопштио да нема никакве бојазни од италијанског батаљона, јер је то
све „уд:ешено":
„Молим Вас", писао' ј е он Дражи Михаиловићу, „немојте се оа
тага места померити. Ј а ћу лично еа њима (Италијанима — примј. Р.
П.) ићи када буде ова вежба у правцу Липова.
Понозо кажем немате потребе (да се плашите) јер сте ту потпуно
сигурни а и радиостанице могу да раде несметано.
Ј а ћу доћи лично горе да извесне етвари објасним које су врло
интересантне ". 115
Тако се спор између окупатора и четника око 1Колашина завршио компромисн'0, али неће остати без утицаја на њихове даље међуссбне односе.
Глас Црногорца бр. 8 ,14. новембра 1942, 1.
АВИИ, ЧА, ЦГ—X—411, Говор Павла Ђуришића приликом посјете Пирција Биролија од 6. новембра 1942. (препис Војног тужилаштва ЈНА).
нз Исто.
114 Глас Црногорца
бр. 68, 14. новембра 194,2, 1.
115 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—412, Писмо Павла Ђуришића Дражи Михаиловићу
| од 7. новембра 1942.
111
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Четничке

политичке

и војне припреме
за преузимање
изласка
Италије из рата

власти

у случају

Побједа савезника код Ел Аламеина (24. X 1942), десант у Алжиру и Мароку (8. X I 1942) и дрелазак Црвене армије у нротивофанзиву код Стаљинграда (19. X I 1942) отворили -су поробљеним европским народима перопективу на конанну п-обј-еду над 'силама Осовине.
Четнинка Врхоана иоманда -је сматрала да ће сљвдећи потез савезмика бити искрцавање на европоко копно, и то у првом реду на Апенинско или Балканско полуострво, чиме би Италија била принуђена да
изађе из рата, бил-о као ообијеђена иржава било као но:ви савезник
против „остатка" Окзовоше.116 Савез1нич1ка пропаганда о тобожњем искрцавању на наишзу јадранској обали, која је интензивније лочела [још
крајем љета 1942. године подстакла је четничку Врхо-вну команду да
благовремено 1пр-едузме мјере на учврлЉ.ивању организације која би
омогућила „да српоки народ у моменту пропадања непријатеља- одмах
наметне -овоју оружану власт". 117
Уобличење

четничког

програма

Перспектива успјешног завршетка рата псцдстакла је гибања не
само међу четничким интелектуалним круговима већ и у народу.
Црногорско четничко вођство ниј-е крило да су Црн-ого-рци били
запостављени у Краљввини Југо-славији и да за двадесет година у новој држави није б-ило |ријешено нмј едно ЖРИВОТНО питање Црне Горе.
Оно ј-е, шеђутим, као „утјеху" истицало да се „заувијек -сурвала она
срамна клика властодржаца" кој-а ј е нашу земљу била дов-ела до руба
пропасти. У свом прогласу од 7. јануара 194:2. Ђо-рђије Лашић ј е писао:
„Отиш-ли су у неповрат сви мавгупи и изјелице који су двадесет и више година, држали само власт. РБихово царство је лри крају, Уедино
-сад за владе непријјатеља још пом-ало вршљају, али и то ће бити краткога вијека". 118 Међутим, -о-сам мј-есеци ка-сније један истакнути четнички интелектуалац је констатовао: „ Још увијек не може -се лримијетити никакво скретање од -старог".
Народне масе, не само оне ко!је су се биле својевремено заталасале око програма народноослободилачког покрета већ и оне које су се
због извјесних пол-итичких грешака партизанског -вођства (тзв. љеви- ,
чарења) пас:;гв1изирале :ил-и пришле четничком покрету, брзо су се разочарале у во-ву — четничку власт. И онај дио народа ксцји је са симпатијама гледао на четнички покрет такође је доживио разочарење. В ј е ровање да ће четници послије повлачења партизана окрен-ути овоје
°'РУ ж Је против окупатора било је гола илузи!ја. Четнички команданти
116 АВИИ, ЧА, ВК—Л—129, Меморандум Захарија И. Остојића од 6. децембра 1942. начелнику штаба Врховне команде за случај да Италија изађе из
рата.
И7 и С Т 0 ; АИИ—Т, I X 2а—3 (42), Италијански проглас под насловом Одговор на тврдње енглеске
пропаганде;
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—-1565, Југословенска
војска у отаџбини.
чв АИИ—Т, I X 1ц—2 (42), Проглас Ђорђија Лашића од 7. јануара 1942;
Исто,
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•су потгаисали нове обавезе према окупатору, а четнички покрет је за-ј
држао квислиншки и искључиво класни и великосрпски карактер;
Стота су народне масе, у првом реду, сељачке, 'биле незадовољне и тражиле су да им се објасни куда се иде. Оне су ратно -сташе сматрале
нролазним, па их је „будући живот мното више интересовао". Оне,
природно, нијесу могле бити задовољне ма-гловитом, уском и неодређеном четничком девизом За краља и отаџбину.
Као одговор на ту паролу истицало -се: „Ми омо имали и краља и отаџбину, и баш у тој
отаџбини није било добро". Народ је очекивао да ће живот у новој
држави бити оношљивији, али то од Драже М-ихаиловића 1није могао
чути.
|Под утицајем народног нераоположеша ж к и интелектуални кругави и црногорске четничке вође тражили су од Драже Михаиловића
да се приступи изради шрограма рада у којем би се „са нешто ширих
мисли" оцртао живот у обновљеној држави. 119
У фази интензивних шрипрема за преузимаше власти, четничко
вођство ј е 30. новембра и 1. и 2. децембра 1942- године организовало у
Шаховићима конференцију четничких интелектуалаца из Црне Горе,
Боке и Санџака названу конференцијом -интелектуалне амладине, којој >оу присуствовали Захарије О'стојић као представник Драже Михаиловића, Ђорђије Лашић, представник Главног националног одбора са
Цетиша и Павле Ђуришић, командант ЛСЧО. Они су чинили и почасно
предсједништво овога скупа. У радном цред'сје|дништву конфејренцИје
били су: предсједник; Милан Бандовић, потпредСједници: Букашин Бојавић и Михаило Бурић, секретари: Јован Јов;анчевић ш Петар Дабановић. Конференцији су присуствовали представници четничке ортанизације свих црноторских срезова. Са конференције су 'упућени поздравни телеграми краљу Петру, Дражи Михаиловићу и Блажу Ђукановићу.120
Црвобитво ј е било одлучено да се конференција одржи у Колашину. Међутим, Павле Ђуришић (је у последшем тренутку преиначио
ову одлуку, мотивишући то' жељом да. се избјагне присуотво припадвика енглеске мисИје која се налазила код Драже Михаиловића и итали, јанских официра з а везу који су се налазили у штабу ЛСЧО у Колашину. То је довело до извјеснаг неспоразума између четничке Врховне
команде и Павла Ђур'ишића.121
На конференцији ј е у виду закључака прихваћена сљедећа четвичка политичка платформа:
„1. Будућа држава треба да буде наследна и уставна мснархИја —
Краљевина Југославија, нојом ће владати Краљ Петар други из динасгије Карађорђевића и у којој ће Четничка организација, у сагласности са круном бити за известан период времена, потребна за потпЈГну
обнову и препород замље, једини носилац целокупне државне власти
у земљи.
119 АВ;ИИ, ЧА, ЦГ—П—79, Писмо инг. Љубомира С. Лазаревића Дражи Михаиловићу од 23. августа 1942.
120 Док-ументи о издајству
Д. М., док. 4, Записник омладинске конференције четничких одреда на територији Црне Горе, Боке и Санџака, одржане у
Шаховићима на дан 30. новембра 1942. год.
121 АВИИ, I X 1а—352 (42), Писмо Павла Ђуришића Захарији Остојићу од
28. новембра 1942 (препис).
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2. Границе буздуће Југославије морају обухватити, поред досадашњих, и ове оне покра!јине на које имамо историјско лраво, а које
су нам биле до сада неправедно одузете. ,Поред историјског, морају се
узети у обзир етнички, полптички, економски и стратегијски разлози.
3. Будућа држава треба да буде унитарна и у њој ће Срби, Хрвати и Словенци живети у својим областима на принципу пшроких самоуправа. Између свих области ,има се успоставити непосредна теренска веза, како би идеја југословенске зајаднице била што потпунија.
4. На територији будуће државе живеће само Срби, Хрвати и
Словенци. Националних мањина не може бити.
5. Приватна својина је зајамчена, а њен обим мора се ограничити
законом у општем интереоу.
Земља припада оном који је обрађује. Велики приватни поседи
морају се укинути и ставити држави на расположење. Ово ће држави
олакшати потпуно решење атрарне реформе.
Аграрно питање мора бити решено потпуно и правично1.
Целокупна индустрија мора бити у државним рукама.
Велика трговина мора бити у државним рукама, а мала у приватним под, контролом државе.
Привреда треба да буде изграђена на принципу државног задругарства.
Трговачки послосви, навчаеи и кредитни заводи морају бити у државним рукама.
6. Наука и уметност су слободне.
Постојаће само државне школе. Ооновно школовање је обавезно
и бесплатно.
Школе морају давати морално, национално и практично васпитање, како би се извела обнова и препород нације и културе. У ту сврху
треба шмназије свести на потребан број, а повећати и формирати
оредње стручне школе, а нарочито пољопривредне и аанатоке.
У циљу препорода народа, путем школе вршити строгу селекцију
наставничког особља и школске омладине.
7. Црква је државна. Православна је црква национална и светосавока. Католичка црква треба да буде ^администратиано одвојена од
Ватикана, и да буде југословенски национална у духу идеја Штросмајера.
Верока настава ј е обавезна у овим основним и средњим школама.
8. Судије да буду независаи и стални да не могу бити лишени
звања нити уклоњени са дужности, премештени и пензионисани без
одлуке редовног суда; да буду материјално обезбеђени, са ауто^матским
напредовањем као и остали чиновници.
Адвокати треба да буду државни чиновници.
Судије ,да буду из редова четничке ортанизациЈје, као и ови остали чиновници.
Општине териториј ално да буду што веће.
Општинско особље ће постављати и плаћати држава. При овакој
општини по могућству да постоји лекар, ветеринар и пољ опривредни
референт. Они ће своје дужности обављати 1као државни чиновници,
без права на приватну награду.
10. Обавезно се мора донегш:
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Закон о 'Корупцији, који ће тачно дредвидети која дела опадају
у појам корупције. За корупцију постоји 'само једна казна — емрт;
Закан о испитивању порекла приватне имовине од 1918. године до
данас;
Закон о кривичној одгоиорности ових оних који су допринели на
било који начин пропасти државе.
11. Војска треба да буде јака, спремна и препорођена, као гаранција реда и безбедности државе. Она треба да буде национална и
морална школа народа.
12. Жандармерија треба да буде формирана из редова четника
и да стоји под директном кантролом четничке организациуе.
13. Државни чиновници има|ју бити национално и морално исправни из четничких редова, дабро награђени и аутоматски унапређивани.
Приватних чиновника не може бити.
Министри да буду државни чиновници, без дискреционих права
и диспозиционих фондова.
Чиновницима укинугги све спвцијалне додатке као: натраде, еезонске додатке, паушале, тантијеме и путне трашкове.
Жене .могу бити државни чиновници само у оскудици мушкараца
и то у специјалним, њима подобним струкама.
14. Штампа да буде глас гаравде и истине, у служби националне
абнове.
Дневна штампа — журналистика да буде руковођена интересом
народа.
Штампарска издавачка предузећа морају бити у државним рукама.
15. У новој држави треба посветити нарочиту пажњу пропаганди
У духу програма четничке организације и идеологије.
16. Онеспособљеним четницима у борби, као и породицама погинулих четника, по завршетку рата треба указати највећу пажњу и
пристоЈну материјалну помоћ".122
На конферевцији је такође одлучено да четничка организација,
у духу изложених закључака, а у 'сагласности са Круном, спроведе
држвно уређење и буде једини носилац цјелокупне државне власти до
остварења четничкаг лрограма и услова за прелазак на шире уставне
слободе.125
Закључци конференције у Шаховићима, који су били усмјерени
на завођење четничке диктатуре, представљали су израз опште равношрске 'едеологије чији је тварац Дража Михаиловић. То потврђују
присуство и изјава на конфервнцији Михаиловићввот изасланика 3.
Остојића.124
И четнички извјештаји и каснији догађаји показали су да четничка идеологија није ухватила јачега коријена у Црној Гори.
122 Документи
о издајству Д. М., док. 6. Закључци Прводецембарске конференције четничке интелектуалне омладине Црне Горе, Боке и Санџака.

123 и СТ0-

Исто, док. 4, Записник омладинске конференције четничких одреда Ј у гословенске војске на територији Црне Горе, Боке и Санџака.
124
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Форлирање

Равногорске

омладине

У склопу општих припрема за потпуио преузимање власти чеггничка Дрхавна команда ј е кра|јем љета предузела и мјере за формирање [Равногароке смладине.
У предвечерје II свјетског рата омладина је у читавој земљи била под снажним утицајем Комуниетичке партије Јушславије. У првој
години рата она је највећим дијелом била заталасана идејама народноослободилачког покрета и масовно укључена у њешв рад. Крајем 1941.
године организација Црногорске народне омладине била је прилично
бројна. То је Дражи Михаиловићу дало повода да закључи, нараано
са свог аопекта, да је „наша (омладрна у овом рату подбацила у авам националном стремљењу" и да је дванаести час да „омладина -похрлц
Равној Гори и да оправда наде народа и вођства Равногораца".
Четничко руководство де имало за циљ да фармирањем Равнагорске амладине младо покољење отргне ИСПОЈД утицаја Комунистичке партије, васпита га у четничком равногорском дЈгху и створи од њега резервоар
живе оиле за свој покрет. С обзиром на развитак међународних догађаја, Д, Михаиловић ј е наредио да се организује омладина, програм за
њено „национално" и морално васпитање и формирање омладинских
јединица разради, прицреми и изврши најдаље до 1. октабра 1942.
шдине.
Према МихаиДовићевој замисли, организовање и васпитање Р а вногорске омладине требало је да буду из1ведени потпуно у милитаристичком духу. 125 Јединице Југословенске равногорјске—Јзмдааине
(ЈУРАО) требало !је да се формирају по <свим срезовима, а надзор над
њима имали су да врше команданти бригада у споразуму са среаким
камандантима. Југославенака равногарска амладина се дијелила на
Узданицу
отаџбиие
и Заточпике
отаибине.
У јсдинпце Узданице улаI зила су дјеца од 8 до 15 година старостара у једииице Заточника мла| дићи од 16 до 20 година, изузев они који су ушли у састав Југо|словенг с к е вој ске у отаџбини.
Формирање омладине вршено је посебно у јединицама Узданице,
а посебно у јединицама Заточника. Јединице су биле, десетине; водови, чете, батаљони и бригаде. Десетина је била !јачине 10 до 15 чланова,
вод двије до четири десетине, чета два до четири вода, батаљон двије
до четири чете, бригада два до пет батаљона. Јединице Равногорске
омладине носиле су називе као и бригаде Југословенске војске у отаџбини на чијој су се територији налазиле (Колашинска бригада Ј у тословенске равногарске омладине, 1. чета Андриј евичког батаљона
узданице Југасловенске равноторске о^младине). Тежња је била да се у
сваком срезу формира по један батаљон Узданице и по један батаљоц
Заточника. Омладиноке јединице имале су ш о ј е старјешине. За јединице Узданице највећи чин могао је да буде наредник, а за јединице
заточника капетана. Старјешине једиш<гца Узданице до командира чете
имали су да буду из састава Узданице, а камандант
код
Узданице и све старјешине до командира чете код јединица Заточни1 б а т а љ о н а

125 АБИИ, НЧА, ЦГ—В—2404, Штаб ЛСЧО од 20. септембра 1942. преноси
наређење Д. Михаиловића.
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ка .морали су бити из еастава Заточника. Команданти батаљона код
Заточника као ш командаити бригада бирани су шз реда старијих омладинаца (од 18 до 25 година старости). Право нроизвођења старјешина
и постављења команданата бригада задржавао је министар војске, морнарице и ваздухопловства на предлог команданта бригаде, уз сагласност ооталих четних команданата.
0|дмах по форшгарању јединица требало је цриетупити извођењу
наетаве, и то војне и опште.
Војна настава обухватала је основне војничке радње са цушком
и без ње. За јединице Заточника настава је обухватала ооновне појмове и радње из борбене обуке, потребна знања из евих помоЈших служби (обезбеђење о^бјеката, снабдцјевање, пажарство, санитетска служба и др.), потребне појмове из стражарске елужбе, сокол|ске вјежбе
и разне витешке игре, оеновне појмове из обавјештајне служ1бе, елужбе везе и „све што је потребно да могу у даном транутку са уопјехом
извршити задатак, појачавајући друге и треће чете Југословенске војеке у отаџбини".
Команданти бригада ЈВУО имали су право да користе заточнике
и старију дјецу из Узданице за све нотребе помоћних служби тамо вдје
они могу замијенити во)јнике —• чегнике.
Све јединице Југословеноке равногорске омладине биле су о!бавезне да под комацдом својих старјешина узму учешћа у свим манифестацијама и приредбама које организују четничке влаети.
Трошкови око формирања и рада ЈУРАО падали су на терет редовних четничкик бригада.
Команданти четничких бригада одређивали су за сваку јединицу
Равногорске омладине водна, четна, батаљонока и бригадна зборишта.
Припадницима Југословенске равношрске омладине који се у раду јединица ЈУРАО буду истакли обећане су нарочите повластице при
служењу редовног кадровског рока.126
Општа 1настава, одноено, ваопитање, имала је да се врши „у духу
стварања новот човека, у духу продубљивања националне овести и
уздизања националног поноса, продубљивање осећања грађанске дужности према Краљу, Отаџбини и Народу, потребне дисциплине духа,
истрајност и 'сласти у раду; тежње за радом и поретком; тежње за величином, противно словенском атавизму; дробљење на мало; осећања
чаети, доетОјанетва, поштења и скромноети, друштвене правичности,
Југословенског братства и Славенске солидарности итд итд. Жееску
омладину враћати породици, мајци, смерноети, домаћинотву, ручном
раду, добром понашању, а код школованих обратити пажњу још и на
учење језика и музике. Иоирађивати будуће мајке и домаћице без чега
нема црепорцда и оздрављења прродице и народнаг живота". 127
Стављен је посебан наглаеак еа таказвана духовно васпитање
школске омладине. Требало је, наиме, школску омладину натјерати да
лохађа цркве „више но што је уобичајено", да присуствују обавезним
„националним" чаеовима у школи, оваког дана пола часа или 2—3 часа недјељно. За школску омладину је требало органмзовати предавања
128 АВИИ, НЧА, ЦГ—В—2404, Прилог 1, Организација Југословенске равногорске омладине.
127 АВИИ, ЦГ—В—2404, Прилог 2, Васпитање омладине.
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која би код ње пробудила оојећања „за све што је овето и узвишено,
добро и лепо, о Богу, Вери, о Отаџбини, Држави, Цркви, и школи, о
породици, породичном огшишту и породинним €ветињама, оџу, мајци,
брату и сестри, народу, о лепотама матерњег језика и овоје отаџбине,
о пародпој ооезији, етици, народним традицијама, о народној слави и
величини, неимарима Отаџбине: -владарима и хвројима, државницима,
о великим неимарима народне просвете и културе: просветитељима —
лучоношама, песницима, исшижевницрша, уметницима и научницима, о
значају рада, реда, поретка и дисциплине; о поштовању туђе имовине
и туђих права; о друштвеној правди; о понашању и уљудности". 128
Рад са омладином, како у војном тако и у ваопитном погледу, требало (је наставити по -овим упутствима и послије рата.129
Већ крајем септембра и почетком октобра цриступишо се интензивном раду на организовању Равногорске омладине у духу ових упутстава. Омладина је била обавезна да изводи војне вјежбе и |цри'суствује предавањима, укуггно 6 часова недјељно. Предавања из нацианалве
ист0|рије и књижевности, религије, морала и сл. морала су бити написана и два дана раније поднесена на увид задуженим за то четничким
командантима.
,3а омладину к^ја је избјегавала да присусгвује вјежбама или
предавањима предвиђене су строге казне. За сваки неолравдани изостанак припадник Равногорске омладине, односно његов родитељ, имао
је бити кажњен новчано и затворам.130
Средином окта^ра за омладинске старјешине (командире чета и
команданте батаљона) организован је у Колашину двадесетодневни
курс.13'1
Убрзо послије 1Нанфчрееције у Шахавићима, на којој је донесена
четничка политичка платформа, у Колашину је 4. децембра одржана
такозвана Друга омладинска конференција, .Конференцији су присус- ,
твовали комацдант и начелник штаба ЛСЧО Павле Ђуришић и Радомир Поповић и изасланик четничке Врховне команде Рудолф Перхинек. Они су истанремено били, и предсједрици, канференције (потпредсједници су 'били Вукашин Бодовић и Михаило Бурић, а секретари Јован Јованчевић и Петар Дабановић).132 На конференцији је формирана
Омладинска интелектуална секција четничке организације на територији Црне Горе, Боке и Санџака. Том приликом су формирани Централни одбор (секција) са сједиштем у Колашину и срески одбори. У централви одбор изабрави су: Јован Јованчевић, судија из Берана, Петар
Дабановић, новинар из Бара, Радош Новаковић, правник из Колашина,
и Михаило Радовић, правник из Цетиња. Срески одбори формирани су
за колашински, андриЈјевички, берански, бјелопољ,ски, шавнички, жабљачки, цетињ'ски, даниловградски, никшићки, подгорички, барски и
128 и сто>
129 Исто, Прилог 1, Организација Југословенске равногорске омладине.
130 АВИИ, НЧА, ЦГ—В—2411, Наредба команданта 1. андријевичког батаљона од 15. октобра 1942.
131 АВИИ, ЧА, ЦГ—О—2, Наредба штаба 1. Беранске бригаде од 16. октобра 1942; АИИ—Т, I X 1а-^333 (42), Наредба штаба ЛСЧО од 7. октобра 1942,.
132 Док-умента о издајству
Д. М., док. 8, Записник Друге омладинске конференције четничких одреда Југословенске војске на територији Црне Горе, Боке
и Санџака.
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бококоторски срез. 133 Срески одбори су се налазлли гцри среским комаНда,ма.
Послије дефинитивног формирања Ранногорске омладине на територији Лимско-санџачних четничких одреда приступило се и фор•мирању омладинских бригада.134
При Главном нацио1налном одбору на Цетињу формирана је Оекција занационално ваапитање и пропаганду. Она је имала џа циљ „васпитање омладине и народа у чисто' националном духу са искључењем
оваке политичке и партијске припадности". У оивиру националних одбора 1ПО арезовима формирани су среаки адбори, а по ошптинама општинаки пододб^ри за нарионално ваопитање и омладину. ОДбори за
национално васпитање и пропаганду гамали су задатак да, поред омладине, изцрши и организовање жена преко 20 година (које нијесу обухваћене омладиеоком организацијом) у оквиру Женаке националне
организациј е.135
На челу одбора за наци-онално ваопитање и пропаганду налазили
су се управни одбори, односно управе. Предсједника управног одбора
Секције именовао ј е предсједник Главног националног одјбора.136 Управе ореских оДбора састојале су се од ужих и ширих одбора.. Ужи одбори састојали су се од пет до осам чланова, које ј е на гаредлог 'среских
националних одбора именовао предсједник Главнот националног одбора, а чланове ширих одбора бирали су ужи оДбори.137
Припреме

за случај

отварања

„другог

фронта"

Оавезнички успјеси крајем 1942. године унијели су много живости у рад четничког вођства. У Брховној команди се вјеровало да ће
савезничка офанзива у Африци имати велини 'утицај на убрзање завршетка рата. Гласине које су допирале до Врховне команде Драже
Михаиловића да ће престолонасљедник Умберто преузети пријесто,
свргнути фашистички режим и настојати да сачува Италију од већих
потреса и разарања, дипломатска активност савезника у том правцу,
као и нецрекидно савезничко боам]бардовање италијанских градова које
је појачавало огорчење према Мусолинију — наводили су на закључак
да ће савезници предузети акцију за освајање Италије, што би довело
до њеног изласка из рата. Послије тога, разумно ј е било очекивати да
ће сљедећи корак савезници учинити у правцу Балкана, што на би мимоишло 1ни нашу земљу. Најављени долазак у штаб Драже Ммхаиловића енглеског пуковника Беилија (ВаИеу) са >апецијалним пуномоћијем од стране енглеске Врховне команде и Форењ ^офиса подгријавао' је
133 Ј/[сТО.

АВИИ, НЧА, ЦГ—В^2426, Наредба Павла Ђуришића стр. пов. бр. 83в
од 9. децембра 1942.
135 АВИИ, ЧА, ЦГ—О—3—АИИ—Т, I X 16—16 (42), Правилник Секције за
национално васпитање и пропаганду.
136 За предсједника Управног одбора Секције наименован је школски надзорник Јован М. Контић (АВИИ, ЧА, ЦГ—П—IV, Писмо Ј . М. Контића од 8. фебруара 1943.
137 АВИИ, ЧА, ЦГ—О—3—АИИ—Т, I X 16—161/42, Правилник Секције за
национално васпитање и пропаганду.
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наве наде и тумачен као предзнак скорих и врло важних дотађаја у
нашој земљи. Због тога је О-перативни штаЈб четничке Врховне команде
разрадио -опсежан план за отвараше „другог фронта" у Југославији.
План је почетком децембра 1942. тодине био готов и већ 6. де-цембра
начелник Оперативног штаба генералштабни мај-ор Захарије О-стојић
доставио је у облику мемо-рандума вачелнику штаба В-рховне команде
Дражи Михаиловићу.138
Четнички план за отварање „другог фронта", односно Меморандум Захарија Ост-ојића, усредсредио је пажњу .на италијанску окупациону зону, али су ка-о базе узети Црн-а Гора, јужни дио Санџака, источна Боова, Херцегавина и приморски под-ас. Браница територцје на
којој су четници планцрали отварање „другог фронта" ишла је државном границом премла АлЈбаниуи од ушћа Бојане до планине Богићевице, затим преко планине Мокре, Цмиљевице, Крстаче, Гиљева, Јадовника, Златара, ријеком Лимом (од ушћа Бистрице до ушћа Лима у Дрину), Дрином до упЉа Праче, преко Јахорине, БјелапЈнице, Иван планине, Битовње, ушћа Раме у Неретву, Неретвом до ушћа у море и морском обалом до ушћа Бојане захватајући сва о-стрва на овом дијелу
обале.
Оснонни разлози да четничко руководетво узме ову територију
„за рад у првом моменту" били су: плавин-ско земљиште п-ошдно за
одбрану слабијим снагама на ко-ме техничка надмоћност непријатељ-а
не -може доћи до изражаја, важне ратне луке Дубровник и Бака Которака и иише мањих -лучких мјеста за прихват саве-зничке флоте, више
авроирома погодних и -за слиј етање ивиона веће тонаже (Мостар, Подгорица, Никш^Љ, Граб-коД; Требиња, Груда,Гацво-и Нев-еаиње), гаише важних праваца од -мора ка унутрашњости и, најзад, та што се на овом простору налазио в-елики брај релативно добро -организованих четничких
јединица. -На о-вој територији, која је обухватала 44 -среза, четници су
имали организовано 16 к-орпуса (Милешевеки, Лимски, Комски, Дурмиторони, Дечанони, Зетоки, Ловћеески, Никшићки, Дубравачки, -Раманијиски, Дрински, Невесињски, Требињ-ски, Озреноки, Бо-сан-ско-херцеговачки летећи и Златиборски корпус) са укупно 54 бригаде, што је по
описку изво-сило ока 50.000 људи.139 П-рема овом плану, на 15 дава прије отупања у акцију тре1бало је извршити општу тајну мобилизацигју
мушког становништва од 15 до 55 тадина старости, тако да се рачунало на још око 25 бригада, што би укупно износило и до 80.000 људи.
Четничко руковод-ство није намјеравало да проширује ову зону
док у њој не учврсти овоју власт и не добије од савезника довољну
помоћ. Међутим, у циљ-у успјешни|је о1дбране ове зоне планирана је и
једна шцра зона за крстарење, у иојој би једигаице ЈВУО примијениле
четничко ратавање. Такозвана крстарећа зона пратезала би се до линије: планина Копривник, Жљеб, Монра, Стари Колашин, Јарут, !Сухор, Голија, Јавор, Мучањ, Муртеница; Чигота, Златибор, Тара, Деветак, Височник, Звијезда, Враница, Љубуша, Б-иокаво-, морока обала.
138 АВИИ, ЧА, ВК—П—29, Меморандум Захарија Остојића Дражи Михаиловићу од 6. децембра 1942.
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139 и с т 0 ; р_ Пајовић, Политичке прилике у Црној
Италије 1943. године, ЈИЧ, 1, 1962, 49—50.
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У сквим плановима четничко вођспво ј е дало 'веома важно мјеото
дефинитивном ликвидирању такозваних унутрашњих непријатеља у
италијанској окупа-ционој зони, у које су убрајани онаге народноослободилачког покрета, зеленагпи
федералисти и Муслимани. Пошто је
четницима највећа опасност .пријетила од народноослободилачког покрета, њихово је вођство оматрало да се мора неодложно извршити
„дефинитивно ликвидирање комуниста и њихових јатака и симпатизера без икакве милости", како у случају отварања „другог фронта"
не би дошли у ситуацију да ©а Њемцима воде борбу на фронту а са снагама народноослободилачког покрета у позадини.
јПитање обрачуна са Муслиманима задавало је четницима нешто
више бриге, не толико због њихове многобројности и релативно доброт
наоружања муслиманске милиције колико' због тога што су рачунали
да ће се Италијани умијешати у конфликт и узети их у заштиту. Због
тога је четничко вођство сматрало да Муслимане вјештом тактиком и
цропагандом треба одстранити од акције према четничком покрету у
моменту када би то за њ било најосетљивије. Приступање Муслимана
које је предводио доктор Исмет Поповац требало је искористити у тактизирашу прама Муслиманима у источној Боани и Оакџаку. Четници
су имали у плагау и покушај да Италијани разоружају оне Муслимане
које су наоружали. Тај план је затим предвиђао да се приступи парцијалном уништењу Муслимана непосредно' уочи отварања „другог фронта", када Италијни неће бити у могућности да се за њих заузму. Оно
што се не ликвидира нрије ликвидирало би се поелије разоружања
Италијана. Четничком вођству је било' посебно стало' да се разбије веза
р између Муслимана и народнооелободилачкот покрета.140
Поред ликзидације „унутрашњих непријатеља", као предуслш
за отварање „другот фронта" четничко вођетво 'је имало да. обезбиједи
помоћ савезника у оружју и животним намирницама, која је требало
да стигне прије почетка акције. Прво је требало да се затражи камплетна опрема (изузев пушака) за 50 бригада као и 250,000.000 лира и
50.000 златника.141 Истицана је 'Као неопходна и помоћ еавезничког
ваздухопловства и морнарице. Од ваздухолловства ее тражило да обезбиједи све важније објекте на узетој зони и да буде у етању да бомбардује све објекте за које четници то буду тражили, док би флота имала
да ооигура цијелу 01балу са свим важним лукама. Савезничка флота,
уз то, чим се образује „други фронт" имала је да обезбијади исхрану
војске и народа.
Међутим четничко вођство се вије задовол>авало савезничком
подршком из ваздуха и е мора, већ је разммшљало и о форпупијрању
сопетвене авијације и морнарице. Оно је сматрало да заштита важнијих центара и водничких објеката на посједнутој теригорији и благо140 АВИИ, ЧА, ВК—П—29, Меморандум Захарија Остојића начелнику штаба В К од 6. децембра 1942.
141 Поред осталог, четници су као прву помоћ намјеравали да траже од савезника: 1000 пушкомитраљеза, 500 лаких митраљеза, 250 тешких бацача, 250
противколских пушака, 100.000 ручних бомби, 10.000 комада ножева, 25.000 пари
обуће, 25.000 пари униформи, 10.000.000 метака за пушку и пушкомитраљез,
250.000 мина за бацач, 250.000 метака за противколску пушку, 500 пољских телефона, 5000 километара телефонскога кабла, 25 радио-станица, 25 пољских болница, 500 санитетских ранчева.
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времена акција авијације у пуној сагласности са потребама сувоземних
јединица против најосјетљивијих циљева захтијевају сапствену ло~
вачку и' бо.мбардерску авијацију, која ј е била лоцирана на сопственој територији. Порад тога рачунало се и на морални ефекат који би
код четника 'створила своја авијација. При разматрању овот питања,
међутим, појавио се проблем. Вјеровало се, наиме, да ће савезници испоручити довољан број авиона, али је требало имати своје летачко
оообље. На летачко особље бивше југословенске војоке које је послије
априлског слома прешло у Африку није >се могло рачунати јер је оно
примило енглеоко поданство. Према томе, за почетак је долазило у обзир особље које се налазило у земљи, па било ступлло у четнике или
не, а за касније рачунало се на повратак пилота који су у априлу 1941.
заробљени у Никшићу и интернирани у Италију. Пошто се с Енглезима већ имало лоше иакуство при покушају формирања југословенске
ваздухопловне ескадре у Африци (за рад над сопственом територијом),
више се рачунало на разумијевање Американаца.
Готово иоти проблеми јављали су се и у погледу формирања морнарице (бродови и особље). Рачунало >се, међутим, \да би се дио италијанске марварице добио као ратни плијен, на једну подморницу и двије торпиљерке које су послије априлског слома п р в ш л е у Африку, као
и на то да је у међувремену избјегличка влада поручила иод савезника
један разарач и двије водморнице. То, уз евентуалну помоћ наших исељеника (у тргавачмим бродовима), требало ј е да послужзи као језгро будуће четничке морнарице.
Као један од предуслова за отварање „другаг фронта" четници су
подразумијевали саглаоност еммирантске владе и што јачи ослонац
на Сједињене Америчке Државе.
У плановима за отварање „другог фронта" заслужује посебну
пажњу четничко
држање према Италијанима. Четничко вођство ј е у
том погледу разрадило п01себну тактику, која је имала за циљ да се
у моменту отпочињања акције дотадашњи њихогаи савезници разоруж а ј у без !борбе. Због тага ;је четничка тактика изражавала настојање
да се четнички покрет у очима Италијана прикаже као сила која заслужује св^аки респект, у нриом редузбог ј ачине, борбености и познавања терена, а затим због веза са савезницима и могућнасти да од њих
добију велику оружану помоћ. Италијанима је, дакле, требало' ставити
до знања да четгаици !праве разлику између њих и Њемаца као окупатора, угаазати >им на илузорНаст оружанаг отпора и (наговијестити им могућност да постану савезници у новим условима. У случају да савезнпци успију дипломатским путем да Италију одвоје од Осовине и да она
пређе на њихову страну, четнички план је предвиђао да се италијанске
трупе брзом акцијом разаружају, да се задржи извјестан број специјалиста (артиљерци, шофери, радници и др.), а остали да се најкраћим
путем опроведу до јадранске обале гдје би сачекали бродаве за повратак у Италију. Оне — била то војна или цивилна лица — којји су се у
току боравка у Југославији показали као непријатељи Срба требало је
задржати у затвору и извести на суд, Истаинута ј е и потреба да се преко италијанских команданата утврди ко је од југословенских држављ а н а радио за италијанску обаејештајну службу, како би -се казнили и
»како би се народу дало задовољење". Један од важних задатака кОји
Је четничко вађство поставило себи за циљ био ј е да се утиче на Ита-

лиј ане да не дозволе Њемцима улазак у италијаноку окупациону зону прије почетка четничке акције.
У вези с планираним отварањем „друшт фронта" евака четничка
јединица ј е добила задатак, правац дјејотва -и оДсјек фр!онта. Њихов
рад оводио би се на двије фазе. У првој фази свака бригада уз помоћ
старијих тодишта имала би да ликвидира напријатеља на својој зони.
У друтој фази бригаде у саставу корпуса разводиле би се најкраћим
цравцем ка својим одсјецима на линији за образоваше „другог фронта". Као најпогодније мјесто за Врховну команду за прво вријеме
док се не прошири четничка територија предвиђан је Манастир Острог.
Одмах по разоружању Италијана требало ј е извршити попуну
наоружања четничких јединица и успоставити власт на заузетом подручју. Зато је тр^бало уопоставити: команду позадине, онружне комацде, сраске команде, ореока начелства, општинске управе, кметије,
цријеке војне судове, одборе за исхрану при среским командама, Од•боре за чување ратног плијена и непокретних добара, команде мјеста,
команде пристаништа, аеродрома и сухопутних станица. Цјелокупна
управа на заузетој територији имала ј е да буде под контроотом војних
власти.
Да би Врховна комацда послије потпуног ослобођења наведене
територије могла да се поевети чисто војничким поеловима, четнички
„ план ј е предвиђао да се сви остали послови пренесу на најпотребнија
министарства која би сачињавала ратни кабинет. Према Меморандуму
Захарија Остојића требало ј е 'формирати сљедећа !министа|рства: за
унутрашње послове, за исхрану, за еаобраћај, за финансије и за 1пропаганду.
Вјеровало се да ће се, послије изласка Италије из рата, вратити
велики број људи из италијанеких логора. Занимљиво је видјети како ее мислило поетупити с интернирцима. Пошто је међу њима било
људи различитих политичких 'схватања и ирипадности, требало је
претходно припремити просторије за њихов смјештај, а затим преко
опецијалних комисија и „сигурних" интервираца извршити селекцију.
| Комунисте и њихове симпатизере очекивала је ликвидација „по брзом
Ј поступку", а остале „сумњиве и несигурне" — еуд. Карактериетичво
је да се намјеравало и ове официре извеети на суд, пред којим су имали да оправдају одлазак у интернацију. Млађи официри су ематрани
мање кривим, па према томе њих је суд требало да оелободи одговорности, послије чега 'би били упућени на фронт. Према вишим официрима и ганералима намјераван ј е потпунији суДски поступак, па оне
•који ее отласе кривим требало је затворити, а оне који оправдају овој
одлазак у интернацију употријебити за службе у позадини под кантролом сигурних четника. Оваквим поступком шрема интернираним
официрима пребало је, с једне стране, поправити углед официрскога
кора пољуљан у априлском рату, а с друге етраве дати задавољење
четницима са дужим стажом. Поред тога, ригорозниј^и поступак према
вишим официрима и ганералима упућују и на закључак да су ам1бициозни четнички комацданти, махом нижи официри, а највише мајори
(с незнатвим изузетком), зазирали од могућности да 1им ови угрозе
командне положаје.
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Најзад, интересантан је став четничког вођства према
нитивном ослобођењу целокупне државне територије", што би
нуђено да се потпуније политички изјаони. ;Зато -је стало на
усташа и оеталих Хрвата. . . Треба порадити код наше Владе, да
џбини и Србима, као и да отворено иступе противу усташа и комуниста". 142

Ускоро по изради овог плана, у децембру 1942. године у нггаб
Драже Михаиловића дошао је енглески пуковник Беили. Он ј е
Балкана и Италије. На бази четничког плана за отварање „другог
фронта" (Моморанду.м 3. Остој:ића) и помоћи савезника и садјејства
њихове флоте и ваздухопловства коју је обећао пуковникБеили,Д.
Михаилсвић ;је почетком 1943. године издао Наредбу О. бр. 1 о
Санџаку и образовању фронта према Њемцима, чиме 'би се створила
основа за отварање другог фронта на Балкану. 143 У вези с тим он је
наредио својим командантима да изврше мобилизацијске припреме у
потлуној тајности.144 Михаиловић је истовремено издао заповијести
(О. бр. 3 и О. бр. 4) за операције које је требало извести по фазама.
Прва фаза рада предвиђала .је мобишизацију, лрикупљање трупа и разаружање Италцјана. 145 Друга, пак, фаза цредвиђала је пооиједање
положаја за одбрану од Њемаца и отварање „другог фронта". 146 Михаиловић ј е затим донио одлуку да повуче неке своје одреде из градова
идје су се налазили окупатарски гарнизани, како би даља сарадња
четника с Италијанима за чланове британске војне мисије који су с е
налазили у појединим четничким штабовима била што мање упадљива.147

До четничког напада на италијанског окупатора и
отварања
тог
вишни четнички план. Ипак је четницима успјело да 'Остваре

Као напомена 140.
Издајник
и ратни злочинац
Михаиловић
пред судом (даље: Д. М- п Р е Д
судом), Београд 1946, 192—193; АВИИ, ЧА, ВК—В—.106, Наредба О. бр. 1 0 а ч е л "
ника штаба Врховне команде Краљевине Југославије.
144 АВИИ, ЧА, ВК—В—106, Наредба О. бр. 1 начелника В К .
0
145 АВ.ИИ, ЧА, ВК—В—'106, Заповест штаба В К Краљевине Ј у г о с л а в « е
бр. 3 од 1943. год.
146 Исто, Заповест Штаба В К Краљевине Југославије О. бр. 4, од 194^дине.
"
147 Д. М. пред
судол, 41.
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Хрватима
ппост
гледишт

Д.

Ми

дри

таксзваног

„д

плана. Они еу, наиме, уништили извјестан број муслиманоких села и
побили око де'сет хиљада особа из редова муслиманског 'Становииштва
у Санџаку и источној Босни, већи број илеталних партизанских група које су се налазили у Црној Го>ри и .извјестан број припадника народноослободилачког покрета који су се налазили у четничким затворима.
Основни узроци који су онемогућили остварење овог четничког
плана у цјелини били су снага народноослободилачког покрета у нашој земљи и промјена политичког става и савезника и сила Осовине
према четницима Драже Михамловића до које ће доћи у току 1943.
године.
Терор над припад-ницима
II

и присталииама
покрета

народноослободилачког

Успостављање окупаторске и четничко-сепаратистичке елаети у
Црнод Гори карактормше се бруталним терором.
Четнички одреди Павла Ђуришића приликом уласка у Колашин,
23. фебруара водили су са собом покретни затвор. Око .200 партизана
заробљених у Краљским Барама и других припадника и присталица
нарО;дноослобонилачк'Ог покрета из андријевачког и беранског среза
довели су у Колашин и стрпа.тл у стари колашински затвор,148 који ће
временом поетати злогласно мучилиште припадника народноослободилачког покрета.
Одмах послије деблокирања Никшића (19. фебруара 1942), уз помоћ једне групе присталица Драже Михаиловића коју су углавном сачињавали официри и неколико такозваних зеленаша, окупатор је похапсио и интернирао око 400 грађана. Током марта и априла похапшено је и интарнирагао још оно 600 људи из Ниншића.149
Ускоро по формирању четничко-свпаратистичке коалиције, на
предлог нацианалиста окупатор хапои неколико стотина радољуба
из Катунске и Ријечке нахије, које затим специјална комисија при
команди карабинијера на Цетињу, 01суђује на интернацију у концентрационе логоре по Албанији и Италији у трајању од годину до пет тодина. Послије заузимања Чева (13. априла) националисти су у овом мјесту ф'Ормирали команду мјеста, при којој су основали затвор за припаднике народнооелободилачког покрета.150
Одмах по' запосједању Љешкопоља националисти су ухапеили
122 родољуба, од којих су 73 уокоро интернирана у Албанију. Крајем
ј марта пало је у руке националиста 60 партизана који гаијесу уопјели да
се пребаце на слободну територију. Сви су они затворени, а н>их 20
Љ. Анђелић, Град на Тари, 285.
АИИ—Т, VIII 1м—3 (45), Власти за вријеме окупације у срезу никшићком (Материјал Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача).
150
—Т, VIII 1м—4 (45), Власти за вријеме окупације у срезу цетињском
(Материјали Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових
помагача).
148
140
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четнички суд је осудио на смрт.151 Истовремено, пошто су овлад ^ли
Љешанском нах.ијом, националисти су основали затвор на Г о р % и м
Кокотима у који су стрпали о,ко 200 лартизана. Националистички Суд
на Горњмм Кокотима издвојио је 12 партизана, међу којима с у с е
налазили члан ПК К П Ј .Видо Ускоковић, др апрономских т у к а Мц Л у_
тин Кажић и учитељ Веселин Бурзановић, и цредао их Италијаш-д^
а ови су их стријељали на Врелимарибничким.152 У марту 1942. н а ц и 0 ј
налисти у Зети ухапоили су 70 родољуба, од којих је 27 стријељ^ но _
Послије усностављаша власти у Кучима, четници п а д руко1водст вом
жандармеријског капетана Илије Ивановића ухапсили су 86 пар),ти_
зана и предали их окупатору, који ј е 25 њих стријељао, а остале наЈ в е _
ћим дијелом интернирао. Послије повлачења партизана из Пип^ра
националисти су заједно са окупаторском војском запалили око 559
кућа у Потпећу, Завали, Радећи, Петровићима, Мркама, Близни, С в и _
би и Ожезима. Том приликом ухапшено је и затворено око 125 о с ^ а
углавном дјеце, жена и стараца, ко1ји нијесу могли да се повуку са
тизанима. Код Стијеноке чете Пиперског националног батаљона с|>00_
миран је затвор/""
,
На Брашговици, коД Данилавхтрада, оонован ј е танође нацио,на_
Ј листички затвор, у кодем се, крајјем маја 194.2. године, налазило 439
1 лица, углавном дјеце, жена и стараца.154
^
Националистички затвор у Никшићу био је такође пун р ^ д . , _
љуба.
Послије павлачења партизана из Црне Горе четници и сеп^ра_
тисти су по,јачали терор над припадницима народноослободилачког
покрета. Оонивају се затвори готово у <ов.им апштинсним центрима и
при четничким командама, који се непрекидно пуне родољубима. У Н еким градовима, као на примјер у Никшићу и Цетињу, има и по неколико акупаторских и националистичких (четничко-сепаратистичких)
затвара. Тако су .на Цетињу постојали затвори: Богданов Крај, „Владин
дом", Црквени суд и Возарски ескадрон (у Доњем Пољу). Чак и то
није било довољно да прими ове радољубе, па је поред затвора Богданов Крај подигнуто неколико дрвених барака, у кајима се потом налазило неколико стотина родољуба.
Услоеи живота у окупаторским и четничким и четничко-сепаратистичким затворима били су неподношљиви. У одсуству хигијеноних мјера, често се појављивао пјегави тифус. У цетињоним запаорима било је 12 омртнмх случајева од тифуса.155
Какви су услови владали у четничким затворима може се дијелом видјети и из извјештаја команданта Бјелопавлићког одреда Јакова Јововића од 30. маја 1942. године, у коме се каже:
0

151 Исто, VIII 1м—:1 (45), Власти за вријеме италијанско окупације у срезу
подгоричком (Материјали Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора
и његових помагача).
1о2 Исто. — Националистички суд на Горњим Кокотима сачињавали су: резервни капетан Саво М. Поповић, судија Марко Вукчевић и поручник старе црногорске војске и Андрија Пејовић.
153 Као напомена 15И.
154 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—0.47, Извјештај Команде Вјелопавлићког одреда команданту народне војске Црне Горе и Херцеговине, од 30- маја 1942.
155 АИИ—Т, VIII 1м—4 (45), В л а с т и
за в р и ј е м е о к у п а ц и ј е у с р е з у ц е т и ш ском.

плана. Они еу, наиме, уништили извјестан број муслиманоких села и
побили 'око деСет хилада оеоба из редова муслиманског становништва
у Санџаку и источној Босни, већи брај илегалних партизанских група ко-је су се налазили у Црвој Гори и извјестан број припадника народноослободилачког покрета који су се налазили у четничким затворима.
Основви узроци који су онемагућили остварење овог четничког
плана у цјелини били су снага нарадноаслободилачког покрета у нашој земљи и промјена политичког става и савезника и сила Осовине
према четницима Драже Михаишовића до које ће доћи у току 1943.
године.
Терор над припадницима
1|

и присталгшама
покрета

пародноослободилачког

Успостављање окупаторске и четничко-сепаратистичке власти у
Црној Гори карактершпе се бруталним терором.
Четнички одреди Лавла Ћуришића приликом уласка у Колашин,
23. фебруара водили су са еобом 'покретни затвор. Око .200 партизана
заробљених у Краљским Барама и других припадника и присталица
народноослобонилачког покрета ,из андријевачког и беранског среза
довели /су у Колашин и стрпали у стари колашински затвор, 148 који ће
временом постати злогласно мучилиште припадника народноослободилачког покрета.
Одмах послије деблокирања Никшића (19. фе^бруара 1942), уз помоћ једне групе присталица Драже Михаиловића коју су углавном сачињавали официри и неколико такозваних зеленаша, окупатор је похапсио и интернирао око 400 трађана. Током марта и априла похапшено је и интервирано још оно 600 људи ив Нмншића.149
Ускоро по формирању четничко-свпаратистичке коалиције, на
предлог нацианалиста окупатор хапси неколико стотина радољуба
из Катунске и Ријечке нахије, које затим специјална комисија при
команди карабинијера на Цетињу, ођуђује на ггнтернацију у концентрационе логоре по Албанији и Италији у трајању од годину до пет го|дина. Послије заузимања Чева (13. априла) националисти су у овом мјесту формирали команду мјеста, при којој су основали затв^ор за припаднике народаооелободилачког покрета.130
Одмах по запосједању Љешкопоља нациовалиети су ухапсили
122 родољуба, од којих су 73 ускоро интернирана у Албанију. Крајем
марта пало ј е у руке националиста 60 партизана иоји нијесу уопјели да
се пребаце на слобоину територију. Сви су они затвореви, а њих 20
Љ. Анђелић, Град на Тари, 285.
149 АИИ—Т, VIII 1м—3 (45), Власти за вријеме окупације у срезу никшићком (Материјал Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача).
150 АИИ—Т, VIII 1м—4 (45), Власти за вријеме окупације у срезу цетињском
(Материјали Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових
помагача).
148
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Ј

четнички еуд је осудио на смрт.151 Иставремено, пошто су овладали
Љешанеком нахијом, националисти су основали затвор на Горњим
Кокотима у који -су стрпали око 200 лартизана. Националистички суд
на Го^рњим Кокотима издвојио је 12 партизана, међу којима су се
налазили члан ПК К П Ј Ведо Ускоковић, др апрономаких ж у к а Милутин Кажић и учитељ Веселин Бурзановић, и цредао их Италијанима,
а ови су их стријељали на Врелима рибничким.152 У марту 1942. националисти у Зети ухапсили су 70 родољуба, од којих је 27 стријељано.
Послије ушостављања власти у Кучима, четници пад рукаводством
жандармеријскаг капетана Илије Ивановића ухапсили су 86 партизана и предали их окупатору, који ј е 25 њих стријељао, а остале највећим дијелом интернирао. Послије повлачења партизана из Пипера,
нацианалисти су заједно са о-купаторском војском запалили око 560
кућа у Потпећу, Завали, Радећи, Петровићима, Мркама, Близни, Свиби и Ожезима. Том приликом ухапшено је и затворено око 125 оооба,
углавном дјеце, жена и стараца, који нијесу мотли да се новуку са партизанима. Код Стијеноке чете Пиперског националног батаљона формиран је затвор.153
,
На Бранловици, коД Даниловцрада, оанован ј е такође националистички затвор, у кодем се, крајјем маја 1942. године, налазило 489
I лица, углавном дјеце, жена и стараца.154
Националистички затвор у Никшићу био је такође пун родољуба.
Послије повлачења партизана из Црне Горе четници и сепаратисти су подачали терор над (припадницима народноослободилачког
нокрета. Оонивају се затвори готово у свим општинским центрима и
при четничким командама, који се непрекидно' пуне родољубима. У неким градовима, као на примјер 'у Никшићу и Цетињу, има и по неколико окупаторских и националистичких (четничко-еепаратистичких)
затвора. Тако су на Цетињу постојали затвори: Богданов Крај, „Владин
дом", Црквени суд и Возарски ескадрон (у Доњем Пољу). Чак и то
није било довољно да прими све радољубе, па је поред затвора Богданов Крај подигнуто неколико дрвених барака, у кајима се потом налазило неколико стотина родољуба.
Услови живота у окупатарским и четничким и четничко-сепаратистичким затворима били су неподношљиви. У одсуству хигијенсиих мјера, често се по^јављивао пјегави тифус. У цетињоким затворима било ј е 12 омртних случајева од тифуса.155
Какви су услови владали у четничким затворима може се дијелом видјети и из извјештаја команданта Бјелопавлићког одреда Јакова Јововића од 30. маја 1942. године, у коме се каже:
101 Исто, VIII 1м—(1 (45), Власти за вријеме италијанско окупације у срезу
подгоричком (Материјали Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора
и његових помагача).
152 Исто. — Националистички суд на Горњим Кокотима сачињавали су: резервни капетан Саво М. Поповић, судија Марко Вукчевић и поручник старе црногорске војске и Андрија Пејовић.
153 Као напомена 151.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1147, Извјештај Команде Бјелопавлићког одреда команданту народне војске Црне Горе и Херцеговине, од 30. маја 1942.
АИИ Т, VIII 1м—4 (45), Власти за вријеме окупације у срезу цетињском.

„На захтјев многобрајиих лица разних општина као и на захтев
затвареника, њихових чувара и осталих старешина, а и ,па личној иницијативи ојбишао сам данас Национални затвор у Бренеловици где сам
остао упознајући прилике преко три сата, Пошто сам дабро^ размотрио
стање у затвору и зрело размислио, дошао сам до закључка да ј е неопходно потребно да команданту изнесем овоје опажаше...
1) У затвору се налази 489 лица најразноврснијих годишта. Тај
конгломерат оволиког људства у којему има велики број ситне па и
најситниде, деце, стараца и старица одаје тако биједну слику да не
може никако служити на част нашем националнам покрету.
2) Оставити оволико људства 1месецима у затвору без ижаиве нривице и не водећи рачуна о њиховим имањима и остатку, не само да је
једна страшна и ужасна грешка, већ то је наша национална
срамота,
која се може оцрати само тако, ако се најхитније приступи најрадикалнијем чишћењу.
3) Стекао сам убеђење да су мнота лица затворена у оном првом
вихору остала потпуно заборављена и нико не чује њихове вапаје и
ако тачно знам и уверио сам се, да је више него полавина таг робља
затворано или просто на иросто онако у ирвим пдаментима револуције,
или што је вероватније и много чешћи случај, на пријаву појединаца
из личне 1мржње. .. " 156
Четници и сепаратисти предузели су маоовна хапшења ових
људи и њихових породица каји су учествовали у народнооелободилачком покрету или су га памагали. Број ухапшених и затварених нагло
се повећавао. Тако се на цримјер, број радољуба у четничком затвору
| у Ерашгавици попео почеткам ангуста на 810.157
Два затвара која су већ постојала у Подгорици (отари, тзв. Јусовача, и навоотворени у згради Радио-станице) такође нијесу могли да
приме све ухапшене родољубе, па је у септембру 1942. на Забјелу, на
периферији града, формиран затвор-логор под шаторима (три велика
шатора), опасан е три реда бодљикаве жице и обезбјеђиван окупаторско-четничком стражом. Овај л0Г0р-затв'0р постојао је све до оелобођења Подгорице. У њему се налазило просјечно 400—600 људи, различитог узраста (почев од дјеце до стараца). Уелови живота у овом логору били су веама тешни, не еамо у хигијенском иагледу него и зЈбог
високих љетших и ниских зимскик температура, које -су под шаторима биле нвизјдржљгаве.158
Још у марту 1942. године окупатор је основао концвнтрационе
логоре на осгрву Мамули и полуострву Превлаци, код Херцег-Новог.
Али то није било довољно да прими ове родољубе, па ј е у септембру
1942. шдине оенован и концентрациони логар у Бару. У еептембру исте године у логору је било 176 интернираца; међутим, тај број ее убрзо
повећао, тако да је с прољећа 1943. године доетигао 2000. Временом је
•ово постао транзитни логор, одакле су интернирци по групама слати
156 АВИИ, ЧА, ЦГ—©—<147, Извјештај Команде Бјелопавлићког одреда команданту Народне војске Црне Горе и Херцеговине од 30. маја 1942.
157 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
попу Перишићу од 10. августа 1942.
158

1969, 319.
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Јован Бојовић, Забјело

док. 46, Писмо Б а ј а Станишића

(Подгорица) Отпор у жицама,

књ. 1, Београд
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у концентрационе логоре у Италији. Управу над логором имали су карабинијери, а обезбјеђивале су га регуларне италијаМске ггрупе.159
Почев од прољећа 194,2. годрше интернације су вршене на предлог националистичких одбора, а каоније на основу одлуна карабинијерске комисије која ,је образована при Команди X I батаљона на Цетињу.
Комисију су сачињавали представник италијан.оке дивизије која је
била стационцрана на Цетињу прно Таро, затим од 1. ашгуста 1942. Перуђа, један представник Ратиог војног суда, цивилни делепат и два висока карабинијерска функционера (углавном командавт и његов ађутант). Повремено' ј е у ову комијсију улазио и по један предсггавник мјесног националистичког одбора.160 Мјесни националистинки одбор на
Цетињу вршио ј е истрагунадприпаднициманародроослОбодилачкагноирета, па их је затим са праведеним оптужним материдалом уступао
карабинијерима на даљи по1ступак.:1В1 При Мјесном националном одбору постојало је Исљедно одјељење, на чијем се челу налазио' др ЈНикола Јерговић, ,аЈисљедници су били капетани бивше југословеноне вој( ^ске .'кој&ке Павле.Богавац и Миладип Перонић.
И, на:јзад,, интернације су вршене на основу пресуда окупаторског Ратног војног суда, чије се еједиште налазило такође на Цетињу.
Прадсједник суда био ј е генерал Мароти (МагоШ).162
Четничко руководство је настојало да читавом свом раду, као
уосталом и покрету, да легитиман карактер. То се, поред осталог, огледало и у настојању да се примјењују закони Краљевине Југославије. Међутим, због специфичности народноослободилачког рата четничко руковоиство није могло наћи аденватну примјену поменутих закона, па је 1. а-прила 1942. године прописало наредбу 10 устројству „на^ р о д н и х водних судова", крји су 'имали да суде з а дјела извршана почев
од 14. јула 1941. године, дакле од почетка оружаног устанка у Црној
Лори.163 Овом наредјбом установљени с^цНаВјддниЈаој™
шри
командама четничних, однооно националистичких одрера на Цетињу, у
Подгорици, Вирпазару, Даниловграду, Никшићу и Колашину. 164 Наредба о устрој ству „народних во!Ј1них судова" предаиђала ј е смртну казну за
сљедећа дјела: убиства, разбојништва, прикривања и јатаковања, крађа и утаје, паљевине, оштећење и присвадање туђих ствари, за дјело
|против личне слободе и сигурности, богохуљења, угрожавања сигурности јавног саобраћаја, заштите јавног поретка, и др. !Поред смртне казне, „нарсдни војни судови" могли су, према наредби о њиховом устројству, за ова дјела изрећи казну лишења слободе или ограничења
слободе кретања до свршетка рата „ако се код извршиоца дјела стекну
олакшане околности које утичу на одмерав^гцње казне — § 70. и 71. КриДр Душан Живковић, н. дј., 214—219.
160 д и и — Т , VIII 1м—4 (45), Власт за вријеме окупације у срезу цетињском.
161 Исто. — Мјесни национални одбор на Цетињу сачињавали су: Душан
Капа, предсједник, и чланови: Новица Радовић (касније је на његово мјесто дошао Саво Радоњић), др Мило Прља, Симо Весковић, Милан Вуј и мајор Никола
Веговић.
162 исто.
103 АВИИ, НЧА, ЦГ—В—2296, Наредба бр. 14 команданта Народне ослободилачке војске Црне Горе и Херцеговине.
164 Нијесмо успјели да установимо да ли су у Вирпазару и на Цетињу постојали такви судови.
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вичног закона". Ова наредба, која је имала 33 члана, умножена је и у
облику брошуре доетављена овим одредима, односно судовима.165
Један од првих судова који су установљени по овој наредби био
је/Народни војни суд Зетског одреда у Подгорици. За предеједника
му је поет&вљен др Илија Вујовић, адвокат из Подгорице и резервни
вогјносудеки капетан, за његовог замјеника капетан Саио Бакочевић
за еудије: напетан Саво Поповић, наредник Душан Мараш, Мирко Вукчевић и Бај'0 В. Радовић, а за замјенике оудија: поручник Живко
Радуловић, наредник Рако Савновић, Митар П. Мугоша и Филип Ђ.
Челебић.1611
Средином јула основан је Народни војни суд Кучко-братоношког одреда са еједиштем у Подгорици. Његов шредсједник био је такође др Илија Вујовић, замјеник капетан Саво Поновић, а судије: еудски
лоручник Марко Ивановић, наредник водник Димитрије Перић, Саво
Вујошевић и Драго Станишић, а замјеници еудија: судски приправник
Милан Чађеновић, наредник водник Перко Перковић, Мирко Радошевић и Никола Рашовић. За тужиоца код овог суда лостављен је адвокат Александар Лукомсни, а за његовог замјеника резервни капетан
Љубомијр Ђукић.167
Убрзо затим постављени су „народни војни судови" и у осталим
мјесгима. Предсједник Народног војног еуда Бјелопавлићког одреда
| у Данилограду био је Никола А. Станковић, судски капетан, његов заумјеник Радоња К. Лакчевић, бивши срески начелник, а исљедник (суда
" био је Никола Г, Шарановић, бивши полицијски писар начелства ереза
данилонградског.168 Према неким цодацима, предсједник еуда у Данилов1граду били су извјесно нријеме: Радован Перовић, бивши судија, и
Велипха Драговић, а о1стали судије, тужиоци и исљедници: Симо Перовић, правник, Владо ПаЈвићевић, правник, Митар Беговић и Крето
Радоиић.169
Предсједник Народног војног суда у Никшићу био је Милија Булатовић, бивши еудсни мајор, а судије: Вукашин Тодоровић, финансиста, и Крсто Воротовић ,обућар. За исљедника суда постављен је капетан Ново' Пајовић.170
Предсједник Народног војног суда у Колашину био је извјесно
вријеме мајор Андрија Весковић, а затим Марно Миловић, адвокат из
Берана. Остали чланоии суда били су: Љубо Минић и Вуле Влаховић,
бивши судија из Колашина, Бранко Дрљевић, правник, налетани б:ивше југоеловенске нојске: Владимир Радовић, Милован Лабонић и Гав165

дова.

АВИИ, НЧА, ЦГ—В—2296, Наредба о устројству народних војних су-

186 АИИ—Т, I X 16—20 (42), Команда Зетског одреда преноси наредбу команданта Народне војске Црне Горе и Херцеговине бр. 20, од 20. априла 1942.
107 АИИ—Т, I X 1а—78 (42), Наредба команданта Народне војске Црне Горе
и Херцеговине бр. 73 од 20. јула 1942.
168 АИИ—Т, I X 1а—214 (42), Наредба Команде Народне војске Црне Горе и
Херцеговине бр. 1047 од 16. јуна 1942.
169 Исто, V I I I 1м—2 (45), Развој власти за вријеме окупације у срезу даниловградском (Материјали Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора
и његових помагача).
170 Ђорђије Спасојевић, Дјелатност четничких судова у Никшићу (рукопис).
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рило Вадовић, Томо Кастратовић, судаја из Берана, и Букосав Радовић, судија из Шассовић^а.
Четнички судови су изрекли смртне оресуде великом броју припадника народноослобдаилачког покрета. Само онај суд у Колашину
послао Је у смрт окс/350 .људи.171 Четнички суд у Подгорици на челу
са озлоглашеним ИлиЈбм Вујовићем осудио је на смрт такође неколико стотина припадника народноосло&одилачког покрета. Само за једну
седмицу (од 12. до 20. јуна 1942) И. Вујовић је изрекао 14 смртних пресуда, што у црО'СЈеку износи по двије дневно.172 За разлику од И. Вујовића :и других, четнички суд у Даниловграиу под предсредништвом
Николе А. Станковића теже се одлучивао да изрекне смртну пресуду.
Нема тачних података о томе колико је који четнички суд изрекао смртних пресуда. Према подацима којима је располагао Покрајински комитет К(ПЈ, четници оу у периоду од јуна 1942. до јануара 1943.
гадине стријељали 1300-1400 родољуба.173 Међутим, у току читавог рата окупатор ,и четници стријељали су укупно 6655 људи. 174
Четнички „народни војни судови" оу се брзо компромитовали
чак и ко|д четничког руководства. 175 Зато је оно' у свптембру 1942. године одлучило да их укине и да намгјесто њих формира „судове за
заштиту народа", који би били састављени од правника — стручњака.
Судови за заштигу народа формирани су у Подгорици, Никшићу и Колашину. Онај у Подгорици преузео је компетенције судова при командама Зетоког и Кучко-братоношког одреда, као и Народног војног суда
при команди БјелопавлЈЉког одреда на Даниловграду.
У циљу формирања судова „за заштиту народа" Главни национални одбор је у њиховим сједиштима организовао конференције правника, на којима су учествовали делегати Главног националног одбора,
чланови ореских националних одбора и судски исљедници. Ове конфаренције су имале за циљ, поред осталог, да се растерете дотадашњи
судски затвори. Тако је затворенике за чије „кривице" није било до
каза и оне који не представљају опасност за четнички покрет тре(бало
пуштати на слободу, з-а оне идади ниј^су еаправили иикакво „,к|ригвичво
дјело" а опаени су „по јавни поредак" т^ебало ј е да се допесу одлуке
о ин Ј-ернацнји,--а затвореници који су одговарали за одређена „кривична дјела" имали су да оетану под судом. Послије оиих конференција сазвани су скупови правника који нијесу били замјерени радом
проти® четничиог покрета, како би пристали да уђу у нове судове. Занимљиво је да одзив правника у Никшићу није иопувио очекивања
четничког ру ксводства. 176 То потврђује и писмо инж. Р. Лашића Б л а ж у
Ђукановићу од 21. децембра 194,2. године, у коме се каже: „Када сте
са својим штабом 1били у Никшићу 5. новембра т. г. сами сте видели
171 АИИ—Т, VIII 1м—11 (45), Власти за вријеме окупацизе у срезу колашинском (Материјали Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових помагача).
172 АВИИ, ЧА, ЦГ—П—47, Писмо Михајла Мугоше Бају Станишићу од 20.
јуна 1942.
173 АИИ—Т, III 1—>2. (43), Извјештај ПК КПЈ Централном комитету КПЈ
од 20. фебруара 1943.
174 Подаци Републичког завода за статистику у Титограду.
175 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—>166, Извјештај Михаила Мугоше Бају Станишићу
од 7. августа 1942.
176 Ђорђије СпасОјевић, Дјелатност четничких судова у Никшићу (рукопис).
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на ко:нференциј и правника какав је одзив истих био, приликом формирања Народног суда. Чак шта више, у вашем приеуству извеени празници одбили оу еарадњу мотивишући (то) неким бајаги разлозима,
изјаснивши се на овај начин у свему као саботери и противници националног |рада и покрета. Зар сме да оваиви елучајвви у доба револуције, када је у питање опетанак нације, остану драстичним мерама
некажњени. . ," 177
За разлику од судова у другим мјестима, који се нијесу битније
разликовали од оиих претходних, Суд за заштиту народа у Ниншићу
нерадо је улазио у злочине, тако да се његова дјелатност еастојала у
доношењу рјешења за пуштање на слободу затвореника о чијој нривици није било доказа, а у тежим предметима одуговлачило' се са исљеђивањем, тако да дред овим судом није одржано ни једно суђење.
У априлу 1943. године по1бјвгло ј е из четничког затвара у Никшићу 40
припадника народноослободилачког покрета који су сматрани тежим
нривцима. То је дијелом приписаио неажурности суда, па је ан расформиран, а на његово мјесто формиран ј е Лријени водни суи-178
Жандармерија је била овојеврстан инструмент у епровођењу терора не само над припадницима и присталицама народнооелободилачког покрета већ и над народом уопште.
Националистички одреди под командом Баја Станишића у току
маја 194,2. шдине извршили су принреме за фармирање жандармерије
у гаижшићком, даниловградоком игаодгоричнсим'срвзу.179 Наредбом Б а ј а
Станишића сд 1. јуна 1942. одређени су задаци и дужноети жандармерије. Њен основни задатак био де „да бди над јавном безбедношћу,
одржава јавни ред и мир, епречава самовлашће, безуеловно онемогућава сваку пљачну и спроводи некомпрамисну борбу пратив комунизма". Жандармерија је добила задатак да, поред службе јавне безбједноети, врши и претходно извиђање кривичних дјела, подноси пријаве
и извјештаје жандармеријским старјешинама и номандантима националиетичиих кома:нди о догађајима и опроводи „кривце". Она је имала да
врши редовне и пазишне службе цредвифвне жандармврид ским правилимаелужбе зажандармерију'Краљевике Југоелавије (у редовне службе
опадале су: нагролна, нонтролна, изниђајна, справодна и дежурна, дрк се
позив,на служба оастојала у извршењу налога команданта националиетичних командји и цредсједника „народгаихгаО|ј!нихсудова"). Поред тога,
жацдармерија је имала задатак да утиче на народ да ее предају „одбегла и заведена лица"; да не дозволи одржавање никаквих зборова,
конференција или договора (ни под вадрим небом ни у затвореним
прасторијама) за које не постоји одобрање иоманданата националистичких команди; да по овом нахођењу врши претресе станова или лица
у било које доба дана итд.
У погледу службене употребе и енабдијевања као и у дисциплинском погледу жандармерија ј е била лотчињена Б а ј у Станишићу
177 АИИ—Т, I X 16—89 (42), Писмо инг. Радомира Лашића Блажу Ђукановићу од 21. децембра 1942 (овјерен препис).
178 Као напомена 176.
178 АИИ—Т, I X 1а—'84 (42), Писмо Жандармеријске станице Маслине од
23. маја; Исто, I X 1а—70 (42), Распис Даниловградске жандармеријске чете од 27.
маја 1942.
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као команданту Народне војске Црне Горе и Хердеговине. Међутим,
драво да издају налог жандармерији имали су сви команданти националистичких команди и предсједници „народних војних судова". 180
У сваком од поменута три среза који су били у надлежности
Бајја Станишића формирана је по једна жандармеријска чета.181 У општинским центрима формирани >су водови, а у појединим селима станице.
Послије повлачења партизанских снага из Црне Горе на терену су остале ман>е партизанске и терилске групе. Чим је осјетила
присуство тих група, Команда Никшићке жандармеријске чете, да би
им онемогућила опстанак у погледу исхране, (наредила је овима на катунима да се са читавом покретном имовином врате у своја села. Поред тога командирима жандармеријских станица наређено је да у споразуму са командирима националистичних чета, предсједницима општина, .националистичким одборима и кметовима предвиде пре1бацивање становништва из усамљених кућа и забачених заселака заједно
са стоком и свом покретном имовином у сусједна села. Одлазак ради
обраде земљишта по планинама дозвољаван ј е само изузетно и у групама, и то само „иоправним националистима ,и под контролом жандармерије.182 Онога ко би се успротивио овој наредби жавдармерија је имала да ухапси и апроведе националистичкој команди у Никшић. Крстарећа четничка одјељења и жандармеријске патроле имали су наређење да свакоме ко до одређвног рока не буде напустио свој дом ;
прешао у (села одређена за груписање заплијене сву имовину, а за њега и његову породицу била је предвиђена -казна — интернирање.183
Жандармерија је такође имала овлашћење да оваку особу којју ухвати
или уетанови Да је носила храну „ комунистима", прикривала их или
у ма чему помагала — стриј еља на лицу мјеста. 184 У томе се ишло
толико далеко да ј е становништву било забрањено да храну уопште
ноои са собом из куће, чак ни када иде у поље да ради или кад чува
стоку. Оваки становник среза даниловградског био је обавезан да непознатом или сумњивом лицу тражи легитимацију, па ако је нема да
. га пријави надлежним националистичким властима. За оне који не би
пастулили по овој наредби и такво лице не ухвате или не пруже помоћ другоме у циљу хватања таквог лица предвиђена ј е била драстична казна — инте)рнирање читаве породице.185
Команда жандармеријске чете у Даниловграду забранила је
скупљање и сједјељке чак и на купалиштима (ллажама) и игранкама
180 исго, I X 1а—72 (42), Командир Даниловградске жанд. чете преноси Станишићеву наредбу бр. 44 од 1. јуна 1942.
181 Командир Никшићке жандармеријске чете био је капетан Петар Ј . Драшковић, а Даниловградске капетан Душан Н. Милатовић.
182 Зборник
НОР, III, 4, док. 213, Наредба Команде Никшићке жандармеријске чете од 26. јуна 1942.
183 Исто, док. 224, Наредба Националне команде мјеста — Никшић бр. 1690
од 26. августа 1942.
184 Исто, док. 213, Наредба Команде Никшићке жанд. чете од 26.
јуна
1042,
185 АИИ—Т, I X 1а—73 (42), Наредба Жандармеријске чете — Даниловград
од 26. јуна 1942.
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овим грађанима нреко 12 гадина старости. И.стоаремено је најстроже
забрањено критиковати рад ма које националистичке уетанове.186
Према припадницима народнооелободилачког покрета, односно
њиховим породицама, примјењиван је посебан третман. Жандармеријске јединице добиле су од Баја Станишића налог да у сарадњи с предсједницима општина сачине опискове црипадника нарадноослободилачког покрета ко,ји еу се налазили „у шуми". Команда Жандармеријске чете у Никшићу добила је задатак да води евиденцију „објеглих партизана" за никшићки, даниловградски и подгорички срез.187
По наређењу националистичких ко^манди, домаћини, однооно најстарији чланови партизанских породица, морали су два пута дневно да се
јављају жандармаријеким станицама, које су понекад биле удаљане
и прако пет километара.188 Нешто каеније за „исправне и мање криве
сељаке" учињене су извјесне „олакшице", па по наређењу командира
Никшићке жандармеријеке чете „фамилије којима има неко у шуми
јављаће се станицама по потреби и по нахођењу командира станица".189
Поред хапшења, стријељања, интернирања и свакодневних малтретирања четници су нршили и реквизицију имовине партизанских
породица, иако је њ,ихов матаријални положај и иначе био врло тежак. Тако су према наређењу .Павла Ђуришића од 14. новембра 1942.
године, партизанским пародицама од три члана имали да оставе једну
' краву или пет оваца, оној од три до пет чланова — ;јадну краву и пет
оваца, оној од пет до десет чланова — једну краву и дееет 01ваца,-а
порадицама са преко десет чланова остављали су двије краве и десет
.оваца, док се сва остала стока имала реквирирти.190 Према наређењу
Павла Ђуришића, партизаноке породице су 'биле абавезне да обезбиједе исхрану својим чланонима жогји су се налазили у затвору. Ако нака
то није могла, онда се храна имала реквирирати ад других партизанских породица.191
Четници су у доста случајева пљачкали партизанску имовину,
палили куће партизанских породица и људи који су помагали народноослободилачки пакрет, тзв. „датака". Четеици су почиеили многе влочине и иад људима који нијесу били непосредно' повезани с НОП-ам.
Најдрастичнији злочин извршен је у еелу Тушини (шавнички орез).
Када су англоамерички 'Савезници четницима бацили из авиона новац
и ратни материјал на Сињајевини, поеумњало се да ј е неколико сељака из Тушине узело дио тог матзријала. Четници су их похватали
и, да би им изнудили признање, пекли су им табане па их затим при186 Исто, Ј х 1а—77 (42), Наредба Команде жандармеријске чете — Даниловград од 5. јула 1942.
187 АИИ—Т, I X 1а—49 (42), Обавјештење Никшићке жандамеријске чете
од 16. јула 1942.
188 Исто, I X 1а—57 (42), Наређење Никшићке жандамеријске чете од 8. августа 1942; Зборник НОР, Ш, 4, док. 218, Обавјештење Жандамеријске станице
Кусиде од 11. јула 1942,.
189 АИИ—Т, I X 1а—57 (42), Наређење Никшићке жандамеријске чете од 8.
августа 1942.
190 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1207, Обавјештење штаба Беранског четничког одреда од 14. новембра 1942.
191 Исто, ЦГ—В—1200/1, Обавјештење Беранског четничког одреда од 11.
октобра 1942.
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сиљивали да трче гао покошеној ливади.192 Сељак из Тимара (Саво
Ћатонић) иопечен ј е на ражњу под сумњом да ј е сакрио сандук
злата. 193
|Пошто се надлежност Станишићеве жандармерије протезала дијелом и на територију Крста Поповића (дио никшићког среза), четници су покушали да преко жандармерије сузбију утицај оепаратиста и
наметну и тамо своју власт. 194
Према споразуму Блажа Ђуканавића и Пирција Биролија од 24.
јула 1942. године формирана је јединствена жандармерија за читаву
територију Црне Горе. Жандармерија 'је била потчињена Команди
краљевоких карабинијера, па је дјеловала под њеном ковтролом и надзором и од ње добијала упутства. Свака акција жандармерије морала
је бити претходцо пријављена надлежној команди карабинијера.195 За
команданта жандармерије постављен је мајор Димитрије Бољевић. 196
Четничко вођство је инсистирало да жандармерија ;броји најмање 6000
људи. 197 Међутим, окупатор то није прихватио. Са територије појединог среза у жандармерију се могло примити до< 200 људи, што ј е укупно износило око 3.000 жандарма. 198
Послије потпиоивања споразума ЂуканО'Вић — Бироли приступило се реортанизацији жандармерије. Тај процес је, међутим, био
доста опор — трајао је неколико' мјесеци, готово' до краја 1942. године.
Приликом формирања, крајем маја и почетком јуна 1942. тодине,
у жандармарију су .ступали припадници националистичких формација, без нарочитог одабирања и без жандармериј,скаг искуотва. То су
претежно били сељаци, односно шрађани ко ; ји су у ж'андармерију ступили углавном ради плате и „што се некуда морало 'ићи", па за тај
позив нијесу показивали веће интерееовање.199 Било ј е случајева да
поједини сељаци — жандарми једноставно нијесу хтјели да врше своју
дужнаст, изузев пад цритискам и контролам, тако дасунекежандармеријске станице марале бити расформиране.200 Због тога су четничке
старјешине предузеле мјере да у наву, реарганизовану жандармерију
ступе бивши дугословенски жандарми, граничари, подофицијри ових
родова вој-ске, финанси и „опробани национални борци".201
192 АИИ—Т, III 1—7 (4,2), Извјештај ПК К П Ј Централном комитету од 15.
новембра 1942.
193 ЈБ. Анђелић, Град на Тари, 331.
194 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—787 (Писмо непознатог аутора од 25. августа 1942).
195 Зборник
НОР, III, 4, док. 2,19, Споразум Б л а ж а Ђукановића и Пирција
Биролија.
198 АИИ—Т, I X 1 а — ( 4 2 ) , Писмо Ђорђија Лашића Б л а ж у Ђукановићу од
10. јуна 1942; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—787, Писмо непознатог аутора од 25. августа
1942.
197 АИИ—Т, I X 1а—31 (42), Писмо Ђорђија Лашића од 10. јуна 1942.
188 Исто, I X 1а—248 (42), Распис Павла Ђуришића од 15. октобра 1942.
19» Исто, I X 16—146 (43), Писмо Лазара Оташевића Б л а ж у Марковићу од
августа 1942; Исто, I X 1а—,161 (42), Релација Пјешивачког батаљона; I X 1а—163
(42), Релација Загарачког батаљона; I X 1а—165 (42), Релација Вражегрмског националног батаљона.
200 Исто, III 1—7 (42), Извјештај ПК К П Ј од 15. новембра 1942.
го1 Исто, I X 1а—248 (42), Распис Павла Ђуришића од 15. октобра 1942;
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—220, Обавјештење Штаба 1. батаљона Зетског четничког одРеда од 12. новембра'1942.
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У току нспрекидпих хајки и потјера пошнуо је или похватан велики број герилаца — комуниста, али је највећи дио група ипак успио
да 'Се одржи у току љета. Сјредином јесени 1942. године партизанске
снаге у Црној Гори и Санџаку бројиле су укупно око 550 бораца, углавном чланова КПЈ, од којих на ужем подручју Црне Горе око 360,
у Боки Которокој 20 до 30 и у Санџаку оно 150 до 200 партизана.202 И
поред тешких услова и нередовних веза између Покрајиноког, окружних и мјесних комитета, крајем љета 1942. године герилске групе у
Ријечкој и Катунској нахији, никшићком срезу, Бјелопавлићима, Пиперима, Кучима, Дон>ој Морачи, Колашинским Пољима, Васојевићима
и Санџаку појачале су овоју активност. Одржавани су бројни контакти
не само с партизанским породицама већ и са четничким, па и са појединим заведеним еељацима; умножаване су радио^вијеети, издавани
леци ицц.203 Четнички терор и отворена сарадња оа окупатором подстицали су нераоположење у народу, тако да еу оимпатије црема народноослободилачком покрету почеле поново да расту. Због побољшања политичже и екоеомске ситуације, као и повољног развитка међународних догађаја, Покрајинеки комитет К П Ј је током јеееви одлучио
да се од герилских група формирају мање чете, од 30 људи, које би
биле стално у покрету, како би се створили уелови за оружани отпор
четничким потјерним одјељењима. Покрајипски комитет КПЈ је имао
намјеру да формира Главни штаб и један оперативни штаб који би
нвпооредно руководио акцијама против окупатора и његових сарадника — четника и сеиаратиста. Тешкоће еу се појавиле због наступајуће
зиме. Те еу опасности били 'Овјесни и Покрајинеки К0'митет и герилске
групе. Један број герилаца ј е због тога тражио да се врати у Босну и
да се тамо придружи бригадама. Међутим, Покрајинеки комитет је
очекивао да ће послије савезничког искрцавања у Африци ускоро доћи до отварања „другог фронта", па је због тога одлучио да све герилске групе остану на терену, како би могле оргавизовати општи
народни устанак против окупатора.204 Такво гледиште, међутим, било
ј е илузорно и имало ј е кобне посљедице. Истина, Покрајински комитет
је наредио да се благовремено направе земунице и друга подесва склоништа, како би се у случају потре1бе могли оклонити од потјергаих четничких одјељења. Међутим, ирви снијег је изненадио највећи дио герилских група и затекао их несцремне.205
Развитак међународних догађаја подетакао ј е и четгаичко вођство
да изврши неке припрвме, али у ирвом реду за обрачун с народноослободилачним покретом. Поред онога о чему је већ билО' ријечи, иомагадант Главне националне команде Блажо Ђукановић доетавио је свим
•овојим командантима повјврљиво обавјештвње у коме се каже:
202 Ието, Ш 1—2 (43), Извјештај П К К П Ј Централном комитету К П Ј од 20.
фебруара 1943.
203 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—200, Штаб 1. батаљона Зетског четничког батљона
преноси обавјештење Б а ј а Станишића од 12. октобра 1942; АИИ—Т, I X 1а—254
(42), Извјештај Штаба Колашинске четничке бригаде од 17. октобра 1942.
204 АИИ—Т, Ш 1—7 (42), Извјештај ПК К П Ј Централном комитету од 15.
новембра 1942.
205 Љ. Анђелић, Град
на Тари, 312—326; Саво Јоксимовић, У герили, Титоград 1963.
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„Догађаји у овијету, жоји гори у пламену, развијају се филмском
брзином. Изненађења могу наступити у сваком часу. Ми морамо поћи
потпуно спрвмни у суорет 1великим догађајима, који су ;на помолу". У
вези с тим, Ђукановић ј е наредио „да се остаци партизанских чета
и НЈИХОВИ јатаци по сваку цену угуше за вечита времена и да се на
територији Црне Горе онемогући и у будуће свака појава њихове организације. Летећи >одреди, жандармерија и милиција нека их неуморно гони и уништава. Никаквих обзира према њима не имати. Обавезе
кумства, пријатељских и родбинских веза имају да отпадну. Све оно
што је сумњиво и што не може да се ослободи симпатија према њима
и обзира који их вежу за њихову ранију сарадњу, одмах искључити
из редова националног покрета и одузети им оружје. . .
Од пријема овог наређе1ња повести најодлучнију борбу и прогонити остатке партизанских организација ма где се оне налазиле, и у
току ова два зимска месеца безусловно 'Са њима ликвидирати и очистити читаву територију. Четницима забранити боравак по варошима,
већ морају бити стално на терену, до потпуног уништења 'опасних разбојничких група и њихових помагача. По варошима Обратити највећу 'пажњу на њихове ћелије и окружне комитете, који им дају подстрека у >раду и омогућавају њихову акцију... " 206
Четнички команданти Бајо Станишић и Павле Ђуришић предузели су још крајем љета опсежне припреме за потпуно уништење герилоних партизаноких група у току јесени. и зиме.
Да би се онемогућила исхрана и уопште опстанак партизана у току зиме, Б. Станишић је средином септембра 1942. године наредио да
нико од сељака не смије остати са стоком у планини на зимовнику,
нити било шта од животних намирница оставити на свом катуну. Такође је наређено да се •становништво из појединих мањих заселака
пресели са стоком и животним намирницама у насељенија мјеота у
близини жандармеријских станица, како би се онемогућили и снабдијевање партизана и њихови контакти са становништвом. Командантима четничких батаљона и командирима жандармеријских чета Станишић је издао налог да се ова наредба у потпуности изнрши и „са првим падом снега све мора бити груписано у одређаним местима. После оиога 1времена неће се дозволити гаикоме одлазак у планине или засеоке, а нарочито обратити пажњу, да сељаци не би оставили што од
намирница, сточне хране и другог, чиме би се користили партизани".207
;Нешто касније (15. новембра 1942) команда италијанске дивизије
Ферара,
чије се сједипгге налазило у Никшићу, финсирала ј е рок и
наредила да се становништво које се налази у планинама на сточарењу или је удаљено од својег сталног пребивалишта мора вратити кући
до 30. новембра 1942. године, напомињући да ће свако ко се до тог
датума не врати бити проглашен за одметника „и као такав биће изложен овим репресалијама којима су подвргнути 'одметници-комунисти
и њихови помагачи". Танође ј е наређенода се све породице које имају
своје чланове „међу одметницима" или које буду сматране њиховим
16 259
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—201/(1, Штаб 1. батаљона Зетског четничког одреда
преноси наредбу Блажа Ђукановића од 1. децембра 1942.
207 АИИ—Т, IX. 1а—62 (42), Команда Никшићке жандамеријске чете од 16.
септембра 1942. преноси наређење Баја Станишића бр. 93/42.
206

симпатизерима морају преселити у унутрашњост еела, у куће које за
то буду одређене. Б а ј о Стапишић је ово наређење проелиједио командантима четничких батал.опа и жандармериј ских чета и уоозорио „да
^се у овему поступи по> предњод наредби дивизије, Ферара". 208
Почев од еептембра 1942. године Станишићеви и Ђуришићеви четници интензивирали еу потјере против партизанеких група.
По наређењу Б а ј а Станишића од 1. септамбра 1942. годане, 1, 2.
и 3. активни батаљон Зетеког четничког одреда извршили су покрет
из овојих база у Биочу, Мартинићима и Брезовику у правцу Пипера
и бјелопавлићких планина, у циљу „чишћења" ове територије „од комуниета који су поново почели атитацију у народу цротив националног покрета" 209 У акцији „чишћења" Пипара узела је учешће и жандармерија Кучко-братоношког одреда. Иако еу батаљони извршили
„у потпуности евој задатак", акција није дала готово< никакав резултат. Јадино ј е 2. четнички батаљ^он успио да ухвати једнот партизана. 210
^
Непосредро уочи ове акције командир пиперске жандармерије
Душан Буковић наредио ј е да се похаошени припадници народнооелободилачког покрета и други родољуби из племенског затвора у Церовицама пребаце у жандармеријску (Станицу Равни Лаз. Том приликом
је затвореницима омогућено бјекство'. 211 У в'ези с' ТИМ, четници су приступили хапшењу већег броја људи. 212
Прилихом извођења четничке акције у Пиперима народ је очигледно пружио1 подршку припадницима народнооелободилачкот нокрета. То потврђује и један четнички извјештај, у коме ее каже: „При
пролазу кроз Пипере стекао сам убјеђење да нас овај народ мрзи и
сматра као етрашила". 213
Народ ј е и у другим крајевима пружао подршку партизанским
групама, обезбјеђујући им храну и потрсбне ивформације. 214 Охрабрен
присуством партизанских група, он је видно иаражавао овоје незадовољство према четничком покрету. Због тога су четнички команданти
нашли за потребно да забране етановништву одржаваше контакта са
партизанима под цријетњом смртне казне. Такође ј е поново забрањено
одржавање било каквих окупова, зборова, ноћних и дневгаих сједјељки
и свако „лолитичкоппартијско расправљање и замерање". 215 Али чет208 Исто, IX 1а—66 (42), Обавјештење команде Никшићке жандамеријске
чете од 21. новембра 1942.
209 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—182, Заповијест Јакова Јововића од 3. септембра
1942. за напад на Пипере; АИИ—Т, I X 1а—'282 (42), Релација 3. батаљона Зетског
четничког одреда.
210 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—191/1. Штаб 1. батаљона преноси обавјештење команданта Зетског четничког одреда од 10. септембра 1942.
211 АИИ—Т, I X 1а—2313 (42), Извјештај команданта 1. батаљона Зетског четничког одреда Бају Станишићу од 5. септембра 1942.
212 АВИИ, ЧА, ЦГ-—В—183, Операцијски дневник 1. батаљона Зетског четничког одреда.
2,3 АИИ—Т, I X 1а—230 (42), Извјештај командира Четврте чете 1. батаљона
Зетског летећег четничког одреда од 4. септембра 1942.
214 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—193, Обавјештење штаба 1. батаљона Зетског четничког одреда од 29. септембра 1942.
215 АВИИ, ЧА, ЦГ—П—44, Општина голијска, Крстац од 5. децембра 1942.
преноси наређење команде 3. батаљона Зетског четничког одреда; АИИ—Т, IX
1а—164 (42), Наредба команданта Пиперског одреда (Николе П. Поповића) од 14.
децембра 1942.
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нич>ки команданти >се нијесу задржали само на упозорењима и за'бранама. Зетски четнички одред организовао је лотјерна одјељења која
су имала задатак да крстаре тереном у циљу хватања партизанских
група, цроналажења њихових база и хватања њихових „јатака". Свака активна четничка чета из састава Зетоког четничког одреда формирала је по три таква одјељења јачине вода.218
'Командант Лимско^санџачких четничких одреда Павле Ђуришић предузео је такође онергичне ^мјере у погледу систематског „чишћења" територије дурмиторског, шавничког, колашинеког, андрије'вичког, беранског и бјелопољског среза од „последњих остатака комунистичке банде". Да би се избјегле пријатељске везе и поетигла већа
ефикасност у борби против партизанских група, он ј е наредио размјену у погледу дислоцирања четничких јединица, па су јединице из бјелопољског имале да изводе операције у шавничком срезу, оне из беранског у колашинском, оне из андријевичког у бјелопољском, оне из
колашинског у дурмитороком, ,оне из шавничког у андријевичком, оне
из дурмиторсног у бераноком среву. Јачина ових јединица била 'је цредвиђена на двије чете и оне су м^рале стално крстарити по' терену. Поједине коннретне задатке требало је изводити у заједници са потребним мобилисаним једииицама дотичног среза.
Исхрана ових јединица била је предвиђена овако: остале намирнице из главног четничкот магацина, а месом реквизицијом — од стоке партизанских породица.217
У појединим акцијама, као цриликом „чишћења" Пипера крајем
новембра 1942. године, Ђуришићеве и Станишићеве јединице су садјејствовале. 218
Четнички комацданти су наредили да се према заробљеним патизанима и њиховмм сарадницима драстично проступи. Тако је Павле/
Ђуришић 24. септембра 1942. године издао иаређење својим четницима:
„Сваког ухваћеног номунгасту убити на лицу мјеста сем вођа, ко'је ве: зати и оцровести св^ом штабу. У колико би -се ухватио' са тачним и ооведоченим доказима, који комунистички јатак, без размишљања га убити".219 Приликом извођења једне акције крајем новембра 1942. го1 дине Ђуришић је 'Наредио: „Свакога комунисту — партизана на кога
се наиђе или се у борби ухвати ликвидирати по нратком поступку. На
целој територији кроз коју се пролази претресати терен и куће и свано лице које је сумњиво хапсити. Исто тако похапоити сва она лица
за које се утврди да вдсу сељаци-мештани већ дошљаци. . ,220
Поступак Стаиишићевих четника према припадницима народнооелободилачкот покрета и њихових сарадницима није се разликовао од
п-оступка Ђуришићевих четника. У наређењу 'команданта 3. батаљона
Зетског четничког одреда од 8. децембра 1942. године писало је:
216

одреда.

Исто; АИИ—Т, I X 1а—282 (42), Релација 3. батаљона Зетског четничког

217 Зборник
НОР, III, 4, док. 225, Наређење Павла Ђуришића стр. пов. бр.
576 од 24. септембра 1942.
218 АИИ—Т, I X 1а—156 (42), Наређење Павла Ђуришића стр. пов. бр. 791
од 24. новембра 1942; Исто, I X 1а—278 (42), Наређење мајора Васа Вукчевића, команданта 1. батаљона Зетског четничког одреда.
219 Зборник
НОР, III, 4, док. 225.
220 АИИ—Т, I X 1а—156 (42), Наређење Павла Ђуришића стр. пов. бр. 791 од
новембра 1942.

Од данас па у будуће, принуђен сам приступити иовим и страшним драконскмм шараома иропив овакога онага,
о националну
замисао, јер се више неће до
реном и напаћеном народу, поноио баци гхартизански мрачни крволочни јарам 1на ират, већ ће ое гао сваку ,цвну томе стати на ирај.
Зато, нека зна цио народ овога ореза, да сваки ухваћени партизан, ЊИХЈОВ јатак и сарадник, као и преко обаиештајца ове команде ухваћени <симпатизер истих, биће стрељани на лице мјеста и то у дотичном селу и пред овојим сел>ацима међу којима ое такав безумгаик
нађе. . .
Са овим овлашћуј ем своје командире јединица да ,на својим реонима кога ухвате да сарађује ,са комунистима, додаје им храну и остало на лицу ,места ст-рељају, одредивши ,им при томе у брзо преки вогјни
суд од четири члана и по кратком моступку са кривцем поступити а овај штаб писм-ено известити са изношењем укратко кривице стријељанога. Преки војни суд образоваће се из састава чете а само стријељање изгаршиће цијела чета. . . " 221
Поступак четника према припадвицима народноослободилачког
покрета и шиховим сарадницима регулисан ј е посебном уредбом предсј^дника Глаонпг националног одбрра Блажа Ђукановића, која ј е објављена 7,. децембра 1942. године. По тој уредби, поред партизана који
су се налазили ван домашаја окупаторске и квислиншке власти, „овако лице, које се одметне од домаће националне власти, у :циљу хајдуковања или пропагирања комунизма, анархизма и уопште противу националног дјелања, сматра се за одметника", а свако лице које „принрива. одметника или га помаже материјално ,или у ма ком виду твегове
разорне акције, или учини ма што, што би утицало да одметник не буде ухваћен или убијен, омацра се његовим јатаком". За принаднике
НОП-а .и њ1ихове помагаче односно „одмеинике" и „јатаке", како се ови
у Уредби називају, предвиђена јејсљЈртна казна или робија „без обзира
да ли су извршили и које друго кривично дјело" и свако је овлашћен
да може „одметника" убити. За лица која -су знала гдје се налази „од'метник" или ,пак знају да је ,неко „јатак" па то блашвремено не прија\ ве уредба је предвиђала кажњавање робијом.
(
Занимљиво је какве је санкције ова уредба предвиђала према становништву које помаже нарорноослободилачки по1крет: „Ако у прикривању или памагању 'Ојдметника", пише у чл. 5, „учествује више од
X 1 0 лица или цијела једна административна јединица као село, Општина
итд. онда ће се у таме мј,есту изаслати водне јединице националног покрета ко-је ће у том мјесту остати на трошак одметника и јатака, ако су
и ови из тога мјеста све док се одметници не ггохватају или поубијају
или им се газгуби трат из тога мјеста. .. " 222
Поједин« четнички команданти су и мимо ове уредбе примјењивали репресалије, не само према гаородицама припадника народроослободилачкот покрета већ ипрема станоишпптву уопште.223 Команда 3. бата221 АВИИ, ЧА, ЦГ—П—45. Општина голијека преноси наређење команданта
3. батаљона Зетског четничког одреда од 8. децембра 1942.
222 Зборник
НОР, III, 4, док. 230, Уредба о одметницима и њиховим јатацима.
223 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—241, Наређење мајора Димитрија Бољевића, команданта 1. батаљона Зетског четничког одреда од 14. децембра 1942.

ппл

љона Зетоког четничкот одреда 27. новемора 1942. године доставила је
предсједницима општина на падручју никшићког среза наређење у коме се станавништво упозорава да ће према њему бити примијешене
опште репреоивне мјере у случају поиршке народнаослободилачком
понрету. Тако се у авом наређењу каже:
„Саопштите свима становницама подручне Вам општине, да ако
се у неком селу шги засеоку деои да неко од четтника, жандарма, националних вођа или ма ко од бораца из милиције буде рањен, одведен
или убијен, то ће дотично село листам бити уништено — целокупно
станавништво и мушко и женско лично ће свај|игм глав^асма платити, а
њихаве куће, и цела њих01ва имовина 1биће такође уништена.
Такође саопштити, да ако се дозна да су се у нечијој кући појединог села одржавале извјесне конференције и слично, па макар да се
ту у том моменту и не деси ;никакав сукоб, такође ће бити дотично село
уништено. . ." 224
Да би постигли жељени циљ, четнички команданти су упозорили:
„Неће се бирати средства, па ма и читава племена била уништена", што
се дабрим дцјелам падударало >са праксам наци-фашистичних окупатора.225 Четничко вођство се није задржало само .на пријетњама, него
је то и у цракси чинило. О томе овједочи и .проглас Оперативног штаба
народноослободилачког партизанског оиреда за Црну Гору и Боку од
фебруара 1943. године, у каме се каже: „Упоредо са хајкам на партизане, злостављају (четници — примј. Р. П.) њихове фамилије, пријатеље па чак и читава племена што је достигло врхунац". 226
;На плану општих прицрема за отварање „другог фронта", поред
потјера ко-је >су организовали против партизанских група, четнички команданти су наредили и масовна хашпења станавништва. Под удар ове
наредбе пала су сва „сумњива" лица, без обзира на пол и шдине старости.227
По наређењу Б а ј а Станишића, све четничке јединице на територији никшићког, данилавградског и подгоричког среза отпочеле су
•синхроиизавану акцију „чишћења". Од 20. навембра до краја децембра
1942. шдине ухапшено је неколико стотина „сумњивих" људи. У току
свега десет дана, крајем новембра 1942, у Кучима ј е ухапшено 140 људи, а до нраја децембра тај број ,се попео на 177.228 Само у таку једнога
дана (21. децембра) у Брскуту је ухагппено 70,229 а у ЈБешанској нахији
преко 50 родољуба (27. децембра 1942).230 Ово су само дјелимични подаци, јер се бројем ухапшених у осталим општинама не располаже.
Треба само истаћи да ј е хапшење „сумњивих" настављено током цијеле зиме 1942/1943. године.
224 АВИИ, ЧА, ЦГ—П—44, Општина голијска преноси наређење команде
3. батаљона Зетског четничког одреда од 26. новембра 1942.
225 Исто.
226 АИИ—Т, IV 26—21 (43).
227 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—232, Заповијест команданта 1. батаљона Зетског четничког одреда од 20. новембра 1942.
228 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—235, Писмо Влада (Ђукића) Бранку (Радевићу) ОД
29. новембра 1-942; Исто, ЦГ—В—243, Списак ухапшених у Основној школи у
Медуну.
229 АИИ—Т, VIII 1м—1 (42), Власти за вријеме окупације у срезу подгоричком.
230 Према усменој изјави Луке Вукчевића дате аутору 23. марта 1967.
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Прни снијег и период зиме четници су искористили за обрачун са
паргизаноким групама. У периоду «д навамбра 1942. до срадине фебруара 1943. године шима је успјело да осјетно прориједе партизанске групе и убију, 'односно заробе, прама напотпуним подацима, 89 партизана
око четвртину укупних партизанских снага које су се тада налазиле у
Црној Гори.231
Ипак то је био само дио општег плана, адносно четничких припрема, за отварање „другог фронта".
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231 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—235, Писмо
29. новембра 1942; Љ. Анђелић, Град на
јевачки
срез 1941—1944, 281—326; Саво
Крстајић, Дурмитор у НОБ и револуцији,

Влада (Ђукића) Вранку (Радевићу) од
Тари, 312—326; Радован Лекић, АндриЈоксимовић, У герили ,171—269;
Перо
21(1—237.

Г Л А В А

Ш Е С Т А

V- П О Х О Д Ц Р Н О Г О Р С К И Х Ч Е Т Н И К А Н А Н Е Р Е Т В У

Крајем 1942.,гадине силе Осовине трпјеле су поразе на овим свјетским бојиштима. Побједом британских трупа код Ел Аламеина одлучена је битка за Африку. Англо-америчко искрцавање у Алжир и Маооко значило је карак ближе дефинитавном .избацивању осовигаских
снага 'из Африке. Истадремено оа офанзивам у Африци настављени су
снажни напади савезничке авијације на индустријске и војне објекте
у Њемачкој и Италији. Британока флота почела ј е потпуно господарити Срадоземним морем. Прелазак Црвене армије у цротивофанзиву
код Стаљинграда (19. X I 1942) представљао је дефинитивну прекретницу у II свјетскам рату.
Савазнички уопјаси у Африци изазвали су узнемцреност осовинских врховних коиманди. Фашистичка влада је осјећала угроженост и
оаме Итглије, па је предузимала мјере за повлачење дијела 'Својих
сната из Сшјетског Савеза, Француоке и Јушславије. 1 У Хитлеровом
Главном стану се са посебном забринутошћу гледало1 на савезничке успјехе у Африци, јер ј е јужни бок тзв. „Европске тврђаве" био директно њима угрожен, а вјерогаало' се, уз то, да ће савезници по1слије за.узимање (сјеверне Африке предузети инвазију јужних обала Европе,
у ирвом раду Апениноког и Балканског полуострва.
Развитак народноослободилачког покрета ;и велика слОбодна територија у централном дијелу Југославије ужасавали су и забрињавали њемачко врховно командовање, па и самога Хитлера. 2 Таква
забринутост била јееасвим лотична, јер, нараднаослободилачки покрет
који је већ тада озбиљно угрожавао позиције окупатара у Југославији,
у случају савезничке инвазије Балканског полуастрва добио би и много већи значај. Могућност савезничке инвазцје Балкана откривала је
Хитлеру јвдну наву опасност, која је долазила од четника Драже Михаиловића, за које се претпостављало да ће у случају искрцавања ан1 Војимир Кљаковић, Припреме
непријатеља
за IV офанзиву
гледане
по
страним изворима и непријатељским
документима, ВИГ, 2, 1951, 65.
2 Тајна
писма Хитлер-Мусолини
(1940—1943), Загреб 1953 (Хитлерово писмо
Мусолинију од 16. фебруара 1943).
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глоамеричких савезнмка. прећи на шихову страну. Њемачкој Врховној
команди нијесу биле непознате инструкциј е које је Дража Михаиловић добио од овоје владе, да у >случају искрцавања јачих савезничких
•снага или пак слома Њемаца организује устанак у Југославији. 3 Хитлер се такође плашио англо-саксонског пројекта о остваривању евентуалне сарадње између Народноослободилачке вој ске и четника Драже
Михаиловића.4 У овему, одбрана Балкана посташа је једно од животних питања сила Осовине.5
Да би на (вријеме спријечио нежељне посљедице које би биле проузраковане савезничким искрцавањвм, Хитлер је у Виници још у новембру 1942. године, у догавору с командантам Југоистока генералпукавникам Лерсим (Ббћг) и поглавникам НДХ Павелићем, одлучио да
се приступи генералном чшпћењу Југославије. 6 На састанку који ј е
18. децембра 1942. годрше одржан у Хетлеровом главном стану у Растенбургу, у Источној Пруској, коме су поред Хитлвра присуствавали
начелници ;врхав.них команди и министри иностраних послова Њемачке и Италије, одлучено је да се грчке обале и острва утврде, а ,да се
пратив НародноослОбодилачке војеке Јутоелавије предузму замапше
операције, тзв. „Зимска кампања", и да се Југославија „умири до1 црољећа". Одлучано је, такОђе, да се разоружају и четничке онаге Драже
Михаиловића.7 Појединости о зимскај кампањи гребало је утврдити
четрнаест дана касније, на еастанку у Риму.
Уочи еастанка у Риму гроф Ћано је на тражвње Мусолинија припремио меморандум о про<блему четника у Хрватској, Далмацији и Црној Гори. У том меморандуму четнички покрет у овим областима приказан је као веома; опасан.8
На састанку у Риму (3. и 4. јануара 1943) њвмачки командант Ј у гоистока, коме је Хитлер повјерио руковођење предстојећим операцијама, споразумио, се са италијанаком Врховном командом да се зимска
кампања у Југославији изведе по фазама. Операције су планиране под
називом Ше1бз—1, А^етзз—2, \Уе155—3 и Зсћ\уаг2. Планирано је да се у
овим опарацијама уништи Главна оперативна група Врховног штаба
у Цвнтралном дијелу земље, а Италијани су, поред тога, имали задатак да једновремено с главним операциј ама у трећој и чегвртој фази
разоружају четнике јужно од Неретве — у Херцегоиини и Далмацији,
као, и у Црној Гори.9
Међутим, на састанку у Риму, као и каеније, иекрсла су нека
опорна питања, у првом реду у вези са четницима. На инсистирање
команданта Н италијанске армије (Суперслода) генерала Роате (КоаШ),
тражено ;је ад гвнарала: Лара да се и четници ангажују у лрвим фазама операција против партизана. Пошто о томе није могла да ее донесе
Ђуро Кладарин, Слом Четврте и Пете офанзиве,
Култура, Загреб 1954, 44.
Исто, 45, Т а ј к а писма Хитлер-Мусолини,
Писмо Хитлера Мусолинију од
16. фебруара 1943.
5 Велимир Терзић, Битка на Неретви,
Неретва, зборник радова, књ. 1, Београд 1965, 14.
6 Ђ. Кладарин, н. дј., 40.
7 Исто, 39—40; Стево Маодуш, IV и V непријатељска
офанзива
и питање
четника, ВИГ бр. 3, 1951, 47.
8 Дневник грофа Ћана,
381.
8 В. Кљаковић, н. д ј . , 75; С. Маодуш, н. д ј . , 47; П. Томац, н. дј., 13; Ђ. Кладарин, н. д ј . , 42.
3
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дефинитивна Адлука, закључеио је да се тражи сагласност њемачке
Брховне команде.10
На састанку у Загребу, 9. јануара 1943, њемачки и италијански
генерали дефинитивно су утврдили план операција „Вајо—I". 11 Сјутрадан послије овог састанка Роата и Павелић су се опоразумјели да
се упоредо са „Вајс—1" изведе једна носебна операција против партизана од Прозора и Книна у цравцу Гламоча, у којој би учествовали и
црногорски и херцеговачки четници.12 За учешће херцеговачких четничких јединица Павелић није правио питање, јар их је сматрао „домаћим", тј. са подручја НДХ. Међутим, црногороки четници су сматрани
„страним трупама", па |је Павелић иноисгпирао да се те формације не
третцрају као четнички, него као дОбровољачки одреди (добровољачка
антикомунистичка милиција) исоји ће дјејствоватиу саставу италијанских онага, и да се употријебе на ограничено вријеме, а по завршетку
операција да се ^врате у Црну Гору.13 Најзад, Роата и Павелић су се
договорили да у овим операцијама узму учешће. 3.000 црношрских ,и
толико херцеговачких четника.14 Накнарно је између Супарслоде и
гувернара Црне Горе утврђено да у операцијама Вајс—1 узме учешће
4.000 црногороких четника.15
Роата је 12. јануара тражио од Врховне команде да се одобри опоразум с Павелићем у погледу четничког учешћа у операцијама, образлажући то потребом да се продуби јаз између четника и партизана.16
Италијанска Врховна команда ј е 16. јануара одобрила привреману употребу 'црногорских четничких формација у смислу споразума
Павелић—Роата.17
Истога дана када је стигло одобрење Врховне команде, командант
II армије тенарал Роата је издао оперативне задатке херцеговачким
и црногороким четницима и доставио их комацдама 6. и 18. армијокскг
корпуса.18 Четничке формације су добиле задатак да развију овоју
дјелатност између 6. и 18. армијоког корпуса и „очисте" од партизана
посебно зоне Гламоч, Ливно и Томиславтрад. Херцеговачки четници су
имали да дјејствују правцем Книн—Гламоч, а црногорски са истока
правцем Прозор—Гламоч.19 Предвиђепо ј е да операције трају 15 до 20
дана. Међутим, без Обзира на почетак, операције црногорских четника
10 Ђ. Кладарин, н. д ј . , 42; Документи
о издајству Драже Михаиловића,
док.
200, Телескрипт Суперслоде Врховној команди од 12, фебруара 1943.
11 Ђ. Кладарин, н. д ј . , 52.
12 Исто, Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 200, Телескрипт Суперслоде Врховној команди од 12. јануара 1943; Исто, док. 202, Телеграм Суперслоде италијанској мисији у Загребу од 15. јануара 1943.
13 Исто, док. 200, Телескрипт Суперслоде Врховној команди од 12, јануара
1943.
14 Исто, док. 202, Телеграм Суперслоде италијанској мисији у Загребу од
15. јануара 1943.
15 Исто, док. 208, Телеграм Пирција Биролија Суперслоди од 17. јануара
1943; Исто, док. 212, Радиограм Команде окупационих трупа у Црној Гори Суперслоди од 20. јануара 1943.
16 Исто, док. 200, Телескрипт Суперсолде Врховној команди од 12. јануара
1943.
17 Исто, док. 201, Телеграм Врховне команде Суперслоди од 15. јануара
1943.
18 Исто, док. 204, Телескрипт Суперелоде од 15. јануара 1943.
19
Исто.
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марале су бити занршене најкасније до 20. фебруара, ,када је бил,о предвиђено да се заврши операција „Вајс—1", односно' да почне „Вајс—2". 20
Роата ј е наредио камандантима 6. и 18. корпуса да се строго води рачуна да четничке формације ни у току н-и послије зав,ршет,ка операција
не дођу у додир са њемачким трупама ,и усташама. Он је такође наредио да се чегничним јединицама придада потребан број италијанских
официра, који би над њима вршили надзор и водили рачуна да се избјегну инциденти према хрватском стансквништву.21
Херцеговачки четнични одред јачине око 3.000 људи, под командом Петра Баћовића, пребачен је око 18. ј-ануара италијанским превозним средствима у рејон Книна, гдје је добио задатак да дјејствује
у оквиру италијанаке дивизије Бергамо.22
Полазак црногораких четника био је условљен обезбјеђењем транспрртних -рредстава до Прозора.23
Четничко вођство, у Црној Гори изнршило је темељне припреме
за учешће у операцијама Вајс-1.
Још на саетанку у Зимоњића Кули (12. јула 1942. године), Дража
Михаиловић је изнио свој план да ее ангажовањем Динарске четничке
динизије на правцу Босанско Грахово-Ливно-Томиславград и у координацији с херцеговачким и босанским четницима уништи групација партизанских онага око Врховног штаба у западној Босни и запосједне
каридор Лика-Далмација-Херцегавина, с оелонцем на Црну Гору, и на
тај начин обезбиједи овај дио јадранске обале за евентуално искрцавање савезника.24 Двадесет оомог августа 1942. Д. .Михаиловић је издао
наређење хомандантима источне Босне, Херцеговине, Далмације, Лике,
југозападне Босне за почетак операциј а.25 Међутим, (овај покушај, као
ни неколико наредних, није успио. Напротив, крајем 1942. године четничке снаге у јужној Лици, Гацкој долини, Плашком, Горском котару
и Книнској крајини захватила је општа криза. 26 Због тага ,је четничко
руководство ,на Сушаку упутило' мемарандум команди II италијанске
армије, тражећн помоћ. У меморандуму се, паред осталог, тражило да
се из заробљеништва допреми 1000 граничара е одгаварајућим бројем
официра, или пак 500 црногррских четника који би остали на том подРУЧЈУ док не ојачају четничке онаге.27 Пошто су Италијани одбили да
испуне тај захтјев, четничком еођетву еа Сушака преостало је да тражи помоћ од четничких енага из друшх крајева земље. 28 Италијанске
окупационе власти нијесу се цротивиле ангажовању бројних четничких формација против главнине партизанских снага, али су се усташе и Њемци противили извођењу четничких операција у њемачкој
акупацианој зони на подручју НДХ — због покоља који еу ови извр20 Исто. — У Роатином наређењу од 15. јануара к а ж е се: „На дан 20. фебруара црногорске формације морале би се већ налазити источно од Неретве".
21 Исто.
23 Ђ. Кладарин, н. д ј . , 56—57.
23 Документи
о издајству Д. МихаиловиУга, док. 204, Телескрипт Суперслоде
команди 6. и 18. арм. корпуса од 15. јануара 1943.
24 Издајник и ратни злочинац Д. Михаиловић пред судом, 30—31.; Ђуро Станисављевић, Појава и развитак четничког покрета у Хрватској 1941—1942. године,
Историја X X века, Зборник радова, IV, 122—131.
25 Издајник
и ратни злочинац Д. М. пред судом, 32.
26 Ђ. Станисављевић, н. д ј . , 133—134.
27 Исто.
2в Исто.
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у августу и 'септембру 1942. годвдне над муслиманоким и хрватским становништвом у Фочи, у предјелу Неретве, Имотском, Биокову,
Љубушном, Вргорцу, Широком Бријегу, Плочама, Макарсиој, полуострву Пељешцу, Дичну, Дугом Лољу, Горњем и Доњем Долцу.29
Четничка Врховна команда је у децембру 1942. тодине предузела
мјере да се униште „и последњи остаци комунистичких банди, који су
привремено нашли склониште у једном делу Босне". 30 Мобилизација
четника за поход на Босну понела ј е првих дана децамбра, јер се очекивало да операције почну средином децембра.31 За ове операције било је предвиђено 1500 црногорских четнина. За команданта опарација
одређен је мајор 3. Остојић, који је добио наређење да 12. децездбра
1942. крене на пут преко Шавника и Автовца, тдје га ј е ,имао сачекати П. Баћоиић.32 Истовремено, Д. Михаиловић ј е наредио Павлу Ђуришићу да код гувернера Црне Горе издјејствује превозна средетва
која ће црнотораке четнике пребацити од Никшића до Јабланице, 33 а
Јавђевићу — да од команде II армије обезбцједи дозволу за легалан
пролаз од Јабланице преко Ливна за Гламоч.34
Међутим, датум одласка помјерен ј е од средине на крај децембра, а затим на срадину јануара, тако, да су се припреме з а поход на
Босну уклопиле у црипреме за окупаторокопквислиншку Операцију
„Вадс—I". 33
Орвобитно се мислило да у походу у Боону узму учешћа -само активни (стални, легални) четници. Међутим, (Михаиловићевом -директивом бр. 1 од, 2. јануара 1943. шдине ова акција је добила шири карактер. Михаиловић је, наиме, наредио да се у овој операцији ангажује
јадан корпус у околини Оточца под комаедом мајора Бјелајца јачине
2000 људи, к-орпус попа Ђујића такође 2000 Љ'уди у рејону Грачаца и
Ловинца, -корпус херцеговачких чет-ника од 3000 људи под командом
Петра Баћовића у реј-ону ,Книна, (Стрмице и Плавног, Косовска бригада од 600 људи у околини Дрниша, корпус црношрских четника јачине
3000 људи под командом Баја Станишића у рејону Доње Јабланице и
Раме, срадњобосански корпус капетана Митрановића у области
луке, Мркоњић-Града и Јајца тако-ђе са 3000 људи. Поред тога,
илов-ић ј е за -ову операцију предвидио и резерву Врховне команде од
4000—5000 људи под командом Павла Ђуришића.36
ШИЈХИ

Б

а

њ

а

-

М

и

х

а

-

29 Петар Качавенда, Криза
четничког покрета Драже Михаиловића
у дРУгој половини
1942. године, Историја радничког покрета, Зборник радова 1, Е>еоград, 1965, 282.
30 АИИ—X, I X 1а—306 (42), Штаб Колашинске бригаде 23. децембра I 9 4 2 преноси наређење команданта Ј1СЧО односно Врхов-не команде.
31 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—241/1, Штаб 1. батаљона Зетског четничког о,ДРеДа
преноси наређење В а ј а Станишића од 5. децембра 1942, Документи о и з д а ј с т в у
Д. Михаиловића, бр. 2084, од 11. децембра 1942.
32 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 453, Депеша „Чиче" (Д. м и ~
хаиловића) бр. 2086 од 11. децембра 1-942.
33 Исто, док. 369, Депеша Д. Михаиловића бр. 2089 од 11. децембра 194234 Исто, док. 368, Депеша Д. Михаиловића бр. 2084 од 1.1. децембра 1
35 АИИ—Т, I X 1а—308 (42), Наређење Штаба Колашинске бригаде оЏ 2 4 '
децембра 1942; АВИИ, ЧА, ЦГ-^В—237/3, Наређење штаба 1. батаљона Зетскот
четничког одред^а од 25. децембра 1942; Исто, ЦГ—В—56, Наређење штаба Л ^ Ч О
стр. пов. бр. 941 од 20. децембра 1942.
38 Издајник
и ратни злочинац Д. Михаиловић
пред судом, 36; Мишо Л е к 0 "
вић, Планови Драже МихаиловиНа
за уништење „партизанске
државе"
у
за^адној Босни у другој половини 1942. године, ЈИЧ, 1—2, 1966, 79.
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У циљу 'огтравођења Михаиловићеве директиве, четгогчеко руководспво у Црној Гори ј е предузело потребне мјере -за прикупљање добровогаца. Предсједиик >главноггаационал^ногоД&ора и комаидант „националнмх трупа" за Црну Гору иСанџак Блажо Ђукановић и каманд а н т Л и м а к о - с а / н ц а ч к г и х ч е т н и ч н и х ' О д р е д а П а в л е Ђуржпић Објајвили су
проглаое, у којимасуоозвали своје присталице да се упишу у
дабровољачке чешничке одреде за иомоћ личним и босашским четницима.37 Да би та анција што потпуније уопјела, Бајо Станишић је васкрсао евоју команду Народне војске Црн-е Горе и Херцешвине. Он је
овластио групу истакнутих четника да у његово име организује скупове „интелектуалаца и прадредника" на подручју никшићког, даниловградског, подгоричког и цетињског среза ради потпунијег организовања црипрема за поход у Босну. Истанремвно су упућени апели комацдама мјеста Никшић, Данилозград, Подшрица и Цетиње да дозволе ове окупаве и да им омогуће и олакшавају најхитније одржавање. 88
Поред тота, Станишић је наредао да се V овим срезовима организује
писмено изјашњавање интелектуалаца, трговаца и других истакнутијих грађана хаће ли или не ићи у Босну. За еваки срез била је установљена посебна књига.39 И на подручју Лимеко-санџачких четничких
адреда четничко рукаводство ј е настојало да што већи број интелектуалаца, првенствено млађих, пође у Босну. 40
Међутим, четничко вођство у Црној Гори није лостигло никакав
успјех, не само прикупљањем добравољаца него ни писменим изјашњењем. Напротив, изазвало је видно незадавољство у народу.
п о с е б н е

Токам јесени 1942. године расположење народних ^маЈса у Црној
Гори, као и политичка ситуација уопште, почели су осјетније да се
развијају у корист народноослободилачког погарета. Томе -су допринијели повољна међунароина ситуација (са1везнички успјеои у Африци,
противофанзива код Стаљинцрада), активност герилеких група на терену, успјеси партизана у западној Босни (о чему су народне (масе еазнавале не еамо преко вијести које оу ширили партијски камитети и
герилске групе него и цреко четничких извјештаја и ваређења), еурови четнички терор не само' над нрипадницима и присталицама народноослободилачког покјрета него и над народом уопште и, најзад, отворена еарадња и братимљење четника са окупатором.41 Ове ј е то утицало да не само појединци већ и мање групе л>уди напусте четничке и
сепаратистичке редове и траже додир с партизанима.42 Појачани чет37 АИИ—Т, I X 1Ц-Ј16 (43), Проглас Б л а ж а Ђукановића (без датума); АВИИ,
ЧА, ЦГ—П—136, Проглас Павла Ђуришића под насловом „Браћо, Босна нас зове".
38 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 56, Писмо штаба Зетског
летећег одреда од 11. јануара 1943.
39 РСУП—Т, нерегистровано, Команда Народне војске Црне Горе и Херцеговине, Главни штаб бр. 154 од 21. јануара 1943; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—141, Писмо
мајора Бошка Павића Б а ј у Станишићу од 4. фебруара 1943; Димо Вујовић, Године ратне (из борбе у Цетињу и италијанским логорима 1941—1943), Београд
1968, 183.
40 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—56, Наређење штаба ЛСЧО стр. пов. бр. од 29. децембра 1942.
41 АИИ—Т, III 1—7 (42), Извјештај ПК К П Ј Централном комитету од 15.
новембра 1942; Исто, Ш 1—2 (43), Извјештај ПК К П Ј Централном комитету од
20. фебруара 1943.
42
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Исто.

нички терор и пад првог снијега отежали су политички рад лартијских
организација и партизаноких група у народу, али та нијесу могли саовим онемогућити.
У вези са четничком мобилизацијом за покод у Босну партијсни
комитети и руковадсгво народноаслободилачкаг пакрета у Црној Гори предузели >су 'Одређене оцјере.
Окружни камитет К П Ј — Беране издао ј е 3. јануара 1943. године директиву мјесним комитетима и бироима ћелија да лешлизвани
чланови ИПЈ и ОКОЈ-а, омладина и пријатељи народноослободилачког
панрета безусловно одбију позив за тобилизацију
<и да пређу у илегалност.43 Од тога су изузети чланови К П Ј које су мјесни комитети одредили да иду са четничким јединицама са специјалним задацима (да
организују обавјештајну службу, изазивају 1пинику и организују бјекство са фронта).44 Истовремено су партијским арганизацијама дати
задаци да изводе акције .мињег обима против окупатора и четника, .у
лрвом реду на комуникацијама, како би н»ихове снаге деморалисале и
везале за тај терен дио 'снага предвиђених за франт.45
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Покрајиноки камитет ;КПЈ ј е насебним прагласам позвао ове заведене да напусте непријатељске редове и да се прикључе Народноослободилачкој војсци и партизаноким одредима.47
У црогласу тек формираног Олеративног штаба руководство народноаслободилачког покрега у Црној Гори ј е упознало црногарски
народ са међународнам политичком ситуацијом и успјесима Нардноослобадилачке војске која се приближавала границама Црне Гаре, позивај-ући га да се одупре четничкој мобилизацији и да овоје оружје онрене лротив окупатора и његавих сарадника, јер су му они једини
непријатељи.48
Руководство НОП-а у Црној Гори ј е доапло до резолуције четничке канференције у Шаховићима (од 30. новембра, 1. и 2. децембра
1942), каја је изражавала основне елементе четничког програма, па ј е
на основу тога упазорила народ Црне Горе, Боке и 'Санџака да му се
спрема нова кланица. То важно упозорење објављено је у прогласу
Опаративног штаба, у каме се каже: „Досадашњи незапамћени терар
и систематски покољ које су извршили по овим нрајенима Црне Горе,
пашће у заборав према новом терору и клању (у оригиналу стогји клањем — цримгј. Р. П.) које спремају за читав народ у -колико не буду
сцријечени в^ашим отпором и борбом партизана". 49
43 АИИ—Т, II 3—42 (43), Директива ОК К П Ј — Беране од 3. јануара 1943;
Р. Лекић, н. д ј . , 330—332.
44 Исто.
45 Исто.
46 О. Цицмил, н. д ј . , 197—189.
47 АИИ—Т, П 1—28 (43), Проглас ПК К П Ј црногорском народу, народу Боке
и Санџака од фебруара 1943.
48

АИИ—Т, I X 26—21 (43), Проглас Оперативног штаба народноослободилач-

к и х одреда з а Ц р н у Г о р у и Б о к у ф е б р у а р 1943.
49
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I

Ак-швност снага нарсвдноослободилачкот понрета доприниЈела Је
снажном античетничком расположењу маоа у вријеме мобилизације
за лоход у Босну, односно на Неретву, у шта се ан у ствари претворио.
Није био риједак случај да чак и такозвани актишни (стални) четници одбију да иду у Босну. Из Прве чете Прваг батаљона Зетског
четничког одреда од 25 четника колико је првобитно било одређено да
иде у ову акцију њих 12 ј е одбило да лође, тројица су из непознатих
разлога замијењони, а један је био нод знаком литања, тако да практично 64% људства чете није жељело да учествује у овој операцији.30
Због тога је комацдант батаљана морао да упути пријекор чети: „Одзив људства те чете у многоме изненађује, што је доказ довољног несхватања будућпости што ће се имати у в:иду".51
То, наравно, није био усамљен случај, већ општа појава, у мањим или већим размјерама, у свим крајавима Црне Горе.
У писму команданта 1. дурмиторске бригаде од 10. јануара 1943.
гадине пише како се :на његовом подручју наводно због тога што он
не иде „ств^рило велико незадовољство неће иико да иде избјегавају
на разне начине, тако да ту имам муку". 52 Наравно, ово се незадовољство није створило због тога што је нрвобитно било одлучено да командант 1. дурмиторске бригаде не иде за Босну, већ је то био изшвор.
Накнаднам одлуком команцант је пошао за Босну, односно на Неретву,
али ј е и поред тога 1. дурмитарока бригада ириликам првог судара с
партизанима комплетна дезвртирала с иоложаја, а њено људство вратило се сво-јим кућама.
Људи су |се донијали на разне начине како да избјегну полазак за
Босну. На подручју Колашинсхе бригаде, а разумије се и на подручјима других, јављали су се за покод старији људи да би заштитили свогје синове, или болесна браћа намјесто здравих. О томе свједочи и наређење Павла Ђуришића од 18. ;ануара 1943, у коме стоји: „Приликом
одређивања војника за Босну многи четници нису одговарали цредвиђеним условима, било да су старр.с, балешљиви или неповјерљиви. Лично сам се уверио, да су комацдачти батаљона
одређивања
53
свога људства одређивали л>удство поиршно". Паред тога, на подручју Лимско-санцачких четничких одреда био ј е знатан број и људи
који се нијесу хтјели одазвати поор^ву, као и оних који нијесу могли
ц р и л И к о м

50 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—237/3, Наркђење штаба 1. батаљона Зетског четничког одреда командиру 1. чете од 25. децемОра 1942.

Исто.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—139, Писмо Ничоле Бојовића Бају (Никићу) од 10.
јануара 1943.
51
52

53
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А И И — Т , I X 1а—85 (43).

избјећи мобилизацију али су зато успјели да са главног зборишта, из
Колашина, -побјегну жући.54
Четницима ј е било омогућено да организују лрипреме за поход
на Боону и у цетишаком и бароком срезу. За 'разлику од других1 крајева, гдје су због слабог одзива, прибјегли мобилизацији, у ова два среза, који су третирани као територија Крста Поповића, четничком вођству је дозвођено -оамо прикупљање добровољаца.55 И поред таквог
начелног договора четници су понагдје, као на оримјер на Цетињу,
вршили притисак на грађане, тражећи да се лиемено изјасне у вези с
походом на Боану.56
Сепаратистичко вођство, и иоред извјеоног орипшжа који ј е на
њега врншо окулатор, није жељело да његове оружане формације узму учешће у походу у Босну, чак ни симболично, процјењујући да је
једна таква акција авантура која се мора завршити неуспјехом. 57 С
друге пак стране, оно ,је настој:ало да омете ову четничку акцију у
циљу поотизања политичког престижа. У почетку, тј. у току четничке
кампање за поход у Босну, у току децембра 1942. године, сепаратисти
су, очекујући постизање споразума са четничким вођством, вршили потајну агитацију против ове четничке а(кције.58 А када су сви њикови
покушаји пропали а четничко вођство одбило да одговори на лредлоге
Крста Поповића, они су отворено иступили против четничке >мобилизације за поход у Босну, у фебруару 1943. године.59 Сепаратисти су ту
дрилику искористили за општи напад на четничко вођство. Из тог времена сачуван је један летак у коме су оштро нападнуте четничке вође
Блажо Ђуканоиић, Бајо Станишић и Павле Ђуришић. У овом летку
сепаратисти осуђују и поход, за Боону, покоље Муслимака које су чет54 АИИ—Т, I X 1а—48 (43), Штаб Колашинске бригаде преноси наређење
Павла Ђуришића пов. бр. 27 од 14. јануара 1943. — Ђуришић је предузимао мјере да се појаве дезертерства спријече:

„Све оне четнике", пише у његовом наређењу, „који се нису јавили и одазвали позиву у акцију за Босну, лишити слободе и стражарно спровести овоме
штабу ради даљег поступка. Изузетака у овом погледу не може и не сме бити.
Све оне четнике, који су самовољно без одобрења претпостављених старешина, напустили Колашин тј. положај и одбегли својим кућама пре издатог
наређења за то, разоружати, лишити слободе и стражарно спровести за Колашин.
Скрећем пажњу старешинама на тачно извршење овога наређења, јер се
дисциплина и ауторитет организације морају одржати на завидној висини".
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—'1548, Сепаратистички прглас (без датума); Исто,
ЦГ—П—-14, Оглас Националног одбора Будва.
55

Д. Вујовић, Године ратне, 183.
РСУП—Т, нерегистровано, Писмо Петра Пламенца из Милочера Крсту
Поповићу од 10. јуна 1943; Исто, Писмо П. Пламенца Новици Радовићу, на Духове 1943.
56

57

58 АИИ—Т, III 1—2 (43), Извјештај ПК К П Ј Централном комитету К П Ј од
20 фебруара 1943.
119

Исто.
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ници извршили у Санџаку и нападају уопште политику четничког покрета и југословенске емигрантске владе. 60
Сепаратисти су одржали неколико зборава на којима су јавно иступали против похода у Босну.61 Један од најзапажениј,их зборова, у
чијем 1арганизавању ј е учествовала цетишска партијска организација,
одржан је на Цетињу пред станам Блажа Ђуканавића. На њему је манифестовано народно расположење које ј е изражено кроз пјесму: „Ово
, коло што се .креће у Босну >га ићи неће"®2
-—
Под утлцајем 'Општег нерасположења које је изазвала четничка
агитација, грађани Цетиња су се највећим дијелам изјасвили (писмено) против одласка у Боону.63
Сепаратистичко вођство је настојало да на овом питању добије
што 1више присталица и еавезиика за свој покрет. Због тога је радо
примало под своју заставу све 'Оне који су бјежали од четничког терора, као и оне који -су се код њих 'склањали да б:и избјегли мобилизацију за Басну. 64 Сепаратиети су развили живу ироиаганду и код му•слиманског живља, како у Подгорици тако и у Оанџаку, пружајући му
моралну подршку и обећавај ући ломоћ у оружју. 65
'
Почеткам 1943. године сепаратистичко вођство ј е послало у Подгорицу дотадашњег начелника штаба Ловћенске бригаде Блажа Марковића, еа задатком да од присталица бивше Црнагорске федералистичке странке и сепаратиста из иодгоричког 'Среза фармира илегалну
бригаду.66 Према мемоарима Блажа Марковића, на сједници истакнутих сепаратиста у Лодгарици, 6. фебруара 1943. тодине, уовојена је
формација такозване Зетске бригаде.67 О својој акцији сепаратисти су
60 АЈВИИ, ЧА, ЦГ—В—'1548, Сепаратистички летак (без датума). — Овдје
се, поред осталог, к а ж е : „Црногорци, из изложеног ви видите и искусили сте на
својим животима, чашћу и имању ко се све крије под именом националног
покрета... Ђукановић, Станишић и Ђуришић и његови плаћеници, они желе да
помоћу терора под окупатором да приморавају народ за остварење својих циљева, успостављањем онакве државе проституисане, лупешке Југославиј^, са
трговачком династијом Карађорђевића која је у остваривању својих ж е љ а загазила у недјела равна најобичнијим злочинима. Можете мислити каква би била
држава у којој би били министри равни Ђукановићу, Станишићу и Ђуришићу и
њима сличним злочинцима.
Увијек имајте на уму да сте Црногорци и мислите црногорски. Групишите
се и сложно одбијате од себе издајничку пропаганду Драже и његових помоћних агената којих је препуна Црна Гора".
61 АИИ—Т, III 1—2 (43), Извјештај ПК Централном комитету К П Ј од 20.
фебруара 1943.
62 Д. Вујовић, Године
ратне, 183.
63 Исто.
64 АИИ—Т, III 1—2 (43), Извјештај ПК Централном комитету од 20. фебруара 1943.
«5 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—307, Обавјештајни извјештај штаба Зетског четничког одреда стр. пов. бр. 358 од 7. фебруара 1943; Исто, ЦГ—В—1548, Сепаратистички летак (без датума).
66 Мемоари Б л а ж а Марковића (рукопис).
67 Исто. — Формација бригаде, која је требало да има 10 батаљона изгледала је овако: командант бригде Шћепан Лазовић, командант Доњозетског батаљона Ј а к о Мараш, Горњозетског — Петровић, Подгоричког — Богдан Шаковић,
Љешкопољског — Ристо Маркуш, Горњокучког — Перо Мићковић, Доњокучког
— Јагош Ивановић, Братоношког — Гавро Ђелевић, Ровачког — Милутин Б у л а товић, Спушког — Томан Шарановић и командант Пиперског батаљона Перо
Вуковић (замјеник Томаш Грујовић).
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о-бавијестили надлежне окупационе власти. Међутим, ова сепаратистичка замисао није реализована.
Занимљиво ј е да су свпаратисти на зборовима које су одржавали
у знак протеста против четничкот похода у Босну избјегавали да нападају народноослободилачни понрет и његово руководство.68
На твриторији Крста Поповића била је непгго подношљивија си• туација и тарор над народом вршен је у мањој мјери него' у крајевима под четничком влашћу. Због тога појадцнци, па и трупе људи, углавном симпатизври НОП, и раније, прије органиозвања четничких
припрема за поход у Босну, бјежећи од четничког терора прелазили су
на територију Крста Поповића. Чак је и у његовим оружаним фо^рмациј-ама било прилично присталица народноослободилачкот покрета.89
Покрајински комитет КПЈ радио је на продубљивању супротности између четтничног и сепаратистичког, однооно федералистичког понрета, дајући извјеону подршку овом посљедњвм. Истина, он ј е нападао и сепаратистичко вођство, али је сепаратистичке, односно федералиотичке масе настаој ао да придобиј е за народноослободилачки покрет.70
Непосредно уочи четничних припрема за поход у Босну успостављени
су неки -контакти са нижим федералистичким функционерима. У току
самих припрема партијско руководотво је пружило подршку античетничкој акцији сепаратиста, избјегавајући уобичајне нападе на ТБИХОВО
руководство и стављајући им у изглед помоћ у случају оружаног сукоба са четницима.71
Четничко' руководство ј е било озбиљно узнемирено овом активношћу свпаратиста. Оно ,је неколико пута достављало предлоге окупат-ару да ликвидира зеленашки покрет. Уочи поласка у Боону, односно на Неретву, оно је доставило окупатору ултиматум да се зеленаши
линвидирају као локрет мирним путем, истакавши да ће у прошивном
бити лринуђвни да употријебе сишу како1 би „спасили наш народ". 72
У међувремену четнички команданти Блажо Ђукановић, Ба-јо Станишић ,и Јаков Јововић са једном јединицом непознате јачине изврш-или
су поход од Даниловграда у правцу Чева, под изговором помена неком
нацианалисти.73 Италијанока обавјештај|на служба ј е сазнала за овај
ПОХ-С1Д !и благовремвно оба-вијестила се-паратистичко вођство. -По- наређењу Крста -Попов,ића, Душан Букавић је са својим батаљоном пресрео четнике код Бешина убла, у Загарачу, и позвао их да се -врате,
ст-ављајући им до знања да ће у лротивном -на њих отварити -ватру.
Четничко вођствО' није било спремно да у том тренутку улази у оружани сукоб >оа сепаратистима, па се ова једивица вратила необављена
посла.74 Међутим, четничко вођство је, ускоро затим, зажалило што
68 АИИ—Т, III 1—2 (43), Извјештај ПК Централном комитету К П Ј од 20.
фебруара 1943.
60 Д. Вујовић,
Године ратне, 182—183.
70 АИИ—Т, 1—2 (43), Извјештај ПК Централном комитету К П Ј од 20. фебруара 194-3.
71 Исто.
72 АИИ—Т, нерегистровано, Писмо (концепт) непознатог четничког команданта италијан^ком гувернеру.
73 Исто; Мемоари Б л а ж а Марковића.
74 Исто. — Наши извори се не слажу у погледу датума овог инцидента.
Према концепту писма непознатог четничког команданта (без датума) италијанском гувернеру дало би се закључити да је до овог четничког похода дошло 14.
фебруара.
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ј е пропуетило ову прилику. БЈи пуну недјељу дана послије одласка ирве четничке групе на Неретву, Б л а ж о Ђукановић ј е писао Б а ј у СтанишИћу: „Тешкоћа као што знаш ,има највише од ових зеленбаћа. Али
се и то ггитање мора рашчиопитипо аваку цијену. Погријешили смо- што
приликом поласка у Босну нијеомо поетавили тај услов (Италијанима
—• примј. Р. П.) и уклоиили их еилом оружја па онда пошли за Босну,
али што није тада учињано учињет ће се сада, другог излаза нема". 75
До тога, међутим, аије никада дошло.
Тако еу четници у припреми з а поход у Босну претрпјели крупан неуспјех. Ово,м акцијом они су изазвали народно незадовољство
го1тово у свим ;крај евима Црне Горе.
У писму Окружног комитета К П Ј — Беране од 3. јануара 1943.
године конетатовано је: „На првом мјесту цримјећује се слабо расположење код оних који су позвати на фронт. . ." 76
Међутим, најпотпунију слику народног незадовољства насталог
усљад кампање за поход у Босну пружа извј ештај номоћника команданта Зетског четничког одреда од 4. фебруара 1943. године, у коме
пише:
„Имам обавјештење, а и лично сам констатовао, да у последње
време влада велико незадовољство у народу, а нарочито међу интелектуалцима. Лостоје разне примадбе и критике, упућене на адресу овога
штаба што еве непов^ољно утиче иа одржавање 'јединства међу националним редовима. Ово незадо1вољств'0 испољава ее све више од дана,
када еу иредставници штаба иред полазак за Боену обишли вароши,
тражећи пристанак грађана да се ставе на расположење националном
-поирету. . .
На жалост, лични егоизам, тежња за влапЉу и пропаганда разорних еламената стварају се већи и већи раздор у народу, услед чега
ј е потпуно оправдана моја бојазно.ст, да у датом моменту нећемо имати на кога да се ослонимо ради постигнућа крајњег циља.
Садања међународна ситуација налаже, да се предузму све потребне мере, те да се наша унутрашња ситуација поцрави и поврати
поверење, које је обзиром на раане поступке појединаца у циљу поетигнућа овоЈ1Их егоистичних циљава и пропагацду разорних елемената,
народ потпуно изгубио.
Овај хптаб у оадањем сИставу није у могућности да поправи ситуацију, јер отворено <могу да кажем да је постао напопуларан, јер за ове
поетуике националних власти, а које не конвенирају појединим незадовољницима, благодарећи иропаганди ових, еарод окривљује помоћно и еаветодавно особље сиога штаба." 77
Пошто нијесу успјели са прикупљањем добровољаца, четници су
г/присилно, мобилисали предвиђени број људи. Међутим, у пуном јеку
ових припрема, када је било преоетало само да окупатор обезбиједи
нрево^зна оредства, команда Суперслоде (II армија) обавијестила ј е
75 АВИИ, ЧА—ЦГ—В—456, Писмо Блажа Ђукановића Бају Станишићу од
28. фебруара 1943.
79 АИИ—Т, II 3—42 (43).
77
А В И И , Ч А , Ц Г — В — 1 4 1 , И з в ј е ш т а ј м а ј о р а Б о ш к а С. П а в и ћ а Б а ј у
н и ш и ћ у од 4. ф е б р у а р а 1943.
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Ста-

крајем јануара 1943. године гувернера Црне Горе да је италијанека
Врховна -команда наредила да се обустав1и упућивање црногораких"
четника ради учешћа у операцији „Вај|с-1".78
Покољ

Муслимана

у Саиџаку,

у чајничком

и фочанском

срезу

Програм четника није предвиђао мјесто за Муслимане у будућој
држави. Ови њихови пропрамски документи истицали >су да је уништење Муслимана један од лредуслова за отварање тзв. „другог фронта"
у Југоелавији.
Врховна команда Драже Михаиловића је нроццјенила да су сазрели услсви да ее почетком 1943. године приступи оистематском уништењу Муслимана, јер ни ситуација на савезничким фронтовима 'ни
развитак догађаја у земљи неће дозволити италијанском окупатору
да ое озбилЈније заинтересује за њихову судбину. На иницијативу Врховне !каманде, почетком јануара 1943. године одржана је конференција четничких команданата на челу са; Захарцјем Осто јићем, Павлом
Ђуришићем и Војиславом Лукачввићем у Шахов!ићима, .на којој је разрађен план за уништење једног дијела муслиманских села.79
Пошто нијеоу имали довОљно енага за истовремени напад на читавом простору Оанџака и источне Бооне, четничке вође су одлучиле да
се прео обрачунају оа Муслиманима у бјелопољском срезу. Врховна
команда је наредила да се читаво муслиманоко становништво са теритррије ов!аг ореза које не буде у нападу убијена пратјерао преко Лима
за Б^ијело Поље и Беране.80
78

Документи

о издајству

Д. Михаиловића,

д о к . 219, Т е л е с к р и п т

Суперсло-

де гувернеру Црне Горе и командама 6. и 18. армијског корпуса (без датума).
79 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—63, Наређење Павла Ђуришића стр. пов. бр. 20. од
6. јануара 1943; Исток; ВК—В—43, Заповест команде Југословенске војска у отаџбини, Гороки штаб бр. 1. О. бр. 1, од 3, јануара 1®43; РСУП—Т. Записник о саслушању Војислава Лукачевића од 27. марта 1945. — Према четничким изворима,
муслиманске снаге у сјеничком, прибојскрм. и бјелопољском срезу спремале су се
да протјерају српски живаљ са деСне~~обале Лима, а њихове куће да попале.
Сличну намјеру су испољавали Муслимани у пљеваљском, чајничком и фочанском срезу, у чему су их подржавали усташе. Према истим изворима, Муслимани,
око_3000_људи, напали су крајем децембра Буђево и нека околна села (сјенички
срез), убијајући српско неборачко становништво и палећи његове куће. Поред
тога, Муслимани из Бихора и околине Рожаја испољавали су и извјесну политичку активност. Ухватили су везу са тзв. Косовским комитетом, а затим су њихови прваци Хопа Растодер, Ћазим Сијарић, Хусеин Ровчанин, Хоџа Пачариз,
други виђенији Муслимани и командири милицијских постаја одржавали конференције у селу Годијеву.
80

РСУП—Т,

81

Исто.

Записник

о саслушању

Војислава

Лукачевића

од 27.

марта

1945.
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У шшаду на Муслимане у бјелопољском срезу учествовало је до
3.000 четника иодијељених у двије групе.81 Командант лијеве групе
био је Војислав Лукачевић, а десне Мираш Савић.82
Лукачевићева трупа отпочела је напад 5. јануара, а Савићева
сјутрадан — 6. јануара. 83 Првог дана борбе адред Рада Корде опалио је
15 кућа и убио 10 људи, док ј е 5 сагорио у кућама.84
Истога дана кад је отпочео напад Италијани су покугнали да интервенишу, али ј е Павле ЂуришзЉ 6. јануара упутио команданту дивизије Венеција
у Беранама депешу да италијанске трупе не излазе
на терен да не буду нападнуте. Командант италијанске дивизије је на
то иристао, али је затражио од Ђуришића да локализује еукоб, пославши му 100 литара вафте да би могао аутомобилом изићи та терен85
Ђуришић је истога дана пошао на терен да би онемогућио италијанску
интарвенцију. Он ј е својим командантима послао наређење:
„ПродужЈите са нападам ове дотле док се не постипне пиљ који
сам одредио на конфаренцији у Шаховићима, а када се тај циљ достигне онда 'Станите.
На присуство Италијана се не обазирите.
Ако добијете какво наређење да се обустави напад пре него што
се постигне постављени циљ онда по њему не поступите, јер такво ће
се наређење писати у црисуству Италијава ради обмане".86
По Ђуришићевам одласку на терен Италијани су поново иокушали да интервенишу. Овај им је енергично скренуо пажњу да ће и снстати на, страну „народа" и отворено ступипи у сукоб са њима ако буду
потпомагали Муслимане.87 У међувремену четници су припуцали на
двије италијавске чете, које су покушале да интервенишу, и једног
италијанског вајника убили, а три ранили.88 Италијани су били принуђени да ее повуку, не дај'ући оа ове жртве никаквог ириговора.89 То ове
говори да италијански акупатор није био сцреман да у том тренутку
изазива веће конфликте са четницима.
У дтаај акцији четници су „тачно црема утврђеном плану" уништ'или 33_муслиманска села на десној обали Лима, и то: Вољевац, Губовачу, Радијељу, Ушановиће, Пресеченик, Батуриће, Доњи Влах, Миро82 Лукачевићеву групу сачињавали су: Јуришни батаљон под командом Милоша Павићевића, Летећи батаљон под командом Ратка Кривокапића, Мојковачки Батаљон. Недакуски батаљон под командом учитеља Демовића, четнички
одред Рада Корде и Ђаловачки батаљон под командом Уроша Ђаловића. — Нијесмо успјели да утврдимо које су четничке јединице сачињавале групу капетана
Мираша Савића. Утврдили смо команданте јединица. То су капетани: — Драгиша Бајић и Миливоје Обрадовић, поручници — Вукашин Бојовић и Александар
Шошкић, потпоручници — Бранко Шћекић (ускоро затим приступио партизанима), Радован Томовић, Миро Шошкић и Радојко Фемић и, најзад, Мирко Томовић и Јован Поповић.
83 АВИИ, ЧА, ЦГ—'В—74, Писмо Павла Ђуришића „Чика Ђоки" (Д. Михаиловићу) од 6. јануара 1943 (препис Војног тужилаштва ЈНА).
84 Исто.
85 Исто.
86 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—63, Наређење Павла Ђуришића стр. пов. бр. 20, од 6.
јануара 1943.
87 Исто, ЦГ—В—65, Извјештај Павла Ђуришића стр. пов. бр .23, Д. Михаиловићу од 10. јануара 1943.

88 ИСТО.

89 ИСТО.
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јевиће, Шољу, Радојеву Главу, Побретиће, Медише, Доњу Кс»сггеницу,
Стубло, Врх, Змијинац, Шигговице, Негобратиму, Османбегово! Село,
Дупљаке, Јасен, Костиће, Кашевар, Ивање, Гсдијево, Жилице, Горњу
Црнчу, Горње Радулиће, Врбу, Црхаљ, Крадежик, Сипање, и Личине.
Том цриликом је убијено око 400 наоружаних људи и око 1000 жена и
дјеце, док су четници имали 14 мртвих и 26 рањемих. Остатак муслиманског живља протјеран је на лијеву обалу Лима. Четници су опљачкали и одвели, однооно однијели овојим кућама велики дио стоке и
животних намирница.90
Овај чудовишни злочин представљао је у ствари увод у нови, још
страшнији, којм ће услиједити мјесец дана касније.
На конференцији у Шаховићима, почетком јануара 1943. године,
одлучено је да се послије акције у бј елопољском орезу приступи уништењу муслиманоких села у чајничком срезу. По заповијеети начелника штаба Врховне команде Д, Михаиловића, Захарије Остојић је већ
3. јануара написао заповијест за „чиапћење" п-аменутог среза од усташконмуслиманоких организација, с тим шгго ј е назначено да ће се почетак акције одредити накнадно.91 Он ј е истовремено саставио и план
рада који је износио шест страна текста. 92 У њему су детаљно разрађени циљ акције, ^расторед снага и поступак са муслиманским становништвом. Настојало се да се не остављају пиоани трагови у документима, па су у плану дате више опште ствари, а детаљи о поступку са
Муслиманима да*пи су уомено четиичком команданту Глумцу, који ј е
добио задатак да до почетка акције пренесе усмено упутства овим четничким командантима, који су били предвиђени за ову акцију. 93
Оа почетком четничке акције у чајиичком срезу одушвлачило се,
јер се очекивало да покрет за Боану може да услиједи аваког дана.
Пошто је ирајем јануара стигло обавјештење од италиј'анског гувернера Црне Горе да се покрет за Босну одлаже, четничка Врховна команда
је одлучила да се снатама које су биле концентрисане и сцремне за
понрет у Босну изврши напад на Муслимане. Међутим, пошто су на
окупу биле јаче четничке снаге, одлучеио ј е да ;се акција прошири и на
територије пљеваљског и фочанског ореза. Наиме, идејни план је био
да се муслиманске сваге уклијеште у углу Лима и Дрине и ту униште.94 Д. Михаиловић је такође одлучио да умј-есто Остојића, који је послат у Калиновик, акцијом за уништење Муслимана руководи командант Лимско-санџачких четничких одрвда Павле Ђуришић. Већ 29. јануара Ђуришић је издао заповијест за напад.95
У овој акцији учествовала су четири комбинована четничка одреда.
80 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—65, Извјештај Павла Ђуришића Дражи Михаиловићу
стр. пов. бр. 23 од 10. јануара 1943; РСУП—Т, Записник о саслушању Војислава
Лукачевића.
81 АВИИ, ЧА, ВК—В—43, Заповијест Команде ЈВУО, Горски штаб бр. 1
О, бр. 1, од 3. јануара 1943, најстрожије повјерљиво.
92 Исто; АВИИ, ЧА, ВК—В—11, Писмо „Чика Бранка" (3. Остојића) „Чика
Ђоки" (Д. Михаиловићу) од 3. јануара 1943.
93 Исто.
94 РСУП—Т, Записник о саслушању Вој. Лукачевића од 27. марта 1945.
95 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—71, Наређење Штаба ЛСЧО стр. пов. О, бр. 115 од
29. јануара 1943.
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Првим одредом (јачине 1600 људи) командовао је капетан Војислав Лужачеиић. Одред ј е нападао у дгаије иолане. Прву колону (командант Вук Калајитовић) сачињавали су Вишеградсна (200 људи),
Прибојска (400) и Нававарошка бригада (200), а Другу '(командант поручник АлЖШЈдар Шашкић) — Пријепољска (150), Пљеваљска (200)
и Вјелопољска бригада (300) и Летећи одред (150).
Друш одред (1650) нападао је као Трећа и Четврта нолона. Командант одреда био је мајор Андрија Весковић. Трећу колону (командант капетан Милош Павићевић) сачињавали су Беранска (300) и
Колашинска бригада (450) и Штабни јуришни батаљон (350), а Четврту
(поручник Јован Јеловац) — Пљеваљска 'бригада (550).
Трећи одред (1050) нападао 'је као Пета и Шеста колона. Командант одреда био је мајор Здравко Касаловић. Пету колону (капетан
Никола Бојовић) сачињавала је 1. дурмитарска бригада (450), а Шесту
(капетан Иван Ружић) — 2. дурмиторска бригада (450) и Челебићки
батаљон (150).
И, најзад, Четврти одред 'Оачињавале су снаге Дринског корпуса,
под жомандом капетава Б а ј а Никића.96 Четничке снаге имале су готаво
6000 људи. 97
Прва колона нападала ј е правцем Забрдски Тоци — Забрђе — Г а јева 1планина — Поровачке стране — Стргачина; Друга- Бучје — Оочице — Баковићи — Ковачевићи — ХладИја; Трећа: Ковач планина —
Рајчево брдо — Боровине — Копривни до — Дебело брдо — Миљено — Копачи; Четврта: Нанге — Доњи Дубац — Рајчево брдо и даље
правцем Треће колоне; Пета колона: Торткавићи — Рујевица, — Рајчево брдо; Шеста колона: Тортковићи — Маџари — Пјрни врх — Бањуш — Копачи. Дриноки корпус нападао је (дијелом онага десн'ОМ обалом Дрине, а дијелом правцем: Грановишта — Паљик — Јорчишта. 98
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Пошто је ла овом терену било неколико италијанских гарнизона, наређено је: „Италијане не нападати".100 За остало становвиштво
у наређењу ј е етајало: „Све борце Муслимане, усташе и комунисте
убијати, жене и дјецу не убијати". 101 И овдје ј е избјешуто, као и у
осталим заповијестима за напад .на Муслимане, да се остави писани
траг о уништавању небарачког становнишгва. Међутим, у наређењу
Павла Ђуришића капетану Николи Бојовићу од 8. фебруара пише:
„Скренути иажњу старешинама на обезбеђење од р. Дрине, а издати
поред тога ваређење поједивим одељењима (да) прокрстаре околни
терен и униште сав муслимански живаљ на који наиђу". 102 У писму
96
97

1945.

Исто.
Исто; РСУП—Т, Записник о саслушању Вој. Лукачевића од 27. марта

98 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—7, Наређење штаба ЛСЧО стр. пов. О. бр. 115 од
29. јануара 1943.
99 Исто.
100 исто.
191
102

Исто.

А В И И , Ч А , Ц Г — В — 7 3 , Наређење П а в л а Ђ у р и ш и ћ а
стр. пов. О. бр. с л у ж б е н о од 8. ф е б р у а р а 1943.
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Николи

Бојовићу

команданта Пљеваљске бригаде Јована Јеловца команданту једног од
његових батаљона од 10. фебруара пише: „Хватајте и. . . све убијајте
то је наређење наших најииших етарешина и то морамо извршавати " . 103
'Све јединице су ношле у напад 5. фебруара, а 7. фебруара избиу
ле оу на Дрину. Тога дана су борбе у пљеваљском, чајничком и фочанском срезу биле завршене. Четници >су на озбиљнији отпор наишли једино на Требешком брду. Пошто су избили на Дрину, 'они су лриступили беопоштедном уништавању (муслиманског становништва и њихових насеља. На том тервну није било1 јачих партизаноких снага које би
онемогућиле ове тешке четничке злочине, а италијански окупатор, којему је већ горјело тло под ногама, није ни покушао да интервенише,
већ је само1 цредузима мјере обезбјеђења од четничке бујице.104
Један дио муслиманског станоеништва, још на самом почетку
„операције", успио да побјегне на Метељку, у Чајниче ;и преко Дрине,
Ооми дан након почетка акције Ђуришић 'је „побједоносно" извијестио
Дражу Михаиловића:
„Сва муслиманска села у ттри поменута среза су потпуно спаљена
тако, да ниједан њихов дом није остао читав.
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За нреме опарација ое приотупило потпуном уништавању муслиман^ског живља без обзира на пол и године старости". 105
#
У овој акцији погинуло 'је око 200 адраслих Муслимана, од којих
је један дио био наоружан, а убијено је око 8.000 жена, дјеце и стараца.106
То ј'е несумњиво један од највећих злочина који су четници починили у једнам маху у току рата.
Учешће

црногорских

четника

у бици

на

Неретви

У току нецријатељске операције Вајс-1 — дошло ј е до промјена
у италијанском командовању. За начелника Врхавне команде намјесто
Уга Кавалера допхао је генерал Виторио Амброзио (УШогго Атђгоз1о),
а за команданта окупационих снага у ^Словеиији и Далмацији (II армија) паотављен је генерал Марио Робати (КоћоШ). На то су несумњиво
дјелимично утицали и однаси између њемачких и италијанских војних фактара у вези са питањем разоружања четника.
Пошто се операција „Вајс-1", у којој силе Осовине нијесу постигле жељени резултат, ближила крају, у Београду су 8. фебруара
103 Исто; ЦГ—В—1686, Писмо Јована Јеловца команданту IV батаљона од
10. фебруара 1943.
104 ИСТОЈ ЦГ—|В,—75, Извјештај Павла Ђуришића Дражи Михаиловићу од
13. фебруара 1943.
105
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з д

с т 0

Исто.

организоваки разговори између шемачког команданта југоистока фон
Лера и новоимеиованот команданта Суперслоде
ганерала Роботија ради
утврђивања појединости око операције Вајс-2. Том приликом је одлучено да ова друга фава операције започне 25. .фебруара и да траје 20
до 30 дана.107 Требало је да се овом приликом усагласе и њемачко-италијански односи ирама четницима, али у том погледу ,није постигнут
никакав резултат, јар ј е Роботи избјегавао диакусију о том питању,
кој е је тако' остало отворано.108
Пошто је обашијештен о наредби италијанске Врховне команде
да се обуставља поход црношрских четника у Босну, Дража Михаилов:ић је одлучио да један дио ових снага ипак узме учешћа у опарацијама против главнине Народноослободилачке војске, макар, и „илегално," тј. независно од Италијана. ,Преко овог изасланика код Италијана
Доброслава Јевђевића он је покушао да за тај подухват обезбиједи извјеону количину хране и муниције.109 Италијани су такву акцију прећутно одобрили, па су цреко Јевђевића обезбиједили иагон брашна и
50.000 метака, док су остале намирнице нудили за нов!ац.110
Д. Михаилавић је адлучио да послије акције у чајничком срезу
јединице Лимоко-санцачких четничиих одреда предузму покрет из рејона Дрине поред Калиновика и Коњица до Прозора, одакле би предузели операције у нравцу Гламоча. Четничким јадиницама ј е наређено
да „по могућности" избјегавају сусрете с Италијанима и да се успут
представљају као дивљи одреди из разних крајева земље који немају
везе с командом Лимско-сакџачких четничких одреда. Мајор 3. Остојић је по налогу Д. Михаиловића благонремено написао заповијест за
овај поход.111
Међутим, послије покоља Муслимана у иљеваљскам, чајничком
и фочанеком срезу, снаге Лимско-с1анџачких четничких одреда са
Павлом Ђуришићем на челу задржале су се неколико дана на овом терену ради пљачке, па нијесу извршиле покрет у правцу Прозора већ
су се са опљачканом муслиманскам имовином .вратиле натраг.112
На конфаренцији од 8. фебруара Врховни штаб НОВ ј е донио
план да еа двије дивизије предузме офанзивну операцију према Хврцегавини и Црној Гори, са циљем да створи што већу слободну територију каја би послужила као плацдарм Главне оперативне групе за
њвна дјејства према Орбији и повезивање е ослободилачким покретом
у Албанији.113 Према замисли Врховног штаба, јединице НОВ су 9. фебруара предузеле наступање према Неретви и истог дана ослободиле
Посушје а сјутрадан Имотаки и наставиле да гоне разбијене усташе
107 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 234, Телескрипт Суперслоде од 12. фебруара 1943; Ђ. Кладарин, н. д ј . , 104.
108 Ђ . Кладарин, н. д ј . , 141.
109 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 439, Депеша 3. Остојића
Д. Јевђевићу од 29. јануара 1943.
11» Исто, док. 457, Депеша Јевђевића Остојићу од 30. јануара 1943.
111 АВИИ, ЧА, ВК—В—53, Заповијест 3. Остојића за покрет црногорских
четника од Дрине до Прозора.
112 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 290, Депеша Остојића капетану Никићу од 14. фебруара 1943.
113
Ђ. Кладарин, н. дј. ,131 — 132.
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прама Љубушком и Широком бријвгу, угрозивши италиј анске гарнмзоне у долини Неретве, сјевврно од Мостара.114
|Ситуација за Италијане у долини Неретве постала је наједвом
врло деликатна, тако да ј е 6. армијски корпус (са сједиштем у Дуброинику) добио одобрење од Суперслоде да употријеби и до највеће мјере искориоти четнике са подручја Хврцешвине, наводно као добровољачку антикомукистичку милицију (МШгЈа Уо1оп1;аг1а ап1;1сотшит51а — ВУАС). 115 Команда 6. армијског корпуса је 12. фебруара објавила
мобилизацију Добровољачке антикомунистичке милиције, односно четника.116
Обавијештен о италијанокој мобилизацији четника, Дража Михаиловић је одмах наредио Остојићу да хитно прикупи бар хиљаду
људи „за први моменат" и да 1их пребаци камионима до Јабланице, па
да е Италијанима изврши .напад на снаге НОВ „према ситуацији". 117
Истовремено је команди Коњичке 'бригаде наређено да хитно мобилише све ш о ј е (онаге и Муслимане из Бјелимића и концавдришу 1их у
околини Коњица. Остојић је добио задатак да црицреми офанзивне
акције (правцима:
— Ливно, Прозор — Љубушки, Мостар — Посушје — Томислав1град — Ливно и Чапљина — Љубушки — Имотеки
— Ливно. У МихаиловкЉевом наређењу се истиче да ова акција „мора
да донесе одлучно тучење комуниста".118 Извршавајући ово наређење
Драже Михаиловића, Остојић је прежо мајора Пантића, који је замјењивао одсутног Баћовића, извршио мобилизаццју свих људи под оружјем са подручја Невесињске, Мостарске, Љубињске и Столачке бригаде. Поред тога, наредио> 'је ПантоЉу да хитно камионима пребаци
петсто људи из Б)илећјке и Љубињске бригаде код Стоца, а петсто људи
из Гатачке и Голијске 'бригаде у Невееиње.119
Остозић је знао да онаге херцеговачких четника нијесу довољне
да би се ефикасно супротставиле јединрЈцама НОВ, па ј е предузео мјере да се 5000 црногорских четника што прије упути у правцу Нарет'ве.Јао Нарочито је осјећао угроженост правца Коњиц — Главатичево и
цреко планине Бјелашнице ка Трнову, па ј е преко капетана :Никића,
команданта Дринскот -корпуса, упутио шта!бу Лимско-санџачких четничких одреда поруку да са |својим снагама у року од пет Дана стигну
у Коњиц, гдје их ј е чекала храна, пола милиона метака, осам тешких
минобацача и једна батерија топова.121 Псипто се снаге Ј1СЧО које су
учвств1овале у покољу Муслимана још нијесу биле нратиле у Колашин, Остојић ј е наредио капетану Никићу да у току 17. фебруара формира са подручја фочанског среза један ОДред од 500 људи, који би
учествовао у затварању ових праваца до доласка Ђуришићевих јеП Ј р о з о р

Исто, 147—148.
Документи о издајству Д. Шихаиловића,
док. 239, Телескрипт Суперслоде команди 6. арм. корпуса од 17. фебруара 1943.
116 Исто, док. 237, Телефонски извјештај команде 6. АК Суперслоди од 17.
фебруара 1943.
" 7 Исто, док. 295, Депеша „Чиче" (Д. Михаиловића) од 13. фебруара 1943.
118 Исто.
110 Исто, док. 279, Депеша „Чика Бранка" (3. Остојића) мајору Пантићу од
16. фебруара 1943.
120 Исто.
121 Исто, док. 290, Депеша „Чика Бранка" капетану Никићу од 14. фебруара
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диница.122 Овај одред је
жамандом
Лукачевића одмах
кренуо у Коњиц.123 Иставремено, Остој-ић ј е наредио коиманданту Коњичке бригаде поручникучВука©о©ићу да у « ж у 17. фебруара прикупи
400 људи на простору Дабро ПЈоље, како би се добило у времену до
доласка аната Лимоко^санџачних четничких одреда.124
Иошто су Италијани били одобрили учешће у операцијама само
херцетавачким четницима, тј. четничким снагама за подручја 6. армијског карпуса, ОстоЈЈић је одлучио да >се учешће Лимско-санџачких четничких одреда изведе тајно. Наиме, он ј е преко Јевђевића пренио Италијанима да су то „Босанци", тј. босанска дивизија. Командант ових
снага пријављен ј е код Италијана као потпуковник Јованов;ић, а Лукачевић као потпукоиник Никола Ђурић.125
Међутим, како је слтуација у долини Неретве из дана у дан за
Италијане бивала све компликованија, престала је потреба да се учешће црногороких четника прикрива.
Јединице Главне оперативне групе НОВ су од 15.до 22, .фебруа1ра
ослободиле Нрозар, Дрежницу, Јабланицу, Раму и Острожац, уништивши у овим мјеетима италијанске поеаде из са!става дивизије Мур^е
(Миг§е) и задобивши веЛики ратни плијен. У току 20. фебруаара Прва
и Друга пролетерска и Трећа ударна дивизија НОВ избиле су на Не-._
ретву на простару између Иван-седла и Мастара, који је у Дужини
изнааио око 80 (киламетара.126 Офанзива Главне оператинне групе НОВ
изазвала је ланику код Италијана, тако да су објеручке прихватили
понуду да у операцијама учествује и 2000 четника Баја Станишића.127
Предузете су мј ере да се и Баћогаићаве трупе са прастора КниннСтрмица хитно пребаце на Неретву.128
Команда Суперслоде је обавијестила њемачку команду за ЈугоИсток о учешћу четничких формација у бици на Неретви, истичући да
ће употреба тих онага бити регулисана „1на начин да ое избегке израван додир, еа њемачким трупама". 129 Истанрамено је команда )Супе|рслоде затражила од њемачке каманде Југаистока да јој цружи помоћ
било предузимајући прије времена олерацију Вајс-2
и да нападне с
леђа партизнске снаге које су ангажоване против 6. италијанског армијеког корпуса, било да интарванцијом из Оарајева пружи директну
поимоћ италијанским посадама у гарњем таку Наретве.130
п о д
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1945.
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122 исто, док. 293, Депеша „Чика Бранка" капетану Никићу од 16. фебруара
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РСУП—Т, Записник о саслушању Војислава Лукачевића од 27. марта
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125 Исто, док. 370, Депеша Јевђевића „Чика Бранку" од 13. фебруара 1943;
док. 289, Депеша „Чика Бранка" Јевђевићу од 14. фебруара 1943; РСУП—Т, Записник о саслушању Војислава Лукачевића.
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128 Исто, док. 240, Телеграм 18 АК Суперслоди од 18. фебруара 1943.
129 Исто, док. 241, Фонограм Суперлслоде команди ОБСО од 18 .фебруара
1943; док. 242, Телеграм Суперслоде Врховној команди од 18. фебруара 1043; док.
2 4 7 ' Т е 2 е г р а м Суперслоде В К од 19. фебр. 1943.
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Исто.

У вези са еитуацијом на Неретви, Дража Михаиловић је орединам
фебруара организовао у Колашину (савјетовање команданата оа подручја Зетакот и Лимеко-санџачких четничких одреда.131 Тада још није
била донесена дефинитивна одлука у погледу јачине четничких снага
које су 1имале да узму учешћа у операцијама на Неретви. Два дана након повратка из Колашина Бају Отанишићу је стигло писмо Д. Михаиловића о учешћу и јачини његоних снага у операцијама.132
;По пријему Михаиловићевог писма од 19. фебруара, Станишић је
хитно приступио реализацији четничког плана. Свој|Им наредбама од
20. и 21. фебруара одредио је иомплетне 1, 2. и 3. батаљон и једну чету
4. батаљона Зетског чешичког одрвда и Никшићку бригаду са 900 људи да узму учешћа у операццјама,133 Како ј е ко:ја црикупљана, Отанишићеве јединице су одмах упућиване за Мостар. Трећи батаљон Зетоког четничког одреда ститао ј е тамо већ 21. фебруара. Други и 3. батаљон и дио Никшићке бригаде кренули >су за Мостар 23. фебруара, а остатак Никшићке бригаде 24. фебруара.134 За пребацивање четничких
јединица до Никшића окупат1ор је дао камионе, а од Никшића до Мостара —• воз.135 Првобитно је !било наређено да Никшићка бригада изврши покрет правцем Никшић—Горње Поље—Голија—Гацно, одакле
је даље пребацивање требало да обезбиједи Д. Јевђевић.13*' Међутим,
тај план је измијењен, пошто се окупатору журило, па је за пребацивање четничких јединица обезбиједио возове. Иако је било предвиђено да јачина Станишићених енага износи 2500, за Мостар ј е превезено 2200 људи. 137 Заједно са овим јединицама пошао је у Мостар и
Бајо Отанишић са својим шта!бом. На челу активних батаљона налазило се комплетно командно особље сталнОг састава, а на челу Никшићке бригаде био је командаит Никшићкош одреда мајор Радојица
Мијушковић, за чијег ј е начелника штаба одређен мајар Блажо Гој
нић-138 Станишић је наредио да се одмах по одласку четничних снага
на Неретву на његов^ој територији од црипадника тзв. националне милиције приступи формцрању новог четничиог одреда исте јачине као
раније (сваки батаљон по 350 људи). За комапданта новог Зетског одреда Станишић је наименовао потпуковника Тодора Пајовића, а за
његовог помоћника мајора Баоа Букченића. За команданта 1. батаљона (срез подгорички) наименован је капетан Лабуд Ивановић, за
номанданта 2. батаљона (срез даниловградски) капетан Андрија Драгавић, а за команданта 3. батаљана (срез никшићни) постављен је резерв;ни капетан Ристо БошкОвић. Капетан Шпиро Стојановић остао је
и даље на дужности команданта 4. батаљана, с тим што ј е добио на131 РСУП—Т, »8даогд« Раг1;у, АВИИ, ЧА, ЦГ—В—318, Писмо Б а ј а Станишиаа команданту I херцеговачке бригаде од 19. фебруара 1943.
„„ , _ А В И И , ЧА, ЦГ—В—320, Извјештај Б а ј а Станишића, Д. Михаиловићу од
20. фебруара 1943.

д - с ™ Ј 3 3 т ^ И И — Т ' 1 Х 1 а ~ 5 6 (43), Наредба Б а ј а Станишића од 20. јануара 1943;
АИШИ, ЧА, ЦГ—В—323, Наредба Б а ј а Станишића од 211. фебруара 1943.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—366/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину.
135 Исто.
136 АИИ
Т ; I X 1а—56 (43), Наредба Б а ј а Станишића од 20. фебруара.
137 Документи
о издајству Д. МихаиловиКа,
док. 65, Извјештај Б а ј а Станишића Д. Михаиловићу од 5. марта 1943.
138 АИИ—Т, I X 1а—56 (43), Наредба Б. Станишића од 20. фебруара 1943.
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ређење да на мјесто чете која је пшша на Неретву формира нову са
исте теритарије.' 39 Нсхвоформиранм Зетски четнички одред имао је
иста права и дужности и исти статус у 1односу на окупатора као и онај коди ј е раније формиран, али му је вријеме пасто-јања отраничено'
до .повратка Станишићевих батаљона.140
Павле Ђуришић је још 22, јануара одредио штаб оперативних
јединица Лимско-еанџачких четничких одреда намијењених да узму
учешћа у операцији Вајс-1. За осоманданта је постављан мајор Андрија Весновић, за иамаћника. команданта мајар Здравко Касаловић, а
за .начелника штаба капетан Видак Зечевић. 141 (Пошто до учешћа црногорских четника у неПријатељ1ској операцији Вајс-1
није дошло из
разлага о којима је :већ било ријечи, Ђуришић је 20. фебруара издао
ново наређење о саставу штаба и оиеративних јединица ЛСЧО за учешће у операцијаша против Главне оперативне групе НОВЈ. Саетав
ужег дијела штаба (командант, помоћник и .начелник) остао !је иоти
као и у наређењу од 22. јануара. У састав Веоковићева одреда ушле су
сљадеће бригаде: Беранока (јачине 300 четника, под камандом мајора
Миамира Цемовића), Андријевачка (250 четника, комацдант паручник
Вукашин Бојшић), Бјелопољска (250 четника, командант капетан Драгиша Бајић), Колашинека (250 четника, комацдант капетан Лека Вујисић), 1. дурмитарска (450 четника, комацдант капетан 'Никола Бојавић), 2. дурмитарска (5:50 четника, командант капетан Иван Ружић),
Пљеваљска. бригада (300 четника, командант паручвик Јгцван Јпловац)
и Лратећа чета, састављена од аутаматских оруђа и минобацача, која
се налазила под нвпосреднам камандом команданта одреда. Укгуона
јачина одреда износила ј е 2500 четника.142 Према Ђуришићевом наређењу, одред је имао да буде фармиран у току 21. фебруара, 22. да изврши гаанрет, а 26. фебруара да стигае у Калиновик. Дјелови одреда
из андријевичког, беранског, колашинског и бјелопољског среза ,добили су цравац понрета: Мојковац (рејон прикупљања), Крупице, Бобогао, Крушчица, Ђеђево, Калинавик, дак је рејон прикупљања Пљеваљске бригаде био у Челебићима. 14 ?-/
Тако је до краја фебруара у долину Неретве стигло око 7.000 четника Драже Михаилавићја. А почетком марта, по по^ратку Баћов^ићевог одреда из Книва, у долини Неретве се налазило укупно оно 10.000
четника.
Освовна идеја четничкаг операцијскот плана била је да се са тим
на брзину прикупљеним снагама из Херцеговиве и истачне Басне спријечи продор Главне оперативне трупе Народвооелободилачке војске у
Херцего(вину, а затим да ее са јаким чвтничним снагама из Црне Горе
и Хврцвговине (укључуј1ући и Баћоиићев адреда) у .садвјству са италијавоким, њвмачким и усташко-домобранским онагама изврши концвнтричан напад на партизане са цравца Мостара, Коњица и Прозора и
1943.
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АВИИ, ЧА, ЦГ—В'—323, Наредба бр. 5 Баја Станишића од 21. фебруара
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Исто.
Исто, ЦГ—В—70, Наређење П. Ђуришића стр. пов. бр. 88, од 22. јаиуара

141

1943.

142
А И И — т , I X 1а—55 (43), Н а р е ђ е њ е П а в л а Ђ у р и ш и ћ а стр. пов. бр. 141 од
20. ф е б р у а р а 1943.
»3 и с т о .
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изврпш огскољаваље, ка»о би се опотом пристушшо шиховом дефинитиганом уништењу у џепу Неретве.144
За оотвареше овог циља четничка Врховна команда се руководила слиједећим начелима: „Ми радамо само за себе и никог више;
нас се само тичу 'интереси Орба и будуће Југославије; за постизање
циља користимо једнот нецријатеља противу другог, тачно онако, као
што и сви непријатељи, без разлике раде; постићи успех са најмање
жртава, али поднети и највеће жртве, ако ј е то потребно за општу
ствар. . ." 145 Полазећи од ових начела ради остварења свога главног циља — уништење онага НОВ, које су четници оматрали непријатељем
бр. I 146 , четничко вођство ј е настојало да што потпуније искористи помоћ окупаторских <снага као и својих такозваних унутрашњих непријатеља —• усташа, домобрана и Муслимана.
Лошто ј е сарадња са окупатором била непопуларна и из дана у
дан ове више нападана преко савезничких ,радио-станица, четничко
вођство ј е одлучило да се гфепиока са окупаторским онагама, усташама
и домобранима шифрује. 147 За разлику од Италијана, ,с којима ј е четничка оарадња остваривана -на задонољавајући начин по обје стране,
контакти са њемачким снатама су у начелу избјегавани због познатог
Хитлеровог става и Обостраних дугррочних планова. Ла ипак је у току битке на Неретви дошло до споразума и сарадње између њемачких
и четничких снага.148
114 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—396/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину;
Документи о издајству Д. Михаиловића,
док. 339, Депеша 3. Остојића Б . Станишићу, Д. Јевђевићу и Б. Радуловићу од (24.) фебруара 1943; Исто, док. 68, Директива Истакнутог дијела Горског штаба бр. 1; Боривоје Радуловић, Битка на Неретви, Гласник српског историско-културног друштва „Шегош", св. 6, Чикаго,
децембар 1960, 81.
145 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 66 ,Писмо Д. Михаиловића
Б. Станишићу од 9. марта 1942.
146 Боривоје Радуловић, н. д ј . , 81.
147 3. Остојић („Бранко") наредио је 24. фебруара мајору Б . Радуловићу:
„У целокупној преписци убудуће употребљавати следеће шифре: За Немце бр.
11, за Талијане бр. 22, усташе 33, домобране 44". (Документи о издајству Д. Михаиловића,
док. 335). Поред тога за Италијане се употребљавао назив „теткићи".
148 Командни изасланик четничке Врховне команде мајор Боривоје Радуловић извијестио ј е 26. фебруара 1943. „Чика Бранка": „Јевђевић потписао уговор да немачке трупе не прелазе реку Раму и изгледа да за сада Немци немају
аспирације на леву обалу Неретве. Чак су Немци молили Јевђевића да им уручимо неке заробљенике па ће нам учинити услугу" (Документи о издајству Д. М,
док 396). У Јевђевићевој депеши „Чика Бранку" с почетка марта пише: „Италијански одговор стигао и гласи: У Коњицу је било свега 600 Немаца. Половина
отишла према Рами, сарађују потпуно са потпуковником Јовановићем (ово је
псеудоним који су имали четнички команданти Лукачевић, Касаловић и Весковић — примј. Р. П.), дају му храну и авијацију (вјероватно се ради о муницији
примј. р. п.), Других 300 хтели су само у Мостар, ради заштите својих радника..." (Документи о издајству Д. М, док. 408). — О сарадњи Њемаца и четника
Италијани су обавијестили и своју Врховну команду, тако да ј е Мусолини 9.
марта 1943. јавио Хитлеру: „Управо овог часа примио сам извјештај да су њемачке снаге, које су дошле у контакт с четницима у долинј горње Неретве акцеп™Р а :!1 е сарадњу с њима, те да су снабдјеле четнике муницијом и ручним бомбама"
(*>. Кладарин, н. д ј . , 46, Тајна писма Хитлер-Мусолини
(1940—1943), 78). — У
заповијести Б. Отанишића и П. Баћовића од 13. марта 1943. год. послао ј е : „При
поЈави авијације бр. 11 (шифра за Њемце — примј. Р. П.) своје линије показивати паљењем ватре и махањем шаторским крилима, капама, марамицама и томе
слично" (Документи о издајству Д. М, док. 72). Сличних докумената има више,
а то све говори о потпуној координираности њемачких и четничких акција у
оици на Неретви.
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Карактеристични су став и тактика четничког вођства према Муслиманима у Херцеговини, с о&зиром ;на злочине које су починили према муслиманоком становништву у Санџаку и источној Босни. Четничко вођство је, наиме, настојало да Муелимане из Херцеговине придобије за борбу против партизана, што <му је дијелом и пошло за руком
са Муслиманима из Бјелимића и Планине који су пришли, четницима.149 Међутим, четницима ј е б и д о посебно стало да имају мирну позадину у вријеме одлучујуће битке са Народнооелободилачкам војском. С друге стране, четничко вођство је било цринуђено да забрани
пљачку и убијање муслиманског и хрватоког становништва, јер се плазпило њемачке интервенције.150 Такве мјере, међутим, имале, су привремен карактер и 1нијесу значиле одступање од генералног четничког
пропрама. Четничким командантима ј е објаанњено' да ће се одлука. о
постулку према неарпском живљу на овом терену донијети накнадно,
тј. послије битке на Неретви.151 Иначе, Муслиманима на овом подручју била је намијењена иста судбина као и онима у Санџаку и источној
Босни. То потврђује и депеша Захарија Остојића Д. Јевђевићу од 21.
фебруара 1943. године, у којој се каже: „Поповац нека поручи муслиманима из Херцеговине да. се поведу за примером Бјелимића и Планине кОји су заједно са четницима на положајима. Нека. почне разговаре са Кулом Фазлагића за приступање нама као Бјелимићи и нек
им замајава док ми завршммо посао са бољшевицима а после ћемо им
цриредити Чајниче. Само ово Поповац не мора знати". 152 Слично је
јављено и комацданту Гатачке бригаде 23. фебруара 1943: „Вашим
поступком и припремама које нису биле на својем месту даћете повода
Турцима да 1вас нападну цре него што смо у ^стању да их ми нападнемо у-след оитуације са партизанима. Преко потодних људи ступите у
везу са Турцима, водите преговоре о измирењу и тако их заварајте док
се главни посао не сврши. Њихова судбина ј е решена, а дани одбројани. Известите о успеху лажних преговсчра".153
Према плану Врховне команде Драже Михаилавића, четничке
снаге су по црикупљању у долини Неретве прешли у напад оа три
ешалона. Први ешалан сачињавала ј е маневарска група Војислава
Лукачевића, која је имала правац дјејства Коњиц^Прозор, због чега је
и добила назив Коњичка ирупа. Други ешалан је чинила трупа херцегавачких четника под командом мајора Јована ПантЈЉа, у чијем се саставу ^налазио и један италијански б а т а љ ж из састава дивизије
Мартсе.154 Ова група ј е дрјж]ала планину Прењ и имала ј е офанзивно'
149 Око 700 Муслимана из ових мјеста пришло ј е Лукачевићу. Међутим, они
су се послије прве борбе са партизанима разбјежали кућама (Документи о издајству Д. М, док. 332, Депеша „Чика Вранка" Јевђевићу од 28. фебруара 1943).
150 Документи
о издајству Д. М, док. 344, Наредба 3. Остојића („Чика Бранка") команданту Гатачке бригаде од 24. фебруара 1943; Исто, док. 270, Наредба
Војислава Лукачевића команданту Дурмиторског корпуса од 24. фебруара 1943.
151 Исто, док. 270, Наредба Војислава Лукачевића команданту Дурмиторског корпуса од 24. фебруара 1943.
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153 исто, док. 327.
154
А В И И , Ч А , ЦГ—В—366/; Поход Црногораца у Босну и ХерЦеговину; В.
Терзић, Витка на Неретви, Неретва 1, 35; Документи о издајству Д. М, док. 394,
Депеша Б. Радуловића 3. Оетојићу од 26. фебруара 1943.
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-дефанаикии задатак, тј. да нривуче што јаче партизанеке 'Снате т
себе и ствари патребно вријеме десној маневарокој групи и лијевом
афанзиннам иарилу за остварење својих маневара.155 Трећи ешалон сачињавали су Зетска четничка група под командом Баја Станишића и
херцеговачки одред под камандам Петра Баћавића. Ова офанзивна
група према операцијском плану четничке Врховне 'команде требало
је да буде нооилац офанзивног дјејства за уништење Главне оперативне групе НОВ у џепу Неретве. Она је имала задатак да након црикупљања на Пласа-глави прађе кањон Дрежнице, усмјеравајући <снаја
дјејства у десни бок и позадину Главне оперативне групе НОВ општим
правцем ка Прозрру.156 Према плану, Станишићева и Баћовићева група гребало је да дјејствују у двије колоне. Десна иолана под командом
Б. Станишића имала ј е да -дјејствује десном обалам Неретве према
Дрежници и даље према Јабланици, а лијева колона под командом П.
Баћовића имала је да .пређе Дрежницу западно од Станишићеве колоне
и да своје дјејство упрани ка Прозору.157 Међутим, пошто Баћовићев
одред није стигао из јКнина до почетка аперација (стигао је тек 4. марта
у Кочерин), трећи ешалон сачињавали су Зетски четнички одред Баја Станишића и два италијанска батаљана и једна брдока батерија из
оастава дивизије Месина
под командом пуковника Скотија (ЗсоШ). За
обезбјеђење лијевог крила и бока ове колоне одређена су два батаљона Никшићке четничке бригаде и један италијански батаљон. Команду
над удруженим четничкокиталијанским снагама које су сачињавале
трећи ешалон имао ј е пуковник Скоти.158 - •
Дио одреда В1аоојевићких четника који .је под командом мајора А.
Весковића стигао у Калиновик 26. фебруара упућен је италиједоким
камионима за Мостар. Ове снаге (око 1500' људи) одређене су 1као резерва за обезбјеђење лијевог бака италијанско-четничких нападних
колона према Деветој далматинској дивизији НОВЈ која се налазила
на простору Имотсни-Поеушје.159 ^
Главни италијанско-четнички напад услиједио ј е 26. фебруара
са различитим успјехам. Напад другог и трећег италијанско-четничког
ешалона, који ј е требало да отпочне прије напада првог ешалона, одвијао се споро и неодлучно. До поласка у напад 26, фебруара није ни
дошло, а напад који ј е изведен 27. фебруара остао ј е без икаквог ре155

Б. Радуловић, н. д ј . , 83—84.

156 исто. — У депешама 3. Остојића Б. Станишићу од 28. фебруара (Документи о издајству Д. М, док. 63, 271 и 358) изложена је основна идеја операцијског плана четничке Врховне команде: „Идеја напада за уништење комуниста
у џепу Неретве базира на муњевитом раду средње и леве колоне, које морају
избити на Јабланицу пре десне колоне и потпуно пресећи одступницу комунистима ка Прозору и долином Дољанке. У овом циљу сам и наредио да средња и
лева колона почну напад један дан пре од десне колоне".
157
158

Б. Радуловић, нов. дјело.
АВИЏ, ЧА, ЦГ—В—366/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину.

Документи о издајству Д. Михаиловића,
Б. Радуловићу од 26. фебруара 1943.
159

док. 349, Депеша Ж . Остојића
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зултата. 160 У тсжу напада од 28. фебруара, 1. и 2. Станишићев батаљон претрпјели су осјетне губитке.161
Поелије доласка четничших снага на Неретву и поласка у општу
офанзиву од 26. фебруара Главна опаративна група НОВ нашла се
у оперативно-стратегијском окружењу. На тај начин ситуапзија код н>е
се радикално измијенила. На главном правсцу шеног наступања Коњид
није могао бити заузет, и иоред николино узастопних напада Пете
црногорске, Десете херцеговачке, Прве пролетерске и Четврте црногорске бригаде (22 — 26. ф е б р у а р а ) . Коњиц су браниле јаче италијанске снаге, кој|има су у међувремену дошли у помоћ Лукаченићева четничка група и њемачка борбена груиа Анакер (Апаскег) из састава 718.
дивизије. 162 Због тога ј е Врховни штаб НОВ 26. фебруара одлучио да
ее изврши нрегруиација Главне оиеративне групе, да се ове њене онаге пребаце са лијеве на десну обалу Неретве, поруше сгви тостовт на
Неретви од Карауле до Острошца и са прегруписаним (Снагама изирши противудар код Горњег Вакуфа. Према италијанско-четничким
снагама у долини Неретве остављене су само двије бригаде НОВ — да
затварају цравац Коњиц—Рама (Пета црногорска) и Мостар—Јабланица (Друга далматинска).163
Пребацивање партизанских снага из долине Неретве у прозорску
котлину отпочело је 1. марта. Италијанско-четничке снаге из долине
Неретве предузеле су гоњење. Коњичка група В. Лукачевића је 26.
фебруара ушла у Ораховицу и Челебић, а 1. и 2. марта у Острожац,
Раму и Јабланицу, .одакле ј у је убрзо одбацила Друга далматинска бриТрећи италијанско-четнички ешалон ј е без већих борби заузео
Дрежницу и 4. марта избио на линију Граховица — ријека Дрежанка,
а његова гонећа одј ељења су ее спојила са Лукачевићевом Коњичком
групом. Иако :није имала готово никаквог успјеха у борби, Станишићева четничка група је за „ е н е р г и Ч ' а н ;рад" похваљена радиограмом од
комацданта тактичке групе, односно трећег ешалона пуконника Окотија,.165
За нријеме извођења ових операција Девета далматинока динизија НОВЈ налазила се на простору Посушја-Имотски. Команда италијанског карпуса је страховала да она не угрози јужну Херцегавину,
односно доњи ток Неретве, па ј е наредила прегрупацију четничких
и италијанских снага и концентричан напад на ову дивизију. 166 За извођење аве операције био је слиједећи план: од Широког Бријега ка
г а д а .
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160 о току борби од 27. фебруара Јевђевић ј е истог дана (у 18,15 часова)
депешом извијестио Остојића: „Са 18 топова и 18 бацача наших 5.000 људи нису
данас макли никуд против 500 партизана који су имали један бацач и неколико
митраљеза. Наши немају никако официра а оно што ваља са Баћовићем је.
Опростите мени се чини да су Бајови више фразери него борци јер имају преко
100 официра и подофицира активних..." (Документи о издајству
Д. М., док.
399).
161 АВИИ, ЧА, ЦГ—В'—366/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину.
162 В. Терзић, Битка
на Неретем,'~Неретва 1, 31-^36; Ђ . Кладарин, н. д ј . ,
168—'175.
т
В. Дедијер, Дневник,
Београд 1951, 362; Ђ . Кладарин, н. д ј . , 184—188;
В. Терзић, Битка на Неретви, Неретва 1, 36—42.
164 В. Терзић, Битка на Неретви, Неретва 1, 41.
165 АВИИ, ЧА, ЦГ-чВ—366/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину.
1вв Исто; В. Терзић, Битка на Неретви, Неретва 1, 42.
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Посушју нападала ј е лрупа Баја Станишића и пуковника Скотија, од
Љубушког преко Витине ка Пруди ,и даље ка Посушју група мајора А.
Весковића и од Имотског ка Посушју група П. Баћовића.167 СтанипиЉ
је био обавијештен да се Девета далматинска дивизија пребацила ка
Ракитном, па је самоиницијативно одлунио да са својим снагама изврши напад на њу с леђа, о чему је обавијестио пуковника Скотија, одноено команданта дивизије Месина,
чији се штаб налазио' у Широком
Бријегу. Међутим, командант Месина није дозволио ову цромјену, већ
је наредио да ее под пријетњом омртне казне операција има извести
према предвиђеном плану.168 Да би избјегао (инцидент са командом
Месина.
Станишић је одустао од овоје намјере и 6. марта његов одред
је избио на линију Лисковац-Црне Локве-Кидачке њиве-Башићи, италијамска група Скоти (8соШ) у рејон Кочерина, група мајора Весковића кад Груде, а Баћовићев одред у Широки Бријег. Међутим, до барби са Деветам дивизијом није дошло, јер се она дан раније пребацила
ка Ракитном.169 Четничке и италијаноке снаге остају у рејону Ракитног све до 14. марта, водећи мање борбе с дјеловима Девете дивизије,
а затим су због навон1астале оитуацијје пребачене на лијеву обалу Неретве, у рејон Бијелаг Поља.170
Форсирање

Неретве
и продор
Главне
оперативне
групе
Херцеговину,
Црну Гору и
Санџак

НОВ

у

Пошто је противудар Главне оперативне групе НОВ код Горњег
Вакуфа (од 3. до 5. марта) завршен успјешно а 717. дивизија.
Фогел
(Ро§еГ)
5. усташка брдска бригада
према Бугојну,
Врховни дггаб НОВ је 5. марта. донио одлуку да се поново изврши препрупација јединица Главне оперативне групе, форсира Неретва (на
одсјеку Јабланица —- Острожац) и коридором између 'Прења и Црне
горе, с једне, и Бјелаоице и Височице, с друге стране, да се што црије
избије на линију: Невесиње — Улог — Калиновик.171 Другој ц р о л е т е р окој ,дивизији пало ј е у дио да успостави мостобран на лијевој обали
Неретве и омогући прелаз осталим јединицама и ран.еницима који су
ее кретали са Главном оперативном групом. Друга далматинска бригада (два батаљона) је 5. марта уз помоћ заплцјењених игалијанских
тенкова нротјера.:т четнике из Јабланице и у току 6/7. марта форсирала Неретву, а одмах лослије ње и Друга пролетерска бригада. По
лреласку Неретве Друга далматинока се у кањону поставила фронтом
према четницима, а Друга пролетерска ј е уз лијеву обалу прошла кроз
четнички распоред и зашла им за леђа. У таку 7. марта дошло ј е до
барбе у којој су се четници (Дурмитараки карпус и дјелови Коњичке
и 1. сарајевоке бригаде из састава Коњичке групе В. Лукачевића) нашли између двије ватре. То ј е изазвало забуну код четничких јединии

167
188
169
170
171

' О Д б и ј е н е

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—366/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину,
Исто.
Исто. "
Исто.
Ђ. Кладарин, н. д ј . , 188—206; В. Терзић, Битка на Неретви, Неретва 1,

ца, тако да ј е дошло до ватрених дјејстава и између њ-их самих.172 У
овом боју четнмци су имали око 550 мјртвих и рањених173 Поменуте
четничке јединице су иотпуно разбијене и повукле су се према Коњицу у павичком бјекству. 174 Послије овог боја у цепу Неретве 1. и 2.
дурмиторска бригада еу „у највећем нереду" ,побјегле својим кућама,
а ускоро затим су се расуле и престале да постоје Кскњичка и 1. еарајевска четничка бригада.175 Убрзо се ланика пренијела и на еанџачке
четнике.176
За Другом далматииском и Другом пролетерском уокоро су Неретву прешли и Прва цролетерска и Четврта црногорска, до 12. марта
прешле су и остале јединице а до 16. марта и рањеници и заштитница.177
Друга пролетерока дивизИја, ојачава Нрвом пролетерском бригадом, наставила ј е гоњење разбијених четничКИх група долином Идбара
према Г. Бијелој, заузела Б1орке и 12. марта избила на линију Вис —
Г. Бијела — Борачко језеро, у ком правцу је наступила и Трећа дивизија117?
Усљед пребацивања Главве оперативне прупе НОВ преко Неретве
ситуација за четничке снаге у долини Неретве и у Херцеговини постала је врло критична, па ј е четничка Врхокна команда била принуђена да одлучи да оне на Неретви из офанзиве привремено пређу у
дефанзиву. У том омислу ј е одлучено да се у рејон Калиновика доведе 1као појачање тзв. стратегијска резерва Врховне команде под командом Павла Ђуришића, да се одреди Отанишића и Веековића пребаце иреко Неретве у рејон Тлаватичева и да заједно са херцетовачким одредом под комацдом капетана Видачића спријече цродирање
партизана у сјеверву Херцеговину, а Коњичка група В. Лукачевића
да и даље дјејствује у бок Главне оперативне групе НОВ.179 Д. Михаиловић је одлучио да команду узме у овоје руке. Да би своје коман172 Документи
о издајству Д. М., док. 274, Наредба В. Лукачевића бр. 91 од
7. марта 1943; Ђ. Кладарин, н. д„ 202.
173 АВИИ, ЧА, ЦГ-нВ—'366/11, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину
174 Исто, ЦГ—В—116110, Писмо В. Лукачевића 3 .Остојићу од 9. марта 1943. —
Лукачевић је поред осталог писао Остојићу: „7. о. м. у 3 ч. извештен сам да ј е
Бојовић разбијен (1. дурмиторска бригада — примј. Р. П.), да су партизани прешли Неретву и заузели Крстац. Одмах сам наредио читавој (групи) покрет а ј а
аутомобилом пошао напред. Први ми је био циљ да стигнем Ивана (Ружића,
команданта 2. дурмиторске бригаде — примј. Р. П.) који је падом Крстаца и наступањем партизана према Куку био опкољен. Успут већ око 8,30 срео сам целу
Бојовићеву бригаду код самога Коњица у паничном бегству. Једва сам их задржао можеш мислити шта сам им све радио. Покренути их напред нисам могао...
У 14 ч. није било ни једног четника на правцу наступања комуниста...
Каква је паника била захватила не могу ти описати о томе ћемо разговарати када се будемо видели, ако се икада видимо".
175 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—353, Писмо мајора Б. Петричевића Б . Станишићу од
13. марта 1943.
"« АИИ—Т, I X 1а—62 (43), Писмо 3. Остојића Б . Станишићу од 12. марта
1943.
177 В. Терзић, Битка на Неретви,
Неретва 1, 43—46; В . Стругар, н. д ј . , 152178 Исто.
179 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—367/, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину.
Документи о издајству Д. М., док. 70, Депеша 3. Остојића Б . Станишићу од 15,
марта 1943; Исто, док. 279, Депеша Б. Радуловића Б . Станишића од 14. марта
1943.
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данте у Херцеговини упознао са новим планом Врховне команде, и да
би се што потпуније обанијестио о оитуацији у долини Неретве, он је
11. марта послао у рејон Мостара (Бијело Поље) помоћника начелника свога штаба мај^ора Сава Вукадиновића, 1који се одмах по обављеној мисији вратиО' натрат.180
Команда окупационих снага у Црној Гори ј е такође сматрала да
је оитуација у долини Неретве врло озбиљна, а посебно се плашила
продора партизанске трупације Око Врховног штаба у Црну Гору, па
је 18. марта италијански војни гувернер А. Пирцио Бироли стигао' у
Мостар, односно у Невесиње, гдје се састао са Бајом 'Станишићем.181
По споразуму 'четничког командовања на Неретви и италијанокот
6. армијског корпуса одреди Станишића и Весковића су одмах пребаченм камионима на лијегву обалу Наретве и заједно оа Видачићевим
одредом 14. марта посјели су положаје: Хум (1004) — Рибари —• Чичево — Липета — Лишај •— В. окука (1456) — Руда ,глава (1596) затварајући правце према Главатичеву и 9вве1сињ|у.182
На основу наређења Врховнот штаба НОВЈ од 13. марта, Друга дивизија је ноћу 14/15. марта напала четничке положаје и у дводневној
борби сломила оггпор и заузела Чичево, Липету и Главатичево. У овом
боју 1оу нкцрочито Никшићка четничка бригада и Весковићев одред претрпјели велике губиМке. Херцего1в!ачк1и четници |с(у били принуђени да
одступе према Бијелом П|ољу (код Мостара), а црногороки цреко Зимља
у правцу села Придвораца црема Неве1аињу. Два 1италија1наиа батаљона
ноја су се налазила источно од Ханског поља нијесу узела учешћа у
ово!]' борби.183
Врховни шта;б је у рејону Чичева и Главатичева изнршио прегруписање снага и 19. марта Трећу дивизију ојачану Четвртом црногорском бригадом упутио према Невесињу[ Другу пролетерску бригаду
црема Улогу, а Прву пролетерску и Другу далматиноку према Калиновику.184
Трећа дивизија предузела ј е наступање према Невесињском пољу у три колоне: преко Бахтијев1ице, Ханоког поља, Г. и Д. Зимља
(Девета херцеговачка и Прва далматинска), преко Заборана и Кљуна
(Пета црногорска).185 Колоне су кренуле у наступање 19. марта. Истога
дана (у 6 чаоова) четничке и италијанске снате предузеле су офанзиву
цратив Треће дивизије са правца Невеоиње ;и Бијелог Поља, са гр^љем
да сцријече њен даљи продор. Херцеговачки четници (капетан Милорад Видачић) 1пошли су напад од Кифиног Села преко Црвањ-планине
првма Главатичвву, а једним јачим бочним обезбјеђењем затворили су
правац 'Од Калиновика преко Улога према 'Невеоињу; тактичка група
пуковника Скотија <(три батаљона, јвдна брдска и једна тешка батерија и четири тенка) наступала је правцем: Невеоиње, Придворци, Кљуне, Луке, Заборани, Зетски четнични одред имао је правац напада:
Хрушта—Лакат'—Црна го(ра—Рат камен; Херцегодачки четници (мајор
Бошко Петричевић) нападали су правцем: Бијело Лоље—Цријеворац—
180

Р С У П — Т , |»8\то1г<Ј« Р а т 1 у .

АВИИ, ^ЧА, ЦГ—X—274 (није сачуван почетак документа); Исто, ЦГ—В—
—48, Писмо Блажа Ђукановића Д. Михаиловићу (без датума).
182 АВ.ИИ, ЧА, ЦГ—В—366/1, Поход Црногораца у Босну и Нерцеговину.
181

183 И с т о ; В . Т е р з и ћ , Битка на Неретви,
184
В . Т е р з и ћ , н. д ј . , 48—49.
185 И с т о .

Н е р е т в а 1, 48—49.
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Д. Зимље—Црна гора — Бахтиј сница • рггалијанзока. тпакшичка гр-уI ш
(два 'батаљона и једна брдока батерија) нравцем Хаиско иоље — Бахтијевица и Требињска бригада (поручник Милојевић) гребеном Прен>а према селу Кула. 186 У току дводневних борби јединице Треће дивизије су разбиле удружене четничке и италијанаке снаге и одбациле
их — четничку лрупу мајора Петричевића према Бијелом Пољу, а остале према Невеоињу. У боју код Кљуна струпе Б. Станшпића и пуковника Скотија претрпјеле су осјетне губитке, не само у људству већ и
у ратнам материјалу и опреми.187 Трећа дивизија ј е ослободила Кифино Село и Невесиње, а италијанаке снаге и хврцегавачке четнике одбацила 'према Благају, док се Станишићев одред у међувремену повукао за Меку Груду ради заштите правца према Билећи.188 Послије
ових бајева Никшићка четничка бригада је била неспособна за даље
барбе, па ј е њено људство упућено кућама, а Станишићев 'одред је
спао на око 700-800 четника.189
По наређењу Драже (Михаиловића, Павле Ђуришић ј е приступио хитној мобилизацији четкика са подручја Лимако-^санџачких четничких одреда, да би као резерва Врховне команде одмах отпутовали
у рејон Калиновика.190 Ђуришић ј е настојао да мо!билише само један
дио снага, јер се ллашио интервенције муслиманских и ашбанских снага, па је затражио појачање са територије Зетског четничког одреда.191
Међутим, и поред свих настојања четничких каманданата, у томе се
није уаЦјело. Командант Зетског одреда Михајло Муго^ша покушавао'
је на разне начине да мо1би;лише људе, чак је црибјегао1 и затварању,
али је и поред тога успио да у Колашин пошаље свега 90, људи (55 из
Љешанаке нахије и 35 из Зете) под командом капетана Сима Ђуришића. Из Подгорице. Пипера, Љешко-поља, Куча, Братоножића, као ни
из друшх крајева, није се уапјела мобилисати ни једног човјека. 192
Новомобилисани Ђуришићев одред, јачине 2314 људи, извршио
ј е лоирет из Колашина 16. марта 1943. године.193 Он се пребацио италијанаким камианима, а дјелимично и камионима реивирираним од
грађана, правцем: Колашин — Мојковац — Пљевља — Бољанићи —
Зупчићи код Горажда — Фоча — Калинавик.194 На челу одреда од
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—366/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину.
187 у Т О К у 19. М арта италијанска авијација је забуном бомбардовала полож а ј е капетана Видачића, пуковника Скотија и Б. Станишића.
188 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—866/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину.
189 Исто.
190 АВИИ, ЧА, ЦГ-—В—88, АИИ—Т, I X 1а—157 (43), Наређења П. Ђуришића
стр. пов. дј. бр. 226 и 330 од 11. и 12 .марта 1943; АИИ—Т, I X 1а—60—63 (43), Наређења штаба Колашинске бригаде стр. пов. бр. 18, 19 и 20 од 12—14. марта
1943.
191 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1344, Наређење штаба Комског корпуса стр. пов.
бр. 59 од 23. марта 1943.
192 Докумепти
о издајству Д. М, док. 74, Извјештај инспектора жандармерије капетана Василија Петричевића Б. Станишићу од 20. марта 1043. — Људи
су обично избјегавали мобилизацију под изговором да су спремни да се боре
против партизана у Црној Гори, али да то не желе да чине ван Црне Горе
(РСУП—Т нерегистровано, Списак националиста из Доњих Кокота који су одбили да иду за Босну).
186

193 Зборник
НОР, III, 5, док. 142,, Д н е в н и и з в ј е ш т а ј К о м а н д е 6. а р м и ј с к о г
к о р п у с а з а 16. м а р т 1943.
1,1
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села Штитарице (код Мојковца) ишаоЈе Дража Михдаловић.195 Ђуришићевом одреду у Бољанићима имао је да се ггрикључи Милешевоки
карпус јачине 2.000 људи, од којих ј е 1.000 требало да иде за Калиновик, а 1000 у Устиколину.196 У рејону Фоче Ђуришићевим трупама се
прмкључио! Дриноки четнички корпус под командом Баја Никића, а
у рејону Калиновика (у селу Обаљ) и Весковићев одред, који се ту
налазио на одмору.197
Прва пролетерока и Друга далматинска бригада НОВЈ напале су)
20. марта четнике Павла Ђуришића који еу испред Калиновика заузе- '
ли одбрамбени положај. Дошло је до жестоког дводневног боја у којем су об:је стране претрпјеле велике губитке. У међувремену Друга
пролетерска бригада заузела је Обаљ, разбила четнике у Јелашцима
и на тај начин зашла за леђа главној четничкој групацији. Плашећи
се да не буду опкољене, Д. Михаиловић ј е донио одлуку да се четничке онаге из Калиновика повуку у лравцу Фоче.198 Лукачввићу је наређено да своје јединице повуче из рејона Кошица и да се с н>има
пребаци на десну обалу Дрине>...у (Област Фоче. 199
Бојем код Калиновика битка на Неретви ј е завршена. Главна
опвративна група је дефинитивно! изашла из кањона Неретве на широки маневараки цростор, одакле јо(ј је био отворен пут за даља наступања црема Црнај Гори и Санџаку.
Од четнинког похода на Неретву Дража Михаиловић 'је очекишао
, много и у војничкам и у иолитичком погледу. Он ј е ту битку сматрао
јединственом приликам „да камунисти буду до нага потучени" и да
се са оружаним снагама нарадноослабодилачког покрета раокрсти „једанпут за свагда". 200
Очекујући да ће Главна оперативна група НОВ на Неретви бити
аигурно' уништена, Дража Михаиловић :је предузео ацере за оств,аривање четничког црограма како би се створили потребни услови за потпуно преузимање власти у случају повлачеша осовинских снага из
Југославије. Почетком марта, тј. свега десетак дана послије одласка
првих четничких одреда на Неретву, позване су у Колашин поуздане
политичке личнасти из свих !краје®а Црне Горе и Санџака.201 Од ових
људи изабрани су делегати који су имали да иду у Липово да се Дражи
Михаилавићу и четничкам Централном нацианалнам комитету ставе
на располагање. Делегацију су сачињавали: др Јово Тошковић из Равне Ријеке (бјелапавл^ићки срез), Миљан Радоњић из Куча, Бошко Бојовић, адвокат из Никшића, Вукоан Бакић, судија из Андријевице,
инж. Глигарије Вукчевић, Пашко Гвозденовић и Милан Бурић (сви из
195

и с т о .

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—91, Наређење Павла Ђуришића штабу Милешевског
корпуса стр. Д. Ј . пов. бр. 244 од 14. марта 1943; Исто, ЦГ—В!—1611, Наређење шта- I
ба Милешевског корпуса команданту Пљеваљске бригаде стр. пов. бр. сл. од 14.
марта 1943. — Да би се постигао број од 2000 људи, Ђуришић је наредио општу ^
рмобилизацију на подручју Милешевског корпуса, а у срезу п љ е в а љ с к о м л ш ^
пуну м о б и д и з а ц и ј у — „све што носи пушку".
107 РСУП—Т/^ЗетогсЗ« раг{:у.
198 Ђ. Кл^дарин, н. д ј . , 232—236; В . Терзић, Битка на Неретви,
Неретва 1,
48—50.
199 рсухх—Т, Записник о саслушању В . Лукачевића.
200 Документи о издајству Д. М, док. 59, 460, Писма „Чика Ђоке,, (Д. Михаиловића) Б а ј у Станишићу од 17. и 18. фебруара 1943.
196

201

Р С У П — Т , »3\лгогс1« раг*у.

329

Подгоркце). Ово је у ствари &ио четнички Националнм ксшитет за Црну
Гору. Прва четворица су уживала посебно повјереше Драже Михаиловића и чешће су одлазили у његов штаб у Липову.202 Чланови националног комитета за Црну Гору 'им;али су задатак да остану „илегални"
све док се окупатор не повуче из звмље и да организује политичке
жомитете за поједина ужа подручја лсоји би били у директном контакту с Дражом Михаиловићем. Њима је стављено у задатак да не одржавају никакав контакт с Ђукановићавим Главним националним одбором на Цетињу, да се не би 'компрамитовали. Међутим, то је довело
до размимоилажења између чланова Националног жомитета и Главног
националног одбора.203 То је дефинитивно и докрајчило постојање Гла'нног националног одбора.
Одмах по одлааку ирвих четничких одреда на Неретву партијска
организација и партизанске групе у Црној Гори макаимално су развиле пропаганду, стварајући снажно античетничко расположење у народу. О томе авједоче и бројни четнички извјештзји.
Овеша пет дана послије ОДлаака прве групе на Неретдау Блажо
Ђукановић је писао Б а ј у СТанишићу: „Од тебе не добих никаквог извјештаја. Брине 1ме неизијеаност јер авамошњи непријатељ зелеви и
црвени камунисти на сва уста шире алармантне ^вијести о вашим неуспјесима тамо и великим жртвама које ете нретрпјели у барби са тим
гадовима тамо. И ако ави у та не вјврујемо ипак овако неповољне вијести код лаковјврног свијета стварају забуну и расположење код комуниста 1И њихавих симпатизара".204
Један од блиских Стаиишићевих сарадника писао ј е почетком
марта евом команданту: „У народу се шире овакојаке (вијести. Велика
је забринутаст аитуацијом тамо. . . Што је најглавније губимо престиж
и повјерење народа".205
Не мање интересантан /је извјештај инапектора жандармерије,
која је будно цратила и регистровала народно расположење:
„Одмах по Вашвм одласку", извјештавао је њен инспектар Баја
Станишића, дали еу се деструктивни елвменти на посао. Спрамљено
сјвме раздора посијали су у народу и имали успјеха.
Још нисте ни изашли из траница Рувернерства а већ су племена
поплављена извјештај:има канви се ни у ану не могу сањатм.. .
Курцри еа свих станица. . . већ сутрадан донаше истоветне извјештаје: ,Нагла промјена у народу'.. .206
Лоред активности партијских Ојрганизација, а дијелом и зеленашке пропаганде, четничких злочина и отварене сарадње са окупатором, што је било најпресудније за античетвичко расположење народа,
202

ц с т о .

203 Исто.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—456, Писмо Б л а ж а Ђукановића
Ј>ебруара 1943.
205 Исто, ЦГ—В—345, Писмо Богдана (Павићевића)
иарта 1943.
206 Документи о издајству
Д. М., док. 74, Извјештај
зије артиљеријског капетана Василија П. Петричевића Б .
га 1943.
204
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Б а ј у Станишићу од 28.
Б а ј у Станишићу од 6.
инспектора жандармеСтанишићу од 20. мар-

ширешу вијести о четиичким неуспјеаима допринооила су и казивања
рањеника са Неретве.207
Четничко вођство у Црној Гори покушавало је да народно раеположење окрене у овоју 1корист објављивањем ратних 'билтена и друтим
прапагандним средетвима, али у томе није успјело.
Зато се приступило драстичним мјерама. >На подручју Станишиевог одреда инспектрр жандармерије је позвао команданте четничких
батаљона, предсједнике општина и друге истакнутије четнике и наложио им да енергично сузбију врење у народу.208 По наређењу инспектора жандармерије и других четничких вођа жандармеријске станице су у врцјеме битке на Неретви позвале ове људе који су у њиховој
евиденцији вођени као сумњиви, одузеле им дозволе за слободно кретање, наредиле им да се свакодневно јављају четничким властима, забраниле им удаљавање из мјеста становања; овима њима је речено да
се не омију састајати и међусобно разшварати, 209
На теритариј|и Лимако-санџачких четничких адреда заведен је
1 још оштрији режим. Уочи поласка друге четничке скупине на Неретву (тзв. стратегијока резерва четничке Врховне команде), Павле Ђуришић ,је проглаоио ванрелпо стање и при среским камандама формирао привремене цријеке~водне судове. 210 Ови су судови имали да почну
рад одмах и да суде на основу УреДбе о пријеким судовима.211
На оонову наредбе о ванредном стању четничке власти су увеле
низ ограничења и забрана. Тако се у распису штаба Комаког одреда
од 16. марта 1943. забрањује скупљање лица, било дању или ноћу, а у
случајевима покајања имали су да црисуствују командири чета или
њихови замјјеници. Такође су била забрањена ноћна 'Оцјела, ноћне посјете, кретање ноћу, а за проношење вијести које нцјесу потицале од
званичних извора камандирима чета ј е наређена да свако лице одмах
спров-еду комацданту ореза, односно Пријеком војном суду. Посебно
су биле строге мје(ре према онима који се не би адазвали мобилизацији
или би побјетли с фронта.212
207 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—345, Писмо Богдана (Павићевића) Б а ј у Станишићу
од 6. марта 1943.
208 Документи
о издајству Д. М., док. 74, Извјештај инспектора жандармерије В. П. Петричевића Б а ј у Станишићу од 20. марта 1943.

209 исто.

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—10, Наредба Павла Ђуришића стр. пов. Д. Ј . бр. 244 од
14. марта 1943. — Састав привремених пријеких војних судова био је слиједећи:
берански срез: Радосав Јоксимовић, поручник Милић Бојичић и капетан Милисав Гудовић; андријевички срез: судски поручник Душан Арсовић, капетан Крсто
Васовић и поручник Александар Дашић; бјелопољски срез: капетан Миливоје
Обрадовић, Малиша Шутовић и Мило Бакић; колашински срез: мајор Радуле
Кујовић, Ђорђије Лазаревић и п. поручник Бећир Томовић; шавнички срез: капетан Момчило Ћоровић и др.
210

211 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1340, Обавјештење среске четничке команде
за срез андријевачки команданту Комског корпуса стр. пов. бр. 65 од 17. марта
1943.
212

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1338, Распис штаба Комског пов. бр. 50 од 16. марта

1943.

331

Командантима корпу-са и среским камавдантима је достављен налаг да на терен пошаљу -крстарећа одјељења, патроле и засјједе које ће
контролисати извршење наредбе о ванредном стању. 213
Међутим, ове ове и друге мјере нијесу могле сприј ечити античетничко расположење нарада, нити расуло четничких јединица и масоино дезертерство. Тако^ ј е битка на Неретаи за четнике представљала
не само ®ој,нички већ и политички пораз.

Исто.
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КРИЗА ЧЕТНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛИЈЕ БИТКЕ НА
НЕРЕТВИ
Послије боја код Калиносвика четнична Врховна команда ј е одлучила да са снагама Павла Ђуришића и Б а ј а Отанишића организује
одбрану према Главној оперативној групи НОВ на линији Фоча — Гацко — Требиње, а херцеговчаки четници да остану у Херцешвини ради
дејства против партизана и заштите српоког живља од евентуалног поновног усташког покоља.1 Четничко вођство је притомрачуналосослонцем ка италијацаке снаге 14. армијоког корпуоа коде су биле лоциране у Пљевљима, Прибоју, Пријепољу, Чајиичу, Фочи и Горажду
(дивизија Тауринензе),
ширем рејону Никшића дивизија (Ферара)
и
6. армијскоаг корпуса у Херцеговини. Четгаичка одбрамбана линија била ј е подијељена на три сектара: од Хана Осанице (код Горажда) до
Шћепан-Поља, од Шћепан-Поља до Пивског манастира и, најзад,
од Пивског манастира до- Тјребиња.
Повлачећи се из рејона Калиновика према Фочи, Д. Михаиловић ј е адлучио да брани ово подручје до долаана појачања ожз Орбије.2
У међувремену ј е В . Лукачеиићунаређено да се оа овојом групам из Коњица придружи четничкој групацији око Врховне команде, па су 29.
марта његаве анаге стигле у Уетииолину.3 Тридесет првог марта у Фочу _
је са подручја Рашке стигао недићевски четнички вођа Машан Ђ^ровић4 са 200 људи,"а непгго касније и поручник Топаловић аа 40 људи. 5
На савјетовању које ј е четничка врховна команда одржала у Фочи
одлучено :је да се изврши прегруписање четничних >онага у горњам току
Б. Радуловић, н. д ј . , 87.
РСУП—Т, »Зт>г<1« Раг1у.
Исто; РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића.
4 Ђуровић је био недићевски „легализовани" четнички вођа, али је због
свађе са Њемцима прешао у илегалство. 1941. године четници Д. Михаиловића су
га осудили на смрт .{блово „3"). Михаиловић је прихватио његову помоћ у операЦијама које су по^нате као битка на Дрини у априлу 1943. године, а касније су
његови четници Ђуровића убили.
1

2
3

5

Р С У П — Т , »Зтуога« Раг1у.
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Дрине; и да се организује одбрана против дјелова Главне операггивне
групе који су напредовали у том правцу.
деснО' 'крило од Хана
Осанице до Јошанице држао ј е Романијски корпус под командом капетана Милорада Момчиловића, од Јошанице закључно до Фоче Дрински четнички корпус под командом капетана Баја Никића6 и рејоон
од Фоче до Шћепан-Поља јединице Лимкко-санџачких четничких одреда под командом мајора Андрије Весковића (Нововарошка, Пљеваљска,
Бјелопољска, Беранска и Андријевичка бригада). У Фочи су се налазили, у резерви, Летећи батаљон Милешевоког корпуса и Први батаљан |Пљеваљоке бригаде под непасредном камацдом В. Лукачев1ића.7
Приликом прегруписавања четничких снага у горњем току Дрине одлучено ј е да ее од најбољих батаљона формирају три јуришне бригаде,
јачине 1200 до 1500 људи, које би се преко Шћепан-Поља и Волујака
пребациле у рејон Гацка и у заједници са снагама Б а ј а Станишића напале главну партизанску групацију с леђа и с бока. Првобитно је било
одлучено> да овим једикицама командује В. Лукачевић, ,али пошто су му
се поторшале озљеде од старе ране команду над њима преузео је Павле
Ђуришић, !Ноји ј е -почетком априла предузео панрет уз Волујак, 4
К р а ј њ е

Чвтничка врховна команда још прије бо;ја кад Калиновика имала
разрађен план за одбрану Дрне Горе од упада Главне оперативне групе
НОВ. У окладу са тим ;планам, 16. марта, тј. истога дана када је резерва
Врховне номанде извршила покрет из Колашина за Калиновик, објављена ј е и трећа мобилизација на подручју апдријевичког, бераноког,
бјелопољског и колашинског ореза. Због стално присутног отрахЈа од интервенције албаноких и муслиманских оружаних формација на територији андријевичког, беранског и бјелопољоког ореза, извршена ;је |дјелимична мобилизација (само са подручја I акдриј евичке, I беранске и
I бјелопољске бригаде), а на територији колашиноког среза наређена
је мобилизација свих наоружаних људи.9 Од мобилисаног људства формиране су четири бригаде, и то: Беранска (командант капегган Милић
У току битке на Дрини, Никића су партизани заробили и стријељали.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1612, Заповијест штаба Милошевског корпуса О. бр.
1, од 27. марта 1943. РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића.
8 Исто; РСУП—Т, »Здаогс!« Раг1у.
9 АИИ—Т, I X 1а—108 (43), Наређење Павла Ђуришића стр. пов. Ђ. бр. 260,
од 17. марта; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—(1339, Наређење штаба Комског корпуса стр .пов.
бр. 49, од 16. марта 1043. — И овом приликом као и претходних мобилизација,
људи су на разне начине избјегавали да узму учешћа у акцији против партизана.
О томе свједочи извјештај командира Божићко-андријевачке четничке чете команданту Комског корпуса од 24. марта 1943. год., у коме се каже:
„1) Неки четници одређеног дана. не стигну на мобилизацијско мјесто, већ један или два дана раније пођу за Колашин, помоћу личних и племенских веза
користе извесне четничке старешине и издејствују љекарска увјерења, за читави мјесец дана, па се враћају кући и не јаве се ни Среској команди ни команди
чете; често исмејавају старешине који су их одредили и другове који иду, називајући их лудима, зашто су неспретни и не умију симулирати.
Поред тога што поседују увјерења о тежој болести (као запаљење плућа
и плућне марамице) која је везана за постељу, они свакодневно раде најтеже
пољске радове.
2) Други четници намјерно изостану за дан-два, док њихови другови из Колашина пођу за положај, и онда опет протекцијом дођу до објава, да се сувишни
враћају кући..." (АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1346).
6
7
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Бојичић), Андријавачка (капетан Крсто Баоогаић) Колашигаока {Љу1бо
Минић) и Бјелопољска (капетан Мираш Савић), које су19. марта упућене у правцу Жабљака, односно Шавника.10 Беранска и Бјелопољска
бригада добиле су задатак да посједну територију 1. дурмиторске бригаде и затворе аве пролазе на ријеци Пиви од Шћепан-Поља до Пивоког манастира, док су Андријевичка и Колашинска бригада имале наређење да затворе све правце на подручју 2. дурмиторске бригаде.11
За команданта првог сектора постављен ј е капетан Радуле Радовић, ^
а за команданта другот сектора жандармеријски капетан Милан Кастратовић. Поред основног задатка (спречавање продора партизана), ове
једигаице су имале дужност да четаике из са!става 1. и 2. дурмиторске
бригаде ко|ји су побјегли са Неретве похватају и поново пошаљу на по—•
ложај, или, пак, разоружају и ухапсе. 12
Крајем марта Павле Ђурингић ј е као нојачање шим снагама
упутио остатке Дурмиторског корпуса (1. и 2. дурмиторска бригада)
под командом капетана Николе Бојовића и Ивана Ружића. 13
Крајем марта предузете су мјере да се одред Б а ј а Станишића —
који ое оослије битке на Неретни, у којој је иретрпио озромне губитке,
налазио у раеулу и није био у стању да партизанима пружи еикакав
отпор — замијени одморним четничким снагама. Новоформирани Зетски четнички одред (2, 3, и 4. батаљон) под командом капетана Шпира
Стојановића извршио1 ј е 29. марта изјутра пократ Горње Поље — Дуга, — Крстац, са задатком да по сваку цијену спријечи продор партизана овим правцем.14 У састав овог одреда ушли су и један батаљон
жандармерије (јачине_400 људи) и један батаљон добровољаца са подручја Крста Поповића, (кзастављен углавном о дљудстша из Цеклина,
Љуботиша и Цетиња). Укупна јачина адреда износила је , око 2000
људи.15
Према споразуму са окупатором, односно Главном националном
командом, КрстО' Поповић ј е са својим одредом пошао' црема херцеговачкој граници са задатком да затвори правце од Херцеговине према
Бањанима и Опутној Рудини.16
10 Исто; АИИ—Т, I X 16—1'34 (43), Списак људства Полимског батаљона које
је пошло у трећу партију за Босну 19. марта 1943. (Бројни састав бригаде био ј е :
Беранска — 300 људи, Андријевичка — 250, Бјелопољска — 250; Колашинска бригада била ј е бројнија, јер ј е на терену среза, према Ђуришићевом наређењу, требало да остане само 100 наоружаних људи под командом замјеника команданта
Колашинске четничке бригаде поручника Недељка Мировића).
^ Исто,
12 Исто.
13 РСУП—Т, »ЗшогсЗ« Раг1у.
14 АВИИ—ЧА, ЦГ—В—365, Наредба Шпира Стојановића О. бр. 1 од 28.
марта 1943.
15 Исто; Документи
о издајству Д. М. док. 75, Наредба Б л а ж а Ђукановића
од 27. марта 1943. Према наведеној наредби Б . Ђукановића, као и према четничким документима (АВИИ, ЧА, ВК—В—75), са подручја старе Црне Горе јавило
се 946 људи — добровољаца. Међутим, изгледа да ј е само пола тог људства пошло са одредом Ш. Стојановића, а остатак је вјероватно ушао у састав одреда
Крста Поповића.
16 АИИ—Т, IV 26—22 (48), Проглас Оперативног штаба НОП одреда за
Црну Гору и Боку од априла 1943; Документи о издајству Д. М. док. 75, Наредба
Б л а ж а Ђукановића од 27. марта 1943.
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Трупе Баја Станишића ослањале су се на дјелове дивизИје Ферара
(јачине једног пука), које су као СПООБНО обезбјеђење Никшића биле
смјјештене у Горњем Пољу, Јасеновом Пољу и Јаворку. 17 Један дио
снага те дивизије исггурен је био према Шавнику (Луково, Ивање,
Гвозд), гдје 'су се налазиле четничке снаге Павла Ђуришића.18
Одбрана тзв. Голиј ског сектора (Гацко— Билећа — Требиње) лов1јерена је Блажу Ђукановићу, који је поново формирао Главну националну комганду. Ђукановић се одмах дао на посао. Покушао је да
организује одбрану, заведе дисциплину код деморалисаних јединица,
омогући НЈИХОВО уредно снабдијевање и угуши 'античетничко расположење у народу. Он је 27. марта издао наредбу у којој се каже да ее
оваки рад улерен против интерееа „националног покрета" има сузбити
драканоиим м;јерама, а „крваве тековине" тога пакрета да се морају
по сваку цијену очувати. У наредби се затим каже да ће се казнити
смрћу свако неизвршење четничких наређења, самовољно напуштање
положаја, проношење алармантних вијести или потпомагање „комунистичке акције". За јединице НОВЈ се каже да се не смију пусггити
на теригорију Црне Горе, већ се имају енергично сузбити и уништити.19 У тај наредби Ђуканавић ( је посебно упозорио да ће се у Никшићу
формирати Пријеки војни 1суд, који ће по кратком поступку кажњавати дезертере („аве оне који се огријеше, о прописе Војно-казненог
законика"). 20
Међутим, Ђукановићеви покушаји нијесу могли ублажити кризу
у коју :је четничка арганизација запала послије Неретве.
Послије бо|ја код Калиновика Врховни штаб НОВЈ ј е направио
аперативночстратешијоки нлан аа ослобођење Црне Горе и Санџака.
Према том плану Главна оперативна група ј е предузела наступање у
двије колоне: Прва и Друга пролетерска дивизија са двије источнобосанске бригаде преко Дрине у дравцу Санџака, Трећа дивизија преко
Гацка у правцу црногарско-херцеговачке границе, а шест бригада остало ;ј(е ради обезбјеђења балнице и новоослабођене територије.21
Трећа дивизијја с три бригаде (Десета херцеговачка без два ба• таљона, Четврта црноторика и Прва далмшмнска) предузела је 1. апри! ла наступање у правцу Гацка и Автовца.22
Непосредно уочи напада Треће дивизиде Италиј ани су повукли
свој гарнизон из Гацка, тако да су у овоме мјесту остали оамо четници
Баја Станишића, усташка муслиманска 'милиција и 'једна чета домобрана.2:! Првог априла извршена је смјена Станишићевих трупа. У Гацко
је дошао новоформирани 2. зетски четнички одред под командом капетана Шпира Стој ановића, а дотадашњи одред који ј е у току мјеЂ. Кладарин,
Исто.
Документи о
97 од 27. марта 1943.
20 Исто.
21 Ђ. Кладарин,
22 Исто, 254.
23 Исто; АВИИ,
ну.
17

18
19
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н. д ј . , 272-^273.
издајству

Д. М. док. 75, Наредба Б л а ж а Ђукановића бр.

н. д ј . , 242—243.
ЧА, ЦГ—В—386/1, Поход Црногораца у Босну и Херцегови-

сец дана борби претрпио велике губитке упућен ј е у Голију, док ј е
људство Никшићке четничзке бригаде (кој а се практично била раап.ала)
упућено кућама. 24
У међувремену Станишић ј е водио преговоре са устапиком муслиманском милицијом у Кули Фазлагића, која ј е имала око 2000 каоружаних људи. .Преговори су успјешно 'завршени: муелиманска 1милиција из Фазлагића Куле пришла је четницима и изразила спремност
за борбу против партизана.25
Станишић ј е рачунао да ће свјеже четничке онаге донијети преокрет у борби цротив партизана. Због тога руководство! четничких операција у Херцешвини, на челу са Б. Отанишићем, доноси операцијски
план да ее дјејством од Гацка, Трусине планине и Мостара туку дјелови Главне оператвине групе НОВ у оксшини Невесиња, Кифиног
Села, Фојнице, Шипачна и Оџака, и да ое одбаце понова к Неретви.
Почетак операције предвиђен ј е за 2. април.26 Међутим, од тог амбициозног чеггничког плана није било ништа. Истога дана (2. априла) увече Трећа дивизија је са три колоне напала четнике и муслимнску милицију у Гацку. Плашећи се да не буду опкољени и уништени, четници су се повукли гарема црногорокој траници, а муслиманска оувилиција
у Фазлагића Кулу. Исте ноћи је Четврта црногорока бригада ослободила и Автовац. Ноћу 5/6 априла дјелови Десете херцеговачке и Прве
далматинске заузели су и Фазлагића Кулу. 27
Станишићеве трупе дефинитивно .су напустиле херцеговачку територију и пријешле у Црну Гору.
Због неуспјеха зетске четничке групе код Главатичева, Невесиња и Гацка и дезорганизације која је послије тога наступила, Дража
Михаиловић ;је одлучио да Баја Станишића смијени са положаја ко>мандаига Голијског сектора и :команданјта 1. зетског четничног одреда,
па је за комацданта Голиј1ског сектора поагавио генералштабног мајора
Ђорђија Лапхића, који је због рањавања код Матешева (20. јануара
1942) пола године био везан за постељу а затим, опорављен, без функције чекао на свој тренутак.28 Дража Михаиловић ј е наредио Блажу
Ђукановићу и Ђорђију Лашићу да пгго прије дођу код трупа, заведу
ред и дисциплину, преуреде командовање и положаје на црногорско-херцетвачкој ;граници задрже по сваку цијену. 29
У духу наређења Д. Михаиловића Блажо Ђукановић је предузео
низ мјера да би поправио ситуацију. Он ј е 3. априла издао> прогла1с у
којем ј е позвао Црноторце да улазе у редове четника — националиста,
понављајући мисао из своје наредбе од 27. марта да „ступање у редове
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—366/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину.
Исто; АИИ—Т, I X 16—9 (43), Извјештај Главног штаба четничких трупа
у Херцеговини од 31. марта 1943.
26 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—366/1, Поход Црногораца у Босну и Херцеговину.
27 Исто; Ђ. Кладарин, н. д ј . , 255.
28 АИИ—Т, I X 16—183 (43), I X 16—187 (43), Наредба односно писмо Блажа
Ђукановића Ђорђију Лашићу од 5. и 6. априла 1943.
29 Исто, I X 16—180 (43), Депеша командног изасланика Врховне команде
Боривоја С. Радуловића Блажу Ђукановићу од 4. априла 1943.
24

25

21
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добровољаца није само добровољно већ и обавезно". 30 Ђукановић је
затим у том прогласу и с т а к а О ' : „Ко изостане да не изврши своје националне обавезе биће кажњен најетрожмјом, али праведном казном
— смрћу". 31 Он је наредио да се формирају пријеки војни судови, а у
Брезовику, гдје је смјеотио свој штаб, формирао је Главни пријеки
суд, за чијег ј е предсједника поставио артиљеријског мајора Пера Ј .
Марушића.32 Ђукановић ј е 4. а п р и л а издао нареДбу к о ј ј о м е е упозорав а
да ће С в а к и четник који без одобрења напусти положај на фронту
доћи под удар пријеког војног суда, а његовод породици ће се одузети
требоиање које прима од окуиатора.33 Сјутрадан, 5. априла он ј е издао
и уредбу којом се пријеки војни суд овлашћује да суди ио кратком
поступку, а једина казна је била — смрт.34 Пријеки војни суд ј е имао!
да суди не само четницима—јбјегунцима са фронта и паничарима већ
и овим лицима кој а на 'било1 који начин помажу народноослббодилачку
борбу.35 У сједиште свог ш т а б а , у Брезовику, Ђукановић ј е довер један жандармеријоки батаљон, који је добио овлашћење да поступа
немилоардно и да драстичним мјерама одржи ред и мир.36 Овај батаљон ј е упућивао патроле у правцу фронта (у Голију) да хватају све
дезертере. Већ у самом почетку у х в а ћ е н О ' ј е и ухагаиено 50 бјегунаца.37
Ђукановић се постарао и да преуреди командовање на Голијском
фронту. За команданта 1. зетског четничког одреда умјесто Б. Станишића наименаван је мајор Реља Пилетић. Због болесппи, а још више
због старих несугласица које је имао оа Станишићем, Пилетић није
хтио да се прихвати ове дужности, па је за команданта 1. зетског одреда постављен мајор Блажо Гој|нић.38 Међутим, иако је Ђукановић у
том погледу показао прилично одлучности, преуређ.и!вање командовања није ишло једноставно. Б. Станишић ј е оклијерао да се повинује
Ђукановићевим наређењима и петнаестак дана ј е остао. на фронту.
иако му ј е оаошцтено да је у ствари смијењен по наређењу четничке
Врховне команде.39 Оа тим је упозната и четничка Врховна команда,
али је устукнула, тако да јје Ђукановић питање Станишићевог смјеДокументи о издајству Д. М. док. 75.
АИИ—Т, I X 1а—6 (43), Проглас Б л а ж а "Букановића од 3. априла 1943.
32 АИИ—Т, I X 1а—116 (43), Писмо Пријеког војног суда Главне националне
команде команданту Зетског летећег одреда од 12. априла 1943.
33 Исто, I X 1а—'113 (43), Наредба Б л а ж а Ђукановића бр. 116 од 4. априла
1943.
34 Документи
о издајству Д. М. стр. 131.
35 Исто.
36 АИИ—Т, I X 1а—113 (43), Наредба Б л а ж а Ђукановића бр. 116 од 4. априла
1943.
37 АИИ—Т, I X 16—-181 (43), Писмо Бранка Радевића Ђорђију Лашићу од
5. априла 1943.
38 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—458, Писмо Б л а ж а Ђукановића Б л а ж у Гојнићу од
3. априла 1943; АИИ—Т, I X 16—183 (43), Наређење Б л а ж а Ђукановића Ђорђију
Лашићу од 5. априла 1943.
39 АИИ—Т, I X 16—187 (43), Писмо Бранка Радевића Ђорђију Лашићу од 6.
априла 1943. — Интересантно ј е да је Б . Станишић сва писма Б л а ж у Ђукановићу адресирао као предсједнику Главног националног одбора, а не као команданту Главне националне команде. То ј е у Ђукановићевом штабу тумачено као тенденциозно и ни мало случајно, али је то приписивано Станишићевим сарадницима.
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њивања иазвао комедијом.40 Најзад је нађено средње рјешење: Лашић
је нримио ,ксшанду над ГОЈБИЈСКИМ сектором, а Отанишић ј е наотугвнован
за команданта Зетоких четничких одреда, .али је са овојим штаЈбом повучен у Брезовик. 41 То је. међутим, изазвало личнм сукоб Б. СтанишИћа са Д. Михаиловићем и Ђ. Лашићем.42
Дијелом реорганизоване четничке снаге упућене су поново према
црногорско-херцеговачкој граници, аа задатком да протјерају партизане до линије Јасеник — Автовац.43
Италијани 1су четницима помотли не само у наоружању ц другој
опреми већ и врјничви. Један одред Италијана упућен је 4. априла
мамионима из Никшића за Брезна. 41
За 6. април чеганици су оа свим расположивим снагама На овом
сектрру (дјелови Лимјоконсанџачких четничких одреда, зетски; четнички одреди и херцеговачки четници) предвидјели огшгги напад у правцу Гацка, Кифина Села и Невесиња.45 У бојевима до< којих ј е дошло
7. и 8. ацрила, 4. црногорска цролетерска бригада поново ј е одбацида
четнике који су 1се у нереду повукли према Горанску у Голији. 46
По наређењу Брховног шгаба НОВ од 7. априла, Трећа дивизија
је обуатавила гоњење четника и наступање у цра!вцу Никшића и заг
држала се на достишутим положа)јима док !се не рашчисти ситуацида
у горњем току Дрине 47
Привремено затишје на фронту Блажо Ђукановић ј е искористио
за општу мобилизацију и реорганизацију чеппничних 1снага.48 Он ј е наредио да се >од мобилисаног људства издрши одабирање „сигурних"
људи и да се одмах формирају три четничка батаљона јачине 200 до
350 људи „са одважним и сигурним старешинама".49 Он ј е осјећао снажно гибање народних маоа подстакнуто приближавањем јединица
НОВЈ, па је наредио- да се поред летећих одреда у подгоричком, да40 АИИ—Т, I X 16—187 (43), Писмо Блажа Ђукановића Ђорђију Лашићу од
6. априла 1943.
41 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—371, Наређење штаба Зетских четничких одреда О.
бр. 253, од 17. априла 1943.
42 РСУП—Т; »8даогс1« Раг1у.
43 АЛИ—Т, I X 16—40 (43), Извјештај Баја Станишића Б л а ж у Ђукановићу
од 5. априла 1943.
44 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—458, Писмо Б л а ж а Ђукановића Б л а ж у Гојнићу од 3.
априла 1943; Исто, ЦГ—Ц—42)2, Писмо Павла Ђуришића Дражи Михаиловићу од
4. априла 1943.
45 АИИ—Т, I X 16—181 (43), Писмо Бранка (Радевића), Ђорђију Лашићу од
5. априла 1943.
49 Ђ. Кладарин, н. д ј . , 255 •— Командант ,2. зетског четничког одреда капетан Ш. Стојановић депешом је извијестио Б. Станишића: „Био сам северно од
Липника са једним батаљоном, а са другим источно. Услед заиста несносне хладноће, али и слабог борбеног духа војници су својевољно напустили своје старешине и оступили до Клачине и Казанаца, сем две чете из П-ог батаљона, које су
услед снежне вејавице некуд залутале. Никакво поуздање не можете имати за
сада код оваквог људства" (АИИ—Т, I X 16—201 (43); Исто, I X 16—191 (43) ,Депеша Б. Станишића Ђ. Лашићу од 8. априла 1943),
47 Ђ. Кладарин, н. д ј . , 255.
48 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—475, Писмо Б л а ж а Ђукановића Дражи Михаиловићу,
АИИ—Т, I X 1а—126 (43), Наређење штаба Петрушинског батаљона пов. бр. 178.
49 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—464, Обавјештење Блажа Ђукановића
команданту
Зетских четничких одреда пов. бр. 210 од 17. априла 1943.
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ниловградском и никшићком срезу формирају и ггзв. чете 'сигурности
ио општинама, јачине до 100 људи, које су имале задатак да патролирају по терену, „чисте" позадину и обезбјеђују комуникације. 50 Поред
тога, ЂукановгЉ је !наредио комаидантима „летећих" одреда да изврше
хапшење и интернирање „иомуниота, њихових симпатизера, саботера
и др.".51
Поапто се ситуација у горњем току Дрине даста повољно развијала, Врховни штаб НОВ ј е 15. априла наредио да Четврта и Пета црногорска бригада као засебна оперативна група под командом Саве Ковачевића крене у Црну Гору преко Пиве, Голије, Шавника у правцу
Никшића. Ове јединице су убр^зО' избиле на Комарницу. ДеСета херцегавачка и Друга далматинска бригада разбиле су једну мјешавиту
италијаиоко-четничку колану и 16. априла појавиле су се предшим
дјелавима нред планинам Његош и у Голији.52
Ђукановић, Станишић, Лашић и други команданти зетских четничких одреда са реорганизованим јединогцама учинили су тако рећи
последњи покушај да одбаце партизанске бригаде према Херцеговини.
Штаб зетских четничких одреда издао' 1је 17. априла заповијест за напад на партизане у двије нолоне. Десна колана, коју су сачињавали
Данилавпрадсни одред и Лукавони батаљон, под комацдом мајора Јанка Пајовића, добила је задатак да дјејствује правцем Брезна — Миљковац — Гораноно и одбаци партизане према Равном. Лијева колона:
1. четнички одред, 3. четнични одред, Жандармеријски одред, Голијски баЈтаљон, под командом мајора Ђорђија Лашића добила је задатак
да изврши покрет правцем Горње Поље — Преејека — Стози — Крстац, са задатком да одбаци партизане са Крсца и Голије. Десна колона имала 1је да се ослања на одред Ивана Ружића (дјелови Лимско-санџачких четничких одреда), а лијева на херцеговачке четнике.53 За
резерву су предвиђени: Це^ињсни батаљон и Кучко-братоношки одред
јачине 1100 љури.54
До оваг напада четничној Врхсшној команди било је иосебно- стало;
јер 'је рачунала, поред осталог, да би један успјех против партизана
повратио морал чет'ника на овом сектору. Пошто- с-е ЂуриШић због
•ситуације .на Дрини иратио са Волујка, Дража Михаилогаић је ^преко^
њега наредио Ј.7. априла да се изврши нова мобилизација среза беранског, и да се од мобилисаног људства формира одред од 250 четника и да се пад камандам срескаг команданта мај ара Радосава ЈокоимоИсто. — У Ђукановићевом наређењу је стајало:
„Летећи одреди у срезу и чете сигурности по општинама имају разоружати
све несигурне људе. Проносаче лажних вијести, комунистичке агитаторе и рушиоце нацоналног покрета имају лишавати слободе.
У раду на одржавању безбедности у позадини бити немилосрдан и на сваки
начин осигурати мир и спокојство народа".
^ Исто.
52 Ђ. Кладарин, н. д ј , , 260.
83 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—371, Заповијест штаба Зетских четничких одреда О.
бр. 253. од 17. априла 1943.
50

54
Исто; А В И И , Ч А ЦГ—В—464, Обавјештење Б л а ж а Ђ у к а н о в и ћ а Б а ј у Стан и ш и ћ у од 17. а п р и л а 1943.
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вића пребаци италијанским камионима до Никшића, а одатле зависно'
од ситуације да настави пут за Шавгаик или Брезна. 33
Међутим, ни ова четничка реорганизација није уродила плодом.
Под утицајем .партизаноких уопјеха, тибање маса се из дана у дан појачавало. То је оојетио и Блажо Ђуканонић, који у пиаму Ђорђију Лашићу од 6. априла каже: „Овдје све ври.. . Да напуетим Никхпић Бог
зна шта би се све одиграло.. ." б6 А нешто касније Јаков Јововић је
обавијесггио Баја Станишића: „У Бјелопавлићиада нико никога не слуша. Влада нека врота анархије. Побјегне ли м о ј а војека од мене, настаће тотална анархија. Сви моји одбјегли »ојници постају непријатељи
иако то у души нијесу. Од њих и од оних којм онамо већ мјесецима
разузд!ано живе не могу нити ја (нити ико други ишта ваљано створити".
Под утицајем политичких прилика, народђог расположења и сталних 1неуопјеха _у борби нротив партизана, морал четничних јединица
био је пао до најниже тачке. Многе су се распадале чим би кренуле на
фронт, а неке нијесу могле ни да се црикупе. Кучко-братоношки одред,
који је био предвиђен за резерву, није ни долазио у Брезовик.57
Нижи четнички команданти су уочи овог напад" упозоравали да
је борбена способност четничких јединица 'сулхњива, да се у њих не
може имати поуздања и да се не смију ув^одити у борбу сем да се створе пггетне посљедице.58
Ова предвиђања четничких команданата су се и обистинила. Пошто су се четничке јединице увелико ооипале, покушало се са њиховом реорганизацијом, али ни то није помогло. Настало је масовно
дезертирање, нарочито у Бјелопавлићком одреду, крјим је командовао
Јаков Јововић. Чак су и иомплетне јединице напуштале положај. 59
Тано- у ствари до напада није ни дошло. Блажо Ђукановић ј е био
принуђен да из Никшића дође у Подгорицу, очајнички настојећи да
сакули 1НОЈу ототину четнина које би супротставио партизанима.60
Наатупање лијеве колоне Главне о п е р а т и в р о груне НОВ на Дрини
услиједило је 28. марта. Прва и Друга п р о л е т е р с к а дивизија добиле су
1. априла од Врховног штаба наређење да једноБР е м е н о форсирају Дрину као двије засебне групе — Друга п р о л е т е р с к з . дивизија (као „Јужна
група") јужно од Фоче, око Брода или између с^ла Трбушиће и Бастаси, Прва пролетерска („Сјеверна група") оно устиколине, а Шеста источнобосанака и Мајевичка бригада, као п о с е б ^ ^ТРУ1113! између Усти55 Исто, ЦГ—В—1253, Наређење штаба Беранског четничко годреда стр. пов,
бр. 22 од 17. априла 1943.
56 АИИ—Т, I X 16—187.
57 У извјештају Дражи Михаиловићу, у другој
л о в и н и ап Рила Блажо ЂуПо
кановић је писао: „Племе Кучи, које је било готово д^ к Р р н е У борбу и потпуно
формирано — преко ноћи је разбијена читава органи5 а Ч и Ј а 113 хиљаду разлога'
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—465).
58 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—372, Извјештај командант^ 3- батаљона команданту
Даниловградског одреда од 17. априла 1943.
59 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—422, Извјештај Јакова Јс>вовића Б. Станишићу од
20. априла 1943.
60 Исто, ЦГ—В1—466, Извјештај Блажа Ђуканови^а Дражи Михаиловићу од
краја априла 1943.
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праче и Вишеграда — и да овака сеојим шравцем продуже наступање
у Санцак. 61
Приликом избиј|ања пролетерских бригада на Дрину, чеггничке
снаге Драже Михаиловића повукле су се на њену десну обалу, гдје су,
уз ослонац на дјелове италијаноке дивиз(ије Тауринензе, намјеравале
да пруже главни отпор.62 Почев од 28. марта пролетерске дивизије су
у неколико махова покушале да пређу Дрину. Италијани су увидјели
на којим правцима оне то желе, па су 1. априла појачали снаге код
Устиколине једним батаљоном, а 4. априла у селу Ифсар такође једним батаљоном, тако да се у зони Фоче, Устцколине и Ифсара налазио
кО'Мплетан 3. планински пук дивизије Тауринензе,
ојачан с дра дивизиона артиљерије. 63
Изјутра 6. априла 3. батаљон Друге далматинске бригаде прешао
ј е Дрину у рејону села Копилови и послије сат борбе успио> да разбије
четнике и да их одбаци. До подне Друга далматинска ј е заузела Бунове
и Кундуке, увече ј е пребачена Трећа санцачка, а 7. априла све јединице Друге пролетерске дивизије цребациле су се преко Дрине. Прелаз
гареко^ Дрине извршвн је на одсјвку мајора Анирије Весковића. Четничке јединице су изнвнађене и одбачене према Тари. 61 Неке су већ 7.
априла прешле преко Таре, ширећи шуда панику.^^^Чим ј е обавијештен о овом предлогу преко Дрине, Дража Михаиловић ј е наредио Војиславу Ј1укачвв;ићу да са два батаљона ко-ји 1су ее налазили у резерви
одмах изврши противнапад и поново запосједне десну обалу Дрине.
Лукачевић |је еа два батаљона кренуо' у сусрет Другој далматинској и
Другој пролетерској бригади, које су 9. априла избиле на линији Црни
врх — Драгачево — Завајит. — Потпећ. Али њвгова група је одмах
разбијена и одбачена на деану обалу Ћ.ехотине.66 У борбама за мостобран Веаконићеви и Лукачевићеви четници ;имали су преко 300 мртвих
и цреко 50 заробљених. 67
По наређењу Д. Михаиловића Лукачевић ј е прикупио и з в Ј в с т а н
број разбијених четника и покушао да организује одбрану на десној
обали Ћехотине. Идуће ноћи партизани су извршили напад на Лукачевићеву групу у рејону села Орахова и потпуно' !је разбили. Лукачевићеви четници су се разбјежали у правцу Пљеваља, а он, рањен, једва ј е успио да се спаси, па је( након два мјесеца лутања преко фочанског, чајничког и прибојјаког среза 1стигао у село Радијевиће. 68
Попгго ј е обавијештен да ј е и Прва цролетерска дивизија прешла
Дрину (9. априла), Д. Михаиловић је увидио да ее са деморалисаним и
Ђ. Кладарин, н. дј., 243—^247.
Исто, 248.
Исто,249.
64 РСУП—Т, Записник о саелушању Војислава Лукачевића; Исто, »5шог<3«
Раг1у; Ђ. Кладарин, н. дј., 250.
65 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1335, Обавјештење команданта I андријевиче бригаде команданту мјеста Жабљак од 7. априла 1943.
66 РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића; Исто, »б\\7огФ< Раг1у;
Ђ. Кладарин, н. дј., 250.
67 Ђ. Кладарин, н. дј., 260.
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Р С У П — Т , З а п и с н и к о с а с л у ш а њ у В . Л у к а ч е в и ћ а ; И с т о , »8-даогсЈ« Раг1;у;

разбијеиим четничжим снагама не може пружити озбиљан отпор Оперативној групи НОВ, па је ОДлучио да Оанџак дјелимично ввакушпе,
а ускоро затим издао ј е четничким онагама наређење да се растуре по>
својим домаћим подручјима. 69
Чим ј е добио обав(јештење да ј е Друга пролетерска дивизи]а преI шла Дрину, Плвде Ђуришић се 1само'Иницијативно вратио 1са јуришним
I бригадама са Волујака, плашећи се да ј е Дража Михаиловић угрожен.
Ђуришић ј е напао партизане у реј ону Шћепан-Пољанастој ећи отуда да
се пребаци на десну обалу Дрине, али у том није успио, па ј е морао ићи
заобилазно преко Тецаца, гдје ј е прешао Тару. 70 Ђуришић ј е успио да
прикупи око 2000 четника и од Челебића 10. априла изврши енергичан
напад на Другу пролетерску дивизију, настојећи да је заједно с мостобраном уништи и да деблокира Фочу. 71 Истовремено, Италијани су
повукли овоје га|рнизоне из 'сјвверног Оанцака и око Горажда и нонцентрисали овоје онаге у рејону Чајнича, Метаљке, Горњег и Доњег
Ифсара — према Прво1ј цролетерокој дивизији. На простору села Ифеар, дошло је, у току 10, 11, 12. и 13. априла до жестоког бо,ја између
Прве пролетерске дивизије и дјелова дивизије Тауринензе.
Италијани
су одбачени к а Метаљци, уз велике губитке у људству и наоружању. 72
Међутим, Друга пролетерска дивизија имала ј е много тежи посао
са четницима Павла Ђуришића, који су озбиљно угрозили њен мостобран. Зато је она затражила помоћ од Прве пролетерске дивизије,
Изј\тра 17.. априла, Седма крајишка бригада је избила иза леђа снагама Павла Ђуришића, извршила напад на Челебић и заузела га, а
ускоро затим и села Ријеку и Сухо Поље. 73 Уокоро затим и Друга пролетерска дивизија је извршила противнапад. Нашавши се у окружењу, Ђуришићева четничка група се потпуно распала. Око 650 четника
ј е разбцјено и погинуло, а остали су се по мањ'им групама повукли
према Тари и планини Љубишњи. Тек у рејон Колашина четгохци су
успјели да поншо црикупе и групишу извјесне, (снаге.74
Бојем код Челебића дефинитивно ј е сломљен италиј анско-четни) чки отпор на Дрини, чиме је ова операција и завршена. Прва и Друга
| пролетерока дивизија НОВ настаииле су продор кроз Санџак и преко
Таре у Црну Гору не наилазећи нигдје на оргавизованији и озбилЈНији
отпор све до иопред Бијелог Поља, Колашина и ,Никшића.
За вријеме чеггничког похода на Неретву организације К П Ј и партизанске групе у Црној Гори м ј а ч а л е су своју активност и у по~
литичком и у војном погледу. Приликом наступања Главне оперативне
групе НОВ према Црној Гори, послије битке на Неретви, та ј е активност !Још више појачана. Успостављена је веза између штабова Друге
и Треће дивизИје НОВ и Покрајиноког комитета К П Ј , односно Оперативног штаба НОП одреда за Црну Гору и Боку, што ј е омогућило ко69
70
71
72
73
71

РСУП—у, »З^ога« Раг1;у;
Исто.
Ђ. Кладарин, н. дј., 256—2б'8.
Исто.
Исто, 259.
И с т о , 259'—260.
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ардинацију акција. Штаб Треће двизије је у том свлислу форммрао
групу од око 20 бораца, углавном полиггичких радника, и упутио ј е у
Црну Гару.75 Приликом форсирања Дрине, 6. априла, штаб Друге пролетерске дивизије, који је истовремено био и Г л а в н и пггаб НОП одреда
за Црну Гару, упутио је народу Црне Горе и Боне проглас у коме ј е
позвао заведене и присилно мобилисане из четничких редова да приступају Народноослободилачкој војсци и партизанским одредима.76 То
су урадили и штаб Треће дивизије и борци и руководиоци Пете црногараке бригаде.77 Оперативгаи штаб НОП адреда за Црну Гору и Боку такође ј е у априлу издао проглас у коме је црногорски народ позвао да
се што масовније прикључи народноосслободилачкој борби.78 Покрајински комитет КПЈ, однооно Оперативни штаб издали су директиву
партијским организацијама и партизанским групама да искористе пов!олЈне уславе који су створени четничким паразам на Неретви, да изврше мобилизацију присталица народноослобадилачког покрета, створе партизанске једшпш,е и отпочну извођење оружаних акција у позадини непријатеља. 79 Све ј е то дало1 подстицај ширем развитку народноаслободилачког покрета у Црној Гори. Од' припадника НОП-а са
подручја подгоричког и даниловградског среза формирана су у марту
два партизанска батљона (>са укупно 150 бораца). У исто вријеме у никшићком срезу формиран ј е један батаљон. У беранаком и андријевичком срезу формирана су такође два партизанска батаљона, који
су затим обједињени у један (Васојевићки односно' Беранско-андријевички ударнм батаљон), док су у друшм крајавима 1претежио формиране партизаноке чете. Ове јединице су изиодиле оружане и диверзантске акције у позедини. Партизанске групе еу разоружале већи број
разбијених четничких група које су бјежале са фронта. Партизанске
групе ^Са подручја дурмиторског среза ослободиле су Жабљак 21. априла.80
Под утицајем успјеха Главне оперативне групе НОВ и партизан|еких акција у позадини јачало је расположење народких маса према
;народноослабодилачко|ј борби не само на селима већ ш у окупираним
градовима. У том шјетлу треба гледати и успјешне акције у окупираним )градов1има, као што су организовање бјекства из никшићког затвора 15. ацрила 1943, бјеиство из жабљачког затвора и друте.
Четничко вођство на подручју Лимсконсанџачких четничких одреда предузима 0'Шгре мјере репресалија, као што је рађено и на подручју Зеташих четшичких одреда. У априлу 1943. године штаб Лимако-санџачких четничких одреда гредао је оталијанском окупатору
око 350 припадника НОР из колашинског затвора, који их је затим
Ђ. Кладарин, н. д ј . , 244.
Зборник НОР, III, док. 2.
Исто, док. 3, Проглас штаба 3. дивизије црногорском народу од 15. априпа 1943; док. 9, Позив бораца и руководилаца 5. црногорске бригаде од априла
1943.
75
76

77

78

АИИ—Т, IV 26—22 (43).

Зборник НОР, III, 5, док. 1, Наређење Оперативног штаба НОП одреда
за Црну Гору и Боку штабу Ловћенског НОП одреда од априла 1943.
80
Ђ. Кладарин, н. дј., 260; О. Цицмил, н. дј., 199—206.
79
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интернирао.81 По општинама су формирана потјврна одјељења, ,која су
даноноћно крстарила по тервну и пратила кретање свих лица. Потјерна одј ељења су имала овлашћење да „сумњива" лица спроводе
четничким штабовима, а „у хитним случајевима према кринцима најстрожије поступати тј. одмах стријељати запгго ће потписати одговарати". 82 Ова одјељења су била овлашћена и да четничке дезергере са
фронта хватају, разоружавају и стражарно спроводе надлежним четничким штабовима.83 Такође су успостављени и пријеки војни судови.84 Међутим, никанве мјере штабова нијесу више мотле спријечити
расуло у четничним јединицама.
Послије неуспјеха на Дрини, четничка Врховна команда ј е ,увидјела да се разбијеним и деморалиоаним црногорским и еанџачким четницима не може суцроггставити Главној оперативној групи НОВ, па је
наредила мобилизацију Копаоничког и 2. равногороког кор^пуса оод
командом Драгутина Кесеровића и Предрага Раковића и позвала их
да дођу у Санџак.85
Послије пораза на Дрини, Дража Михаиловић је око 20. априла
организовао оавјетовање са својим командантима, којему су присуствовали и чланови британске миоије на челу оа пуковником Беилијем.
| Том цриликом ј е одлучено да се шггаб Д. Михаиловића и британска миси,ја премјеоте у село Заостро код Берана, а Ђуришићев пггаб из Колашина у подручје Бијелог Поља.80
Четничка Врховна команда је намјеравала да се почетком маја,
по доласку Кесеровићевих и Раковићевих кзнага из Орбије, изврш!и општа офанзива против Главне оперативне групе НОВ. Наређено је да
четничке снаге из Србије дођу у Шаховиће, одакле ј е требало извршити главни удар.87 До почетка општег напада, снаге Лимско-санџачких
четничких одреда имале су да се прикупе и одморе у подручју Бјеласице, а Павле Ђуришић је пошао у Подгорицу, гдје је имао да се састане с Блажом Ђунановићем, да изгледи несуглаоице међу командантима зетоких четничких одреда, и упозна их са предстојећим операциајма, и, најзад, размотри могућност учешћа у тим операцијама и
. трупа Крста Попогаића, које у бици на Неретви нијјесу учествовале и
које су се за вријеме бојева на Голијском сектору држале дефанзивно.88 У том смислу у Подгорици је 29. априла одржано четнично са81 АИИ—Т, VIII 1м—11, Власти за вријеме окупације у срезу колашинском
(Материјали Земаљске комисије за утврђивање злочина окупатора и његових
помагача).
82 АИИ—Т, I X 1а—127 (43), Наредба команданта Колашинске бригаде Леке
Вујисића К. стр. пов. бр. 38 од 20. априла 1943.
83 Исто.
84 АИИ—Т, I X 1а—128 (43), Наређење штаба Колашинске бригаде К. стр.
пов. бр. 33 од 20. априла 1943.
85 Р С У П — Т , »8\уопЗ« РахЧу; Исто, Записник о саслушању В . Лукачевића од
29. марта 1945.
86 Исто.
87 Исто; АВИИ, ЧА—В1—1619, Извјештај поручника Мирка Куклића од 2.

м а ј а 1943.
88
Р С У П — Т , » З ^ о г а « Раг1у.

:јетовање, коме су присуствовали: Блажо Ђукановић, Павле Ђуридхшћ, Јанко Пајовић, Нинола Вукчевић, Саво Вукадииовић, Вајо Поповић и Митар Букумира. 89 На санјетовање су 1били лозваии и Бајо
Отаиишић, Ђорђије Лашић и Реља Пилетић, али 'ни јадан од њих није
дошао. Бајо Станишић није хггио да дође због помућених односа са
Дражом Михаиловићем и Ђорђиј(ем Лашићем, насталих као посљедица његовог смјењивања почетком априла, Лапцић није дошао због суревњивости према Ђуришићу, а Реља Пилетић због боле1сти.90 На савјетовању |је постигнута сагласност у погледу реорганизовања четничког
командовања у овом дијелу Црне Горе и извођења операција против
партизана, а о сарадњи са Крстом Поповићем и његОвим трупама Ђукановић ј е одбио и да дискутује. 81 Послије савјетовања Ђуришић ј е
са групом сарадпика посјетио Рељу Пилетића, који ое послије сукоба
•са Бајом Станишићем пасивизирао. Ђуришић му ј е том приликом пренио жељу Драже Михаиловића да поново формира свој одред и са
њим узме учешћа у операцијама, на шта је Пилетић
Неколико дана касније Д. Михаиловић је Пилетићу послао пуномоћје којим т овлашћује да на територији старе Црне Горе прикухш „националне" онаге и формира четнички одрод, напомињући да ће све јединице које формира бити под његавом командом.92 Послије савјетовања,
неколико четничких команданата с Блажом Ђукановићем на челу посјетило је команданта 14. армијског корпуса ганерала Луиђи Ментастија, који је био опозван са те дужности и спремао се за пут у Италкју. 93
п р и с т а Ј О .

У духу одлука савјетовања, Блажо Ђукановић ј е извршио реорганизацију командовања. Б а ј у Оанишићу је препуштена команда
над Зетским летећим (четничким) одредом, а Блажо Гојнић и Ђорђије
Лашић су повучени у Ђукановићев пггаб.94
Ђукановић ј е одмах приступио мобилизацији четничкмх снага у
подгоричком 1срезу, које су имале да узму учешћа у предстој ећим операцијама правцем Биоче — Пипери — Каменик, гдје су имале успо89 У писму Дражи Михаиловићу од 30. априла 1943. Васо Хуришић пише
да је Павле Ђуришић пошао у Подгорицу 30. априла, што би значило да је тога
дана и савјетовање одржано (АИИ—Т, IX 16—И54 (43). Међутим, остала документа
упућују да је савјетовање одржано дан раније.
90 РСУП—Т, »З-даогс!« Раг1у.
91 Исто.
92 АИИ—Т, I X 1а—133 (43), Пуномоћије Д. Михаиловића Рељи Пилетићу
од 7. маја 1943.
93 РСУП—Т, »8шог<1« Раггу. — Намјесто Ментастија, за команданта 14. АК,
односно трупа Црне Горе, дошао је генерал Ронкаља, који је на нову дужност
ступио 12. маја 1943.
94 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—468/1, Наредба Блажа Ђукановића бр. 271 од 29. априла 1943. Реорганизована Главна национална команда изгледала је овако: командант Блажо Ђукановић, помоћник команданта мајор Блажо Гојнић, начелник штаба мајор Ђорђије Лашић, шеф обавјештајног одсјека мајор Бошко Петричевић, ађутант капетан Бранко Радевић, интендант мајор Милан Црногорац
итд.

ставити везу е бј елопавлићжим четницима и добити на(ређење за даље
покрете.95
Средином априла Главна оперативна група НОВ ј(е широким фрси
тном ступила на територију Црне Горе и Санџака. Крајем априла Прва
дивизија се налазила око Пљеваља, а дјелови Друге и Треће дивизије
епојили 1су се у рејону Шавника, ослободивши сјеверозападни дио1 никшићког и највећи дио1 дурмиторкжог среза. Лут за даља наступања
гцрема Никшићу, Колашину и Бијелом Пољу био 1је отворен. Врховни
штаб је имао1 -намјеру да искористи сопствену иницијативу, слабоет
ожупаторских и расуло четничких снага и да у првој половини маја
заврши операције за ослобођење Црне Горе и Санџака. Као ближи циљ
он је одредио да група динизија ослобди Колашин, Модковац, Шаховиће, а евентуално и Бијело Поље, и да на тај начин Главна Оперативна група широким фронтом избије на Лим.96 Врхонни штаб је 26.
априла одлучио да Прва и Друга дивизија изврше прикупљање својих
снага за напад на Колашин. а Друга дивизија, којод је привремено придодата Пета црногорска бригада, да у међувремену разбије италијанско-четничке групациј е на Јаворку и Јасеновом Пољу (сјеверно од
Никшића) и да ослобођењем 1огаих мјвста обезбиједи двсни док Главне
оперативне 11рупе приликом напада на Колашин. 97
На Јав'орку су се налазили један италиј ански батаљон (из састава
дивизије Ферара),
ојачан једном брдском батеријом, и Никшићки четаички одред под командом капетана Сима Мијушковића, док ј е један батаљон био распоређен на линији Јасеново Поље —. Гвозд, у циљу подршке четничким 10нагама које су !се налазиле на том простору.98 У Јасеновом Пољу се налазила и једна чета из италијанског упоришта у Горњем СПољу.99 ,На правцу Луково — Крново налааили су
се Дробњачхи и Жупсни четнички батаљон, а у селу Ивању двије чете Италијана (једна пјешадијска и једна граничне страже), ојачане
артиљеријом и тенков^има.100
Д р у т дивизија, уз сагла)сност Врховног штаба, одлучила ј е да
Први мај прослави нападом на италиј анско-четничка упорипгга на Ј а ворку, Јасеновом Пољу и Гвозду. За извршење овог задатка одређене
су Друга пролетерсва, Четзрта и Пета црногорска бригада, а у његовом извршењу учествовала ј е и једна теренска партизанска чета. 101 Напад је отпочео ноћу 1/2. маја. Оикољеном италијаноком 'батаљону на
Јаворку притекла је у памоћ једна италијнака аутонколона из Горњег Поља са муницијом, праћена водом тенкав|а и 128 војника, али
су је на излазу из Јасенова Поља према Липовој Равни заробили дје95

1943.

АВИИ, ЧА, ЦГ-ЧВ—466, Наређење Б л а ж а Ђукановића бр. 327 од 7. маја

Ђ. Кладарин, н. д ј . , 267.
Исто.
98 Зборник
НОР, III, 5, док. 160, Дневни извјештај Команде 6. армијског
корпуса за 1. мај 1943; док. 14, Извјештај штаба 2. дивизије Врховном штабу од
9. маја 1943.
99 Исто, док. 60, Дневни извјештај команде 6. АК за 1. мај 1943.
100 Исто, док. 156 и 157, Дневни извјештај Команде 6. АК за 27. и 28. април
1943.
96
97

101 Исто, док. 14, И з в ј е ш т а ј ш т а б а 2. д и в и з и ј е В р х о в н о м ш т а б у од 9. маја

1943.
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Четврте пролетерске бригаде. Италијански батаљон са Јаворка
ао ј е из својих утврђеша и пошао у суарет овој колони, у намјери
да ое пробије за Горње Поље, али су т дјелови Друге пролетерске и
Пете цриогорске бригаде напали и уништили, док 10у италијанске анаге из Јасенова Поља успјеле да се извуку, мада уз губитке.102 Чим ј е
ат.почео напад на Јаворак, четничке анаге су побјегле з а Нижшић.103 У
боју на Јаворку погинуло ј е око 670 италијанских војника и официра,
а заробљено је 580 Италијана и 200 четника. Заплијењено ј е седам тенкава, 17 камиона, батерија тапова, 11 минобацача и већа количина
муниције, пјешадијсног наоружања и друге ратне спреме.104
Иатовремено ј е извршен напад и на италиј анско-четничке (снаге
на правцу Ивање (Луково), — Крново, али су оне успјеле да се пшуку
у Никшић.105 Дивизија Ферара
је затим оавукла у Никшић и овоје
снаге из Горњег Поља.106
Разбијене четничке енаге Баја Станишића повукле су се у Страшевину јужно. од Никшића.107
На другој страни Прва пролетерска дивизија је у неколико колоиа извршила продор у цравцу Мој ковца и Бијелог Поља, протјеравши четнике са цроатора између Ћехотине и Лима, заробивши том приликом око 450 четника и припадника муслиманске милиције,. Њени
дјелови су 4. маја ослободили Шаховиће а 7. маја избили су пред Бијело Поље и Мојковац. 108
Послије боја на Јаворку Друга цролетерсма дивизија оријентиса-.
ла се главнином својих енага према Колашину, а 14. маја стигла је надомак града. Седма крајишка бригада је одбацила четнике са јушзападних падина Сињајевине и ослободила Горње и Доње Липово, а Четврта црногорска пролетерана је стигла у села Жирке и Црквине.109
Приликам .полаака из рејона Никшића Друга шролетерска дивизија је у Лукову формирала Ударну групу од једног батаљона Четврте
и два батаљона Пете црногорске бригаде и два батаљона Зетског НОП
/одреда са задатком да штити десни бок главнине дивизије и избије на
цеету Подгорица — Матешево.. Ударна група ј е из Лукова извршила
понрет цреко. Никшићке Жупе и изнад Копиља се повезала са штабам
Зетског одреда.110
•.) •
.•
'':
Припремајући се за општу офанзиву против партизаиских снага,
Блажо1 Ђукановић је извршпо мобилизацију у Кучима, Братоножићима, Зети, Љешкопољу и ЈБешанској нахији, и успио да прикупи око
102 Исто, док. 162, Дневни извјештај Команде 6. АК за 3. мај 1943.
103 Исто, док. 162, Дневни извјештај Команде 6. АК за 3. мај 1943.
104 Исто, док. 14, Извјештај штаба 2. дивизије В Ш од 9. маја 1943; Ђ. К л а дарин, н. д ј . , 272—274.

105 и СТ0-

1оо Исто, док. 163, Извјештај Команде 6. АК за 4. мај 1943.
107 Исто, док. 164, Дневни извјенггај Команде 6. АК за 5. мај 1943; РСУП—Т,
»Зтоогс!« Раг1у.
108 Ђ. Кладарин, н. д ј . , 275.
1оо Исто, 294.
ш

Н и к о Стругар, Бој

код Б и о ч а 16. и 17. маја

1943, В И Г бр. 3, 1954, 99; М и -

лика Ћетковић, Борба групе батаљона IV пролетерске
и V црногорске
бригаде и
батаљона Зетског НОПО у Пиперима и Биочу маја 1943, И З бр. 11—12, 1951, 488.
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2000 људи који су 7. маја концентрисани на Биочу, очекујући локрет ј
гцреко Пипера, у правцу Каменика. 111 Будући обавијештене о концен- ј
трацији јачих партизанонихонага уЖуаиНикшићЈкој, Ксхманда трупа!
Црне Горе (14. армијски корпус) и Главна национална команда Блажа
Ђукановића су очекивале да ће те снаге извршити продор у Пипере.112
Збаг тога је Блажо Ђуканавић наредио прикупљање нових снага, извршивШи том цриликом мобилизацију и у Подгорици.113 Ђукановић ј е
наредио да ое и четничке снаге из даниловградског среза пребаце у
Пипере, тако да се 13. маја у овом рејону валазило 3800 четн>ика и других мобилисаних људи, једна италијанска батерија и вод радио-везе 111
Ударна !група ј е 13. маја издутра напала четничку групацију у
рејону Копиља. Упркос падршке .италијаноке авијације, четници су у
таку дана разбцјени и један дио њих ое иавукао према Опужу
и Биочу, а највећи дио мобилисаног људстша побјегао',је својим кућама. У овом боју четници су имали око 70 мртвих и већи број заробљених.115 Наредбом од 16. маја Блажо Ђукановић је распустио ову
формацију четника.116
Тако
ј е

Д а

ф о р м а ц и ј а

з е т о к и х

ч е т н и ч к и х

о д р е д а

ц р а к т и ч н о

п р е с т а л а

п о с т о ј и .

ПослИје разбијања четника у рејону Копиља, Ударна група је
добила задатак да продужи покрет у правцу Биоча, поруши комуникацију Падгорица — Колашин и успастави везу са црипадвицима народнаослободилачког покрета у Кучима.117
Каманда трупа Црне Горе (14. армијски корпус), осјетивши да
је угрожено и њено сједиште — Подгорица, хитно> је камионима пребацила у рејон Биоча 383. пјешадијски пук (без једног батаљона) из
састава дивизцје Венеција,
ојачан са двије батерије топова.118 Од разбијених четничких јединица формиран ј е батаљон који је, пошто је
појачан водом црних кошуља, упућен испред снага 383. пука.119 Ј е 111 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—406, Наређење Главне националне команде бр. 327
Ђорђију Лашићу од 7. маја 1943.
112 Зборник
НОР, III, 5, док. 166, Дневни извјештај 6. армијског корпуса за
7. мај 1943.
113 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—466, Наређење Главне нац. команде Ђорђију Лашићу
бр. 327 од 7. маја 1943.
114 Зборник
НОР, III, 5, док. 173, Дневни извјештај 6. АК за 13. мај 1943;
Н. Стругар, н. дј. , ВИГ, '3, 1954, 100—101; М. Ћетковић, н. д ј . , 490.
115 Зборник
НОР, III, 5, док. 176, Дневни извјештај команде 6. АК за 14. мај
1943. — Н. Стругар, у наведеном раду (ВИГ, 3, 1954, 101) наводи да је заробљено
око 600, а М. Ћетковић (н. д ј . , 491) око 200 четника.
116 АИИ, ЧА, ЦГ—В—467, Наредба Б л а ж а Ђукановића бр. 382. од 16. маја
1943. — У поменутој наредби Ђукановић је истакао: „Пошто су се националистичке формације у срезу Подгоричком иако после једне веома успјешне борбе која
је нанијела партизанима огромне жртве околини села Копиља у Пиперима, под
утицајем јаке комунистичке пропаганде и напада на ове формације од стране
комунистичких присталица расформирале, повукле се са својих положаја и разишле у већини сзојим кућама сем извјесног броја из Зете, Л>ешкопоља и цио
Љешански батаљон који ј е одступио по наређењу својих старешина, констатовао
сам да ова формација која ј е и иначе била несигурна као цјелина више не постоји".
117 Н. Стругар, н. д ј . , ВИГ, 3, 1954, 101.
118 Зборник
НОР, III, 5, док. 176, 177, 215, Дневни извјештај 6. АК за 14. и15.
мај и 17. јун 1943; Н. Стругар,' н. д ј . , ВИГ, 3, 1954, 101.
119

Исто.
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,' динице 383. пука су упале у Доње и Горње Мрке (западно од Биоча),
запалиле [ова два села и вастагаиле покрет у правцу Летровића. Дјелови Ударне ирупе су 15. маја послије подне прихватили борбу са четничком претходницом и јединицама овог пука. У току идуће ноћи
Ударна група је комплетна ступила у дјејство и окружила 383. пук.
Опкољеном неприј атељском пуку притекли су у помоћ 86. батаљон
црних кошуља из Подгррице, један батаљон 127. пјешадијжог пука
(из дивизије Фиренце,
који тек што ј е био стигао из Окадра) и италијансио ваздухопловство. 120 У току 16. и 17. маја Ударна група је успјела да уништи готово комплетан 3. а добрим дајелом и 1. батаљон
383. пука на челу с командантом пука пуковником Верћезијем (Уегсез!).
Удупни губици 383. пука износили су 739 мртвих и заробљених, а и
остале јединице су имале губитака.121 Заплијењено је: даије батерије
брдоких топова, већи број минобацача, оно 100 митраљеза и пушкомитраљеза и већа количина другог наоруж^ања, муниције и ратне опреме.122
Поштомје Главна опегативна група НОВ са јаким снагама избила
у рзјон Бијелог Поља, Мојкоица и Колашина, Дража Михаиловић је
увтгдио да од планиране четничке офанзиве неће бити ништа, и поред
тога што оу Кесеровићеви и Раковићвви четници били већ стигли у
рејон Бијелог Поља ,(око 7. маја), па је одлучио да се са Кесеровићевим и Раковићевим четницима повуче према Србији.123 На такву одлуку несумњиво ј е ушицала и пајава јачих њемачних онага у Сагаџаку
и са правца Пећи и Анјдријевице, као и обавјештење да, поред осталог,
Њемци имају намјеру да заробе четничку Врховну команду на челу
са Дражом Михаиловићем.124 О томе га ј е обавијестила Италијанска
команда трупа Црне Горе, уз поруку да он и њешви команданти, било
да 1се налазе у опасности од партизана или Њемаца, буду увјерени у
лријатељсни етав Италијана и да могу, ако желе, остати у градовима с
италијаноким гарнизонима у 'Савршеној оигурности.125 Д. Михаиловкгћ
се ипак одлучио за повратак у Србију, што ј е и учинио средином маја
1943. године.

Разоружање

четника

Драже Михаиловића
операције
Шварц

у Црној

Гори

у

току

Још у априлу, ускоро послије разбиј ања четничних и италиданоких снаша на Дрини и продора Главне оперативне групе НОВ у Санџак
и Црну Гору, њемачна Врховна нома1нда је отпочела припрема за извршење операције Шварц (Зсћгоагг),
планиране на састанку у Риму (поче120 Исто; Зборник
НОР, III, 5, док. 176, Дневни извјештај 6. АК 16. мај 1943;
Исто, док. 2,15, Дневни извјештај команде 6. АК за 17. јун 1943.
121 Исто, док. 179 и 180, Дневни извјештај 6, АК за 17, и 18, мај 1943,
122 Н. Стругар, н. д ј . , ВИГ, 3, 1954, 104; М. Ћетковић, н. дј. ,ИЗ, 11—12, 1951,
495.
123 РСУП—Т, »З-кгоп!« Раг1у.
121 исто.
119
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тком јануара 1943)126 За ову оиерацију извршена ј е реорганизација њемачжих посадних дивизија у ловачке, са Источног фронта доведена ј е 1
брдска дивизцја, а из Њемачке 373. дивизИја јкоја је омијенила
7. СС дивизију на обезбјеђењу бокситних рудника код Мостара. У операцији Шварц (која је код пас позната као битна на Сутјесци)
Главне оперативне групе узеле су учешћа елиједеће њемачке
118. ловачка, 7. СС Принц Еуген, 4. пук Бранденбург,
1 брдска, 104. ловачка и 369. легионарска дивизија; италијанске Трупе Црне Горе — дивизије Тауринензе,
Венеција,
Ферара,
Перуђа,
Елилија,
Трупе Сектора Подгорица
и дјелови дивизија из саетава 6. АК: Марке, Месина
и
Мурђе, затим 61. и 62. бугарски пук и 4. домобранска ловачка бригада.127
Основна идеја њемачног оперативног плана била је да се њемачким,
италијангаким, бугарсним и усташким снагамаизвршиопкољавање Главне оператинне групе НОВ, а затим концентричним нападима из ш рег очружења прећи на стезање а потом и уништење њених снага на
нвподесном планинском .платоу изм'еђу ријвка Пиве и Таре.128 Њемачки
оператинни план је предвиђао и разоружање четника Драже Михаиланића.129 У својој заповијести од 19. маја гланнокомандујући у операцији генерал Литерс (Ии^егз) је иотакао' да поступак према партизанима (комунистима), уколико не буду уништееи у борби, треба да буде
као према одметницима („узапћеним лицима"), а према четницима, које начелно треба све разоружати, као према ратним заробљеницима.130
п р о т и в

д и в и З и ј е :

Врховни штаб НОВ није слутио да !се ради о операцији већих размјера, па ј е !свега недјељу дана уочи почвтка непријатељских дјејетава Првој и Другој |цролетвроној дивизији издао' наређење да изврше
покрет ка Вијелом Пољу, Колаш)ину, Андријевици и Вио'чу.131 Док се
Друга пролетерака дивизија спремала да изирши еапад на Колашин,
њемачка 1. брдска дивизија је са правца Пећи умарширала у италијанску окупациону зону и у Андријевици и Колашину разоружала 14. марта дјелове Лимако — 1санџачких четничних одреда који су се налазили у овим мјестима.
Њемачка Врхонна команда, па и сам Хитлер, упозоравали су више пута свог италијамског ^савезника на опасност која пријети од чет- ^
Војин Поповић, Битка на Сутјесци, ВИГ, 2—3, 1958, 12.
Стево Маодуш, IV и V непријатељска
офанзива и питање четника, ВИГ,
3, 1951, 47; Петар Томац, Унепријатељска
офанзива,
Веоград 1953, Ђ. Кладарин,
н. д ј . , 282—-286; Владо Стругар, Рат и револуција
народа Југославије,
157—159;
Зборник НОР, III, 5, док. 174, Извјештај 8ирегз1о(1е од 13. маја 1943; Исто, док.
200, Дневни извјештај 6. АК за 1. јуни 1943.
126

127

В . Стругар, н. д ј . , 158.
12» Исто; В.Лоповић, н. д ј . , 14.

128

130

В . Поповић, н. д ј . , 14.

181

Исто, 12 — 13.
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ника у случају иакрцаваша западних савезника на југословенско тле. 132
Фанжстичко вођсгшо није било равнодушно према оггасиости која би
дошла од четника у случаду англоамеричког иокрцавања, па је предузимала извјеоне противмјере. Оно ј е опозвало команданта 2. армије
генерала М. Роату, гувернера Црне Горе Пирција Биролија позивалонеколико пута на консулгговање, увело извјесне рестрикције у погледу
онабдцјевања четника 'Оружјем и друшм ратним материјалом.183 Међутим, Италијани !нијесу могли тако лако да се л и т е четничких услуга и помоћи у борби против народноослободилачког покрета. То је у
свом
Хитлеру од 9.
1943.
и Мусолини: „До
су ти четници сузбијали партизане врло одлучно".134 Због тога ј е и дао
упутство П-ирцију Биролију о разоружању четника, али које је било.
условно', тј. „разоружати их чим партизани не цредстављају више
опаоан оружани покрет". 133 Упркос томе, Италијани и Њемци у току
битке на Неретви тијеоно еарађују (са чешницима и додјељују им оперативне задаггке.
На почетку прољећа 1943. године пропао је и посљедњи покушај
њемачних и италијаноких снага да се одупру савезничким армијама у
Тунису. Под утицајем савезничких успјеха у ојеверној Африци, четници су из дана у дан постајали гласнији у изјавама о „предстојећим
п И с м у

м а р т а

( И с г г а к а о

д д н а с

132 у т о м погледу карактеристично ј е Хитлерово писмо Мусолинију од 16.
фебруара 1943, у коме се поред осталог, к а ж е :
„Мислим да нас могућност савезничког искрцавања на Крети и Додеканеским отоцима не треба више забрињавати,.. 'Међутим, Дуче, нисам мање забринут
за ситуацију на Балкану. Коликогод изгледала привлачна мисао изигравати једне против других, два или три противничка елемента, мислим да се то не исплати од часа, кад се ти елементи слажу у једном питању: у безграничној мржњи
према Италији и Њ е м а ч к о ј . . .
Сматрам да ј е најгоре, Дуче, да је политичка активност на појединим мјестима —• након што смо оружјем освојили читаво то подручје — дала потицај да
се формирају војне организације, спремне да ое окрену против нас, чим се пружи прилика за т о . . .
Распрострањеност Титових побуњеничких организација предмет је пренеражења и бриге. Једва имамо времена да сузбијемо устанак, ако желимо избјећи
опасности напада на нашу позадину у случају англосаског искрцавања на
Балкану...
Покаже ли се немогућим, Дуче, да разоружамо и комунисте и четнике и да
заиста умиримо земл>у, планут ће устанак код савезничког искрцавања, линије
према Пелопонезу бит ће одсјечене и наших ће се неколико дивизија морати
борити против комуниста и четника. Саме италијанске трупе не могу спријечити
искрцавање на Пелопонезу или Јадрану.
Мислим, Дуче, да постоје становити задаци, које није могуће извршити
једноставно помоћу политичке вјештине. У њих треба уносити силу, баз обзира
на цијену у људским животима. Смиривање те зоне Балкана налази се међу
таквим задацима.
Ако се догађаји буду одвијали, као што сам то горе описао, имат ћемо, дакле,
у часу савезничког искрцавања такву ситуацију, да ће њемачке дивизије бити
присиљене да сузбијају банде партизана, а не да нам стоје на располагању као
ефикасне одбрамбене трупе за борбу с инвазионом армијом". (Тајна писма Хитлер — Мусолини, 64),
133 Т а ј к а писма
Хитлер — Мусолини, 76, Писмо Мусолинија Хитлеру од 9.
марта 1943; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—345, Писмо Богдана (Павићевића) Б а ј у Станишићу од 6. марта 1943.
134 Тајна
писма Хитлер — Мусолини, 76.
135 И с т о ; Ђ . К л а д а р и н , н. д ј . , 46.
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догађајима", гцпо Њемцима нцје остало непознато.136 Хитан позив шефа британске мисије Беилија Дражи Михаиловићу на разговоре, од 5.
марта 1943, наговијестио> је Њемцима могућност да би до савезшгаког
искрцавања на аврогпоко нопно' могло- доћи и прије дефинитивног избацивања ооовинских снага из Африке.137 То је утицало да Њемци убрзају црипреме, па и сами почетак операције Шварц.
Одмах послије капитулације посљедњих остатака осовинских
а|рмија у Тунису (12. маја 1943), Њемци су ушли у италијанску окупациону зону у Црној Гори. По доласку у Андријевицу, штаб њемачке 1. брдске дивизије позвао је Павла Ђуришића да дође на разговоре
у вези с преДстојећим 1операцијама, уз наиомену да их интересује једино борба против партизана.138 С обзиром на наређење да се избјегавају контакти с Њемцима, Ђуришић је оклијевао' да пође у Андријевицу, па је послао даога начелвика штаба капетана Радомира — Раја
Поповића.131 Изјутра 14. маја дјелови 1. брдске дивизије упали су у
Колашин и разоружали дјелове Лимсконсанцачиих четничких одреда
(три летеће бригаде, питабски батаљон и остало јединице ио>је су се у
граду затекле) на челу са њешвим штабом. Том цриликом је око- 2000
четника разоружано и спроведено у Андријевицу.140 Заједно са четтаицима спроведено' је и око 450 партизана који су се налазили у четничком затвору у Колашину.141
Успут, као и по доласку у Андријевицу, Њемци су пустили надвећи број ухапшених четника, тј. болесне, рањене, старе, чиноннике и
милицију, а око 450 је интернирана', међу којима око' 40 официра и
извјестан број четничких функционера. Интернирани су комплетан
штаб Лимско-санџачких четничних одреда на челу е Павлом Ђуришићем, командант Лимског корпуса Милорад Т. Јонсимовић, сресни
командант Радоеав Јонсимовић и други.142
Извјестан број одреда, одиосно батаљона еа подручј:а Лимско^санцачких четничних одреда Њемци нијесу одмах разоружали, већ су их
легализоиа.ли. Међу њима су >се, налазили два дурмиторска батаљона
под командом Николе Бојовића и Ивана Ружића, Пољски батаљон под
камацдом Бећира Тамовића, Доњоморачки под кам-андом Миљана >Мандића, Колашицски под командом Љуба Минића, као и Липовски и ПГаховићки батаљон. Они су на захтјев Њемаца прикачили значке Црногораког националног покрета, а затим су упућени на фронт према парАХРП — Загреб, Извјештај Литерса из 1943. године (без датума).
Исто; РСУП—Т, »Зт>гсЈ« Раг4у.
138 РСУП—Т, »8\УОГС1« РаПу.
139 ЈЈСТО.
136

137

140 АВИИ, ЧА, ЦГ—П—'101, Извјештај Мирка Куклића Дражи Михаиловићу од 10. јуна 1943; ВИГ, 2—3, 1968, 135—140, Извјештај Литерса о борби и искуствима у подухвату „Шварц" од 20. јуна 1943.
141 АВИИ, ЧА, ЦГ—Л—101, Извјештај Мирка Куклића од 10. јуна 1943; Ђ.
Крадарин, н. д ј . , 2/96.
142 АВИИ," ЧА, ЦГ—П—101, Извјештај Мирка Куклића од 10. јуна 1943;
Исто, ЦГ—В—1.270, Извјештај Светозара Добрашиновића Д. Михаиловићу од 12.
јуна 1943.
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1943.
тизанима.143 Ове јединице су 1се налазиле на фронту овепа десетак дана, а зашим су Њемци и њих разоружали и затворили у касарну на
Брези. Команданта Дурмиторскот корпуса, односно 1. дурмитороке бригаде ко]и се противио разоружању Њемци су интернирали, а остале
су употријебили као радну снагу за поправку путева и пренос муниције. 144
Њемци су на почетку отерације Шварц присггупили разоружању
четника и у Херцеговини, не наишавши на њихов отпор као ни у Црној
Гори.145
О почетку операцијје Шварц и о својим намјерама у погледу разоружања четника нијесу обавијестили Италијаве, плашећи се да их
ови не узму у заштиту.
Четничко вођство у Црној Гори које је избјегло заробљавање
интервенисало је одмах код надлежних италијанских команди да се
пусте ухапшени четници на челу с Павлом Ђуришићем. Истога дана
када је Ђуришић ухапшен, Ђ. Лашић |је посјетио команданта једног
италијаноког батаљона у Лијевој Ријеци и преко< њ е т тражио да се
Италијани енершчно заложе да Њемци пусте Ђуришића и остале четнике, а ако то није могуће — да Ђуришића и његове другове Њемци
предају Италијанима па да их они интернирају.146 Седамнаестог ма<ја
Блажо Ђукановић је у цратши Сава Вукадиновића и још једног броја
четничких официра посјетио штаб 14. армијског корпуса у Подгорици
и молио да се Италијани заузму код Њемаца за Ђуришићево пуштање. Ђукановић ј е још једном посјетио штаб 14. АК, али без резул гата.117
Италијани су интервенисали код Њемаца на »вим (нивоима. Према
неким подацима они су у циљу притиока на Њемце узели за таоца команданта 1. брдске дивизије. 148 Италијанска Врховна команда је упозорила њемачку Врховну команду да је њемачка иницијатива у погледу операције Шварц услиједила мимо споразума, по којем је главни
циљ њемачких трупа требало да буде борба против партизана, и то у
садј ејетву с италијанским оружаним снагама. Италијанока Врховна команда је захтијевала да се обустави разоружавање херцеговачких четника „док се не потуку и не распрше партизаноке формације", и упозорила да италијанОке трупе неће садјејствовати у евентуалним опзрацијама Њемаца цротив четника.149 И, најзад, 22. маја Мусолини је
143 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1392, Писмо Леке Вујисића Ђорђију Лашићу (без
датума); АИИ—Т, I X 1а—136 (43), Писмо Николе Бојовића и Љуба Минића Леки
Вујисићу од 21. маја 1943; Исто; I X 16—102 (43), Препис писма А. Лалића и (В)
Ђукића Ђ. Лашићу (без датума); Обавјештење Вука Бећковића од 23. маја 1943.
144 Исто, АВИИ, НЧА, ЦГ—В—2231, Писмо Леке Вујисића Ђ. Лашићу од 28.
маја 1943.
145 Ђ. Кладарин, н. д ј . , 293—296; В. Поповић, н. дј. , 1 7 — У свом извјештају
од 19. јуна Литерс пише: „После разоружања четника у почетку операције, ни у
једном случају није дошло ни до каквих борбених радњи с њима* (ВИГ, 2—3,
1958, 137).
146 АВИИ, ЧА, Ц Г — ( 1 3 6 1 , Писмо Ђ. Лашића Блажу Ђукановићу од 14.
маја 1943.
147 р с у п — Т , »8-даоп!« Раг1у.
148 В. Поповић, н. д ј . , 16.
,4В

Ђ . К л а д а р и н , н. д ј . , 260.

ПИСМОМ протестовао код Хитлера што није на
обавијештен о почетку операције и што су четници разаружани прије него
је оотварено потпуно разоружаше и уништење партизана.150
Фашистичко вођство је на крају било принЈфено да прихвати
одлуку о разоружању четника, сматрајући да сарадња оа њима може
да се постигне и локалним спаразумима, па је у том емислу издато наређење, гувернеру Црне Горе Пирцију Биролију. 151
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Шварц.152
Под њемачким притиском, и утицајем развитка опште војничке
и политичке ситуације, Италијани су и сами били принуђени да мијењају став према четницима. Они су такође, приступили разоружању
мањих четничких ;група. Тахо су 23. маја разоружали извјестан број
четника и 1милици1анара у Лијевој Ријеци. 153 Ускоро затим, Италијани
су у Ровцима разоружали 318 људи, који су припадали Пјрногорској
националној организацији (зеленашшма) и били под непосредном комацдам италијанокаг комацданта мјјеста у Подгарици.154

џ

У првој половини ма-ја чет^ничка Врховна команда ј е покушала да
стабилизује ситуацију код Станишићевих ^јединица. Командант истакнутог дијела штаба Врховне команде за операције у БоСни и Херцеговини 3 . Остојић одређен ј е да се са 250 четника пребаци италијанским камионима у Отрашевину, гдје се налазио дио1 Станишићевих
разбијених јединица.155 Међутим, због ошпте дезорганизованости и
деморалисанасти Станишићевих ^снага интервенција четничке Врховне
иоманде није успјела.
Пошто су послије боја на Когаиљу (13. 1маја) били раз!биј ени и
посљедњи, на брзину прикупљени остаци четничких јединица, Блажо Ђукановић је у другод половини мај>а покушхао', на иницијативу
Италијана, да у срезавима подгоричком, даниловградског и никшићком
формира нове четничке формације, које би биле састављене од „чисто националног елемента". 156 У прогласу и наредбама које је том приликом објавио истиче се да о1сновгаи четнички ставови остају и даље
на скази, тј. „једино борба против комуниста", а према окупатору „по4
П. Томац, V непријатељска
офанзива, Београд 1953, 14.
Исто.
152 Ђ. Кладарин, н. д ј . , 296.
153 АИИ—Т, I X 1а—138 (43), Обавјештење Ђорђија Лашића поручнику Вукману Милачићу и Вулу Дедићу од 23. маја 1943, (препис).
154 Исто, I X 16—161 (43), Писмо команде Ровачког батаљона команди пресидија Подгорица од 47. јула 1943.
155 РСУП—А, »5-даога« Раг1;у.
150 АВИИ, ЧА, ЦГ-^В—467, Наредба Б л а ж а Ђукановића бр. 367 за 16 мај
1943. — У писму команданту Вражегрмског националног батаљона од 20. маја
Б а ј о Станишић-је писао: „Циљ поновног формирања летећих батаљона ј с настао
из новостворене ситуације и по захтјеву италијанске команде, да би у садејству
са њима могли да поведу акцију и чишћење терена" (Документи о издајству Д. М.
150
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казати попуну лојалноот, јер ћемо само тако успјети да се спасемо од
коначног уништеша".157
Костур нове четничке формације требало је да буде из да-нилсвградоког 1ореза, јер се на четничке јединице из преаатала два среза
због ЊИХЈОВОГ општег расула није могло рачунати. Бајо Станишић је
добио задатак да организује нову четничку војну формацију. Он је 16.
маја заказао збор на Јеленку, на коме је од четника бившег Зетског
летећег одреда са подручја даниловградоког среза требало формирати
даниловградски летећи одред. Међутим, збаг слабаг одзива овај покушај је пропао.158 Неколико дана каснијје Станишић је понаво покушао
да организује два летећа батаљона на твриторији даниловтрадоког среза, па ј е наредио да се формирање 1. батаљона 'под командом Јакова
Јововића изврши у Мартинићима, а 2. батагона под номандом Шпира
Сто'јанавића у Мосорима (Павковићи).159 Станишић је тОм приликом позвао „аве иетинске и дауздане националне борце", без обзира да ли су
раније припадали Зетском летећем одреду или милицији, да ступе у
ове батаљоне, обавјештавајући да ће им мјесечна примања у новцу и
храни бити абезбијеђена у истам изнасу Заји су раније имали црипадници Зетскогг летећег одреда.160
Процес формирања ових батаљона традао је гогтаво мдесец дана,
јер је највећи број некадашњих четника избјегавао да ступи у нове
формације. Тако< је новофармирани летећи одред био бројчано мањи
од некадашњег 2. батаљова Зетског четничког одреда, упркос напора
Станишића и доугих четничиих командаеата да
што више људи.161 Овим летећ)им одредам цривремено је 'команаавао Јакав Јававић.
Новоформиране четкичке јединице мјестимично- су узеле учешћа у операцији Шварц, утлавном као помоћни иггалијански одреди за
„рашчишћавање" терена од мањих партизанских група.162
Како се операција Шварц приближавала краду, Италијани су
паназивали више одлучно-сти у погледу разоружавања четника. Бећ
1. јуна команда '61 армијскот корпуса је до:нијела наредбу о распуштању и разоружању четничких одреда на свом падручју, гарантујући
им смјештај и исхрану у италијанаким војним касарнама.163 Ускоро
затим приступило се разоружању четничких и сепаратистичких формација у Прној Гори.
Команда италијанске дивизије Перуђа,
наредила ј е (3. и 6. односно 13. јуна) да се распусте све јединице Ловћенаке бригаде Крста
Попо1в,ића изузев 3. батаљона (црмнички) и да предају оружје. Истовремено је наглашено да ће Ловћенска бригада бити поново формирана,
у п и ш Ј у

157 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—467 и 468, Наредба Б л а ж а Ђукановића од 16. и 20.
маја 1943; АИИ—Т, 1а—12 (43), Проглас В л а ж а Ђукановића од 19. маја 1943.
158 Документи
о издајстеу Д. Михаиловића,
док 77, Наређење Б а ј а Станишића од 20. маја 1943.
159 Исто.
180 Исто.
161 АИИ—Т, I X 1а-—70 (43), Објашњене Команде Бјелопавлићког одреда од
9. јуна 1943.
162 Зборник
НОР, Ш. 5, док. 186, Дневни извјештај Команде 6. АК за 22.
мај 1943.
1И
А И Х Р П , Загреб, кутија 4, Наредба 6. А К од 1. јуна 1943.
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мада не,што редуцирана (еамосталне чете у Будви и Бару не би биле
поново формиране, а јачина регуларних баггаљона .не би смјела да
пређе 200 В'ОЈника), под условом да се њени припадници не баве никаквом политиком.164
Истоаремено су италијанаке окупационе власти наредиле да се
разоружају припадници четничке организације који нијесу укључени
у летеће одреде. Четнички команданти Б. Станишић и Ј . Јововић су
покушали да искористе прилику да што' више људи упишу у свој летећи одред.165 Они су се истовремено' постарали да са италијанском наредбом о разоружању благовремено упознају своје четНИке, позивајући их да предају оружје „ако' се не жели д о ћ и у сукоб еа наређењима
талијанаких војних власти, које ће за неизвршење овог наређења в ј е роватно при!бјећи мјерама репресалија".. ,166 И, најзад, 10. јуна команда
дивизије Ферара
наредила је (опште разоружање на подручју даниловградског, никшићког и шавничког :ареза. По' освој наредби изузети еу
од разоружања припадници Ловћенске бригаде који >ау живјели на
овој територији и среска црногорска полиција. 167 Италијанске власти
су цриступиле разоружању легалних четника и у оеталим крајевима
Црне Горе и Санџака 168 Том приликом разоружан ј е велини број четника. Према Станишићевим извјештајима, на његовој територији
остало ј е поштеђено разоружања свега око .800 људи. 169 На територији
шавничног среза разоружано 'је, црема Лашићевом извјештају, око
1500 четника. 170
У међувремену Италијани су приступили интернирању већег броја четничких вођа, официра и других припадника. Поред осталих, ин-^
тернирани су: .инж:. Григорије Букчевић, Благота Радовић, Божидар
Томовић, Нешо Шћеповић, Мило Бего.вић, Ристо Бошковић, Крсто'
Љумовић, Радоде Шћекић, затим четнички официри —• Реља Пилетић,
Михаило Кековић, Радојица Рончевић, Саво Бакочевић и многи други.171 Ухапшени четници интернирани су у концентрационе логоре у
Бару (одакле ј е највећи број пуштен послије капитулације Италије),
Барију и Перуђи.172
164 АИИ—Т, I X 2—5 (43), Обавјештење команде дивизије Перуђа Крсту Поповићу од 13. јуна 1943.
165 АИИ—Т, I X 1а—70 (43), Обавјештење команде Бјелопавлићког
одреда
од 9. јуна 1943.

166 ИСТ0_

Исто, I X 2—7 (43), Наредба дивизије Ферара бр. 8. од 10. јуна 1943.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1621, Извјештај четничке команде Старог Раса Д.
Михаиловићу од 21. јуна 1943.
169 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—390, 'Писмо Б а ј а Станишића Милораду (Поповићу)
од 6. августа 1:943; Исто, ЦГ—В—391, Извјештај Б. Станишића Р. Перхинеку од
16. августа 1943. У извјештају Б. Станишића Р. Перхинеку каже се: „ . . . разоружан велики број националних бораца, сем 800 пушака и мали број аутоматског
°РУђа у срезу даниловградском, које сам са тешком муком успио да задржим".
170 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђорђија Лашића
четничкој Врхо^ној комани бр. 36. од 31. августа 1943.
171 АИИ—Т, I X 1а—154 (43) и I X 16—96 (43), Писма Суда за заштиту народа
њемачком команданту мјеста Подгорица од 29. и 30. новембра 1943.
п2 рЈсто. — Већи дио данашње црногорске четничке емиграције сачињавају
људи које су Италијани интернирали у јуну 1943. године, док је незнатан број
оних који су успјели да одступе из земље у повлачењу са Њемцима 1945. године.
167

108

Разаружање, а затим интернирање четнгазка означили су радикалан заонрет италијаноке политике према четницима. Тај заокрет ј е
у ствари инаугуриоан наименовањем генерала Ронкаље
(Копса§Па) за
команданта 14. армијског корпуса, однооно команданта италиј1аноких
трупа у Црној Гори (12. маја 1943), који није гајио нарочите симпатије
према чешничком покрету.173 Крајем јуна 1943. у Црну Гору ј е дошао
нови италијаноки гувернер генерал Курио Барбазети (Сипо ВагђазеШ
ооп1;е ш Ргип). Он ј е добио задатак да ствари ј единствену квислиншку
управу којаби обухватала и четнике исепаратисте, односно бјелаше и
зеленаше.174 Од његова долаока Гувернаторат је имао да се бави само цивилним стварима, док би сва иојна власт прешла у руке генерала Ронкаље. 175 Нова окупациона власт је добила задатак да изврши реорганизацију легалних четника. Да би у том погледу имала одријешене
руке, дотадашњи гувернер А. Пирцио Бироли приликом напуштања
дужности, 15. ј'ула 1943, распустио ј е четничке националне одборе.176
Нова окупациона власт приближила се више сепаратиетима и
почела је поново да их фаворизује на рачун четника.177 Италијани су
-намјеравали да намјесто Блажа Ђукановића поставе старог )црногороког генерала Луку Гојнића, што је одгаварало жељи сепаратиста и
подударало се са њиховим предлогом од децембра 1942. го-дине.178 У
том смислу Италијани су разговарали са генералом Гојнићем, али је
он одбио да се прихвати такве дужности.178
Италијани су уок!оро реорганизавали Ловћеноку бригаду Крста
Поповића, па је она у огаој формацији имала 897. људи.180 Сеиарагисти
су настојали да искори-сте благонаклоност нове окупационе, управе, па
су у жељи да се војнички што нише ој-агаају тражили да акупатар наоружа ј ош 1213 њихових људи. 181
Од наоружаног људства које се налазило под Станишићевом командом (око 800 људи) реарганизован је зетоки летећи четнички одред, који ј е имао задатак да штити комуникације и организује потјере
против мањих партизанских група које су остале на терену.182
На територији Лимсконсанџачких четничких о-дреда постојало је
више четничких група које су живјеле разбијено па шумама.183 Ита173

РСУП—Т, »8%-огс!« Раг1у.

174 Ј Ј С Т О .
175

и с т о .

А\ИИ—Т, I X 2—8 (43), Проглас А. Пирција Биролија од 15. јула 1943;
Глас Црногорца бр. 134, од 21. јула 1943. — Нови гувернер Барбазети преузео је
дужност 21. јула 1-943. (Глас Црногорца бр. 135, од 24. јула 1943.
177 РСУП—Т, »Зт>гс1« Раг1у; АВИИ, ЧА, ЦГ-чВ—390, Писмо Б а ј а Станишића Милораду (Поповићу) од 6. августа 1943; Исто, ЦГ—В—391, Извјештај Б. Станишића Р. Перхин-еку од 6. августа 1943.
178 АИИ—Т, IV рф—37, (42), Писмо Крста Поповића Б л а ж у Ђукановићу (са
прилозима) од 27. децембра 1942.
179 РСУП—Т, »ЗЛУОГС!« Раг1у.
180 АИИ—Т, I X 16—13 (43), Писмо начелника штаба Ловћенске бригаде Мила Лековића команди сектора Цетиње од 17. августа 1943.
176

181 Исто.

182 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 80, Објашњење Б а ј а Станишића команди президија Даниловград од 24. августа 1943.
183
А В И И , Ч А , ЦГ—В—(1270, Писмо Светозара Добрашиновића Д. Михаиловићу од 12. јуна 1943; Р С У П — Т , »5\\'огс1« Раг1у.

лијани нијесу покушавали поново да формирају легалне нетничке јединице, већ су се задовољили постој ан>ем антикомунистичке милиције.
Нова игалијанска политика према четницима јонг више је продубила кризу у њиховим редовима, која је наступила поразом на Неретви. ЧетничкО' вођство у Црној Гори је рачунало на могућност да
Италијани разоружају извјестан број четника. Међутим, интернирање доста великог броја, па и људи утицајних у четничкој организацији, дјеловало ј е на њих деморализаторски. Четничка организација у
Црној Гори ј е тако рећи намах 'обезглављена. 184 То ј е ивражено у
писму Б а ј а Станишића херцеговачком четничком војводи Милораду
Поповићу од 6. августа 1943. у коме се каже: „Похапшено' ј е много
мојих сарадника и просто немам с ким да радим. Никада један човјек
нитје зажелео сзмрт као ј а данас, јер увиђам пропаст народа, а не могу
га сиасити :јер ми сви и 1свако омета, а мало ко помаже. 183
Нова окупаторака П0'литика отежала ј е четницима ситуацију и
тиме што 'је један број офиЦира и других четничких интелектуалаца
који су се налазили у градовима био изолован од четничких снага ко је
су се налазиле по селима. Наиме, окупатор овим лицима на извјесно
вријеме није дозвољав^ао да напупггају градове. 186
Код четничког вођства, као и код четника уопште, настало ј е
опромно разочарање у италијаноко савезништво, у првом реду !з1бог
тога што су увидјели да Италијани због овоје слабо1сти морају да раде
„по њемачком диктату". Рудолф Перхинек, делегат четничке Врховне
хоманде, писао ј е у овојој директиви, у љето 1943, четничким командантима у Црној Гори: „О Италијанима после поеледњих догађаја
ваљда не треба ;в:ише говорити... Италија^ни више не представљају
неку силу од пресудне војничке вредности, да 1су обични робови својих
германоких господара". 187
Резигнираност и бесперспективност четничког вођства у Црној
Гори подачале су и акције партизанских ирупа које су током љета
наставиле своју активност. Приликом повлачења Главне оперативне
групе из Црне Горе, у току непријатељске операције Шварц
(битка
на Сутјесци) партизанске групе, чете и батаљони ушли еу у њен састав,
попуњавајући Четврту и Пету црногорску и Трећу санџачку бригаду.
У Црној Гори ј е оетао иамо Васојевићки ударни бата.љон, који није
успио да се прикључи Главној оперативној групи. У току битке на
Сутјесци Покрајински комитет КПЈ, који се са Главном оперативном
групом повлачио до Вучева, вратио се у Црну Гору са 52 партијска и
војна руководиоца. Са Сутјеске се вратила и једна већа гр'упа бораца
Пете црногорске бригаде, која није успјела да се про^бије у правцу
наступања Главне оператинне групе. Од ових бораца по доласку у
Црну Гору формиран ј е паргизански батаљон. Због исцрпљености са184 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 36, од 31. августа 1943.
185 АВИИ. ЧА, ЦГ—В—390.
18« Исто, ЦГ—В—3®1, Извјештај В. Станишића делегату ВК Р. Перхинеку
од 16. августа 1943.
187

А В И И , Ч А , ЦГ—В—1581,
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става и тешкоћа у погледу снабдијевања храном, овај батгиљон је послије неколико успјешно. изведених акција расформиран, а њетови
борци су упућени у завичајне општине. Уекоро су од ових бораца,
партијских радника на терену и појединих илегалаца формирана два
мања ударна батљона у никшићком кзрезу, један батаљон у Бјелопавлићима и Пиперима и неколико' партизански чета у другим мјестима.188 Ове јединице су водиле успјешне акције против разбијених
четничких 'група које су 'се криле по шумама и италијанских јед^шица које су шовремено вршиле акције „чишћења" по терену.
У таквој, за четнике готово безизлазној ситуацији, подедини њихав|и (команданти ^су тразкили везу с партизанима и оокушагвали да
преговарају.189
Општа ситуација иод четничке организације у Црној Гори одлично ј е изражена у извјештају Баја Станишића делегату четничке
Врховне комане, у коме се каже: „Народ (односи се на четнике — примј. Р. П.) ј е под душевним притиском; страх од окупатора и страх од
комуниста, те известан део прилази зеленашима и комун(истима, док
са ово мало наоружаног људства једва одржавамо дух борбености код
овог другог дела народа. Укратко речено' еитуација у ов.им крајевима
ј е скоро јкјритична".190
Почетак неприј атељоке офанзиве Шварц искористиле су муслич
манска милиција и друге квиСлиншке оружане банде са подручја Плач
ва, Гусиња и Санџака за напад на православни живаљ на својој територији и у пограничним селима.^Ј^У томе су им помогли Њемци и
Италијани, и то не само непријатељским ставом црема четницим.а у
току операције Шварц већ и пружањем директне помоћи.19!^"^
Муслиманска милиција у Санџаку Искористила је тренутак па је'
у знак одмазде за четнички покољ муслиманаког живља извршен у .
) овом крају почетком јануара 1943. године спалила цретвославна села у
' сјеничком и бјелопољ!ском срезу (на деанод обали Лима). Том приликом
1 ј е један дио православног живља убијен, а највећи дио је протјеран на
\ лијеву обалу Лима,.193 Нарочито је страдало село Ђаловићи, гдје СЈ
Ј Њемци, према четничким изворима, употријебили загушљиве гасове^З^
188 д—ИРП, Београд, бр. 4870/1У 1—37 (44), Р. бр., Извјештај Покрајинског
комитета К П Ј за Црну Гору и Боку ЦК К П Ј од 1. јануара 1944.
189 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1581, Директива делегата четничке Врховне команде
Петра Радишића (Рудолф Перхинек), од 5. јуна 1943; АИИ—Т, X 16—191 (44),
Допис Ивана Ружића команданту Цјелокупне жандармерије од 1. јуна 1944.
196 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—391, Извјештај Б. Станишића делегату В К Р. Перхинеку од 16. августа 1943.
191 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1367, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу од 8.1
септембра 1943.
\

192 Исто, ЦГ—П—101, Извјештај М. Куклића Д. Михаиловићу од 10. јуна
1943; РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића од 29. марта 1945.
1вз Исто.
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Р С У П — Т , З а п и с н и к о с а с л у ш а њ у В . Л у к а ч е в и ћ а од 29. м а р т а 1945.^ј

Покгциај

Драже

Михаиловића

да реорганизује

четничке снагеуЦрнојГори

Послије интернирања штаба Лимоко-санџачиихчетничкиход
најстарији четнички официр на том терену ставио се на чело
четничких
Лашић ј е предузео мјере да четничке групе у сусједним
мјестима
веже
интернирање.193 Неки четнички команданти из о в и х крајевасумусеи
сами обраћали за упутства у раду. 198 Лашићу оу долазили и
поједини
се са једног састанка с Лашићем, приписивана његовој ОКОЛИни (Лашић се наводно плашио личном престижу, пошто ј е Весковић
био
Ђур

Г1рупа Ђуришићевих 'официра у договору оа делегатом
команде Рудолфом Перхинеком, који 1се у то вријеме налазио
подручју, предуз'имала ј е мјере, независно од Лашића, да се
организација и да се формира нови штаб Лимоко-оанџачких
чких одреда. Они 1су тражили од Д. Михаиловића да за новог
данта. ЛСЧО именује Војислава Лукачевића. 139

Врхвне
том
обнови
четникоман-

На

Срединомјуна Д. Михаиловић, који се са Врховном момандом налазио на Чемерну (нововарошки орез), поавао ј е В. Лукачетића у свој
штаб (Лукачевић се такође налазио' у нововарошком срезу, у рејону
Златара) и дао му налог да пође у Црну Гору, оживи организацију и
реорганизује четничко командовање 200 Четничка Врховна команда ј е
дошла до закључиа да је ооновни узрок кризе четничког покрета —
контакт са окупаторсним с н а г а м а . ^ У том смислу
су дата упутства и
В. Лукачевићу.ЦШ«-.
195 р с у п — Т , »8т>пЗ« Раг(;у.
АВИИ. ЧА, ЦГ—В—1377, Извјештај Ђ . Лашића Д. Михаиловцћу од »•
септембра 1'943; Исто, ЦГ—В^1393/11, Писмо Видака Зечевића Ђ. Лаши^У 0Д 0| ;о.'
маја 1943; Исто ЦГ—В—1358, Писмо Вука Бећковића Ђ. Лашићу од 22. мЗЈ а 194:3'
Исто, Писмо Мира Н. Марковића Ђ. Лашићу од маја 1943.
197 АВИИ, ЧА, ЦГ—П—401, Извјештај М. Куклића Д. МихаиловићУ
јуна 1943; РСУП—Т, »Зтоогд« РаЛу.
,
198 АВИИ, ЧА, ЦГ—)П—101, Извјештај М. Куклића Д. МихаиловићУ
13'
јуна 1943.
ш Исто. Извјештаји М. Куклића Д. Михаиловићу од 10. и 15. јуна.
200 р с У П — Т , Записник о саслушању В. Лукачевића од 20. и 29. марта 1945.
201 АВИИ, ЧА, ЦГ—'В—1581, Директива делегата В К Р. П е р х и н е к а
од 5.
јуна №43; Исто, ВК—В—86, Писмо „Чика Ђоке" Лашићу од 17. зула 1943.
202 РСУП—Т, Записник о саслушању В . Лукачевића од 20. марта 1946.
198

става и тешкоћа у погледу снабдијевања храном, овај батаљон је послије неколико успјешно изведених акција расформиран, а његови
борци су упућени у завичајне општине. Ускоро су од ових бораца,
партијских радника на терену и појединих илегалаца формирана два
мања ударна батљона у никш)ићком ^срезу, један батаљон у Бјелопавлићима и Пиперима и неколико1 партизански чета у друтим мјестима.188 Ове јединице су водиле успјешне акције против разбијених
четничких трупа које су се криле по шумама и италијанских јединица које су оовремено вршиле акције „чишћења" по терену.
У таквој, за четнике готово безизлазној ситуацији, подедини њихави каманданти су тражили везу с иартизанима и оокушавали да
преговарају.189
Општа ситуација код четничке организације у Црној Гори одлично ј е изражена у извјенгтају Баја Станишића делегату четничке
Врховне комане, у коме 1се каже: „Народ (односи се на четнике — примј. Р. П.) ј е под душевним притиском; страх од окупатора и страх од
комуниста, те известан део- прилази зеленашима и комуЦистима, док
са ово мало наоружаног људства једва одржавамо! дух борбености код
овог другог дела народа. Укратко речено 'ситуација у ов.им крајевима
је окоро критична". 190
Почетак непријатељске офанзиве Шварц искористиле су муслич
манска милиција и друге квИслиншке оружане банде са подручја ПлаЧ
ва, Гусиња и Санџака за напад на православни живаљ на авојод територији и у пограничним с е л и м а . ^ У томе су им помогли Њемци и
Италијани, и то не само непријатељским ставом према четницима у
току операције Шварц већ и пружањем директне помоћи.19Ј/^
Муслиманска милиција у Санџаку искористила је тренутак па је
у знак 01дмазде за четнички покољ муслиманаког живља извршен у
ј овом крају почетком јануара 1943. године спалила православна села у
сјеничком и бјелопољском срезу (на дваној обали Лима). Том приликом
' је један дио православног живља убијен, а највећи дио је протјеран на
, лијеву обалу Лима.193 Нарочито је страдало село Ђаловићи, гдје еу
! Њемци, према четничким изворима, употријебили загушљиве гасове^^9^
188 д—ИРП, Београд, бр. 4870/1У 1—37 (44), Р. бр., Извјештај Покрајинског
комитета КПЈ за Црну Гору и Боку ЦК КПЈ од 1. јануара 1944.
189 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1581, Директива делегата четничке Врховне команде
Петра Радишића (Рудолф Перхинек), од 5. јуна 1943; АИИ—Т, X 16—191 (44),
Допис Ивана Ружића команданту Цјелокупне жандармерије од 1. јуна 1944.
190 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—391, Извјештај Б. Станишића делегату В К Р. Перхинеку од 16. августа 1943.
191 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1367, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу од 8.
септембра 1943.
192 Исто, ЦГ—П—101, Извјештај М. Куклића Д. Михаиловићу од 10. јуна
1943; РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића од 29. марта 1945.
193 Исто.
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Р С У П — Т , З а п и с н и к о с а с л у ш а њ у В . Л у к а ч е в и ћ а од 29. м а р т а
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Покушај Драже Михаиловића да реорганизује четничке снаге у Црној
Гори
Послије инггернирања штаба Лимоко-оанџачких четничких одреда, Ђорђије Лашић, који се у то вријеме затекао у Лијевој Ријеци, као
најстарији четнички >официр на том терену етавио' 1се на чело четничких трупа ноје су -се налазиле разбијене на Ђуришићевом подручју.
Лашић је предузео мјере да четничке групе у сусједним мјестима повеже и организује, па је послао курире да ухвате везу са подединим
четничним командантима са подручја Куча, Братоножића, Брскута,
Роваца, Мораче, Прекобрђа и андријевичког среза, који 1су избјегли,
интернирање.193 Неки четнички иоманданти из ових крајева су му се
и сами обраћали за упутства у раду.196 Лашићу су долазили и поједини
четнични официри који су се раније налазили под непосредном Ђуришићевом командом, као А. Весковић, С. Вукадиновић, М. Куклић, А.
Лалић и други. Међутим, због личног сукоба који ;ј,е раније имао са
Ђуришићем. Лашић је према Ђуришићевим официрима био врло' неповјерљив. 197 Отуда ј е и смрт А. Весковића, који ј е погинуо вр1аћајућц/*
се са једног састанка с Лашићем, приписивана шеговој околини ( Л а - ј р
шић се наводно плашио личном престижу, пошто је В©аков)ић био Ђу-</
ришићев замјеник). 198
Лрупа Ђуришићевих официра у догОвору са делегатом Врхо1вне
команде Рудолфом Перхинеком, који се у то вријеме налазио на том
подручју, предузимала је мјере, независно' од, Лашића, да се обнови
организација и да се формира нови штаб Лимоко-оанџачких четничних одреда. Они су т|ражили од Д. МихаилоЕића да за новог команданта ЛСЧО именује Вогјислава Лукачевића. 199
Средином јуца Д. Михаиловић, који се са Врховном момандом налазио на Чемерну (нововарошки срез), позва.о ј е В. Лукачевића у свој
штаб (Лукачевић се такође налазио у нововарошком срезу, у рејону
Златара) и дао' му налог да пође у Црну Гору, оживи организацију. и
реорганизује четничко командовањеЗ^Четничка Врховна команда је
дошла до закључна да је основни узрок кризе четничног покрета — сарадња са окупатором, па је одлучено' да. четнички команданти прекину
контакт са окупаггорсним енагама.^.1-У том смислу су дата уггутства и
В. Лукачевнћу.^г.
РСУП—Т, »8-№Г0Г(Ј« Раг1у.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1377, Извјештај *Б. Лашића Д. Михаиловићу од 8.
септембра 1943; Исто, ЦГ—В—1135341, Писмо Видака Зечевића Ђ. Лашићу од 14.
маја 1943; Исто ЦГ—В—1358, Писмо Вука Бећковића Ђ. Лашићу од 22. маја 1943;
Исто, Писмо Мира Н. Марковића Ђ. Лашићу од маја 1943.
197 АВИИ, ЧА, ЦГ—П—Ј101, Извјештај М. Куклића Д. Михаиловићу од 10.
јуна 1943; РСУП—Т, »8\уогс1« Раг1у.
198 АВИИ, ЧА, ЦГ-^П—101, Извјештај М. Куклића Д. Михаиловићу од 15.
јуна 1943.
ш Исто. Извјештаји М. Куклића Д. Михаиловићу од 10. и 15. јуна.
200 РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића од 20. и 29. марта 1945.
201 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1581, Директива делегата В К Р. Перхинека од 5.
јуна 1'943; Исто, ВК—В—86, Писмо „Чика Ђоке" Лашићу од 17. јула '1943.
195
196

202
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Са писменим пуномоћијем и бланко потписаиим наредбама Д. Михаиловића за наимановање командаиата, Лукачевић ј е 20. јуна пошаоу Црну Гору.203 Он ј е |са собом понио' и милион лира и извјеону суму
златника, које је; добио од Д. Михаиловића да подијели четничким командантима и појединим чвтницима у Црној Гори.204
На путу за Црну Гору Лукачевићу 1се у Равној Риј еци прикључио
члан Националног комитета за Црну Гору др Јово Тошковић, који ј е
од Д. Михаиловића добио налог да успостави контакт са осталим члановима Националног комитета Вуксаном Бакићем и Бошком Бојовићем , и да у заједници ва њима предузме мјере на развијању четничке
пропаганде и формирању националних одбора у Црној Гори и Санцаку.205
Крајем јуна Лукачевић је стигао1 у рејон Бјеласице, а др Тошковић ј е продужио за андријевички срез, гдје се 1оастао ^с Вуксаном Б а кићем. Че?рваестаг јула Тошковић је са Лашићем отпутото у правцу
Куча, у намјери да ухвати везу с Бошком Бојовићем и другим личностима „погодним за посао".206
Лукачевић је на подручју Бјеласице успоотавио контакт са неким четничким групама и у еелу Заоетру, не(кадашњем сједишту Ђ у ришићевог штаба, заказао за 6. јул коиференцију чеТничких команданата са територије бјелопољског, беранског, колашинског и дурмиторског среза.207 Ца овом скупу он је наименовао команданте за по~
дручје корпуса, које је поред андријевичког и колашин1ск)ог среза обухватало и подручје некадашњег Лимског корпуса (берански срез). За
команданта корпуеа наименоеан је мајор Величко Бојовић, 208 а за команданте бригада: 1. беранске — Милиј^а Ћеранић, 2. беранске — Бранко Ђурашковић, Колашинске — Лека Вујисић и за команданта Андријевичке бригаде — Алекса Лалић.209 Истовремено <су наименовани
и командаигги четничних бригада у бјелопољском срезу, које су имале
да чине 3. милешев|ски корпус. За команданта 1. бјелопољске бригаде
наименован је Владо Бубања, а 2. бјелополуоке бригаде Милан Марковић, учитељ из Буђева (за команданта 3. милешевског корхтуса наименован је нешто касније мајор Радуле Кујовић). 2 "'
Истовремено Лукачевић де дао овлашћење бившем среоком начелнику и четничком војводи Вукоану Гојковићу да од избјеглица са
гоз Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1621, Извјештај команде Старог Раса Д. Михаиловићу од 21. јуна 1®43; Исто, ВК—<В—'86, Писмо „Чика Ђоке" Лашићу од 17.
јула 1943.
204 р с у ц — т , Записник о саслушању В. Лукачевића од 20. марта 1945.
205 Исто; РСУП—Т, »8т>гс1« РаНу; АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша
ЦГ—1, Депеша В. Лукачевића бр. 9 од 15—16. јула 1943. и Депеша Јова Тошковића бр. 81 од 15/16. јула 1943.
20в АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—1, Депеша Јова Тошковића бр.
81 од 15/16. јула 1943.
207 АИИ—Т, I X 1а—137 (43), Писмо М. Куклића Леки Вујисићу од 30. јуна
1943; РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића од 29. марта 1945.
208 В. Бојовића су 12. децембра 1943. ухватили партизани 3. ударног батаљона Комског НОП одреда, а затим је стријељан.
209 р с у п — т ,
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З а п и с н и к о с а с л у ш а њ у В . Л у к а ч е в и ћ а од 29. м а р т а 1945.

подручја Метохије, Плава и Гусиња може формирати летећу >бригаду
„Виеоки Дечани". 211 Гојковић ј е наименован за жаманданта ове бригаде,
која ј е имала бити потчињена команданту Старог Раоа, тј. Лукачевићу. 212
Лукачевић је намјеравао да иде у стару Црну Гору, али ј е послжје
аастанка са Лашићем у селу Ровцима код Берана (12. јула) одустао од
те намјере. На оастанку у Равцима, Лашић се са Лукачевићем није
сложио у многим питањима, како у погледу нове четничке тактике о
преласку јединица у илегалство тако и у пагледу избора пових команданата које ј е Лукачевић наименовао. Лашић ј е био један од најамбициознијих четничких команданата уо.пште, и себе ј е сматрао1 веприкосновеним вођом у Васој евићима, па ј е Лукачевићиво присуство
на том тврену сматрао- као мијешање у њешве „унутрашње" ствари,
због чега ј е првом згодном цриликом уложио протест Врхоганој команди. Ипак, привремено ј е пристаО' на то, зодржавајући право да уреди командовање на осталом подручју Црне Горе. 213
Лукачевић је у име Д. Михаиловића позвао преко Ђ. Лашића
Блажа Ђукановића и Б а ј а Станишића да црекину даљу сарадњу са
окупатором и да пређу у илегалство; у цротивном — морају бити
брисани 1оа комавдантских положаја у четничкој организацији. 214 Он
је затим Д. Михаиловићу упутио* предлог уређења вишег командовања у Црној Гори. За команданта четничких снага Црне Горе и Старог
Раса предлож(ио ј е Б л а ж а Ђуканогаића, а за његовог начелника Ђ . Лашића.215 Лукачевић ј е предложио да се цијела Црна Гора и Стари Рас
командво подијеле према операцијским правцима на двије команде,
и то на командЈу Метохијоко-косовоког фронта, у који би ушао и плаво-гусињски цравац као помоћни, и команду Скадарског фронта. За
команданта онага које би оперисале на скадарском правцу предложио
је Б. Станишића, док ј е команду на метохијико-касовском правцу затражио за себе. 216 Овакав предлог командног оообља Лукачевић ј е
услоиио изласком Б. Ђукановића и Б. СтанИшића из окупаторског блока. За случај да Ђукановић не изађе из блока, на његово мјесто ј е предложен Станишић, а ако ни он не би црешао у „илешлство|", онда би
команду над свим четничким шагама Црне Горе. и Старог Раса преузео
Ђ. Лашић. 217 Најзад, Лукачевић ј е предложио да Лашић привремено
(док се дефинитивно не ријеши питање јединственог командовања за
211 АИИ—Т, I X 1а—14)1 (43), овлашћење Војислава Лукачевића за Вуксана
Гојковића од 3. јула 1943.
212 Исто; АИИ—Т, I X 1а—177 (43), Наредба В. Лукачевића стр. пов. бр. 52
од 2. јула 1943 (препис).
213 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—1, Депеша В- Лукачевића Д.
Михаиловићу бр. 5 од 15—16. јула 1943; Исто, ЦГ—В—1367, Извјештај Ђ. Лашића
Д. Михаиловићу од 8. септембра 1943; РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића од 20. и 29. марта 1945.
214 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—>1, Депеша В. Лукачевића Д.
Михаиловићу бр. 3 од 15—0.6. јула 1943.
215 Исто, Депеша В. Лукачевића Д. Михаиловићу бр. 4—8, од 15—16. јула

1943.
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Црну Гору и Стари Рас) лреузме командовање над обједињеним правцима метохијско-кооовјским и плаво-гусињским, а он (Лукачевић) да
преузме команду над снагама плав;о-гуоинЈског правца. 218
Очекујући Михаиловићев одговор на ове предлоге, Лукачевић је
предузео мјере за учвршћивање четничке организације у Васојевићима. Он ј е са једним хомГкшованим јуришним батаљоном прокрстарио
селима у Лимсио1ј долини од Зао^стра до Мурине (с обје стране Лима),
вршећи присилну мобилизацију сељака за четнички покрет. Организовао1 је и неколико оружаних акција против партизацских група које
су на том терену дјејствовале обједињене у Ваоојевићном удареом батаљону. Да би народне масе, које су разбијањем четничке организације одах!нуле и са слмпатијама гледале на народаоо!слободилачки покрет, одВ|ратио од еарадње с партизанским групама, Лукачевић 'је примијенио опецијални метод терорисања становништва, до тада невиђен
у 01вим крајевима. Он ј е гао' васојевићким селима организо1вао зборове
присиљавајући мјесно становништво да дође, па је на њима, над сарадницима народноослободилачкаг пО|К,рета цримјењивао тјелесне казне познате под називом рогљање. 219 По том онам начину кажњавања
Лукачевић је и добио назив „Ротљаш". Раглање, је Лукачеиић примијенио у Будјимљи, Дапсићима, Бучу, Шекулару, Ђулићима, Бојовићима, Забрђу, Улотини, Трепчи и Божићима. 220 У циљу застрашивања народа, као и да би се прекинуло потпомагање народноослободилачкот покрета, Лукачевић ј е наредио да се по селима формирају „народни судави", (за лакше „кривце"), а „паеебни суд" при штабу корпуса. За иследника је одредио Лаза Бабића, правника, а з а државног тужиоца судију Мила Кастратовића. 221
На дан иснрцавања оавезника на СИЦИЛИЈИ ( 1 2 . |јула 1 9 4 3 ) , Драж а Михаиловић ј е 'својим приоталицама у Црној Гори и Санџаку упутио праглас, обавјештавајући их о том догађају и наговјештавајући
да ј е слиједећи циљ савезнина — Балканско полуострво. 222 Он де своје
присталице, у Црној Гори и Санџаку позвао да буду спремни за тај
догађаз и да пруже пуну поедршку својим команднатнима, истичући да
ће свакога ка у потпунаати не буде аправдао његово повјерење и његове ваде „по заслузи жазгаити".223
376

Исто.
„Рогаљ је имала три крака, два дужа и један краћи; два дужа крака
су пролазила десно и лијево, обухватала врат (жртви) и заривала се у земљу, а
трећи, краћи, крак, притискивао је и убадао оборенога у врат". Пошто се жртва
обори потрбушке на земљу, стављана јој је рогља за врат, а затим се приступало
батинању жртве по леђима и боковима (Радован Лекић, Андријевички срез
1941—1944, 383).
220 РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића од 29. марта 1945; Р.
Лекић, н. дј. , 372'—'385.
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Архив Института за раднички покрет Србије (даље: АИРПС), Организација Драже Михаиловића бр. 1489®, Проглас Д. Михаиловића Србима Црне
Горе и Старог Раса, На Петровдан (12. јула) 1943 .— „У Италији су" пише Д.
Михаиловић у свом прогласу, „не само наши непријатељи, већ и наши савезници.
Тош само један скок и они ће закорачити и на наше полуострво".
222

27

8 Исто.

Очекујући окоро иокрцавање савезиика на Балкаиско полуострво, Михаиловић ј е пожурио са наименовањем главних четничких команданата у Црној Гори. Он ј е 17. јула Ђорђија Лапгића, са којим ј е у
међувремену (на Лашићеву иницијативу) успоставио1 директну радионвезу, поставио' за команданта Источног фронта. Под Лашићевом
командом налазиле су се четничке јединице срезова: Андријевица, Беране, Бијело Поље, Колапхин, Шавник, одно^оно1 Жабљак, Пећ Ђаковица и Исток. 224 Облаот Старог Раса Михаиловић је издво>јж> из некадашње Ђуришићеве територије (ЛСЧО) и ставио је под команду В.
Лукачевића, с тим што ће у моменту „главне акције" и ова територија
бити под Лашићевом командом.225 У погледу осталих срезова у Црној
Гори (терито!рија Б. Станишића), Д. Михаиловић ј е наредао да остану
дотадашњи команданти, 1с тим да нико не смије бити: „легализован"; у
случају потребе одређивања нових команданата, Лашић и Лукачевић
су овлашћени да изврше њихова наименовања у договору ,с Блажом
Ђуканоаићем. 220 Р. Перхинек је остао и даље делегат Врховне команде,
оа задатком да организује пропатанду ш обавјештајну службу у Црној
Гори и Албанији, обезбј еђује везу Врховне команде !са појединим четничким командантима и рукује новцем, док ј е М. Куклић овлашћен
да организује центар везе на читавом подручју Црне Горе.227
Разочаран оваквим уређивањем командовања, Лукачевић се вратио на своје подручје, затраживши од Д. Михаиловића да га разријеши
дужности. 228
Један дио< чеггничких команданата са подручја беранског среза
(Ов. Добрашиновић, М. Павићевић, Б. Ђурашковић) изразио1 је нешдовање поводом наименовања Ђ. Лашића за команданта некадашње
Ђуришићеве територије, па се прикључиО' Лукачевићу. 229 То је ЛашИћу дало повода да Лукачевића оптужи !Код четничке Врховне команде
да ј е радио на цијепању Васојевића, потенцирајући стару племенску
подвојенаст на Ашане (Србљаке) и Васојевиће. 230
П
По повратку у Оанџак Лукачевић ј е уепоставио1 везу са мјесним/'
командантима и наставио еа реорганизацијом четничких јединица. Од |
четничких снага. у Санцаку он је формирао' два корпуса. За команданта
]^_ми^шхшмког_корпуса, К0'ји ј е обухватао' територију пљеваљјског,
^прибојскоги .пријепољског.Јареза (на лијевој обали Лима), он ^е поставибПкапетана Радомана Рајлића, а за команданта 2. милешев(ског
корпуса — територија сјеничког, нововарошког и цријепољског среза у
на деоној обали Лима — постављен ј е капетан Вук Калајитовић.^ 3 ^'
224

225

АВИИ, ЧА, В'К—В—87, Наредба Д. Михаиловића од 17. јула 1943.
И с т о > вк—В—>86 ,Писмо „Чика Ђоке" Ђ. Лашићу од 17. јула 1943.

228 ЈДстО.

Исто.
АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша, ДГ—1, Депеша В .Лукачевића Д.
Михаиловићу бр. 90, од 7. августа 1943.
229 РСУП—Т, »8\УОГС1« Раг1у.
230 А1ВИИ, ЧА, ЦГ—В—1367, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу од 8.
септембра 1943.
С^УРСУП—Т, Записник о саслушању В . Лукачевића од 29. марта 1943; Исто,
»8т>г<3« Раг1у.
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ч 365

Развој међународних догађаја, порази у борбама против снага народноослободилачког покретаи криза четничког покрета ко-ја ј е поелије
тога услиједила, разоружање четничжих јединица и интернир-ање њихвих људи од стране дотадахнњих савезника Њемаца и Италијана,
искрцавање западних савезника у Италији, наговјешггаји њиховог искрцавања на Балканском полуострву и блиака пејрспектива капитулације Италије — приморали су четничко- вођство да мијења тактику.
Почетком јуна 1943. годане четничка Врховна команда доставила
ј е свом делегату у Црној Гори Рудолфу Перхинеку директиве за „главну акцију", моје су н е т т о каоније допуњене у писму Д. Михаиловића
Ђ. Лашићу. 232
Основна промјена четничке тактике састодала се у односу на окупаторе. Постојали |су јаки разлози да !се више ни једном од њих не
вјерује, па ј е то у директивама — упутствима четничке Врховне комаиде посебно наглашено. „Четници и четничке кмманде", стајало ј е
у директиви делегата Врховне команде од 5. јуна, „не смију више
имати никаве дт-вректне везе оа окупатором. У колико ј е где тај додир
потребан вршити га цреко згоДних лица, а никако као1 четничка команда". 233 Четничким командантима је наглашено' да св!им силама настоје да сачувају оружје да не би поново' паого у руке окупатору:
„Зато не предати оружје одмах чим га окупатор затражи. Данас
га тражи а сутра т да-је, тм1о мало ј е вероватно да ће ^сутра добкти то
оружје онај што га ј е данас предао.
Изшвор за непредавање оружја има се добар, разоружање у
Колашину, и прво разоружање милиције". 234
Четничким командирима чета стављено ј е у задатак да организуј у сталне чете и засједе које ће контролиоати да нико непозван не уђе
у села нецримијећен. То се захтијевало из страха да се повово> не по>јаве Њемци, који би могли покупити и оно оруж.ја што ј е преостало,
док таква бојазан од Италијана није постојала. 235 '
Послије иокрцавања савезника у Италији и наговјепггаја да ће до
искрцавања доћи и на Балканском полуострву, а уз то чврото' вјерујући
да ће у току љета Италија капитулирати, четничка тактика. се у односу
на окупатора још више мијења. 2 3 6 0 томе је Дража Михаиловић послао'
Ђорђију Лашићу детаљна упутства. Као прво Истиче се у том упутству
да се „легализација" четничких јединица више не смије дозвољавати
ни под каквим видом, већ да остану у шуми. Свака четничка бригада
требало ј е да формира по један одред од 50 до 100 људи, који ће крстарити тереном, вршити пропаганду и „чишћење терена од заосталих
комунистичких група". Новост у Михаиловићевом упутству предста232 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1567, Обавјештење Р. Перхинека М. Обрадовићу од
2. јуна 1943; Исто, ЦГ—В—1581, Директива делегата В К Р. Перхинека од 5. јуна
1943; Исто, ВК—В1—'86, Писмо „Чика Ђоке" од 17. јула 1943.
233 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1581.

234 Л с т о .

235 И с т о .
236
А И Р П С , бр. 14899, П р о г л а с Д. М и х а и л о в и ћ а од 12. ј у л а 1943; А В И И ,
В К — В — 8 6 , П и с м о „ Ч и к а Ђ о к е " Ђ . Л а ш и ћ у од 17. ј у л а 1943.
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ЧА,

вља кзвакако препорука да се одмах почне са нападима на окупаторске
јединице, па чак и мање гарнизоне. Истина, при том се каже да се ти ^
напади дијелом изводе и под видом „Мошиноваца", тј. партизана, како
би се окупатор што више анга.жовао на њиховом уништавању. Посебносе указује на потребу што јаче пропатанде како' против снага народноослободилачког покрета тако и против окупатора. За случај потребе,
„иокоришћавање" окупатора у циљу добијања материјалне помоћи,
стајало ј е у Михаилавићевом упугству, треба чинити преко погодних
лица, без „уштрба" по четничке опште интересе и тајно. 237
Поред наведеног, на цромјену четничке тактике утицала ј е и промјена 1става западних савезника према четничком покрету. О томе рјечито шворе депеше које ј е Д. Михаиловић уиушо Ђ. Лашићу непосредно уачи капитулације Италије. Михаиловић |је 2. септембра јавио
да општа оитуација императивно забрањује сваку везу са окупатором
без обзира на све тешкоће: „До сада ј е било разне користи (од сарадње |с окупатором — примј. Р. П.) а ј а више нисам у стању оно што би
савезници означили као издају". 2 3 8 Слично ј е Михаиловић упозорио и
у једној другој депеши, упућеној такође почетком септембра: „Са Италијанима могу бити вођени преговори само за предају оружја, јер ми
треба да предухитримО' комунисте. Сваки Друш преговори били би осуђени 1као издаја савезничке ствари. Сав рад мора бити илегалан, јер нам
ј е важнији морални од сваког материјалног елемента". 239 То ,је потпуније изражено у депеши од 3. септембра: „Поручите ђенералу Ђукановићу и пуковнику Станишићу да су Енглези готови да огласе све
ваше људе као издајнике 1само око осете најмању сарадњу са окупатором и због тОга и Њих дво'јицу. Од Енглеза не може се сакрити никакав
однос са окупатором". 240
Не мање важан фактор, за промјену четничке тактике у односу
на окупатора лредстављало ј е расположење народа. Најхпире народне
масе су осуђивале сарадњу са окупатором. Једно вријеме, док се глав- |
нина партизанских снага налазила далвко од Црне Горе, народ је т р д а о ј
под четничким терором, тако да његово расположење није могло доћи [
до изражаја. Међутим у току битака на Неретви, Дрини, Јаворку, Копи- |
љу и Биочу народне масе (су дале одушка свом расположењу. Иако' су се |
ускоро затим, у току непријатељске операције Шварц, партизанске
снаге поново повукле из Црне Горе, четници гаијееу успјели да преброде кризу, јер су заведене народне масе дефинитивно' окренуле леђа њихавој организацији. То четничко в^ођство' није могло да пренебрегне. Отуда Михаиловићево упозорење Лашићу да забрањује сваку
везу с окупатором, јер „у погледу народа само такав став може бити
одобрен", 241 сваки наслон на окупатора осуђен ј е од народа, „и само
237 АВИИ, ЧА, ВК—В—86, Писмо „Чика Ђоке" Ђ. Лашићу од 17. јула 1943.
238 Цсто, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеша Д. Михаиловиђд Ђ. Ла'
шићу бр. 3668 од 2. септембра 1943.
239 Исто, Депеша Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 3918.
240 и С Т 0 ) Депеша Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 4016 од 3. септембра 1943.

241 И с т о , Д е п е ш а Д. М и х а и л о в и ћ а Ђ . Л а ш и ћ у бр. 3968 од 2. септембра 1043;
Исто, Д е п е ш а Д. М и х а и л о в и ћ а Ђ . Л а ш и ћ у бр. 4015 од 3. септембра 1943.
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иод геслом борбе против окупаггора народ ће прићи четничком покрету". 242 И, најзад, „акцијом противу окупатора треба Мошиновцима
избити из руку адут да наши дјелови оарађују са окупатором".243 Због
свега тога, Д. Михаиловић је четничком вађству у Црној Гори дао
упутство: „Свуда истицати да смо у отвореном сукобу и највећем нецријатељству са окупатором".244
У односу на нородноослободилачки покрет нова четничка тактика није имала битнијих промј|ена. У најновијим упутствима (директива
делегата четничке ВК) оановна мисао> је да са „комунистима треба продужити непоштедну борбу, да им (се 'онемогући долазак на власт, да
партизанске групе у близини села треба ликвидирати што' прије и
„без велике галаме". „Ако се покаже као зшдно за уништење ксмунистичких група у шуми и њихових оимпатизера, служити се и
окупатором, коме преко за то погодних личности њих проказивати. У
томе моралисти нека не виде ништа неморално".245
Новина у четничкод тактици црема онагама народноослободилачког покрета саото|јала се у томе што им ј е приписивано да се оне боре
„само против Оних Италијана и Њемаца који ниоу комунисти".248
Оштро се замјера оним четницима који су покушавали да ступе у
контакт с партизанима послије битке на Неретви и забрањује се „појединицама да ступају у контакт са комунистима и да с њима ма што
преговарају " .247
Ни у односу на Муслимане није било битних промјена: „Наш
ј став према муслиманима одређен је самим нашим циљем да у будућој
I држави не може бити народних мањина. Сада треба са њима ипак
I тактизирати, гдје год ое за то укаже прилика".248
У писму од 17. јула Д. Михаиловић ! је упозорио Ладпића да, ускоро предстоје крупни одсудни догађаји и да постоје изгледи да Ита лија
у току љета капитулира, па га ј е позвао да уложи све своје снаге у
окупљање и учвршћивање четничких онага у Црној Гори, како би се
предстојећи догађаји дочекали спремно.249
Одмах послије пада Мусолинијеве владе (25. јула 1943), Дража
Михаиловић ј е издао наређење о општој мобилизацији 1свих војних
обвезника, ко-ји морају потпуно спремни че|кати његова даља наређења. Ко се не одазове позиву, наредио ј е Михаиловић, да се огласи
за издајника и смјеста ликвидира.250 У вези с тим опуномоћени изасланик Д. Михаиловића у Црној Гори наредио је оппггу приправност
242 Ј Д С Т О , Депеша Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 3916.
АВИИ, ЧА, ВК—В—86, Писмо „Чика Ђоке" Ђ. Лашићу од 17. јула
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Исто.
245 исто, ЦГ—В—1581, Директива делегата В К Р. Перхинека од 5. јуна 1943.
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Исто.
Исто.

248 И с т 0
249

АВИИ, ЧА, ВК-^В—86, Писмо „Чика Ђоке" Ђ. Лашићу од 17. јула 1943.

250 и с т о . Ц Г — В — 1 6 2 7 , М и х а и л о в и ћ е в о наређење стр. пов. бр. 1485 од 27. ј у л а
преноси В . Лукачевић.
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свих четничких јединица, али је истовремено забранио предузимање
ма каквих акција против окупатора без изричитог наређења.251
В. Лукачевић, као опуномоћени изасланик Д. Михаиловића у
ЦрнРј Гори, одмах је послије тога приступио разради плана за преузимање власти у случају капитулације Италије. Четничким командантима су достављене инетрукције да се са својим јединицама налазе у
близини вароши и да у случају повлачења италијанских трупа одмах
„без милости" заведу 'оводу власт, формирајући од антикомунистичке
милиције четничку жандармерију. У вези с тим, четничким командантима је наређено: „По цену свега морате спречити пљачку и покушај
комуниста да они заводе ред. У овоме бити немило1срдан и на лицу места решавати сваки покушај цротиван нашим наређењима".252
Нешто касније старјешинама милиције издато. је наређење о поступку у случају евентуалног напуштања гарнизона 1од стране италијанског окупатора. Међутим, попгго1 ј е ово питање било веома важно,
четничко вођство' се прстарало' да изврши прочишћавање мг^лиције и
да из ње уклони све сумњиве и несигурне црипаднике. Истовремено су
све јединице милиције стављене под команду четничких команданата
бригада.253
Михаиловићеви курири са указом о Лашићевом постављењу и
писмом, одноано упут1ствима о реорганизацији четничког командовања
и нов'0'ј четничкој тактици, стигли су у Црну Гору почетком авГуста
1943. Одмах по цријему ових докумената Лашић ј е предузео мјере за
окупљање „свих националних снага". Он је настојао' да пгго прије успостави контакт са вођама у Црној Гори и да их упозна с најновијим
Михаиловићевим упутствима.254
Очегледно је, међутим, да четнички покрет у Црној Гори није био
спреман не само да етупи у оружану борбу против окупатора него ни
да с њим прекине сарадњу.
У писму Б. Станишићу Лашић ј е писаО': „Ви оте представљени
као нелегалан, па Вас молим још једном будигге хладнокрвни и избјегава(ј|те додир са окупатором. За везу са њима (Италијанима — примј.
Р. П.) имадите погодног човека и преко њега нека се све ради. Ви ако
мислите да још треба да будете у вези са њима, одлазак на састанке
да буде највећа тајна. Примање новца и хране од Талијана јавно,
врло неповољно''утиче на наш покрет, јер не можемо свакоме доказати
да наш покрет нема никакве везе са окупатором".255 У духу Михаиловићевог упутства Лашић сугерира Станишићу да по ^срезовима формира илегалне одреде (јачине 100 људи) који би се налазили под не-

.

251 Исто, Наређење В . Лукачевића команданту Ржаничког батаљона стр.
пов. бр. 39 од 28. јула 1943-; АИИ—Т, I X 1а—71 (43), Наређеше В. Лукачевића команданту бригаде. „Високи Дечани" стр. пов. бр. 4 од 28. јула 1'943.
252 АИИ—т, I X 1а—71 (43), Наређење В. Лукачевића стр. пов. бр. 4 од 28.
јула 1943.
253 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1567/3, Наређеље замјеника делегата В К М. К у к лића командантима бригада стр. пов. бр. 13, од 28. августа 1943.
254 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 81 и 82, Писма Ђ. Лашића
Б. Станишићу и Величку Бојовићу од 11. августа 1943.
255 Исто.
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посредном командом команданата бригада. По' Лашићевом упутству,
снабдијевање ових одреда требало >је да буде тајно, како се не би замјерили окупатору. „Ви привидно", каже се у Лашићевом пиему Б. Станишићу, „са овим Да не;мате везе докле .год будете одржавали везу са
Талијанима, а пОсле издати цроглас народу и објаснити му зашто се
ј е овако радило". 256
Ускоро затим Лашић ј е организовао састанак са Б. Ђукановићем
и Б. Станишићем. Он је желио да се тај састанак одржи на Пелевом
Бријегу или негдје у близини Биоча,257 али ј е до њега дошло у Манастиру Острогу, 20. августа 1943. На састанку су Ђукановић и Станишић упоенати еа најновијим упутствима Д. Михаиловића, а затим
су разматрана нека питања „која су била актуелна и неодложна за
рјешавање у корист општих интереса". 258
Послије састанка у Острогу Ђ. Лашић ј е отпутовао на нови са•станак са Лукачевићем, Перхкпехом и представником избјеглица из
Метохије, на коме ј е требало1 дефинитивно ријешити питање формирања Дечаноког четничког корпуса.259 Састанак је одржан у селу Коњусима, код Андријевице, 24. августа 1943. године.260 Упркзо1с жеље
четничког вођ1ства да се око штаба Летеће бригаде „Високи Дечани",
односно Дечанског корпуса прикупе избјеглице са територије Метохије, Плава и Гусиња, које су се некада .налазиле у саставу јединица
Лимско-еанџачких четничких одреда, ова мјера није помогла. Сво:јевремено највећи број избјеглица ступио је у четничке јединице ради
обе,збјеђ|Ивања животне егзистенције својих породица (тамо су примали од окупатора плату и одређену количину животних намирница).
Међутим, пошто ј е од мај!а 1943. окупатор престао да плаћа четнике
на подручју ЛСЧО (плаћена ј е само антикомунистичка милиција), ови
су махом сви напустили четничку организацију, тако да ј е у вријеме
капитулације Италије четничка бригада „Високи Дечани", на чијем се
челу нализио Вуксан Гојковић, имала свега двадесет људи. 261
Послије састанка у Острогу Д. Михаиловић ј е процијенио да ј е
дошао тренутак да дефинитивно уреди командовање у Дрној Гори. Он
ј е 25. и 26. августа наименовао Б. СтанИшића за команданта Окадарскот
фронта, Ђ. Лашића ј е потврдж> за команданта Источног фронта, В.
Лукачевића ј е именовао- за команданта четничких :анага Старог Раса
и Јаворског корпуса капетана ЦвеТића на најважнијем правцу за Ме256

Исто.

257 и с т о .

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1367, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу од 8.
септембра 1943. — Са састанка у Острогу Ђукановић, Станишић и Лашић су
послали Д. Михаиловићу сљедећу депешу: „Југословенском националном горском
диву команданти Црне Горе са свог скупа шаљу најсрдачније поздраве са ж е љом за најскорије ослобођење и срећну будућност" (АВИИ, ЧА, ЦГ—В—470/1).
258 АИИ—Т, I X 1а—72 (43), Писмо делегата В К Р. Перхинека команданту
Летећег одреда „Високи Дечани" од 5. августа 1943.
260 АВИИ, ЧА, ЦГ^В—1367, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу од 8.
септембра 1943.
258

261
А И И — Т , I X 16—78 (43), И з в ј е ш т а ј В . Г о ј к о в и ћ а В . Л у к а ч е в и ћ у од 20.
ј у л а 1943; А В И И , Ч А , К њ и г а п о с л а т и х д е п е ш а Ц Г — 6 , Д е п е ш а Ђ . Л а ш и ћ а Д.
М и х а и л о в и ћ у од 9. септембра 1943.
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тохију (под Лашићевом командом), а Блажа Ђукановића за територијалног команданта Црне Горе и Старог Раса „у момегагу главне
акције". 262
Неколико дана касније, Ђукановић, Станишић и Лашић су се поново оастали у Лијевој Ријеци (29. и 30. августа). (СЈвај еастанак је
убрзао позив команданта 14. армијског корпуса, однооно1 команданта
окупационих трупа у Црној Гори, генерала Роннаље Ђ. Лашићу на
разговоре,263 а дијелом и допринио да ооновно питање тих разговора
буде регулисање односа између четника и Италијана). На састанку је
одлучено да Станишић и Лапцић пређу у илегалство', а Ђукановић да
пође код генерала Ронкаље и да га упозна са најновијим четничким
ставом и захт^јевима. СтавовИ црНогорских четника су формулисани у
резолуцији ноју су потписали Станишић и Лашић, а наводно' је упућена Блажу Ђукановићу. 264 У резолуцији ј е истакнуто да се у то вријеме у Црнод Гори налази знатно више партизана (чак преко 5.000 људи) него што их ј е у ствари било, а. затим се констатује да обезглављени
и разоружани четаЕШци, без подршке Италиј,ана, нијесу у могућности
да поведу борбу против шага народноослободилачког покрета и да их
униште.265 У резолуцији ое затим истиче да је једина жеља „националног" покрета уништење комунизма у Црној Гори и потпуна лојалност према окупатору, за шта су, како 1се истиче у резолуцији, до сада
у свакој прилици дали ввдног доказа, и да у „миру и реду" дочекају
крај рагга.260
Пошто су изложили своје ставове, четнички Јкоманданти су у пет
тачака формулисали и своје захтјеве, које су тенералу Ђукановићу
доставили као услов да би ое, уништио комунизам у Црној Гори, одржао мцр и ред до свршетка, рата и продужила сарадња са окупатором:
1) да се за (јединог и „правог препставника и главног жоманданта
свих националних |сната" одреди генерал Блажо Ђукановић, дд му се да
пуна слобода у одређивању старјешиаскога кадра и спровођењу „националне" организације, и да се четницима једино преко њега упућују
наређења и захтјеви од стране Италијана:
2) да италијаноке власти одбаце „зеленаше" (федералисте, односно сепаратисте), који ^наводно пружају сву подршку комунистима,
тј. припадницима народноослободилачког повдрета, и наоружавају их
преко генерала Љуба Новановића;267
262 АЈВИИ, ЧА, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеше Д. Михаиловића
Ђ. Лашићу бр. 3759 и 3776 од 25. и 26. августа 1943.
263 АВИИ, НЧА, ЦГ—В—2366, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу (без
датума).
264 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—470 и ЦГ—X—352, Резолуција Б. Станишћа и
Ђ. Лашића од 30. августа 1943.
265 Исто, ЦГ—В—470, Резолуција Б. Станишића и Ђ. Лашића од 30. августа
1943.

2вб Исто.

267 Генерал Љубо Новаковић је један од четничких команданата. Он је својевремено сарађивао с Д. Михаиловићем, па пошто су се разишли приступио је
К. Пећанцу. Убрзо је дошао и с њим у сукоб, па је напустио Србију и прешао
У Херцеговину, а затим у Црну Гору, покушавајући да формира свој независни
покрет. Новаковић је због тога пао у немилост код Д. Михаиловића. Погинуо је
од партизана у Катунској нахији, септембра 1943.
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3) да окупатораке власти одбаце од себе „све пптијуне који им се
представљају као пријатељи а у с т в а р и су комунистички агенти", пгго
ј е опет била алузија на сепаратисте;
4) да ое одмах пусте на (слободу (из затвора и концентрационих
лотора) „национални прваци и ^сви исправни нациовалисти";
5) да се четницима да пуна слобода у раду и омогући борба против
снага народноослободилачког иокрета.
На крају резолуције се каже: „АЈКО италијанске окупаторске власти испуне ове оправдане захтјеве имаћемо најИокренију сарадшу са
окупатором и састати се са претставницима италијансних власти где
гбд то буду жељели. До испуњења горњих услова принуђени смо да
останемо по страни и да сами водимо. борбу противу комуниста, док
ћемо према окупатору остати потпуно лојални, желећи да нам у свом
раду не прави сметње". 268
По1слије састанка у Лијевој Ријеци, Станишићде пошао за Острог,
Лашић је остао на свом терену, а Ђукановић је четничку резолуцију
однио генералу Ронкаљи у Подгорицу.269 Резултати Ђукановићевих
преговора са командантом оиупационих трупа у Црној Гори нијесу
познати, али ј е сигурно да нијесу могли 1битниј,е утицати на односе
између четника и окупаторских трупа, јер ј е Италија капитулирала
свега недјељу дана послије састанка у Лијевој Ријеци.
Четничка организација у Црној Гори средином 1943. године објективно ни^је имала снаге да без ослонца на окупатора оств;ари свој основни циљ — уништење народноослободилачког покрета. Због тога
црногорски четници нијесу гврекидали 1сарадњу са окупатором ни послије састанка у Лијевој Ријеци. Ни једну акцију, не само во|јног него
ни политичког карактера, они нијесу готово предузимали без знања
окупатора. Тако је он благовремено обавијештен и о састанку у Лијерој
Ријеци, прежо Отанишићево-г човјека за везу са окупатором.270
Командант Вјелопавлићког четничког одреда, односно 1. зетског
летећег батаЉ'Она, Јаков Јововић писао ј е италијанском команданту
мјеста у Даниловграду, 23. јула 1943. године, дакле послије инаугурисагБа нове четничке тактике: „Интерас мој и мога народа и наш спас
лежи у лојалној и часној сарадњи са Вама те ћу у том правцу налрестано дјелати". 271
БајО' Станишић је тијесно сарађиваО' са окупатојром и послије Михаиловићевих упутстава, па и пОслије састанка Ђукановића, Станишића и Лашића у Острогу (20. августа). Команде његових батаљона
имала су по једног курира за 1везу код италијанских команди мјеста, а
његов човјек за везу код команде дивизије Тауринензе
био је капетан
268 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—352 и ЦГ-^В—470, Резолуција Б. Станишића и Ђ .
Лашића од 30. августа 1943.
269 Исто, ЦГ—В—2366, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу (без датума)
270 Документи
о издајству Д. Михаиловића,
док. 79, Писмо кап. Николе Чановића команданту дивизије Тауринензе
од 29. августа 1943.
271
А В И И , ЦГ—X—339, Писмо Ј. Јововића команданту Пресидија Даниловград, од 23. јула 1943.
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Никола Чановић.272 Станишић ј е 24. августа обавијестио италијанску
команду мјеста у Даниловграду да ј е упутио 25 четника за осигурање
Царевог моста и комуникапјије Никшић — Даниловград, а команданту
2. летећег батаљона ј е наредио да извиди терен у околини Гостиља,
па ако установи да има партизанских снага, да хитно1 обавијагти италијанску команду како би заједнички извели акцију. 273 Он ј е тражио
садјејство дјелова дивизије Тауринензе
и у борби против партизана у
Жупи Никшићкој. 274
И Ђ. Лашић, један од првих четничких команданата у Црној Гори
и човјек који је уживао посебно Михаиловићево повјерење, сарађивао
је непрекидно са италијанским окупатором Све ДО' капитулације Италије. Чак и послије састанка у Лијевој Риј.еци, гдје ј е одлучено да се
званично пређе у илетлство', он ј е номанданту 2. берапске бригаде наредио да се са овојим четницима цребаци (италијацским камионима из
Берана преко Матешева до^ Окрбуше. 275
БлажО' Ђукановић, команданттзв. легалних четничка, односно „бијеле гарде" у Црној Гори, и цредсједник Главног националног одбора,
а од 26. августа територијални командант Миха(ило1вићевих снага у
Црној Гори и Санџаку, остао ј е у Цетињу као лојални сарадник окупатора све до капитулације Италије.
Делегат В К Р. Перхинек и Ђ. Лашић предузели су низ мјера у
циљу ширења пропаганде. Они су издали наколико црогласа, у којима
су, у духу најновијих упутстава Д. Михаиловића, покушали да четничку организацију прикажу у новом свјетлу. Од интернације П.
Ђуришића и друтих четничких вођа они су покушали да створе политички капитал, истичући да се Лашић и други четнички вође сада
налазе у шуми и да се четнички покрет наводно налази у отвореном
сукобу с окупатором. 276
У прогласима Ђ. Лашића и разних четничких пронагандних одбора
истаннуто ј е да се приближавају ^крупни догађаји и да у најскоријој
будућности предсггоји борба против „спољних непријатеља", тј. против
окупатора. Ипак, у тим прогласима се истиче да су комунисти — а не
окупатор •— највећи непријатељи нешег народа и да борба против окупатора не може почети прије него' се униште снаге народноослободилачког покрета. 277 Због тога (су Црногорци поаивани да СЛОЖЈНО устану
у бескомпромисну борбу против снага народноослободилачког покрета,
„како би им се у најкраћем раку утрО' траг", истичући да „онај који не
буде устао противу њих сматраће се издајником,
српства,
краља
v.
отацбине" .2К У својој пропаганди четничко вођство у Црној Гори тто272 Исто, ЦГ—В—394, Писмо Б. Станишића команди Пресидија Даниловград од 24. августа 1943.
273

исто.

Исто.
275 Исто, ЦГ—В—981, Наређење Ђ. Лашића Бранку Ђурашковићу стр. пов.
бр. 73 од 3. септембра 1943.
276 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1583, Проглас Горског штаба бр. 15 (Р. Перхинек)
без датума.
277 Исто, ЦГ—П—144 и 145, Прогласи Ђ. Лашића из љета 1943.
274

278 И с т о .
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служио се старом и опробаном крилатицом, нјешто коришћеном у
ггрољеће 1942. године, да еу комунисти, односно припадници НОП овијани злочинци који „поново почеше са убијањем наших најбољих и
невиних синова".279 Отуда и пријеггња да ће не оамо они који не устану
против партизана већ и они који остану посивни бити „смрвљени у
прах и пепео".280
Четнично вођство у Црној Гори 'није 1се задржало само на пропаганди и политичком убјеђивању народних маса. Оно је наређивало
да се предузму, како ј е и само истакло, „најсвирепије мере за спас
народа". Тако ј е Ђ. Лашић непосредно уочи капитулације Италије,
издао наредбу у кооој се каже да се против „залутале, потпуно обезтлављене и помахнитале ®омунистичке банде у шуми" има повести бескомпромисна борба за њено потпуно уништење. Увиђајући да четничка
организација нема мното иористи од присилно мобилиоанх људи, Лашић ј е наредиО! да се сви „1сумњиви" разоружају и да четник може
бити оамо „опробани национални борац у досадањим борбама". Да
би се партизанске трупе у ЦрнОј Гори изоловале од народа и коначно
унихптиле, он ј е предузео ригорозне мјере. Међу њима треба поеебно
издвојити његову наредбу да сваког човјека који се ухвати да партизанима ноои храну или д}руге потрепштине треба одмах отријељати а
његову породицу уништ-ити. Оштре казне биле су предаиђене чак и
према лицима која су видјела партизане а о томе нијесу извијестила
најближу четничку команду. А на крају ове Лашићеве наредбе је
•стајало да ако у неком селу буде убијен ма који четник — команда
четиичке бригаде на тој териториЈЈи одмах ће стријаљати шест сипатизера народнооелободилачког покрета!281
Четничка пропаганда и окрутне мјјере њихових вођа у љето 1943.
године нијесу више имале никаквог успјеха. Средином 1943. године
позиције народноослободилачког покрета биле су 01јачале, упркос чињеници што' партизанске снаге у Црној Гори у то вријеме нијеоу биле
нарочито бројне. Поред тога, италијанаки окупатор, као главни аслонац четника у Црно(ј Гори, биО' је на издиеају, (а међународЈна ситуација
за снаге антихитлеровске коалиције бивала је газ дана у дан све повољниј^а. Чегничка сарадња кза окупатором била ј е иолино очигледна да ј е
никаква пропаганда није могла оповрћи. Разумије се, античетничком раоположењу народних маса добрим ј е дијелом допринијело> и држање
западних савезника и пропаганда њихових радио^станица у корист
народноослобадилачког покрета.
Током неколико љетњих мјесеци одреди Баја Станишића нијесу
успјели да се консолидују од пораза на Неретви и ударца који им је
нанио окупатор изненадним разоружањем, а дијелом и интернацијом.
Његаве снаге свеле су се на свега неколико стотина људи, утлавном у
цаниловградском срезу. Укратко: општа ситуација са четничким сна2'9

Исто.
гво Исто, ЦГ—П—151, Проглас Покрајинског четничког одбора из љета 1943.
281 Исто, ЦГ—В—>1366, Наредба 3 . Лашића бр. 30 за 4. септембар 1943.
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гама на псццручју Баја Станишића, чак и по његовој личној процјени,
била је „скоро критична".282
Ситуација на подручју Лимско-санџачких четничких одреда једва да ј е била непгго боља, упркос свим мјерама које су предузимали
В. Лукачевић, Р. Перхинек, Ђ. Лашић, па и сам Д. Михаиловић. Порази
на Неретви и Дрини, а затим разоружање и !интерна.ција већег броја
четника и њихових команданата на челу с П. Ђуришећем, деморалисали су највећи дио четничких маса, које су се разбјегле кућама и тешко
су се одлучИвале да се поново врате у четнике, упркос свих мјера које
су њихо1ве вође предузимале. Уз то, партизанСке ;снаге на тогј територији уопјеле су да током љет:а, поред већег броја четника убију и око
40 њихових команданата и вођа и да их тако рећи добрим дијелом
обезглаве. Поред осталих, у том раздобљу погинули су: члан Националног комитета за Црну Гору Вуксан Бакић, Ђуришећев замјеник
мајор Андрија Весковић, капетан Миливоје Обрадовић, резервни капетан Паиго Саичић, напетан Бранислав Бакић, рез. поручник и учитељ Милија Ћеранић (командант бригаде), поручник Рајко Нововић,
Мирко Вуков(ић (командант милиције у Беранском ерезу), капетан Момчило Ћоровић, затим истакнути четници, иначе судије, Станно' Маријанов!ић, Голуб Миковић и Милисав Дабетић и други.283
Четништво у Црној Гори није ималО' карактер широисог идеолоШког покрета, па није могло ни створиги солвдну базу за свој оцстаћак.
Оно' је у ствари више представљало милитаристичку организацију,
нрајње реакционарну, искључиво антикомунистичког карактера, чији
је основни циљ биО' рестаурација монархије.284 Због тога ј е разумљиво
што четничка организација у Црној Гори није могла да ухвати чвршћи
корјен, и поред тога пгго ј е имала прилично бројне снаге. Јер та бројност није била резуЈггат неких. идеолОшких побуда, већ прије свега
посљедица терора окупатора, а затим и четника, а један број људи приступио је четничкој ^организацији да би омогућж> физичку егзистенцију своју и својих породица. Зато, чим су наступиле прве недаће, и
чим је, окупатор престао да је финансира (материјална помоћ савезника у односу на помоћ коју Су четници примали од окупатора била ј е
готово' симболична), .четничка организација се тако рећи распала.283 О
томе илуотративно товори и Лашићева депеша Д. Михаиловићу од краја августа 1943. шдине. У тој депеши Лашић, јавља о тешком стању
у четничкој организацији у Црној Гори, које ј е настало> као' посљедаца
пораза у борби са снагама народноослободиличког покрета и нове по282 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—391, Извјештај Б. Станишића делегату Врховне команде Ј В У О Р. Перхинеку од 16. августа 1943.
283 АВИИ, ЧА, ЦГ—Л—144 и 145, Прогласи Ђ. Лашића (без датума); Исто,
ЦГ—В—1563, Проглас Р. Перхинека (без датума); Р. Лекић, Андријевички
срез
1941—1944, 358—392; С. Јоксимовић, У непријатељској
позадини,
Зборник сјећања
Четрдесет година, књ. 7, Београд 1961, 374—377.
284 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша, ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека Д.
Михаиловићу бр. 209 и 215 од 23. октобра 1943.
285
Н а збору у Колашину, 28. фебруара 1943, Д. Михаиловић је у присуству
британског пуковника Беилија изјавио да је британска помоћ недовољна и да
се четници углавном снабдијевају преко Италијана (Д. Пленча, н. дј., 177).

375

Јтитике окупатора према четкидима. Он извјештава да одржаве везу
са четничким официрима и наким утицајним људима, али да „остали"
ништа не раде. „ЈБудство не могу имати јер нико без пара неће да иде",
завршава Лашић тај овој извјештај. 2 8 6
Дража Михаиловић ј е од овојих команданата и специјалних делегата био детаљно упознат са (оитуацијом у Црној Гори. Да би поправио стање и створио какву идеолошку базу четничкој организацији он
ј е нареДио четничким вођама у Црној Гори да за 10. септембар хитно
сазову конференцију 1инте,лектуалаца, на когјој би био усвојен извјестан
идеолошки програм око кога би се могле окупити народне масе. Тим
поводом Д. Михаиловић ј е 8. септембра депешом доставио Ђ. Лашићу
оадржину документа који ј е требало уевојити. 287 Међутим, у међувремену ј е Италија капитулирала, па је четничко вођство морало да сву
пажњу концентрише на преузимање власти од окупатора, тако да конференција није ни одржана.
Уопште узев, четничка организација у Црној Гори није успјела
да преодоли кризу, у иоју ј е запала послије битке на Неретви, тако да
ј е капитулацију Италије дочекала неспремна.

286 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша, ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 41, од 3.1. августа 1943.
287 Исто, Књига примљених депеша, Ц Г — Д е п е ш е Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 4117, 4118 и 4119 од 8. септембра 1943. „Најхитније доставите за конференцију у Острогу која ће се одржати десетог септембра следеће:
На скупу интелектуалаца можете изјавити: Да бисмо попунили Централни
Национални комитет најбољим нашим људима из свих крајева да нико неће
бити заборављен нити запостављен. Дајемо припремити предлоге уредбе за Министарство за колонизацију и Колонизационе банке које ће бити од велике користи за наше борце и њихове породице као и по сав народ.
(Наставак) Уређење радничког питања у коме смо ступили у вези (са) радничким синдикатима и социјалистима који ће да успоставе везу са Лабуристима
у Енглеској, проглас наших радничких синдикалних делегата шаљемо вам. О
уређењу односа са црквом признајући патриотско држање Његове Светлости
Патријарха и држећи јаче учешће народа у црквеном као и у свему важном и
Народном животу.
(Наставак) Питању где су огледали интереса народа и државе а не лако
обогаћених и појединаца, о народним судовима за све издајнике и с јавним богатствима и тд. Све се ставља на најширу демократску основу како бисмо и под
владавину Петра II обновили сретна времена народне владавине Петра I користећи стечена искуства а и схватајући дух времена (крај депеше)".
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КАПИТУЛАЦИЈА ИТАЛИЈЕ И ЧЕТНИЦИ И ФЕДЕРАЛИСТИ
(СЕПТЕМБАР—ОКТОБАР 1943)
Капитулација Италије представљала је нов моменат у развитку
народноослсбодилачке борбе у Црној Гори, па и хцрфе. Италијански
окупациони систем у Југославији престао је да посто ји, а италијанске
одлуке о анактирању југословенског приобалног појаса (Далмације и
Боке Когорске) изгубиле >су ^ажнОст.
Италијанске јединице из Црногорског приморја и централног дијела Црне Горе (дивизије Емилија, Ферара
и Тауринензе)
извршиле су
покрет према јадранској обали, док је, дивизија Венеција
0'стала на
подручју Берана, Андријевице и Колашина, чекајући даљи развој
догађаја.
Све ратујуће снате у Јушславији улагале су напоре да што боље
Искористе ситуацију насталу капитулацијом Италије. Овај догађај се
очекивао, па ру зато' 1све заинтересоване стране благовремено извршиле припреме како би га дочекале спремне.
Руководство народноослободилачког покрета почело. је припреме
за тај догађај непосредцо послије искрцавања савезнина на Сицилији и
пада Мусолинијеве владе. Врховни штаб ј.е 4. августа наредио Пеку
Дапчевићу, командапту Друге ударне дивизије, да одмах пошаље Пету црногорску бригаду у Црну Гору и да се изврши реоргаеизаци,ја Треће дивизије која је на Сутје1сци претрпела велике губитке.1 НепОсредно уочи капитулације Италије Врховни штаб је наредио да се изврше
припреме за формирање посебног корпуса НОВЈ, који би оперисао на
подручју Црне Горе, Херцеговине и Санџака, а за команданта свих снага на овом подручју одредио ;је генерал-мајора Пека Дапчевића. Истовремано, Тито ј е обавијестио Дапчевића: „Приближавају се важни до1
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II, к њ . 10, док. 60, Т и т о в а наредба П . Д а п ч е в и ћ у од 4. ав-
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гађаји. Морате радити пуном паром да и Црна Гора буде спремна. Ј а вите то >и Милутину" (Иван Милутиновић).2
Руководство народноослободилачког покрета у Црно] Гори такође се припремало да што епремније дочека капитулацију Италије. На
проширеном састанку ПК К П Ј од 17. августа 1943. процијењено је да
ће Италија ускоро капитулирати. па је сдлучечо да партијске организације изврше потребне припреме како би снаге народноослободилачкаг покрета у том тренутку преузеле руководећу улагу.3 Пс|слије овог
састанка чланави ПК К П Ј су пошли у разне крајеве Црне Горе да
пруже помоћ партијским организацијама у прицремама за предстојеће
догађаје.4
На дан капитулације Италије руководство народнаослободилачког покрета у Црној Гори у и з т ® је командантима италијансних гарнизона позив да приђу НОВЈ, а партизанским јединицама је наређено да успоставе контакт с Италијанима ради њиховог прихвата.5
Деморалисаним италијанским јединицама био -је основни циљ да
се што. прије домогну обале, како би ее пребациле у Италију. Збот тога су тактиз'ирале и према четницима и према партизанима. Ипак су
се радије опредјељивале за сарадњу са четницима, а непосредно по!Слије капитулације ИталЦје углавном су избјегавале контакт с партизанима. Пошто су оне одбиле да приђу НОВЈ и ПОЈ, партизани су разаружали дјелове дивизије Тауринензе
на Чеву (око 10. сепгембра), у
Кусидама код Никшића (16. септембра) и на Гостиљу код Даниловграда ( 23. септембра ),6 а у беранском срезу уз помоћ мјесног становништва (са подручја Петњице, Врбице и Туцања) разоружали су дјелове једнаг батаљона дивизије Венеција
(10. септамбра) к!оји је био
стациониран у Петњици.7
ПослЦје, долаока снага Другот ударног карпуоа у Црну Гору, Италијани су зауз2^Ј^^нут_став у односу на четнике и партизане. Све италијанске онаге "изузев онихкбрТбу* раз^о^жалрГТБемц^ или су се ставиле у њехаву службу (фашисти), приступиле су јединицам^ НОВЈ,
Испадање из рата једног од партнера из табора сила Ооовине покренуло ј е народне масе, чак и оне снаге које су до тада биле по страни
Исто, док. 113, Наређење Тита П. Дапчевићу од 5. септембра 194)3.
АИИ—Т, II 1—4, (43), Закључци проширеног састанка ПК К П Ј од 17.
фебруара 1943; Андрија Мугоша, Повратак са Сутјеске у Црну Гору, зборник
сјећања Четрдесет година, књ. 7, Београд 1901, 401.
4 А. Мугоша, н. д ј . , 404.
5 Зборнм/к НОР, II, 10, док. 211, Писмо Ивана Милутиновића командантима
италијанских трупа у Црној Гори од 8. септембра 1943; АИИ—Т, II 1—10 (43),
Писмо ПК К П Ј ОК К П Ј — Подгорица од 10. септембра 1943.
6 Зборник
НОР, III, 5, док. 44, Извјештај Главног штаба од 24. септембра
1943; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—472, Писмо Б. Ђукановића (Б. Гојнићу) од 12. септембра
1943; Исто, ЦГ—В—1432, Извјештај штабу Вучедолске бригаде Б. Станишићу од
20. септембра 1943; Исто, ЦГ—В—475, Обавјештење Б. Хукановића Б. Станишићу
од 24. септембра 1043.
7 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—428, Извјештај Штабу Поличког четничког одреда
Ђ. Лашићу од 11. септембра 1943; АИИ—Т, I X 16—&0 (43), Препис четничког обавјештајног извјештаја од 16. септембра 1943; Исто, V I I I 1р—2, Изјава Рахмана
Адровић од 3. октобра 1962. — "У акцијама на Чеву, у Кусидама, Гостиљу и Петњици разоружано је око 800 Италијана.
8
3
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народноослободилачкос покрета, јер је отварало перспективу и уливало вјеру у скоро побједсносно окончање ослободилачког рата. Народноослободилачни покрет у Црној Гори добио је нови и врло снажан
полет. Партизанске снаге су ослободиле Жабљак, Шавник, Чево и друга мања мјеста, а у Цетињу су под руководотвом партиј|ске организације избиле снажне антифашистичке демонстрациј:е.8 Иако еу партизанске снаге у Црној Гори у то вријеме биле малобројене ( око 500-600)
људи њихово присуство и утицај осјећали су се у еваком мјесту. 9
Карактеристично' је да је у читавом приобалном појасу, који је
највећим дијелом био> анектиран од Италије (Словеначко, Хрватско
и Црногорско приморје ), са ширим залеђем, дошло је до> масовног устанка. У Црногороком приморју дошло ј е до устанка у крајејвима гдје
до тада није било' оружаних акција против окупатора. Група устаника
партизана са подручја улцињаког и барског ереза оелободила је Улцињ
( 10. еептембра), а устаници из Боке ослободили су Тиват и, заједно1
с Италијанима, водили тродневне борбе цротив Њемаца у рејону Врмца,
Тројице и Лепетана (14. — 17. септембра)10
Њемачка Врховна команда је такође рачунала на могућност капитулације Италије, па је благовремено реорганизовала евоје командовање на Балкану. У Београду је формиран Штаб групе арпмија „Ф" и
штаб војноуправног команданта Југоистака. Средином августа са ИсточнОг фронта је пребачен у Врњачку Бању штаб 2. оклопне армије,
под чију су команду стављене све њемачке, енаге у Хрватској, Босни,
Херцеговини, Црној Гори и Албанији. Поред осталих јединица, под
његовом командом су ее налазили 5. СС брдски корпус (7. СС и 118.
дивизија) у Херцешовини и Санџаку и 21. брдоки корпус (297 и 100.
дивизија) који се налазио у пскрету од Београда ка Црној Гори и Албанији.11 Озежци су имали основни циљ да одмах послијекапитулације
^талије^апосједну_-јадаакШ5уцрб,алу, како би спријечили искрцавање
савезника. У тим плановима дато је одређено мјесто и Црној Гори, која ;је сматрана као> нека врста моСта за Албанију и Грчку.12
Њемачка Врховна команда (ОК"УУ) ј е имала разрађен' план, познат под именом „Асћзе", за поступак на Балкану у случају капитулације Италије. Њим су биле регулисане политичке, привредне и друге
мјере које је врховни заповиједник Југоистока требало, да предузме
у Хрватској, Црној Гори и Албанији.13
А.
8 АВИИ, ЧА Књига послатих депеша, ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 61 од 11. еептембра 1943.
9 Исто, ЦГ—В—400, Обавјештење Б. Станишића Ђ. Лашићу пов. бр. 408, од
23. септембра 1943.
10 АВИИ, А—НОР, к. 391—А, бр. рег. 3/1—>8, Билтен Обавјештајног центра
2. ударног корпуса бр. 2, од 21. септембра 1943; Др. Д. Живковић, н. д ј . , 280—281.
11 Владо Стругар, Југославија 1941 — 1945, Београд 1970, 174—176.
12 Негтап Кеиђасћег, ЗопЛегаиЦгад
ВпЛовг
1940—1945;
ВепсМ е т е з
Ш§епс1еп В1р1ота1еп, Миз^егзсћтШ — Уег1а§ — ОоШпаеп — ВегНп —
ГгапкЈиг! (1956), 152.

13
А В И И , Ф о н д Н а ц и о н а л н и а р х и в В а ш и н г т о н (даље: Н А В ) , Н — Т — 7 7 , Ф .
790/5518746—51, Наредба О К № О п е р а т и в н о м ш т а б у стр. пов. бр. 662116/43 од 31.
V I I I 1943.
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Оперативни штаб ОК\У издао је почетном септембра војном заповједнмку Јушмстама посебну директиву да у случају капитулациуе
Италије, италијанако оружје и апрема !на подручју Балкана не смију
пасти у руке снагама народноослободилачког покрета.14 Истовреме|но
је наређено да се у том елучају одмах посједне јадрансска обала. За
остварен>е тога задатка Њемци су се у Хрватокој могли ослонигги на
усташке и домобранске јединице.15 У Црној Гори, међутим, нијесу се
имали на кога ослонити, па ј е зато на овај проетор послата 118. ловачка
дивизија. Крајем августа ова јединица јеотигла у Санцак и сјеверозападне крајеве Црне Горе (рејон Жабљака и Шавника), одакле ј е врппхла
ованодневна извиђања. 16
На вијеот о капитулацији Италије дјелови 118, 297. и 7. СС дивизије из Санцака, Албаније и Сарајева, односно' Мостара, кренули
су према Црнагореком приморју, са циљем да спријече одступницЈ7
италијанским дивизијама. Њемачке јединице оу успјеле у својој намјери и разоружале су дивизије Ферара и Емилија и дјелове дивизије
Тауринензе.
Капитулацијом Италије сепаратисти ^су изгубили свој главни осланац, тако да су били цринуђани да авоје политичке концепције мијењају и прилагођавају новом окупатору. За разлику од четника који
су неко вријеме нецоареднО паслије капитулације избјегавали да јавнО'
уепоставе конггакт с њемачким окупатором, сепаратисти су ое одмах
приближили Њемцима, настојећи да уз њихову помоћ осујете четничке планаве и учврате свој у влаот.17
У међувремену од капитулације Италије до долаока јединица
Другог ударног корпуса и њемачких трупа, ,код муслиманских маса
настало ј е живо кретање. Плашећи се покоља у случају преузимања
власти од етране четника готово све муслиманоке породице из Подгорице са свом покретном имовином пребјегле су у Скадар.18 У Санџаку је добар дио Муслимана приступио народнаослободилачком покреа>у, а муслиманока милиција ставила 1се у службу Њемаца, док је
један дио Муслимана на челу с Хусеином Ровчанином пактирао са
четницима.10
Паред паменутих ратујућих анага, за подручје Црне Горе су се
заинтересовале, било у цјелини или за поједине њене територије, и
усташе НДХ и Недићева влада у Србији.
14 Исто, НАВ—Н—77, Ф. 790/5518735—36, Наредба Оперативног штаба ОКШ
стр. пов. бр. 662242 од 8, I X 1943,
15 Исто.
18 АВИИ, НАВ—Н—Т—313, Ф. 208, Снимци 7470539—747,0571, Дневни извјештаји 21. армијског корпуса (Оперативно одјељење) Другој оклопној армији од 27.
VIII до 1. I X 1943; Зборник НОР, III, 5, док. 223, Дневни извјештај 6. АК за 3.
I X 1943.
17 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—30.19, Писмо Б л а ж а Марковића (опуномоћеника Крста
Поповића) Команди њемачких трупа Подгорица од септембра 1943. (препис Војног
суда Војне области 2. ударног корпуса).
18
А И И — Т , I X 16—91 (43), И з в ј е ш т а ј Б о ж и д а р а С. Л у к и ћ а Д. М и х а и л о в и ћ у
од септембра 1943. (препис).
19
Р С У П — Т , »Зшогс!« раг!у.
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Такоззана Независна Држава Хрватска је сматрала -себе нас' Јведницом фашистичке Италије на истонној обали Јадрана, па ј е !од^ мах послије њене капитулације истакла претензије <н&. Боиу Которску ч
• као на „интегрални дио животног тла хрватског народа и хрватске
1 државе". 2 0 Такве претензије усташнаг вођства подгријавала ј е Х и ^тлерова изјава иоглав'ару А." Павелићу~ од 9. септембра 1943, да Независној Држави Хрватско]" признаје границе које захватају „одци•^јепљена хрватска земља на Јадрану". 21 У оетваривању својих пре"тензија на Боку Которску усташко вођство ј е рачунало и на безрезервну подршку сепаратистичних вођаоСекуле Дрљевића и Савића
• Марковића, Штедимлије, који оу уживали усташко гостопримство.
Усташе су настојале и преко еводих агената у Баки да овај крај прикључе НДХ. Међутим, ускоро по доласку у Црну Гору њ;емачке окупациане власти су изјавиле да Бака у админијстративном и војничком
цогледу улази _у састав Црне Горе.22
Много већи утицај у Црној Гори (у поређењу са 'утицајем вођства
НДХ), имао ј е Милан Недић. Томе су допринијели идентичан став Недића и четничких снага у Црној Гори о многим питањима, затим безизлазан положај ових других, као и настодање њемачког министра
. за ј'утоисток да се Србија и Црна Гора уједине у конфедерацију и да
ч се од њих и Албаније .формира јак антикомунистички блок на Балкану и на тај начин створе услови за [сузбијање партизана и њихово протјеривање из Црне Горе. 23

Покуишј

«

четника

да п р е у з м у власт

у Црној

Гори

Вођстзо четничког покрета ј е рачуналО' да ј е капитулацијом Италије наступио дуго очекивани одсудни тренутак и да ће савезничка
инвазија Балкана услиједити непосредно цаслЦје тага, па је цјелокупну своју активност усмјерило на преузимање власти у Црнод Гори,
Херцеговини, источној Босни и Санцаку.
Обавј ештавај ући потчињене ко-манданте да ће „инвазија Балкана
скоро почети", Дража Михаиловић ј е 10. септембра наредио општу
мобилизацију у овим областима.24 Посебном депешом он је наредж> ј
мобилизацију цјелокупних снага у Црној Гори. Михаиловић се по'- ј
себно обратио Б л а ж у Ђукановићу и Б а ј у Станишићу и њиховим оружаним формацијама, саопштивши им да су завршили своју легалну
мисију и да треба да пређу на илегалну. 26
Спремност бр. 118, од 2.1. V 1944 (напис Политички погледи).
Исто, бр. 83, од 26. I X 1943, 3.
22 Др Д. Живковић, н. д ј . , 288.
23 Н. :№еићасћег, н. д ј . , 155.
24 АВИИ, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеша Д. Михаиловића Ђ .
Лашићу бр. 4137 од 10. септембра 1943.
25 Исто, Михаиловићева депеша Лашићу бр. 4135 од 10. септембра 1943.
28
Исто, Депеша Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 4336, од 15. септембра 1943.
20

21
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Цјелокупну корееподенцију са четничпсим анагама у Црној Гори
у вријеме капитулације Италије Д. М и х а и л о в и ћ је обављао преко мајора Ђ. Лашића, т којим је непосредно прије тога успоставио директну
и "сталну радио-везу (делегат Врховне команде Р. Перхинек и специјални Михаиловићев изасланик В.Лукачевић, са којима је Дража
Михаиловић такође имао сталну радио-везу, налазили су се у то вријеме у Врховној команди, ко-ја их је позвала уочи капитулације Италије).
Капитулација Италије затекла је Ђ. Лашића на обиласку шавничког ореза. Због новонастале ситуације, он ее по наређењу Д.
Михаиловића вратио на свој терен.27
На основу Михаиловићевог наређења (бр. 4135) од 10. оептембра
1943. године, Ђ. Лашић је истога дана наредио најхитнију мобилизацију цјелокупнот „национално< исправног" људства на територији Црне 1'оре.28 Истовремено је наредио да се спријечи сваки покушај упада
Њемаца у Црну Гору и да !се у том циљу црипреми рушење објеката
на комуникацијама.29 Међутим, Лашић је био свјестан чињенице да са
расположивим снагама неће успјети не само да спријечи улазак Њемаца него ни да уопостави четничку власт, па је четничким командантима у Црној Гори наредио да од италијанаких власти захтијевају да
се одмах пусте на слободу похапшени и интернирани четници, а затим да се италијанским трупама спријечи повлачење и да се приволе
на сарадњу у борби против Њемаца.30
Да би спријечио јачање народаоослободилачког покрета, Лашић
је .наредио' да се према „комуниспима" и тзв. унутрашњим непријатељима поступи најенергичније и предузме њихово' уништење а затворени припадници народноојслободилачког покрета да се преузму од
Италијана и задрже у затворима под отражом „националних" власти. 31
Не мање Лашић се плашио и снажног антифашистичког расположења
народних маса које је сјутрадан послије капитулације Италије букнуло широм Црне Горе. Због тога је инсистирао код Д. Михаиловића
да хитно захтијева искрцавање Енглеза „јер може наступити хаос". 32
Инсистирање да се спријечи повлачење Италијана 1Имало ј е за циљ;
поред 'осталог, и одржавање „реда".33 Лашић је танође ицсистирао- код.
Д. Михаиловића да најхитније тражи да се Италијанима нареди да
27 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—096, Наређење 3 . Лашића Ивану Ружићу стр. пов.
бр. 55 од 12. септембра 1943.
28 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—987, Наређење Ђ. Лашића стр. пов. бр. 37 од 10.
септембра 1943. достављено Б. Станишићу и Б. Ђукановићу.
29 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—-995, Наређење Ђ. Лашића И. Ружићу од 12.
септембра 1943.
30 Исто.
31 Исто.
32 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 61 од 11. септембра 1943.

33
Исто, Ц Г — В — 9 8 7 , Н а р е ђ е њ е Ђ . Л а ш и ћ а Б . С т а н и ш и ћ у и Б . Ђ у к а н о в и ћ у
од 10. септембра 1943.
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остану у Црној Гори све до искрцавања западних савезника, јер „ак<
буду одступили доћи ће до највећих нареда". 34
Да би одржао „ред и мир у народу", Ђ. Лашић је 10. еептембр^
прогласио опсадно стање на подручној му територији и наредио д<
становништво градова и села оетане код својих кућа и „продужи евој!
редовне послове". 33
У вези с наређењем Д. Михаиловића о огаптој мобилизацији, Ђ
Лашић ј е дјелимично' успио да мобилише четничке снаге у андријеви
чком, беранском и колашинском срезу, као и у Кучима и Братош}
жићима, док му покушај у бјелопољском и шавничком срезу ниј|
успио.*6
Четницима ј е псшло за руком да наговоре Италијане да пуст<
из затвора извјестан број њихових вођа и истакнутијих људи.. Такк
|су"пуштеНи пуковник Зарија Вуксаноиић, мајор Радуле Кујовић, ка
петан ГаврилО' Радовић, капетан Јаков Јовоиић (ухапшен од Италија
^ на под оптужбом да је умиччиан у убиство Јована Рамовића, сепара
- тистичкОг командацта батаљ^она из Загарача), капетан БранкО' Куклиђ
др Вукота Дедовић и други.37 Иначе, већину четника који су се на
лазили у италијанским логарима и затворима у Црној Гори пустшп
су Њемци у другО'ј половини септембра и почетком октобра 1943. го
дине.
Ђ. Лашић ј е предузео и мјере за реорганиаацију комаћдовања н«
својој територији, али ј е у том погледу имао> ограничене могућности
Команданти корпуса постављени су средином љета, а четничке снап
у бераноком и 'бјелопољском срезу, као и на подручју Старог Раса (Са
нџак), налазиле су ее фактички под 1командом В. Лукачевића. Тако ј<
Лашић мотао да изврши реорганизацију командовања (закључно с;
бригадама) самО' на територији андријевичког и колашинског среза
Пошто ј е командант Колашинске бригаде Лека Вујисић у борби про'
тив партизана био тешко рањен (непосредно уочи капитулације Ита
ли;је),а нешто касније је и подлегао ранама, Ђ. Лашић ј е за заетупник;
команданта Колашинске бригаде поставио поручника Миљана Манди
ћа,38 а уокоро затим за команданта бригаде постављен је капетан Га
Исто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаило
вићу бр. 60, од 111. септембра 1943.
35 Исто, ЦГ—В—985, Наређење Ђ. Лашића бр. 38 од 10. септембра 1943.
34

Исто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаилови
ћу бр. 76, од 23. септембра 1943.
37 Исто, ЦГ—В!—1829, Писмо 3. Вуксановића Ђ. Лашићу од 16. септембр
1943; АИИ—Т, I X 1а—73 (43), Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 48 од 11. септембр
1943; Исто, I X 16—91 (43), Извјештај Божидара С. Лукића Д. Михаиловићу од (16
септембра 1943. (препис).
36

38
А В И И , Ч А , Ц Г — X — 4 2 7 , Н а р е д б а Ђ . Л а ш и ћ а , стр. пов. бр. 34 од 10. сег
тембра 1943.
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Цјелсжупну кареоподанцију са ч е т н и ч к и м снагама у Црној Гори
у вријеме капитулације Италије Д. М и х а и л о в и ћ је обављао преко мајора Ђ. Лашића, оа којим ј е непосредно прије тога устоставио директну
и сталну радио-везу (делегат Врховне команде Р. Перхинек и специјални Михаиловићев изасланик В.Лукачевић, са којима је Дража
Михаиловић такође имао сталну радио-везу, налазили су се у то вријеме у Врховној команди, ко-ја их је позвала уочи капитулације Италије).
Капитулација Италије затекла је Ђ. Лашића на обилаоку шавиичког ореза. Збо-г новонастале ситуације, он се по наређењу Д.
Михаилов:ића вратио на свој терен. 27
На основу Михаиловићевог наређења (бр. 4135) од 10. септембра
1943. године, Ђ. Лашић је истога дана наредио најхитнију мобилизацкју цјелокупнот „национално исправног" људства на територији Црне 1'оре.28 Истовремено је наредио да се 'Спријечи сваки покушај упада
Њемаца у Црну Гору и да се у том циљу црилреми рушење објеката
на комуникацијама. 29 Међутим, Лашић ј е био свјестан чињенице да са
расположивим снагама неће успјети не само да спријечи улазак Њемаца него ни да успостави четничку власт, па је четничким командантима у Црној Гори наредио да од италијанаких власти захтијевају да
се одмах пусте на слободу похапшени и интернирани четници, а затим да се италијанским трупама спријечи повлачење и да се приволе
на сарадњу у борби против Њемаца. 30
Да би спријечио јачање народноослободилачког покрета, Лашић
ј е .наредио да се према „комунистима" и тзв. унутрашњим непријатељима поступи најенергичније и предузме њихово уништење а затворени припадници народноо(слоб0|дилачког покрета да се преузму од
Италијана и задрже у затворима под атражом „националних" власти. 31
Не мање Лашић се плашио и снажног антифашистичког расположења
народних маса које ј е сјутрадан послије капитулације Италије букнуло широм Црне Горе, Због тога је инсистирао код Д. Михаиловића
да хитно захтијева искрцавање Енглеза „јер може наступити хаое". 32
Инсистирање да се спријечи повлачење Италијана имало ј е за циљ :
поред осталог, и одржавање „реда". 33 Лашић ј е танође инсистирао код.
Д. Михаиловића да најхитније тражи да се Италијанима нареди да
27 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—096, Наређење Ђ. Лашића Ивану Ружићу стр. пов.
бр. 55 од 12. септембра 1943.
28 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—987, Наређење Ђ. Лашића стр. пов. бр. 37 од 10.
септембра 1943. достављено Б. Станишићу и Б. Ђукановићу.
29 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—995, Наређење Ђ. Лашића И. Ружићу од 12.
септембра 1943.
30 Исто.
31 Исто.
32 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 61 од 11. септембра 1943.

33
Исто, Ц Г — В — 9 8 7 , Н а р е ђ е њ е Ђ . Л а ш и ћ а Б . С т а н и ш и ћ у и Б . Ђ у к а н о в и ћ у
од 10. септембра 1943.
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остану у Црној Гори све до иокрцавања западних савезника, јер „акс
буду одступили доћи ће до највећих нареда". 34
Да би одржао „ред и мир у народу", Ђ. Лашић је 10. септембр;
прогласио опсадно стање на подручној му територији и наредио дг
ставовништво градова и села остане код својих кућа и „продужи својс
редовне послове". 35
У вези с наређењем Д. Михаилавића о општој мобилизацији, Ђ
Лашић ј е дјелимично успио да мобилише четничке снаге у андријевичком, беранском и колашинском срезу, као и у Кучима и Братоно<жићима, док му покушај у бјелопољском и шавничком срезу ниј<
успио.-'8
Четницима ј е пошло за руком да наговоре Италијане да пуетч
из затвора извјестан број њихових вођа и истакнутијих људи.. Такс
су пуштаНи пуковник Зарија Вукеановић, мајор Радуле Кујовић, капетан Гаврило Радовић, капетан Јаков Јововић (ухапшен од Италија'
( !на под оптужбом да је у.мијсшан у убиство Јована Рамовића, сепарае> • тистичког команданта бгатаљона из Загарача), капетан Бранко Куклић
др Вукота Дедовић и други.37 Иначе, већину четника. који су се
лазили у италијанским логорима и затворима у Црној Гори пустил!
су Њемци у другој половини септембра и почетком октобра 1943. године.
Ђ. Лашић ј е предузер и мјере за реорганизацију командовања н«
својој териториј.и, али ј е у том погледу имао ограничене могућноети
Команданти корпуса постављени су ередином љета, а четничке енаи
у бераваком и бјелопољском срезу, као и на подручју Старог Раса (Са
нџак), налазиле су се фактички под камандом В. Лукачевића. Тако ј<
Лашић могао да изврши реорганизацију командовања (закључно с;
бригадама) само, на територији андријевичког и колашинског среза
Пошто ј е командант Колашинске бригаде Лека Вујисић у борби про>
тив партизана био- тешко рањен (непосредно уочи капитулације Италије),а нешто касније је и падлегао ранама, Ђ. Лашић ј е за заступник;
команданта Колашинске бритаде поетавио> поручника М;иљана Манди
ћа, 38 а уакоро затим за команданта бригаде постављен је капетан ГаИсто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаило
вићу бр. 60, од 111. септембра 11943.
33 Исто, ЦГ—В—985, Наређење Ђ. Лашића бр. 38 од 10. септембра 1943.
34

Исто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаилови
ћу бр. 76, од 23. септембра 1943.
37 Исто, ЦГ—В1—1829, Писмо 3. Вуксановића Ђ. Лашићу од 16. септембр
1943; АИИ—Т, I X 1а—73 (43), Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 48 од 11. септембр
1943; Исто, I X 16-^91 (43), Извјештај Божидара С. Лукића Д. Михаиловићу од (16
септембра 1943. (препис).
36

38

А В И И , Ч А , Ц Г — X — 4 2 7 , Н а р е д б а Ђ . Л а ш и ћ а , стр. пов. бр. 34 од 10. сег
т е м б р а 1943.
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Цјелокупну корееподенцију еа четничжим снагама у Црној Гори
у вријеме капитулације Италије Д. М и х а и л о в и ћ ј е сбављао преко мајора Ђ. Лашића, еа којим је непосредно прије тога успоставио директну
и""сталну радио-везу (делегат Врховне команде Р. Перхинек и специјални Михаиловићев изасланик В.Лукачевић, са којима је Дража
Михаиловић такође имао сталну радио-везу, налазили су се, у то вријеме у Врховној команди, која их је позвала уочи капитулације Италије).
Капитулација Италије затекла ј е Ђ. Лашића на обилаоку шаВ1НИЧКОГ ореза. Због новонастале сигуације, он се цо наређењу Д.
Михаиловића вратио на свој терен.27
На основу Михаиловићевог наређења (бр. 4135) од 10. септембра
1943. године, Ђ. Лашић је истота дана наредио најхитнију мобилизацију цјелокупног „национално> исправног" л>удства на територији Црне Горе.28 Истовремено је наредио' да се спријечи сваки покушај упада
Шемаца у Црну Гору и да ее у том циљу црипреми рушење објеката
на комуникацијама.29 Међутим, Лашић је био евјестан чињенице да са
расположивим снагама неће успјети не ^оамо да спријечи улазак Њемаца него ни да успостави четничку власт, па је четничким командантима у Црној Гори наредио да од италијанаких власти захтијевају да
се одмах пусте на слободу похапшени и интернирани четници, а затим да се италијанским трупама спријечи повлачење и да се приволе
на сарадњу у борби против Њемаца.30
Да би спријечио јачање народноослободилачког покрета, Лашић
је .наредио да се према „комунистима" и тзв. унутрашњим непријатељима поступи најенергичније и предузме њихово уништење а затворени припадници народноослободилачког покрета да се преузму од
Италијана и задрже у затворима под атражом „нациовалних" власти. 31
Не мање Лашић се плашио и енажног антифашистичког расположења
народних маса које је сјутрадан по-слије капитулације Италије букнуло широм Црне Горе. Због тога је инсистирао код Д. Михаиловића
да хитно захтијева искрцавање Енглеза „јер може наступити хаос". 32
Инсистирање да се спријечи повлачење Италијана имало ј е за циљ,
поред осталог, и одржавање „реда".33 Лашић ј е танође инсистирао код
Д. Михаиловића да најхитније тражи да се Италијанима нареди да
27 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—696, Наређење Ђ. Лашића Ивану Ружићу стр. пов.
бр. 55 од 12. септембра 1943.
28 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—987, Наређење Ђ. Лашића стр. пов. бр. 37 од 10.
септембра 1943. достављено Б. Станишићу и Б. Ђукановићу.
29 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—<995, Наређење Ђ. Лашића И. Ружићу од 12.
септембра 1943.
30

ј ^

с т о

_

Исто.
32 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 61 од 11. септембра 1943.
31

33
Исто, Ц Г — В — 9 8 7 , Н а р е ђ е њ е Ђ . Л а ш и ћ а Б. С т а н и ш и ћ у и Б . Ђ у к а н о в и ћ у
од 10. септембра 1943.
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остану у Црној Го,ри све до искрцавања западних савезника, јер „акс
буду одступили доћи ће до највећих нареда".34
Да би одржао „ред и мир у народу", Ђ. Лашић је 10. еептембрг
лрогласио опоадно етање на подручној му територији и наредио' ДЕ
становништво градова и села остане код својих -кућа и „продужи овојс
редовне послове". 35
У вези с наређењем Д. Михаиловића о општој мобилизацији, Ђ
Лашић је дјелимично успио да мобилише четничке снаге у аедријевичком, беранском и колашинском срезу, као и у Кучима и Братоно"
жићима, док му покушај у бјелопољском и шавничком срезу ниј(
успио.36
Четницима је пошло за руком да наговоре Италијане да пуст«
из затвора извјестан број њихових вођа и истакнутијих људи.. Такк
су пуштеНи пуковник Зарија Вуксановић, мајор Радуле Кујовић, ка^
петан Гаврило Радовић, капетан Јаков Јово^вић (ухацшен од Италија( на под оптужбом да је умијгшан^у убиство Јована Рамовића, сепаратистичмог команданта ба|таљоН1а из Загајрача), капетан Бранко Куклић
др Вукота Дедовић и други.37 Иначе, већину четника који су се на
лазили у италијанским логорима и затворима у Црној Гори пустил!
су Њемци у другој половини септембра и почетком октобра 1943. го
дине.
Ђ. Лашић ј е предузео и мјере за реоршнизацију момаћдовања н;
својој територији, али је у том погледу имао> ограничене могућности
Команданти корпуса постављени су средином љета, а четничке снап
у бераноком и бјелопољском срезу, као и на подручју Старог Раса (Са
нџак), налазиле су се фактички под командом В. Лукачевића. Тако
Лашић могао' да изврши реорганизацију командов^ања (закључно СЈ
бригадама) само^ на територији андријевичкЈог и колашиноког среза
Пошто је командант Колашинске бригаде Лека Вујисић у борби про
тив партизана био тешко рањен (непосредно уочи капитулације Ита
лије),а нешто касније је и подлегао ранама, Ђ. Лашић је за заступник,
иоманданта Колашинске бригаде поставио поручника Миљана Манди
ћа,38 а уокоро затим за команданта бригаде постављен је капетан Г&
34 Исто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша "Б. Лашића Д. Михаилс
вићу бр. 60, од 111. септембра 194,3.
35 Исто, ЦГ—В—985, Наређење Ђ. Лашића бр. 38 од 10. септембра 1943.
38 Исто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша X . Лашића Д. Михаиловк
ћу бр. 76, од 23. септембра 1943.
37 Исто, ЦГ—В1—1829, Писмо 3. Вуксановића Ђ. Лашићу од 16. септембр
1943; АИИ—Т, I X 1а—73 (43), Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 48 од 11. септембр
1943; Исто, I X 16—91 (43), Извјештај Божидара С. Лукића Д. Михаиловићу од (1<
септембра 1943. (препис).
38
А В И И , Ч А , Ц Г — X — 4 2 7 , Н а р е д б а Ђ . Л а ш и ћ а , стр. пов. бр. 34 од 10. сег
тембра 1943.
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Цјелокупну корееподенцију еа четничким онагама у Црној Гори
у вријеме капитулације Италије Д. М и х а и л о в и ћ је обављао преко мајора Ђ. Лашића, № којим је непосредно прије тога успоставио директну
и "сталну радио-везу (делегат Врховне команде Р. Перхинек и спеГ^ијални Михаиловићев изасланик В.Лукачевић, са којима је Дража
Михаиловић такође имао сталну радио-везу, налазили су се. у то вријеме у Врховној команди, која их је позвала уочи капитулације Италије).
КапиТулација Италије затекла ј е Ђ. Лашића на обилаоку шавиичког среза. Због нов^онастале ситуације, он се по. наређењу Д.
Михаиловића вратио на свој терен.27
На основу Михаиловићевог наређеша (бр. 4135) од 10. септембра
1943. године, Ђ. Лашић је истога дана наредио најхитнију мобилизацију цјелокупнот „национално' испраиног" људства на територији Црне Го1ре.28 Истовремено је наредио да се спријечи сваки покушај упада
Њемаца у Црну Гору и да се у том циљу црипреми рушење објеката
на комуникацијама.29 Међутим, Лашић је био свјестан чињенице да са
расположивим снагама неће успјети не оамо да спријечи улазак Њемаца него ни да успостави четничку власт, па је четничким 'командантима у Црној Гори наредио да од италијанаких власти захтијевају да
се одмах пусте на слободу похапшени и интернирани четници, а затим да се италијанским трупама спријечи повлачење и да се приволе
на сарадњу у борби против Њемаца.30
Да би спријечио јачање народноослободилачког покрета, Лашић
је .наредио да се према „комунистима" и тзв. унутрашњим непријатељима поступи најенергичније и предузме њихово уништење а затворени припадници народноослободилачког покрета да се преузму од
Италијана и задрже у затворима под отражом „нациовалних" власти. зг
Не мање Лашић се плашио и снажног антифашистичког расположења
народних маса ко-је је сјутрадан послије капитулације Италије букнуло широм Црне Горе. Због тога је инсистирао код Д. Михаиловића
да хитно захтијева искрцавање Енглеза „јер може наступити хаос". 32
Инсистирање да се спријечи повлачење Италијана имало' ј е за циљ,
поред осталог, и одржавање „реда".33 Лашић је такође инсистирао код
Д. Михаиловића да најхитније тражи да се Италијанима нареди да
410.

27 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—096, Наређење Ђ. Лашића Ивану Ружићу стр. пов.
бр. 55 од 12. септембра 1943.
28 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—987, Наређење Ђ. Лашића стр. пов. бр. 37 од 10.
септембра 1943. достављено Б. Станишићу и Б. Ђукановићу.
29 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—>995, Наређење Ђ. Лашића И. Ружићу од 12.
септембра 1943.
30 Исто.
31 Исто.
32 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 61 од 11. септембра 1943.

33
Исто, Ц Г — В — 9 8 7 , Н а р е ђ е њ е Ђ . Л а ш и ћ а Б . С т а н и ш и ћ у и Б . Ђ у к а н о в и ћ у
од 10. септембра 1943.

остану у Црној Гори све до искрцавања западних савезника, јер „ако
буду одступили доћи ће до највећих нареда". 34
Да би одржао „ред и мир у народу", Ђ. Лашић је 10. септембра
прогласио опсадно стање на подручној му територији и наредио да
становништво градова и села оетане код својих кућа и „продужи овоје
оедовне послове". 35
У вези с наређењем Д. Михаилавића о општој мобилизацији, Ђ.
Лашић је дјелимично' успио да мобилише четничке снаге у андријевичком, беранском и колашинском срезу, као и у Кучима и Братоножићима, док му покушај у бјелопољскам и шавничком срезу није
успио.36
Четницима је пошла за руком да нагаворе Италијане да пусте
из затвора извјестан број њихових вођа и истакнутијих људи.. Тако
су пуштени пуковник Зарија Вуксаноиић, мајор Радуле Кујовић, капетан Гаврило Радовић, капетан Јаков Јововић (ухапшен од Италија(:на под оптужбом да је умијгшан^у убиство Јована Рамовића, сепарае> • тистичког командапта батаљона из 3ага|рача), капетан Бранко Куклић,
др Вукогга Дедовић и други.37 Иначе, већину четника који су се налазили у италијанским лоторима и затворима у Црној Гори пустили
су Њемци у другој половини септембра и почетком октобра 1943. године.
Ђ. Лашић ј е предузео и мјере за реорганизацију номандовања на
својој територији, али је у том погледу имао аграничене могућности.
Команданти корпуса постављени су средином љета, а четничке снаге
у бераноком и бјелопољском срезу, као и на подручју Старог Раса (Санџак), налазиле су се фактички под 1командом В. Лукачевића. Тако је
Лашић могао да изврши реорганизацију командовања (закључно са
бригадама) само' на територији андријевичког и колашинскаг среза.
Пошто је командант Колашинске бригаде Лека Вујисић у борби против партизана био тешко рањен (непосредно уочи капитулације Италије),а. нешто касније је и подлегао ранама, Ђ. Лашић је за заступника
командавта Колашинске бригаде поставио' поручника Миљана Мандића,38 а уокоро затим за команданта бригаде поотављен је капетан Га34 Исто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 60, од 111. септембра 194,3.
35 Исто, ЦГ—В—985, Наређење Ђ. Лашића бр. 38 од 10. септембра 1943.
36 Исто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 76, од 23. септембра 1943.
37 Исто, ЦГ—В1—1829, Писмо 3. Вуксановића Ђ. Лашићу од 16. септембре
1943; АИИ—Т, I X 1а—73 (43), Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 48 од 11. септембрг
1943; Исто, I X 16—Ш (43), Извјештај Божидара С. Лукића Д. Михаиловићу од (16)
септембра 1943. (препис).
38
А В И И , Ч А , Ц Г — X — 4 2 7 , Н а р е д б а Ђ . Л а ш и ћ а , стр. пов. бр. 34 од 10. септембра 1943.
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фило Радовић, (одмах по излаоку из затвора).39 За ккшанданта А)ндриевичке бригаде Ђ. Лашић је поетавио мајора Нику Вучелића, јер је
[отадашњи командант Александар (Леио) Лалић у међувремену нашенован за команданта Јуришне бригаде,40 Међутим, Ђ. Лашић је
зећ сјутрадан, с „обзиром на прилике које сада владају у срезу андриевичком и жеље јединица, измијенио ову одлуку, па ј е А. Лалића
ставио и даље за команданта Андријевичке бригаде, а за његовог затупника до повратка на своју територију одредио ј е поручника Магана Аџића, док ј е Н. Вучелић остао и даље командант сектора.41
Рачунајући да ће се четничке операције пренијети на Метохију
[ Горњи Вихор, тј. на подручје које се налаиило у саставу тзв. „Вегике Албаније", Ђ. Лашић је предузео мјере да уреди командовање
[ у том крају. Он је наредио да се формирају Ђаковичка и Рожајска
етничка бригада и наименовао ј е њихове штабове. За команданта Ђа:овичке бригаде постављен је бивши срески начелник и четнички војода Вуксан Гојковић, а за команданта Рожајоке бригаде капетан
(рагиша Бајић. 42 Према Лашићевој замисли, ове бригаде ј е требало
зормирати од избјеглица из тих крајева, с тим што је у надлежност
'ожајске бригаде стављена Штавица из тутицског среза. 43
Поред оообља у војјним јединицама, Ђ. Лашић је у андријеричком
колашинском срезу извршио и наименовање команданата мјеета,.
дносно среза, ареских начелника, шефова јавне безбједности и друих војцо>-полицијоких служби. Тако је за команданта мјеста у Андризвици !наименован капетан Миливоје Зоњић, а за команданта ореза
олуб Н. Микић.44 За командантн среза Колашин Ђ. Лашић је наимеовао поручника Мираша Милаића, а за његовог помоћника Вуксана
'еџића. За команданта мјеста у Колашину наименован ј е судија Вуле
^лаховић, а за команданта мјеста у Манастиру Морачи капетан Миутин Ђурђић, док је за команданта Сухопутне станице у Колашину
аименован капетан Саво Перишић.45 За ореског начелника у Колашну наименован ј е бивши директор лимназије Новак Бошковић, за
39 АИИ—Т, I X 1а—73 (43), и I X 1а—144 (43), Наредба Ђ. Лашића стр. пов.
р. 48 и стр. пов. бр. 56 од 11. и 12. септембра 1943. Истовремено је наименовано и
:тало командно особље Колашинске бригаде, односно колашинског среза. За
омоћника команданата бригаде наименован је мајор Секула Влаховић, а за
зутанта поручник Милан Мировић. За команданте батаљона наименована су
ведећа лица: Горњоморачког — Милика Букилић, Доњоморачког — Михаило
љајић, Прекобрдеког —• Драгутин Ракочевић, Ровачког —• Вук Бећковић, Колаинско-речинског — Петар Б. Влаховић, Липовског — Маријан Новаковић и за
зманданта Пољског батаљона — Бећир Томовић.
40 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1000, Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 46, од 23. сеп;мбра 1943.
41 Исто, ЦГ—В—1001, Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 63, од 23. септембра
143.
42 Исто, ЦГ—В—998 и ЦГ—В—990, Наредбе Ђ. Лашића стр. пов. бр. 35 и
'р. пов. бр. 50, од 10. и 11. септембра 1943.
43 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—989 и 992, Наређење Ђ. Лашића Д. Бајићу стр.
)в. бр. 42 и 46 од 11. септембра 1943.
44 Исто, ЦГ—В—999, Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 47 од 22. септембра
>43; Исто, ЦГ—В—1368, Писмо Г. Микића Ђ. Лашићу од 8. октобра 1943. — Ми1ћ је након 15 дана поднио оставку на овај положај.
45

43.
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Исто, Ц Г — В — 9 9 4 , Н а р е д б а Ђ . Л а ш и ћ а стр. пов. бр. 58 од 12. септембра
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шефа јавне безбједности Милија Вујисић, а за шефа обавјешггај!
службе адвокат Вучета Минић.46
Лашић ј е покушао да оствари непосредни утицај и у беранскс
срезу, па ј е наименовао свога човјека за команданта мјеста у Беран;
ма.47 Међутим, 14. септембра В. Лукачевић га ј е обавијестш> да ј е пр<
ма наређењу Драже Михаиловића (од 9. септембра) берански сре
односно Лимоки корпус, ко-ја су сачињавале 1. и 2. беранока и 1. и
бјелопољока бригада, ушао у састав четничке команде Старог Рас
која се налазила под његовом нецосредном командом.48
Б а ј о Станишић и Блажо Ђукановић су такође предузимали мј<
ре да консолидују че^гничку организацију и учврсте власт у остали
крајевима Црне Горе.
По налогу Драже Михаиловића, Ђукановић ј е средином септет\
рба напустио Цетиње, задржао се краће вријеме у Љешанокој н<
хији, а затим продужио у Бјелопавлиће, у намјери да се састане <
Бајом Станишићем, Јаковом Јововићем и другим четничким комш
дантима из овога краја. 49 То ј е у ствари било први пут да Б. Ђукан(
вић напусти окупаторски блок и да званично пође „у шуму". Ђукаж
вић се оа својом пратњом смјестио у Мартинићима, у чијој су се н«
посреднојј близини налазиле четничке снаге Јакова Јововића. По д<
лаоку у Мартиниће он је извршио преформирање штаба Главне нг
ционалне команде. Преформирана Главна национална команда Цр*
Горе и Боке изгледала је овако': командант Блажо Ђукановић, прв
помоћник пуковник Зарија Вуксановић, други помоћник Миро Бож(
вић, начелник штаба Јаков Јововић, начелник интедантуре мајор Ј ;
нко Пајовић, ађЈтант Шпиро Стојановић, ордонас официр Војисла
Вујовић, командант стана Пуниша Богићевић и руководилац пропг
гандног центра професор Милош Јововић. 50 Уокоро затим Дража МЈ;
хаиловић ј е потврдио! наименовање, Б. Ђукановића за командант
Црне Горе и Санџака, с тим што је под његову команду ставио и Бс
ку Которску, која се до тада по четничкој администативној подјел
налазила у саставу Херцегов1ине.а1
Б. Ђукановић, Б. Станихпић и остали четнички вође у центрг
лном, јужном и југозападном дијелу Црне Горе покушали су да реоргг
НИЗ УЈУ овоје снаге у циљу успо|атављања „националне" власти. Пс
што ,су оне и у овим крајевима послије битке а а Неретви преживља
вале тешку кризу, Ђукановић и Станишић |Оу цотражили ослонац
бившим југословенским жандарима, па су их позвали да се безуслс
ш

1943.

Исто, ДГ—В1—993/1, Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 60 од 12. септембр

Исто, ЦГ—В—1276.
Исто, ЦГ—В—1630, Обавјештење В. Лукачевића Ђ . Лашићу од 14. сег
тембра 1943.
49 АИИ—Т, IX 16—91 (43), Обавјештајни извјештај Божидара С. Лукића )
Михаиловићу (од 17. септембра 1943 препис).
50 АИИ—Т, I X 1а—39 (43), Наредба Б. Ђукановића О. бр. 1 од 22. септембр
1943.
51 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—479, Обавјештење Главне команде за Црну Гору, Сан
џак и Боку Б. Станишићу од 6. октобра 1943.
47
48

но ставе на расиолатање четничким -командантима.52 На тој основи
Станишић је успио да у никшићком ^орезу мобилише „неке нове
атаљоне". 53 Од новомобилисаних снага Станишић јј.е формирао Ву:едолску четничку бригаду (командант капетан Иван Јаничић), која
е у евом саставу имала око 350 људи. 54 Све четничке. онаге у овом
резу обједињене 1су у Никшићком корпусу, за чијег је, команданта
остављен мајор Бошко Павић.55
У данилов'Градском срезу од јачих јединица постојали су Јуришги батаљон Зетског четничког одреда под командом по(ручника Радивоа Војводића и једда група четника у Косовом Лугу и Мартинићига, јачине једног батаљона, која се прикупила око> Јакова Јововића
о његовом изласку из затвора. Постојало је и неколико мањих ченичких група у Вражегрмцима, Загарчу и Команима, али су оне
иле махом неорганизоване.56 Већина бивших четника у овим
рајевима пасивизирала се, изгубивши сваку наду у перспективу ченичке организације. О томе говори и извјештај команданта Јуришног
атаљона од 18. [септембра 3943. године, у коме се истиче: „Спасоде (Раоњић, капетан, командант бившег Вражегрмског националног бата3она — примј. Р. П.) каже да не мож!е, да изда никакво наређење одосно да се његова наређења. не извршавају. Он је предложио д|а се
ве национално људство' које је поуздано, издвоји и прикомандује Ј у ишном батаљону, да и то мало' људства имамо на окупу и да се не
згуби из рука. Нисам сигуран да ће о®о успјети али снакако ако их
е запослимо изгубићемо' их потпуно".57
Слична је ситуација била и у подгоричком орезу, гдје су у Куима, Зети и ЈБешкопољу по|сто!јале мање и неорганизоване четничке
оупе и нешто већа група у ЈБешанској нахији. ЧеПничке групе у блиш
Подгорице (Зета и Љешкопоље) нијесу могле предузети већу
ктивност због непосредне близине, њемачког окупатора, с којим још
ијесу били регулисани односи.58 Општој неаигурно|С1ти четника у овом
зезу допршшје.ло је и хапшење четничког мајора Васа Вукчевића
>д сггране Њемаца, на сугестију локалних сепаратисТа).59
На тзв. ловћенском сектору ситуаццја за четнике била је поољна једино у Црмници, гдје се налазио четнички батаљон од 6 че52 Исто, НЧА, ЦГ—В—2255, Наређење Б. Станишића бр. 1075. мајору ПаЉу и др. од 11. септембра 1943.
53 Исто, ЧА, ЦГ—В—472, Писмо Б. Ђукановића Блажу Гојнићу од 12. сеп>мбра 1943.
54 Исто, ЦГ—В—1432, Извјештај штаба Вучедолске бригаде Б. Станишићу
; 29. септембра 1943.
55 Исто, ЦГ—В—400, Извјештај Б. Станишића Ђ. Лашићу од 23. септембра
>43; Исто, ЦГ—В—>1434, Обавјештење Б. Павића Б. Станишићу од 2. октобра
43 (препис).
56 Исто, ЦГ—В—398, Извјештај Р. Војводића Б. Станишићу од 18. I X 1943;
сто, ЦГ—В—477, Обавјештење Б. Ђукановића Б. Станишићу од 3. октобра 1943.
57 Исто, ЦГ—В—398.
58 Исто, ЦГ—В—477, Обавјештење Б. Ђукановића Б. Станишићу од 3. окто>а 1943.
59
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Исто, Ц Г — В — 4 7 2 , П и с м о Б . Ђ у к а н о в и ћ а Б л а ж у Г о ј н и ћ у од 12. септембра

та.60 У Боки Которској постојала је такође, једна мања група четкик
на чијем се челу нализио капетан Ђуро Иветић, командант Бокељс!
бригаде.81
Керцеговачки четници под командом Петра Баћовића, на које к
се наслањале СтанипЈићеве 1сна;ге, држали ^су Билећу и Требиње. Њ]
ма је послије капитулације Италије пришао 14. домобрански пук чи
је сједиште било у Требињу.62
Уопште узев, четничка организација у Црној Гори, а посебно *
територији Баја Станишића, послије капигулације Италије нашла ч
у врло неповољном положају. Поред других недаћа, 1није јој пошло> :
руком ни да побољша свој утицај у народу. Напротив, народне мас
су све више прилазиле народноослободилачком покрету. То су уочил
и четнички команданти. Један од њих, на примјер, обавјештава ти
дана Баја Станишића да партизани „сваким даном придобијају и увл;
че у своје редове несвјесну младеж. Поред младежи има доста и зрс
лих људи, жена и дјеце који још вјерују у њихову побједу". 63 Оту,о
се четничии команданти жјале да је народ инертан, без зано^оа и бс
рбенот полета, да се због тога „слабо може покренути у борбу проти
комуниста",64 да се „нерадо покреће из својих племена" итд.65 То ј
још потпуније израж^ено у извјештају Отанишићевог сарадника Рг
дивоја Војводића: „Сами не вјерујете колико ј е дух код народа пао
нарочито од када Радио Лондон хвали партизанске успехе у Далмз
цији. Ово' убија морал и правим борцима идеалистима. Не треба окле
вати. Моменат је за сналажење за излаз из ове ситуације, која ј е п
мом мшпљешу постала веома нритична" .66 То потврђује и иисмо Спз
соја Радоњића Б. Станишићу: „Налазим се у најтежој и најмрачни
јој ситуацији, јер се у овом неорећном народу не може ништа учинит
да ваља. Све је клснуло духом, привидно се налази на лицу места,
за борбу није, ове се осећа усамљеним и нејаним и само размишљ'
куда да ее склоне. Да ти поштено речем за нас у ствари мало- ко за
ријеже и мари и то само привидно. . . Да хоћемо> ми Бјелопавлићи мо
гли бисмо се спасити, али нажалост нећемо, него' имамо да држивим'
најарамнију капитулацИју. Кумим те Бошм, реци ми шта ћу, куд
ћу и на који начин да поступим, јер чисто више полуђех. . ." 67
60 Исто; АИИ—Т, I X 1а-^38 (43), Обавјештење Команде националних труп
среза барског од 13. септембра 1943.
61 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—479, Обавјештење Б. Ђукановића Б. Станишићу о,
6. октобра 1943.
62 Исто, ЦГ—В—400, Извјештај Б. Станишића Ђ. Лашићу од 23. септембр
1943.
83 Исто, ЦГ—В—403, Извјештај Рад. Ђ . Лалића Б. Станишићу од 24. П
1943.

Исто.
Исто, ЦГ—В—475, Обавјештење Б. Ђукановића Б. Станишићу од 24. сеп
тембра 1943.
65

66 Исто, ЦГ—В—398, Извјештај Радивоја Војводића Б. Станишићу од 18
септембра 1948.
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Четничким командантима на челу с Бајом Станишићем било је
сумње јасно у каквој се ситуацији налазе, па су на разне начине
жушавали да нађу неки излаз и дасеодрже до искрцавања савезвика.
чигледнО' да би добио у времену, Б. Станишић је са својим сара-гицима покушао да поведе цреговоре са руководством народноосло)дилачког покрета у Црногј Гори ради споразума, наводно', о заједникој борби против Њемаца. Он је покушао да то оствари преко свога
отчињенот команданта капетана Сима Мцјушковића, који је 10. сегембра 1943. Нослао опуномоћевика у Горње Поље (код Никшића)
џе се налазио Покрајински комитет К П Ј за Црну Гору и Боку.№
уководство народноослободилачког покрета у Црној Гори је цијецило
а ј е то- урађено по сугестијама Лондона, али је ПК КПЈ четничким
редставницима без обзира на то одговорио: ,, Никаквих_раз говора
ити споразума нећемо са издајницима црногорског народа Бајом Стаишићем, Ђорђем Лашићем, Симом Мијушковићем, и осталим бандиима К0(ји се налазе око њих. Сви остали четници моту 'прелазити на нагу страну, и да 1се з1аједнички под нахИом 1командом боримо' против Њеаца". 69 Та иста мисао поновљена ј е и у прогласу Главног штаба НОП
цреда за Црну Гору и Боку од 19. септембра 1943, у коме ј е одговор
етничким вођама изражен симболично' познатим стиховима: „Родио>
е да 'крст браниш, а сад си му ти злотвор; потурице, Омер-пашо, фигек ти је одговор".70 У овом прогласу заведени четници су поново повани да ступе у Народноос лобо дилач к у војску. 71
Одговор руководства народноослободилачког покрета био ј е савим логичан, јер би сзаки споразум оа главним колаборационистиким вођама у Црној Гори био комцромитација НОП-а.
Али Бајо Станишић ј е и из таквог одговора покушао- да извуче
секу корист. Он ј е обавијестио! партизане да ј е у име, Драже Михаилоића предузео мобилизацију народа и позвао та да се врати кућама,
затим је о свему томе о^бавијестио потчињене команданте.72 Тај ко~
»ак је Станишић предузео да би пред својим присталицама и нарорим масама могао оптужити руководство' народноослободиланиог порета за продужетак братоубилачке борбе и поново1, као и годину и
[О ранцје, истаћи да је та борба наметнута од стране партизана.73 Том
сриликом Отанишић је варедио потчињеним јединицама да се пре:ине сваки додир и веза националиста са партизанима; у противном —
[а се против гаваког таквог лица, као и свих других грађааа који би То
гчинили или би помагали партизане на било који начин, примијени
68 АИРП—Б, бр. 18876/3—5 (4)3, Писмо ПК К П Ј Пеку Дапчевићу и Митру
»акићу од 10. септембра 1943.
м
Исто; Зборник НОР, III, 5. док. 30. — Видјети о томе: Р. Пајовић, Полиичке прилике у Црној Гори у вријеме капитулације
Италије 1943. године, ЈИЧ,
'р. 1, 1962, 56 и Ликвидација
црногорског
четничког вођства у Острогу 1943. го'гше..., ИЗ бр. 2, 1965, 200.
70 Зборник
НОР, III, 5, док. 33.
71 Исто.
72
А В И И , Ч А , ЦГ—В—402, Наређење Б. Станишића команданту Јуришног
»атаљона од 24. септембра 1943. (Наређење је објављено у Документима о издај•тву Д. МихаиловиНа, док. 84).
73
Исто
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најстрожа казна од стране пријеких војних судова.74 Командантим
четничких корпуса и бригада је наређено да најхитније образу.јуј пр^
јеке војне судове, који ће изрицати само смртне пресуде. Својим кс
мандантима Станишић је затим наредио да заведу најстрожију ДЈ<
сциплину у својим јединицама и да све случајеве недисциплине, пв
нике и кукавичлука нај!строже кажњавају. Посебн)о је наређено да с
приликом сваког поновљенот напада партизана, ако при том потин
или буде рањен, неко од националиста према породицама партизан
или њихових симпатизера предузму најстрожије репресалије.75
Из сачуваних докумен!ата јасно се види да је став Баја Станишг
ћа, као и осталих четничких вођа у Црногј Гори, према народноосло
бодилачном покрету био крајње вепријатељски и у вријеме покушај
прегавора, нао и прије протласа Главпот пггаба од 19. септембра, од
носно прије поменутог Станишићевог наређења од 24. септембра 194'
У ствари, и сада, као и раније, у основи четничког програма била ј
• борба против народноослободилачког покрета. Тако свега четири дан
послије капитулације Италије Станишић је пиоао: „ . . . ја сам уста
у борбу против комуниста у фебруару прошле године. Главни ми ј
задатак био да очувам српски народ и да и даље БОДЦМ борбу проти:
њих. И данас, послије св^их ових догађаја стојим на истом стано
вишту.. .76 Лашмћ ј е 10. септембра писао да пре,ма комунистима треб;
поступити најенергичније и предузети њихово^ уништење.77 Истог да
на, када ј е Станишић послао преговараче у Главни штаб, одно1СИ
Покрајинаки комитет, Б. Ђунановић је писао Блажу Гојнићу: Упамтг
да једино
имамо за непријатеља
колунисте,
и са њима енергичну бо
рбу а према сваком другом бити пажљив". 78 Два дана касније Б. Ђу
кановић је, такође, Б. Гојнићу, писао слично: „Обзиром на све изложено морамо' оами да расчистимо своје питање: .. ђе дођеш објасш
народу Да се ми бијемо за Отаџбину !а не ани (тј. партизани — Р. П.
и поред осталог послужи се у лијепој форми са одвођењем ових на^
ших јјугословенских официра који су били затворени од окупатора". 7
Почетком октобра Б. Ђукановић ј е наредио Б. Станишићу: „Борбу водити само против партизана, до њиховог коначног уништења Р
то не само писмену, већ и активним понретима".80 Свој став Б. Ђукановић је ј ош потпуније формулисао и писму Божу Ђурапгковићу ој
5. октобра .1943; „Ми смо дигли устанак једино противу комуниста, јеЈ
нам ј е 'био циљ спасење народа. На томе становишту стојим и сада v.
борићемо се противу комуниста до- нашег или њиховог истребљења
Та барба, с обзиром На акције комуниста, довољна ј е за нас, и акс
успцјемо да ее до ослобођења отресемо1 комуниста и успоставимо1 на14;

Исто.
Исто.
Четничка издаја у свјетлости докумената, издање ЦАСНО 1944, 43, Писмс
Б. Станишића Јеврему Шаулићу од 12. септембра 1943; Видјети; Р Пајовић
Формирање
„националне"
организације
Баја Станишића, ИЗ, бр. 4, 1966, 723.
77 АВИИ, ЦГ—В—987, Наређење Ђ . Лашића Б . Станишићу.
78 Исто, ЦГ—В—471, Писмо Б. Ђукановића Б. Гојнићу од 10. септембра 1943
79 Исто, ЦГ—В~472, Писмо Б. Ђукановића Б . Гојнићу од 12. септембра 1943,
80
Исто, ЦГ—В—477, Наређење Б. Ђукановића од 3. октобра 1943.
75
78
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цсхналну власт, ми смо извршили 'своју дужност према Краљу и прева Отаџбини".81
Четници су, разумије се, истовремено изводили и оружане акције
ротив онага народноослободилачког покрета. Њих је било< толико
[ного да их нема потребе набрајати. 82
Према томе, |став, четничкот вођства у Црној Гори, као ни у циглој земљи није се мијењао1 у односу на народнооелободилачки порет, већ ј е остао исти и нецосредно послије капитулације Италије,
ез обзира на Станишићеве покуша!је да преговара, пошто је то био
амо' његов тактички потез.
Однос

четника

и Италијана

у првим
Италије

данима

посли

капитулације

Четничка Врховна ®оманда ј е наредила четничним командантима
Црној Гори и Херцешвини да са италијанаким командантима сту:е у директну везу а ове италијанске гарнизоне позову на сарадњу у
орби против партизана, као и против Њемаца — уколико' дође д|о бобе 1са њима.83
У упутствима датим четничким командантима у Црној Гори исамнуто |је, да се Италијанима пружи помоћ уколино' би ступили у
укоб ,с Њемцима, с тим да они укажу помоћ четницима у оружју,
хуницији и храни. 84 Четничком вођству ј е било особито' !СТало да до|е у посјед италијаноког оружј а, не само загго што им ј е оно било Цоребно, већ и због тога да не би пало- у руке партизанима. 85
Четничким команда|нтима у Црној Гори такође је наређено да се
1талијанима стави у изглед безбједан повратак у домов^ину.86 Међуим, наређено им /је да сви аранжмани с Италијанима буду без ика:.вих писмених уговора,87 к0ко> би се на тај начин избио „последњи
дут из руку комуниста за оптужбу за шрадњу 1са непријатељем". 88
1оред -тога, четничка Врховна команда ј е наредила четничким ко-гандантима у Црној Гори да путем летака обј1аоне народу једцоипоодишњу оарадњу с италијанским окупатором, и да се к а ж у да су то
4талијани „припремани" за борбу против Њемаца и усташа. 89
Шеф британске ми!сије код Драже Михаиловића пуковник В. С.
>еили добио ;је_од_ своје владе налог да ступи у везу са командантима!
Исто, ЦГ—В—478.
Видјети о томе: 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОБ у Црној
'ори 1941 — 1945, Хронологија догађаја, Титоград 1963, 4(10—423.
83 АВИИ, ЧА, Књига примљених депеша, ЦГ—8, Депеша Д. Михаиловића
з. Лашићу бр. 4137 од 10. септембра 1943.
84 Исто, Депеша Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 4129 и 4137 од 9. и 10.
ептембра 1943.
8Г' .Исто.
86 Исто, Депеша Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 4137 од 10. септембра 1943.
87 Исто, Депеша Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 4129 од 9. септембра 1943.
81

82

88

89

си

Исто, Д е п е ш а В р х о в н е команде X . Л а ш и ћ у бр. 4337 од 15. септембра 1943.
Исто.

италаданаких јединица у Црној Гори и Санџаку, да имеаопшти одлуку
о капитулацизи и услове примирја и да их пдоволи да приђу четничкимодредима и да отпочну борбу с Њемцима или да предају оружје
четницима.!'М^о договору с Д. Михаиловићем, .он је кренуо У. еептембра~у" Беране, гдје се нализио пггаб најближе игалијанске дивизије
С В е н е ц и ј а ) . 0 1 Са пуковником Беилијем у Беране су пошли Врјисдав
Л^качевић, Рудолф Перхинек и Саво Вукадиновић, са пратњом од 30
четника. Лукачевићу, Перхинеку и Вукадиновићу четничка Врховна
команда је додијелила и носебне задатке. 92 В. Лукачевић је пошао у
Црну Гору са овлашћењима личног делегата Дражр Михаиловића. 9;;
Перхинека ј е неџааредНо прије капитулације Илије _ Михаиловић
повукао са дужности делегата Врховне команде у Црној Гори, пошто
није магао помоћи у рјешењу личне мржње између В. Лукачевића и
Ђ. Лашића; (уз то није ни сматран као подесна личност за то по
дручје, а осим тога и сам се плашио да ће па антагонистичке вође ликвидирати.94 Михаиловић ј е намјеравао да Перхинека пошаље у Словенију, али су га у томе омели догађаји наогали капитулацијом Италије, па га је, најзад, поставио за начелника Лукачевићевот штаба. Нам]јесто Перхинека, за делегата Врховне команде за Црну Гору, Санџак
и Албаиију Д. Михаиловић је поставио Сава Вукадиновића, са задатком да фармира четничке геридске групе, контролише спрОвођење
четничке политике и чрши финансијску контролу код четничких јединица на том подручју. 95
О одлаеку специјалне британско-четничке
мисије у Беране Д.
Михаиловић ј е обавијеетио Ђ. Лашића и наредио му да ј е сачека у
Заостру. 96
Н а п у т у к р ш С а н џ а к В. Лукачевић је^наредио мобилизаци^уЈ^ЈХ.
2. милешевског корпуса. У међувремену дјелови 118. њемачке дивизије запос]ели су ирИЈепоље и разоружали италијански гарнизон који
ое у њему налазио,. Пошто1 је пут до Берана био дуг а плашећи се да
ће Њемци прије <отићи и разо/ружати Венецију,
В. Лукачевић
и В. С.
Беили су одлучили да са Нововарошком четничком бригадом која се
налазила у близини нападну њемачке енаге у Прнјепољу (које Ш1јесу биле, нарочито бројне), рачунајући да ће успјети^да заплијене
каквО' моторно воаило којим би се пребацили до Берана.^-Четници су
напали Пријепоље у зору 12. септембра. Два четничка напада Њемци
су одбили, а за трећи четници нијесу имали прилике, јер су се Њемци
епакумбали
у правцу
Пљеваља.
Четници
с у затим извршили
напад на
зачеље њемачке колоне и заплијенили н е к о л и к о камиона, путничких
90 РСУП—Т, Записник о саслушању В. Лукачевића од 20. марта 1945; Исто,
»б\тогс1« раг1у.
81 АВИИ, ЧА, Књига примљених депеша ЦГ—б, Депеша Д. Михаиловића
Ђ. Лашићу бр. 4135 од 10. септембра 1943; РОУП—Т, »ЗТУОП!« Раг1;у,
92 РСУП—Т, »8т>г<1« раг1;у.
93 Исто.
84 Исто.
95 Исто
96 АВИИ, ЧА, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеша Д. Михаиловића Ђ.
Лашићу бр. 4135. од 10. септембра 1943.

278 И с т о .

395

аутомобила и мотоцикла, којима ј е британско-четничка мисмја наставила пут за Беране. У Беране >је стигла 14. сегггембра.98
Са номандантом дивјизије Венеција
генералом Оисилијом (ОхШа)
разговарао је пуковник В. С, Беили, а затим четнички команданти В.
Лукачевић, Ђ. Лашић, С. Вукадиновић, Р. Перхинек и други. Том
приликом Оксилија је изјавио да је вољан да се прикључи четницима
и дао ј е пристанак на борбу против Њемаца и партизана.99 Међутим,
разговор с италијанским командантом имао де више начелан карактер,
јер појединосги нијесу прецизиране. Четнички команданти су изражавали сумњу у италијански борбени морал и расположење за борбу.
Зато ј е Лашић предлатао' да се разоружа италијански гарнизон у Андријевици, а Лукачевић да се разоружа номплетна дивизија
Венеција,
па је наредио да се за то припреми план.100 Командант дивизије Венеција, пак, није вјероваоу четничку оружану онагу нити у могућност њихове зааптите, па због тога нијени пристао на разоружање својих трупа.
Пуковник В. С. Беили, који ;је био у сталној радио-вези са својом
владом, објаонио |је четничким командантима да ће код Д. Михаиловића уокоро доћи нови шеф британске миеије (генерал Армстронг)
с)а пуним овлашћењима своје владе, који ће дефинитивно уредити питање приласка италијанских трупа четницима.101 Ипак, он ј е увјеравао четничке (команданте да Италијани нам1јеравају да се боре и да
ее мора црипремиги једцнствен план за акцију против Њемаца, па је
одлучено да Ђ. Лашић уз помоћ Италијана држи комуникације Андријевица — Пећ и Андријевица — Подгорица и поруши путеве на овој
просторији док је В. Лукачевић са ударним (корпусом добио опицијалан
задатак. 102
Бајо Станишић је такође предузео мјере да благовремено успостави контакгг са својим бившим савезницима Италијанима. Он је већ
9. септембра овластио своје сараднике мајора Бошка Павића, адвока•ге Бошка Бојовића, Радосава Бошновића и Стева Јовићевића да у- његово име прегов1арају са командом италијанеких трупа у Никшићу.103
Преио својих опуно-мОћеника Станишић је 13. септембра успоставио
Монтакт ш комнндантом италијавске дивизије Тауринензе
у Даниловграду. Од италиј;анаког команданта затражио ј-е да све резерве оружја
и хране склони од Њемаца и пребаци у Павковиће и Виниће, изразивши опремноот да му пружи војничку помоћ и узме у зашт/иту цјелокупно његово људство у случају потребе. „Вјерујте мојој речи" —~
98 Исто, Књига примљених депеша ЦГ—4, Распис Д. Михаиловића од 15.
септембра 1943; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—103, Обавјештење Горског штаба 148 (команда
Старог Раса) бр. 20 од 17. септембра 1943.
99 Генерал Оксилија је прије наименовања за команданта дивизије
Венеција био шеф италијанске Војне мисије при НДХ у Загребу (АВИИ, НАВ—Н—Т
—77, Ф. 895/5646455, Извјештај Њемачке војне мисије у Загребу ОК\У стр. пов.
бр. 315/41 од 5. октобра 1941.
100 р с у п — т , »8\^огс1« раг!у; Исто, Записник о саслушању В . Лукачевића од
25. марта 1945.
101 Исто, Записник о саслушању В. Лукачевића од 25. марта 1945.
1оз РСУ01— Т, »З^огс!« раг!у.
103
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А В И И , ЧА, ЦГ—X—354.

пиоао ј е Станишић, „да се. Вама и Вашим војницима неће и не може
ништа догодигги, што се неће догодити мени и мојим во1Јницима".104
Главнина дивизије Тау-ринензе
повукла 1се у пјравцу Црквица
у тежњи да 1се што прије домогне ј адраноке обале, док су три батаљона из њеног '0а1става прешла на страну четника Б. Станишића.
Један од тих батал>она (Аостај поелије краћег времена придружио се
овојој главнини, да би непгго касније са дјеловима дивизије прешао
на страну партизана, док су се осгала два смјестила — један на терену Мартинића и Гостиља, а други у рејону Острога. Б. Ђукановић, Б.
СтаниШић и остале четничке вође очекивали су од италијанских снага које су прешле на њихову страну много, како у погледу наоружања тако и у војничком погледу, јер ј е алпијска дивизија
Тауринензе
сматрана за једну од најелитнијих италијанских дивизија. Међутим,
очекивања им се нијеру испунила. Њих су почели узнемиравати партизани, један дио су и разоружали (код Гостиља, 23. сецтембра), а
ускоро затим и Њемци. Чим су сазнали за прилазак италијанских
батаљона четницима, Њемци су извршили покрзт са једном моторизованом 'јединицом у правцу Острога, у намјери да их заробе и разоружају. Станишићев штаб, који се налазио- у Острогу, благовремено
је обавијештен о њемачком покрету и нам;јерама, па су се и четници
и Италијани склонили у рејону села Купинова, далеко од комуникација. Њемци су затим из села Загорка гађали артиљеријом купинска
брда, а авијацијом су надлијетали територију лијево' од ријеке Зете
и бацали летке у којима 1су позивали Италијанаке војнике да се предају пријетећи репресалијама свакоме ко им пружа помоћ.105 Послије
тога код четника ј е завладала бојазан да ће Њемци настаиити с акцијом против Италијана који су нрешли на њихову страну. Уз то, ни народ их није радо тледао у својој Средини, јер их ј е требало хранити, а
посТојала је и опасност да Њемци због њих могу извршити репресалије, па је четничко вођство у овом крају (Б. Ђукановић, Б. Станишић,
Ј . Јововић и др.) конетатовало да ј е даљи боравак Италијана код њих
немјогућ.106 Како ј е борбени морал Италијана био на ниском нивоу, Б.
Ђукановић и његови помоћници ематрали су да им они представљају
балаот. Одлучено је да се италијански батаљони, уз пратњу, пребаце
у Васојевиће, у састав дивизије Венеција.107
Међутим, у међувремену
је дошло до промјене ситуације, па су италијански батаљони, поштосу дјелимично разоруЖ|ани, послати у Подгорицу, гдје су Њемци разоружали онај о1статак, а затим еве интернирали.
104 Р 1
Ц Г —Х—366, Писмо Б. Станишића команданту дивизије
од 13. септембра 19ФЗ.
С Т О Ј

Тауринезе

105 Глас непокорене
Југославије
бр. 13, од 1. априла 194)4. (напис Петра Радоњића, Како су изгинули прваци Црне Горе); Р. Пајовић, Ликвидација
црногорског
четничког вођства у Острогу 1943..., ИЗ, 2, 1965, 288.
106
А И И — Т , I X 1а—75 (43), Писмо Б. Ђукановића Ј. Јововићу од 1. октобра
1943; А В И И , Ч А , ЦГ—В—484, Писмо Б. Ђукановића Ј. Јововићу (без датума).
107

Исто, Р. Пајовић, н. дј., 288—289.
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Обнос

четника

у Црној

Гори према
капитулације

Њемцима у првим
Италије

данима

послије

ГЕрвих дана послије капитулације Италије четничке вође у Црној
Гори тактизирали су према Њемцима (као ц према партизанима), иако
је Брховна команда у својим директивама натовјештавала борбу против њих. Истина, такав став четничке Врховне моманде имао је само
декларативан карактер, јер до борбе четничких снага прошив њемачког онупатора није ни дошло ако ое изузму двије-три сзм?в©-Јакције. ј
Четничко' вођство, у Црн!ој Гсри је покушавало' да са Њемцима
направи прећутни договор о ненападању, како би добило у времену
и припремило се за дочек еавезника, прије свега организационо, а затим и у погледу обрачуна са снагама народноослободилачког покрета.
У писму Јеврему Шаулићу, предсједнику квислиншке оппхтине
у Никшићу, Б. Станишић |је 12. оептембра 1943. године, писао да је
издао налог овим својим јединицама да никако не нападају њемачке
војнике к!ој'и су крећу по „|својО>ј територији".108 Истовремено' је молио
Шаулића да рде до команданта њемачких трупа у Никшићу и да му
саопшти ову одлуку и објасни његов став, као и то да их замоли да га
несметају у „овом започетом послу".
У писму Блажу Годнићу од 10. септембра Б. ЂуканоЕић преноси
директиву Д. Миха1ил01вића: „Сваки утицај 22 (у овом елучају ово је
шифра за Њемце — примј. Р. П.) спречити у Црној Гори оружјем", а
одмах затим додаје |Сво1ју мисао: „Ово тм Блажо схвати на начин који
одговара нашим приликама", као и упозорење: „Буди паметан и трезвен као и до сада, па ће све бити како треба". 109
У вези с наређењем Д. Михаиловића 10 рушењу ковдуникација,
што би било уперенО' против Њемаца, Б. Ђукановић је упозорио, Б.
Станиш|ића: „Рушење комуникација припремите, али још не изводите, док се не даде знак од В. К., који ће бити упућен лично Вама или
мени".110
Очекујући да ће Њемци напустити Никшић, Б. Ђукановић <је
препоручио' Б. Станишићу да дијелом својих снага заузме погодне
положаје у непосредној близини града, как1о би га блатовремено запосио, али ;га је при том упозорио': „Код ове акције водити добро' рачуна о Њемцима, те да не би дошли у додир оа њима, пошто се бојим
да то не би изазвало' оруж|ани сукоб, који морамо (избјегавати".111
Међутим, став Б. Ђуканоиића према Њемцима 1најј,асније је изражен у једном писму с почетка октобра 1943. године. У том писму се
каже: „Ми не мислимо, и не, можемо, да се боримо' противу Њемаца, јер
би ее тиме довео наш народ до кончне пропасти, а то нама није циљ...
и када би хтјели, не можемО од комуниста, са кодима ћемо се борити
108 Четничка издаја у свјетлости докумената, 43.
109 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—471.
110 Исто, ЦГ—В—475, Обавјештење Б. Ђукановића Б. Станишићу од 24.
септембра 1943.
111
Исто, ЦГ—В—477, Обавјештење Б. Ђукановића Б. Станишићу од 3. октобра 1943.
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до последње капи крв,и. Свјесни смо да ,се на двије етране не може
водити борба, а упасти између двије ватре може само лудак.
има се наставити борба против комуниста и само против комуниста112"

Легали-

Б. Ђукановић је такође нашао начина да Њемце упозна са
јим ставом и да их обавијести да нема намјеру да их напада.113
Ово1 је у ств&ри била прва фаза еарадње с Њемцима, ко»ја Се
одвијала илегално, преко појединих павјерљивих личности. Друта
за (отворена сарадња) наступиће нешто касније.
Однос Ђорђија
Лашића и Војислава
Покушај
формирања
четничког
летећег

Лукачевића
корпуса

На основу повјерљивих обавјештења и једног Черчиловог
говосе западни савезници у најскорије вријеме иекрцати баш; у Црној
Гори.114 У вези с тим он ј е предузео одређене припреме. На сугестију
британског пуковника В. С. Беилија, Д. Михаилоеић 'је одлучио да се
од четничких снага из Црне Горе формира летећи корпус когји би се
налазио под непосредном командом Врховне команде и ко'ји би дјејствовао по њеним инструкцијама, а оружјем би га снабдијевали Британци.115 Према Ми
бало ј е да уђу: Јуришни батаљон Милоша Павићевића, Дечанска детећа бригада Вуксана Гојковића и санџачке „'јуришлије" под командом В.Лукачевића. За команданта летећег корпуса, који је требало
да има око 2.000 чатника,_ наименован је В. Лукачевић^ Највј еров а тније је да је баш у вези с тим, непаареднс уочи канитулације Италије, Д. Михаилавић позвао' Лукаченића у Врхоину команду.
Чим је објављена вијест о капитулацији Италије, Д, Михаиловић је каа В. С. Беилијем, послао у Беране и В. Лукачевића, са зададком, поред осталог, и да наредбу о фармирању летећег кцрпуоа спроведе у дјело. 110 Међутим, капитулација Италије и убјеђење да ће она
убрзати 1С1авезничко Искрцавање на источној јадранској обали утицали да Михаиловић своју одлуку о формирању летећег корпуса дијелом измијони, односно допуни.117 Он је, наиме, наредио да Лукачевић са Летећим корпуоом прокрстари цијелу Црну Гору, подсталне
мобилизацију људотва кроз крајеве куда буде прошао и избије, н а
112 Исто, ЦГ—В—478, Писмо Б. Ђукановића Божу Ђурашковићу од 5. ок то
бра 1943. године.
113

л
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АВИИ, ЧА, Књига примљених депеша, ЦГ—8, Депеша Д .Михаиловића,
Ђ. Лашићу бр. 3968 и 4019 од 2. и 3. септембра 194)3.
115 Исто, Депеша Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 4058 од 5. септембра 1943РСУП—Т, »8%гога« раг!у.
116 РСУП—Т, »8тлгог<1« раг*у.
114

117
А В И И , Ч А , К њ и г а п р и м љ е н и х депеша, Ц Г — 8, Д е п е ш а Д. М и х а и л о в ц ћ а
Ђ . Л а ш и ћ у бр. 4140 од 10. септембра 1943.
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Јадракско море. ш На другод страни наредио> ј е Б а ј у Станишићу да
ухвати везу с Петром Баћевићем и да заједничким снагама дјејствују
ка Билећи, Грахову и Боки Которскои и сприј ече нрикупљање партизана у Боки. 119 Овај задатак он је ^сматрао веома важзним, па ј е послао Захарија Оетојића у штаб Петра Баћовића, а делегату Брховне
команде Оаву Вукадиновићу наредио да са радио^етаницом пређе на
територију Баја Станишића.120
Са Михаиловићевом идејом, одноено наредбом о формирању Летећег корпуса, није се никако1 слагао Ђорђије Лашић. Томе је свакако
допринијела и нетрпељивоет између Лашића, с једне, и Михаиловићевог личног изасланика Војислава ЛукачевЈића и делегата Врховне
к)оманде Рудолфа Перхинека, с друге стране. Лукачевићево, и Перхинеково1 повлачење са тог терена, крајем ав,густа 1943. године, Лашић
је оматрао личним тријумфом. Ускоро по шиховом оддгаску он је по»
тчињеним старјехЦинама издао наредбу у којој ј е ову двојицу индрфектно назвао оамоаваним делегатима, који су без његовот знања вршили нвкакве организације и на тај начин уносили забуну међу четнике. У вез1и са том „нездравом и штетнОм пој1авом", Лашић ј е наредио
да све четничке старјешине на ње,говО|ј територији слушају само његова наређења и ничија више, иначе ће бити узети на одговорност и
смијењени с дужности, а све „самозване делегате, изасланике или опуномоћенике лишити слободе и спровести у Штаб Источног фронта
Црне Горе ради даљег поступка са иатима". Што се пак тиче „правих"
делегата Драже Михаиловића, Лашић је истакао да они искључиво
служе за везу између Врховне команде и њега.121
Тако је Лашић ријешио да енергично сузбије |сваки утицај делегата Врховне команде на четнике у том крају и да постане суверени
господар у захваггу горњих тожова Таре и Лима. Међутим, наредбу о>
формирању летећег корпуоа он је, схзватио као одузимање елитних
четничких јединица испод његове команде и, још згоре, издвајање беранског и бјелопољског ореза испод њвгове влаати.122 Због тога је обавијестио Дражу Михаиловића да се не слаже оа формирањем јуришног корпуоа, истичући да би издвајањем овог корпуса испод његове
команде он био онемогућен у даљем раду, а затим ј е додао' да за то
нема ни доеољно онага, истичући да једна од „бригада" коде би требало да уђу у оастав корпуса, тј. Дечанска бригада Вуксана Гојковића,
у ствари и не постоди, јер има свега 20 људи.123 У свему томе Лашић
је видио деградирање његове функције, па :је одл1учно1 протестовао
118 Исто, Депеша Д. Михаиловића Ђ . Лашићу бр. 4273 и 4421 од 14. и 18. септембра 1943.
п9 т4сТо, Депеша Д. Михаиловића Ђ. Лашићу бр. 4238 од 11. септембра 1943.
120 и С Т 0 ; депеша Врховне команде бр. 4375 од 16. септембра 1943; Зборник
НОР, Ш, 5, Д<ж. 61, Извјештај Штаба 3. дивизије 2. ударном корпусу од 29. септембра 1943.
121 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—983, Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 31 од 6. септембра 1943.

122 и С т о , К њ и г а послатих депеша Ц Г — 6 , Д е п е ш а Ђ . Л а ш и ћ а Д. М и х а и л о в и ћу од 9. септембра 1943.
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Исто

КЈОД Д. Михаиловића, истичући да је раније од њега све узето и дато
Павлу Ђуришићу, а сада се опет узима и даје Перхинеку и Лукачевићу. Захтијевајући да му се на „повереној територији" остави пуна слобода и да му се у посао нико не мијеша, он ј е писаО' Д. Михаиловићу: „Непрекидно ми се чине дрске увреде, али на то не бих мноГО' полагао да то- нема штетне последице по опште ствари". 124
Лашић ј е био огорчен мада је обавијештен да Лукачевић и Перхинек поново1 долазе, и то у тако1 важну миоију. Он није пропустио!
да то поново изрази Д. Михаиловићу. 125
Када је видио да Лукачевић и Перхинек преговарају са командом дивизије Венеција,
Лашић ј е оштро протестовао' код Михаиловића: „Старешинско- особље поставља и омењује се без мога знања и одобре.ња- Прегавара се са Италијанима независно> са мојим циљем и вашим наређењима. Ово не само да нећу одобрити нето ћу онемогућити јер се само по моме наређењу може радити штО' се тиче мени
потчињених старјашина а сва ваша наређења да иду преко мене".1211
У вези аа тим Лашић ј е по трећи пут захтијезао да 1ое „свима" нареди
да се само њему потчине и раде само по његовим наређењима и Јчтутствима, да му се омогући обилазак читаве његове територије ради
„пранилне организације и припремања за предстојеће и хмтне задатке" и да се измијени одлука о формирању корпуса. 127 У прогиввом,
истакао' је Лашић, он неће моћи да спријечи рђаве посљедице. 128
Дражу Михаилоиића је изнонадило оважво држање Лашића, тим
прије што ј е тога човјека сам изабрао за сарадника и што га ј е сматрао једним од најпоузданијих људи у Црној Гори. Због тога га ј е
оштро укорио и наредио му да се споразумије са Луиачевићем. А([ихаиловић ј е одговорио да јуришни корпус мора да се формира, да затим м^ра избити на Јадранско море и да са њим мора да се бори и
„Стара Црна Гора". 129 Да би Лашићу задовољио сујету и разбио бојазан од ривалства, предложио му ј е да крене и с,ам са Лукачевићем и
Летећим корпуеом према мору.130
Међутим, до формирања летећег корпуеа ипак није дошЛо, јер је
долазак јединица Другог ударног иорпуса дефинитивнО' измијенио ситуацију у корист народнооелободилачког понрета. Михаиловићева интервенцијја није помогла ни у потледу сређивања односа између, Лашића и ЛукачевИћа. Истина, до извјесног побољшања јест дошло, али
не на иноисидрање Д. Михаиловића већ усљед опасности ноја ј е за
четнике настала појавом -анага Другог ударног корпуса НОВЈ; у суштини, међутим, у односима између Лашића и Лукачевића остао' ј е и
даље дубак јаз, који они неће премостити.

Исто.
Исто, Депеша Ђ. Лашића Ђ. Михаиловићу бр. 65 од 12. септембра 1943.
12в исто, Депеша бр. 72.
127 Једино се у овој Лашићевој депеши помињу два јуришна корпуса, док
се из свих Михаиловићевих депеша види да се ради о једном корпусу.
124
125
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129 ц с т о , К њ и г а п р и м љ е н и х д е п е ш а , Ц Г — 8 , Д е п е ш а Д. М и х а и л о в и ћ а Ђ . Л а ш и ћ у бр. 4421 од 18. с е п т е м б р а 1943.
130
Исто.
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разбијање

Свега два дана послије капитулације Италије (10. септамбра), одлуком Врховиог штаба формиран је <у рејону Фоче Други ударни корпус, у чији састав су ушле Друга пролетерска (Друга арпска пролетерека, Друга далматинска и Трећа еанџачка бригада) и Трећа ударна
дивизија (Четврта црногорска пролетерска, Пета црНогорска и Десета
херцеговачка бригада). Сјутрадан по> формирању штаб Другог ударног корпуса (командант Пеко Дапчевић, политички комесар Митар
Бакић, начелник штаба Рудолф Приморац) наредио је Другод пролетерскод бригади да одмах предузме наступање у правцу Санџака, а
Петој црногорскод бригади у правцу Црне Горе (правцем Изгори — Голцја — Бањани).
Друга пролетерска бригада је одмах по добијању ове заповијести
предузела марш у Санџак. У току ноћи 12/13. септембра њене једагнице су напале четничко упориште у еелу Заборак, идуће ноћи разбиле су четничке, снаге које су ое налазиле на Мељаку, у току 16. септембра разбиле су једну четничку колону на комуникацији Шаховићи (Томашево) — Пљевља, а 18. септембра увече избиле су надомак Лљаваља. 131
Због новонастале ситуације, Лукачевић је на брзину мобилисао
извјесне четиичке снаге у Санџаку и 22. септембра опсио Пљевља. 132
1 Друга пролетерска и д^елови обновљене Треће гаанџачке бригаде осло. бодцли су истог дана Пљевља ЈГ"одбацили Лукачевићеве снаге према
Михајиловици, Јабуци и Црном в р х у . 1 ^
Чим ј е обавијештен о подави јачих партизанских снага у рејону
Пљеваља, Дража Ммхаиловић је наредио Ђ. Лахцићу да предузме покрет у правцу Пљеваља и притекне у помоћ ЛЈлкачевићу, истичући да
„најбоља одбрана Васодевића јесте да сви крену на Пљевља". 134 Ђ.
Лашић је 18. септембра наредио да Јуришна бригада и /целови КолаЈпинске и 1. и 2. бј|елопољске бригаде изврше црипреме за понрет у
правцу Пљеваља. 133 За вријеме хратког боравка у бјелопољском срезу, он је предузео' мјере за увршћење четничке власти. Том приликом поставио је команданте мјеста у Павином Пољу (капетан СавоРакочавић) и Шаховићима (Вук М. Томовић).130
У зору 24. септембра Ђ. Лашић је са 800 својих четника извршио покрет у правцу Пљеваља у двије колоне, и то једном, правцем
131 Зборник
НОР, I, књ. 16, док. 33, Билтен бр. 1 Обавјештајног центра 2.
ударног корпуса од 21. септембра 1943.
132 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1661, Извјештај В . Лукачевића Ђ. Лашићу (без датума).
133 ЈЈ СТО Ј Зборнмк НОР, I, 16, док, 35, Извјештај Штаба 2. пролетерске дивизије од 23. септембра 1943.
134 АВИИ, ЧА, Књига примљених депеша, Ц Г — Д е п е ш а В К бр. 160 од 25.
септембра 1943.
135 Исто, ЦГ—В—998.
«6 А И И — Т , I X 1а—74 (43), Наредба Ђ. Лашића стр. пов. бр. 61 од 19. септембра 1943.
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Бијело Поље — Плавче брдо — Коврвн. а другом »олоиом десном
обалом Таре правцем Мојновац — Барице — Крупице — Маоче. Пошто ј е у путу обавијеаптен о тешкој аитуацији гсод Лукачевића у рејону Јабуке и Камене горе и о продору дјелова Друге пролетерске и
Треће санџачке бригаде у правцу Пријепоља, Лахпић је ,са 300 четника
предузео понрет у правцу Камене Горе, да би партизанима ударш> у
леђа.137 Са овим онагама Лашић је прошао преко Камене Горе и код
Јабуке, из засједе, напао један паршизански батаљан ,који се кретао у
правцу Прмјепоља. Том приликом су погинуЛи прослављени партизански бомбаш Бошко Буха и командант болнице Друге пролеггерике бригаде Богдан Радан.138 Међутим, Лашићеве и Луначевићеве снаге нијесу
успјеле да зауставе продор јединица Друге цролетерске и Треће санџачке бјригаде, хоје су 25. ослободиле Пријепоље, а нјоћу 29/30. септембра Бијело! Поље.139
Наредбом од 19. септембра штаб Другог ударног к-орпуса ј е наредио' Другој далматинској и Четвртој пролетеракој бригади, које су
од 12. до 19. септембра, као посебна маневарска група, имале специјални задатак јужн!о од Сарајева, да своје ^снаге усмјере у правцу Колашина и Берана.140 У вријеме док се главнина Лашићевих енага налазије у рејону Јабуке, Четврта пролетерска бригада је 26. септембра
извршида марш из рејона Боана и из покрета аслободила Колашин
,(26/27. септембра), који су држали слабије четничке снаге „ИЈсточног
фронта", и 83. батаљон италијанске дивизије Венеција.
Четници су
се павукли у цравцу Берана, а италијански батаљон се предао', пошто
му је претходно загарантавано да му се наоружање неће узети. Овај
• батаљон ;је затим 1комплетан прешао на страну НОВЈ. 141
Колашин је дуго, времена представљао тлавну четничку тврђаву
у Црној Гори и значио појам њихове снаге и моћи. Његовим ослобођењем наједном еу отворена врата за даље наступање, онага Другог
ударног корпуса према Беранама и Андријевици. Доекорашњи делегат Врхавне команде а затим Лукачевићев начелник Рудолф Перхинек, који |се /са штабом налазио у селу Долац код Берана, затражио' ј е
од Драже Михаиловића да Лашићу и Лукачевићу нареди да се са
својим анагама хитно пребаце у рејон Колашина, како' би -се организовала одбрана беранаког и андријевичког среза. 142
Чим је 1абав1Ијеште:н о- ситуацији код Колашина, Лашић се са
својим онагама о-дмах пребацио у Васојевиће и 30. септембра са око
137 Исто, Књига послатих депеша, ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 83 од 25. септембра 1943.
138 Зборник
НОР, I, 16, док. 30, Извјештај Штаба 2. пролетерске бригаде од
30. септембра 1943.
139 исто, док. 38, Извјештај Штаба 2. пролетерске бригаде од 26. септембра
1943; и док. 40, Извјештај политкома 3. санџачке бригаде од 30. септембра 1943.
140 Нико Јовићевић, Од пете офанзиве
до слободе,
Београд („Војно дело")
1955, 46—58.
141 Зборник
НОР, Ш, 5, док. 51, Наређење Штаба 2. ударног корпуса од 27.
септембра 1943; Обрад П. Егић, Ослобођење
Колашина
1943. године, ИЗ, бр. 1,
1954, 68—76.
142
А В И И , Ч А , К њ и г а предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека Д.
Михаиловићу бр. 137. од 27. септембра 1943.
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1.200 четника изиршздо напад ,са правца Матешева на дјелове Четврте
пролетерске бригаде.143 Значајну помоћ четницима приликом напада
на Колашин пружиле су италијаноке снаге (из састава дивизије Венеција) са правца Матешера и Бјеласице, и живом силом и артиљеријом.144
Штаб Другог корпуса Цојачао је одбрану Колашину дј еловима
Цруге пролетерске, Друге далматиноке и Треће санцачке бригаде и
Васојевићким ударним батаљоном. Након пет дана жесто^ких борби
(од 30. сецтембра до 4. октобра 1943), четничке снаге оу присиљене на
повлачеше.145
Лашић је затим пскушао да на линији Бјелаоица — Трешњевик
организује одбрану беранског и андријевичког среза, јер ј е добро- знао
да су цјелокупне четничке снаге у Црној Гори упирале очи у Васојевиће и да би разбијање четника у том крају значило' тешки морални
>-дарац за сву црногорску четничку организацију.146 Међутим, нада у
вдбрану од продора снага Другог ударног корпуса у Васојевиће била
је минимална. Лашићевим четницима гје муниција била на измаку, а
:ада нијосу, као некада, имали могућности за снабдијевање из окугатороких магацина.147 И, што је још важније, послије неуспјеха у
зорби за Колашин њихов морал је осјетно опао, так|0' да је Перхинек
иорао извиј'ес1тити Д. Михаилоиића: „Ситуација је иста као у месецу
иају по доласку из Босне". 148 Због тога су Лашић и Перхинек тражити од Д. Михаиловића да издјејствује да се у Беране најхитније спу:ти падобраном један енглески официр који би имао' да спријечи наладе снага ДруПог ударног корпуса на четнике, а затим да се у тај рејон најкраћим путем упуте јачи четнички одреди из Србије, а Лукатевићеве онаге из Санџача да крану уз Лим ;ка Бијелом Пољу.149
Дјелови Друшг ударног корпуса су н-оћу 4/5. октобра о^сло^бодцли
МатешевО', одакле се дан раније повукао један италцјаНски батаљон.
Наредбом штаба Другог ударног корпуса, А. Јоктобра је формирана
Ударна група за операције, у Васојевићима, коју су сачињавале четиж батаљона ( Д р у г и )бата#>он Четврте пролетероке, Трећи батаљон
Цруге цролетераке, Т-р&н^Датаљок Треће санџачке и Ваоојевићке ударни батаљон), под командом Ника Стругара и Јована Ђуроиића.150 Че143 АВИИ, А—НОР, К. 391 А, Бр. рег. 53/9—6, Операцијски дневник 2. ударног корпуса.
144 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека Д.
УИихаиловићу бр. 149 и 150 од 3. октобра 1943.
145 АВИИ, А—НОР, к. 391 А, бр. рег. 53/91—6, Операцијски дневник 2. ударног
сорпуса; Зборник НОР, III, 5, док. 71, Заповијест 2. ударног корпуса од 3. окторба
1943; О. П. Егић, н. д ј . , 68—76; Н. Јовићевић, н. д ј . , 85—86; С. Јоксимовић, У негријатељској
позадини, зборник сјећања Четрдесет година, књ. 7, 378.
146 АВИИ, ЧА, Књига примљених депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека Д.
Михаиловићу бр. 173, од 6. октобра 1943.
147 Исто, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 170 од 6. октобра 1943;
Дсто, Депеша Р. Перхинека В . Лукзчевићу бр. 169 од 5. октобра 1943.
148 Исто, Депеша бр. 173.
149 Исто, депеша бр. 168 и 170.
Зборник НОР, Ш, 5, док. 75, Заповијест Штаба 2. ударног корпуса од 5.
жтобра 1943.
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тници нијесу успјели да пруже кхзбиљнмји отодр Ударнод групи,а на
Трешњевику јој се предала трупа од око 200 четника њих, са 10 пушкомитраљеза и два топа, која је била добила задатак да пружи одсудну одбрану.151 Послије ликвидације италијанских отпорних тачака
на прилазима Беранама и успјешног форсирања Лима, са Командо^м
Венеције
постигнут ј е споразум да њева дивизија пређе на страну
НОВЈ. Десетог октобра Ударна група ј е ослободила Беране. 152 Послије
ослобођења Берана Лашић је организовао два напада на дјелове, Другог
ударног корпуса, са цитвем да макар и мјестимичним успјехом поврати
уздрмани морал четничких снага. Међутим, аве ј е било узалуд. О томе
ј е Перхинек извијестиО' Д. Михаилсвића депешом од 13. октобра: ,,По
уласку (анага Другог ударног корпуса у Беране — примј. Р. П.) напали смо у два пута успешно и терали их као 1атоку, али оно што1 ј е
у овдашњим борбеним редовима постало обично- правило догађа ее
сваки пут о:дједном се окрећу у назад и виШе га нико не заустави". 153
Послије овог неуспјеха Лашић, Перхинек и С. Вукадиновић са остатком снага (укупно око 800 људи) повукли ау се ка Комовима, односно
Лијевогј. Ријеци. 154 Дјелови Друшг ударног корпуса су 12. октобра ослободили Андријевицу (Друга. далматинска бригада), а затим наставили гоњење разбијених четничких снага. 155
Лашић је, у рејону Л,и)јеве Ријеке предузимао мјере да реорганизује своје снате, како би пружио иоле озбиљнији отпор јединицама
НОВЈ. Међутим, морал четника био ј е на тако ниском степену да се
са њима нипгга више није могло' учинити. О томе се у депеши Р. Перхинака четничкој Врховној номанди од 18. октобра 1943. каже: „Стање ј е онакво какво 1сам предсказивао у свим последњим депешама.
Ниде критичНо в ф очајно'. Напж без икаквог морала. Уогшгге се више
не бију. Бије се још Павићевићев Јуришни батаљон и Лалићевих нешто. Све друго само' бега и бега. Ако пукне пушка иде и нико га не заустави. Ви по^најете те још из Боене". 156
Лашић ј е покјушавао да добије помоћ из других крајева Црне
Горе. Тако ј е тражиО' да му из Куча дође 300 четвика. 157 Али ее убрзо
показало да се помоћ четничких снага не може; очекивати ниоткуда.
Једино ј е успио да добије нешто' муниције од Њемаца, преко ЈБуба
Вуксановића, али, како је Перхинек обавијестио Врховну команду,
151 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—6, Депеша Р. Перхинека Д.
Михаиловићу бр. 186 од 13. октобра 1943.
152 АВИИ, А—НОР, К. 391 А, бр. рег. 53/13'—6, Операцијски дневник 2. ударног корпуса; Зборник НОР, III, 5, док. 98 и 99, Наређење Штаба 2. ударног корпуса од 11. и 13. октобра 1943.
153 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ— 3, Депеша бр. 186.
151 Исто; АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ . Лашића
Д. Михаиловићу бр. 114а од 12. октобра 1943.
155 АВИИ, А—НОР, к. 391 А, бр. рег. 53/14—6, Операцијски дневник 2. ударног корпуса; Зборник НОР, III, 5, док. 99 и 100; О. П. Егић, Ослобођење
Андријевице 1943. године, ИЗ, бр. 1, 1953, 183—188.
156 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша бр. 195.
157
Исто, Депеша Р. Перхинека 3. Остојићу и В. Лука«евићу бр. 192 од 15.
октобра 1943.
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„скоро иије потребно јер сваки гледа ца се отараои пушке". 158 Међутим, помоћ, односно' спас за Лашићеве четнике, дотттла ј е неочекивано — од Њемаца.
Пошто су запосјели приморје и на тај начин спријечили одступницу италцјански снагама и извршили одређене припреме за спречав^ање евентуалног покушаја саЈвезничког искрцавања. Њемци оу ,15.
октобра дјеловима 21, корпуса отпочели операццју Балкански
кланац
(Ва1кап5сћ1исћ1), која ј е имала за циљ да снаге Другог ударног корпуса одбаци из долина Лима и Таре и да разоружа италијанску дивизију
Венеција.159
Тога дана предузео је наступање од Подгорице у правцу
Матешева ојач!ани 738. пук (118. ловачка дивизија), а од Пећи у правцу Андријевице и Берана дј^лони 297. дивизије, ојачани са балистима и италијацоким фашистима. 160 Иако> у з приличне губитке, њемачке
снаге са правца Подгорице 1и Пећи успјеле су да се споје и да до 22.
октобра заузму Колашин, Андријевицу и Беране, али свој оеновни
циљ тј. разоружање италијанске дивизије Венеција,
није1су постигле.11'1
Али,оне су омогућиле четничким 1снагама „источног фронта да избј егну
готално раоуло и да се ; макар1 и привремено консолмдују и ослободе притиска јединица Другог ударног корпуоа. То потврђује и Перхинеко&а
депеша Врхпаној команди од 20. октобра 1943, у којој се к а ж е : „Жалосно али тачнО'. Да нису Немци ангажо-вали оволике снаге. иа>с овде
више гне, би било, јер се више нико није хтео борити, већ само бегати,
али није се више имало* к у д . . . Ми се извлачимо и гледамо да смо позади њих, да би искјористили њихову борбу са комунистима и уништаван»е истих". 162
Приликом наиласка 738. пука кроз Лијвву Ријеку, Лашићеви
четници су 1са њим у]спо1ставили контакт.
Чим су Њемци продужили напредовање у правцу Берана и Андријевице, Лашић јје позади њемачких снага послао — у правцу Андријевице._2. јурипгну бригаду под командом Алексе Лалића, а у пра-|ј
вцу Берана 1. беранску бригаду под командом Светозара Добрашино-4
вића, са задатком да „рагцчишћавају" терен. 163
Ускоро ј е за Лалићем и Добрашиновићем пошао и Р. Перхинек,
у намј0ри да се повеже еа шојим првим претшстављеним командантОм —. В. ЛукачевИћем.
Крајем октобра завршила се њемачка операција Балкански
кла-)
нац. Пошто' нијесу усцјеле да разоружају италијаноку дивизију Ве-1
неција,
јкоја ј е у међувремену прешла на страну НОВЈ, њемачке снаге су се повукле из Лимске долине. Са њиховим повлачењем угасило
се и четничк!о дјеј-ство у овим крајевима. Око 300 четника из беранског
158 Исто, Депеша бр. 197.
159 Ослободчлачки
рат народа Југославије
1941 — 1945, I, 582—586; Н. Јовићевић, н. д ј . , 101—128.
160 Исто; Зборник
НОР, III, 5, док. 116, 119, 124, 128, 129, 133; Збортмс НОР,
И1, 6, док. 11, 15, 17, 19, 28, 30, 39.
161 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОБ у Црној
Гори, 435—439.
182 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша бр. 211.
1бз исто, К њ и г а предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека Врховној
команди бр. 212 и 214 од 21. и 22. октобра 1943.
406

/ и андријевичког ореза, на челу са Р. Перхинеком, А. Лалићем, Б. Ђурашковићем, В. Бојовићем, С. Добрашиновићем, М. Митићем, В. Јојићем ;и Ђ. Ћулафићем, повукло се, на десну обал;у Лима и преко бјеЧ ЛОПОЛЈСКОГ И сјеничког среза стигло у облаСт Голије и Јавора, гдје с<
1 налазио В. Лукачевић оа око 1.000 четника.11,5
/
Ђ. Лашић и командант Колашиноке бригаде Р. Кујовић са окс
, 400 четника, Повукли су се у Куче, надомак Подгорице.186
ј
Повлачење Њемаца из Лимеке долине „убшто је потпуно мораЈ
наших", обавијестио ј е Р. Перхинек В. Лукачевића. 167
За разбијање четничких снага „источног фронта" Ђ. Лашић јс
\ окривио Д. Михаиловића. О томе се у њего1вој депеши Д. Михаило/ вићу од 30. ектобра 1943. каже: „Разлог мога неуспеха јесте неутралнс
држање среза Колашинског. Виши разлот (је) држање среза Беранско!
чије бригаде нИсу хтеле да нападају Колашин. Узрок овога је најно] вија подела команде. Да сте хтели примити мој предлог у погледу поI деле кодиандовање не би До ошга дошло". 168
Свакако ј е четничком поразу код Колашина и у Васо.јевићима
дооринијела дијелом и међусобна натрпељивост извјесних четничких
команданата, као и четника према појединим командантима. Али, оеновни узрок био је друге природе. Он »ј.е лежао у снажном успону народноослободилачког по'Крета, као и кризи четничког покрета, у коју
је он запао још од битке на Нере]тви.
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фронта"

и разбијање

четничког

Врхавни штаб је био ве|ома заинтересован за разв0|ј ситуације у
Црногорском приморју и ј(ужној Далмацији, што ј е у евојим депешама штабу Другог ударног корпуеа стално1 .наглашаваО', па ј е од, њега
тражио да у том правцу упути одређене снаге.169 На основу тога штаб
Другот ударпог корпуса издао' ј е штабу Треће дивизије налог да са
Петом црногароком и Десетом херцеговачкбм бригадом ликвидира четничке групе у јужшЈ] Херцегавини и у шавничком, никшићком, данилојвградоком и подгаричком ^срезу, да изврши у Црној Гори мобилизацију новога људства за попуну бригада и активира партизанске
одреде на том подручју. 170
Исто, Депеша Р. Перхинека бр. 220 од 26. октобра 1943.
Исто, Депеша Р. Перхинека Лукачевићу и Лашићу бр. 230, 231, 233 и 235
од 31. X, 3. и 6. X I 1943.
166 Исто, Депеша Р. Перхинека Врховној команди бр. 229 од 31. октобра
1943; Исто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Р. Перхинеку бр.
124 од 2. новембра 1943.
167 Исто, ЦГ—3, Депеша бр. '230 од 31. октобра 1943.
168 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша бр. 121.
169 Зборник
НОР, III, 5, док. 35, Писмо Штаба 2. ударног корпуса Штабу 3.
дивизије од 20. септембра 1943; Н. Јовићевићу, н. дј., 52,
170 Исто.
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,скоро .није потребно јер сваки гледа да се отарааи пушке". 158 Мејутим, помоћ, однасно спас за Лашићеве четнике, дошла ј е неочеки$ано •— од Њемаца.
Пошто су запосјели приморје и на тај начин спријечили одстушицу италцјаноки снагама и извршили одређене припреме за спреча5ање евецтуалног покушаја савезничког искрцавања. Њемци оу .15.
жтобра дјеловима 21, корпуса отпочели операцију Балкапски
кланац
Ва1капзсћ1исћ1;), која ј е имала за циљ да онаге Друлог ударног корпу;а одбаци из долина Лима и Таре и да разоружа италијанску дивизију
Зенеција.159
Тога дана предузео је наступање од Подгорице у правцу
УГатешева одачани 738. пук (118, ловачка дивизија), а од Пећи у празцу Андријев,ице и Берана дј^лони 297.. дивизцје, ојачани са балистиш и италијацаким фашистима. 160 Иако> у з приличне губитке, њемачке
:наге са правца Подгорице и Пећи успјеле су да се споје и да до Ш.
жтобра заузму Колашин, Андријевицу и Беране, али -свој оенонни
Ј;ИЉ тј. разаружање италијанске дивизије Венеција,
није!су постигле. 101
Али,оне су омогућиле четничким снагама „источног фронта да избј егну
хоталЈГО раоудо и да се ; макар и привремено консодагдују и ослободе пригиска јединица Другог ударног корпуоа. То- потврђује и Перхинекова
о;епеш1а Врховној команди од 20. октобра 1943, у којој се к а ж е : „Жапосно али тачно. Да нису Немци ангажовали оволике снаге, нас овде
више
би било, јер се више нико није хтео борити, већ само бегати,
али није се више имало< куд. . . Ми се извлачимо и гледамо да смо позади њих, да би иск|ористили њихову борбу са комунистима и уништавање истих". 162
Приликом 1наилас1ка 738. пука кроз Лијеву Ријеку, Лашићеви
четници су са њим у]спо|ставили контакт.
Чим су Њемци продужили напредовање у правцу Берана и Андријевице, Лашић ј е позади њемачких снага по1слао — у правцу Андријевице_2. јуришну бригаду под командом Алексе Лалића, а у пра-Ц
вцу Берана 1. беранску бригаду под командом Светозара Добрашино- I
вића, оа задатком да „рашчшхгћавају" терен. 163
Ускоро ј е за Лалићем и Добрашиновићем пошао и Р. Перхинек,
у намјејри да се повеже са овојим првим претпастављеним командантом — : В. Лукачевићем.
Кра>јем 'октобра завршила се њемачка операција Балкански
кла-)
нац. Пошто нијесу усцјеле да разоружају италијаиаку дивизију Венеција,
која ј е у међувремену прешла на страну НОВЈ, њемачке с н а - 1
ге |су се повукле из Лимске долине. Са њиховим повлачењем угасило "ј
се и четничко дјејатво' у овим крајевима. Око 300 четника из беранског I
158 и С Т 0 ] Депеша бр. 197.
Ослободилачки
рат народа Југославије
1941 — 1945, I, 582—586; Н. Јовићевић, н. д ј . , 101—128.
160 И с т о . Зборнкк НОР, III, 5, док. 116, 119, 124, 128, 129, 133; Зборник
НОР,
III, 6, док. 11, 15, 17, 19, 28, 30, 39.
161 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОБ у Црној Гори,
435—439.
162 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша бр. 211.
163 И с т 0 ; К њ и г а предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека Врховној
команди бр. 212 и 214 од 21. и 22. октобра 1943.
159

4П&У

ј и андријевичког ореза, иа челу еа Р. Перхинеком, А. Лалићем, Б. ЂуI рашковићем, В. Бојовић&м, С. Добрашиновићем, М. Митићем, В. Јојићем и Ђ. Ћулафићем, повукло се, на десну обалу Лима и преко бјеV лопољаког и ајегаичког среза стигло у област Голије и Јавора, гдје се
• налазио В. Лукачевић са око 1.000 четника.1
/
Ђ. Лашић и командант Колашинаке бригаде Р. Кујовић са око
( 400 четника, иовукли су се у Куче, надомак Подгорице.166
ј
Повлачење Њемаца из Лимсже долине „убило' је потпуно морал
/ наших", обавијестио ј е Р. Перхинек В. Лукачевића.167
1
За разбијање четничких снага „источног фронта" Ђ. Лашић је
\ окривио Д. Михаиловића. О томе се у његовој депеши Д. МихаиЛој вићу од 30. о1ктобра 1943. каже: „Разлог мога неуспеха 'јесте неутрално
/ држање среза Колашинског. Виши разлог (је) држање среза Беранског
( чије бригаде нИсу хтеле да нападају Колашин. Узрок овота је најновија подела команде. Да сте хтели примити мој предлог у пОгледу по/ деле командовање не би До овога доОпло".168
/
Свакако је четничком поразу код Колашина и у Васојевићима
допринијела дијелом и међусобна натрпељивост извјесних четничких
команданата, као и четника нрема појединим командантима. Али, основни узрок био је друге природе. Он >је лежао у снажном успону на\ родноослободилачког пО'Крета, као и кризи четничког покрета, у коју
ј је он запао још од битке на Неретви.

!
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Врховни штаб је био ве1ома заинтерасован за разво^ј ситуације у
Црногораком приморју и јужној Далмацији, што је у својим депешама штабу Другог ударног корпуса стално' наглашаваО', па је од њега
тражио да у том правцу упути одређене снаге.169 На основу тога штаб
Другог удариоГ корпуса издао> ј е штабу Треће дивизије налог да са
Петом црношраком и Десетом херцеговачкбм бригадом ликвидира четничке групе у јужној Херцеговини и у шавничком, никшићком, даниловградаком и подгоричком (Срезу, да изврши у Црној Гори мобилизацију новога људства за попуну бригада и активира партизанске
одреде на том подручју.170
Исто, Депеша Р. Перхинека бр. 220 од 26. октобра 1943.
Исто, Депеша Р. Перхинека Лукачевићу и Лашићу бр. 230, 231, 233 и 235
од 31. X, 3. и 6. X I 1943.
166 исто, Депеша Р. Перхинека Врховној команди бр. 229 од 31. октобра
1943; Исто, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Р. Перхинеку бр.
124 од 2. новембра 1943.
167 Исто, ЦГ—3, Депеша бр. 230 од 31. октобра 1943.
168 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша бр. 121.
169 Зборник
НОР, III, 5, док. 35, Писмо Штаба 2. ударног корпуса Штабу 3.
дивизије од 20. септембра 1943; Н. Јовићевићу, н. дј., 52,
170
Исто.
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Пета црногсирсжа бригада је одмах након форммрања Друтог ударног корпуса предузе.ла марш преко Оутјеске, Чемерна и Брбе и од 15.,.
до 17. септембра, заједно са Десетом херцеговачком, разбила четничке
снаге око Гацка и на простору Казанци — Плана — Билећа. 171 Ове двије бригаде су намјеравале да нападну Билећу, али су усљед њемачке
интервенције морале од тога одустати, послије чега се Десета херцеговачка бригада оријецтисала у правцу Стоца, а Пета црногорска у
правцу Бањана. Приликом насггупања ироз в^учедолоку и башску општину Пета црногорска бригада није нигдје наишла на отпор четника,
јер ј е непоередно прије њеног доласка Бањско-вучедолски партизански батаљон ослободио Белимље и успоставио партизанску власт у
овим двјјема општинама. Пета бригада је затим усмјерила свОја дјејотва у правцу Трепача и Грахова, а 24. септембра ослободала је Вилусе, разбила четничке снаге које су се ту налазиле и заплијенила
матацин муниције.172 На другој страни, дјелови Никшићког НОП одреда напали су четнике Никшићке бригаде у Озринићима и послије
краће борбе разбили их.173
Долазак Пете бригаде у Бањане подстакао је и политичку активност припадника народноослободилачког покрета и интересовање народа уопште. Штаб Треће дивизије који се налазио са Пепом бригадом,
ступио гје; у разговоре са командантом 4. батаљона Катунских трупа
(оружаних формаццја Крста Поповића) Костом Радовићем и приволио 1га да цриђе народноослободилачком покрету. Радовић ј е имао
приличан утицај у Бањанима, па ј е његов прелазак на јотрану НОП, у
вријеме када ј е дошло до превирања у народним маоама, допринио да
велики дио тих маса такође приступи о1слободилачком покрету.174
Одмах по долааку Пете црногорске бригаде у Бањане, четничке
-снаге из јужјне Херцеговине, Кривошија, Грахова, Вилуса, Трепача и
Бањана, ноје су у четничгним плановима имале задатака да држе овај
дио приобалног поја!са, извршиле су 26. септембра концентричан напад на њене дј:елове. ПопгГо гје добила задатак да се пребаци у правцу Никшића ради припремања напада на овај град, она ј е прешла
преко' планине Његош у село Тису.175
Двадесет седмог септембра у штаб Треће ударне дивизије, стигли
су цредставници италијанске дивизије Тауринензе,
која ј е тражила да
успостави контакт са снагама НОВЈ и да им се стави на располагање.177
т И с т о > д 0 К ] 47^ Извјештај Штаба 3. дивизије Штабу 2. уд. корпуса од 25.
септембра 1943. Исто.
172 И с т о .

173 Исто, док. 44, Извјештај Главног штаба од 24. септембра 1943.
174 исто, док. 41, Извјештај Штаба 3. дивизије Главном штабу за Црну Гору
и Боку од 23. септембра 1943.
175 И с т 0 ; д 0 К _
Извјештај Штаба 3. дивизије 2. ударном корпусу од 29.
септембра 1943.
176 И с т 0 ] д о к _ 49^ Извјештај Штаба 3. дивизије 2. корпуса од 2.6. септембра
1943; АВИИ, К. 754, бр. рег. 27—5/4, Дневник Радована Вукановића.
177 Зборник
НОР, Ш , 5, док, 61, И з в ј е ш т а ј Ш т а б а 3. д и в и з и ј е Ц*~-'>у 2. к о р п у с а од СЗ. септембра 1943.
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Штаб треће ударне динизије је и иначе имао намјеру да дио С ђ о
јих снага упути ради повезивања е овом дивизијом, како би јод пр^
ложиле да се у цјелини или дијелом пребаци у околину НикшиЈха
је одлучио да Пета бригада 30. септембра изврши противнапад' и !
четничке снаге које су се ионцентрисали на простору Бањана, IV)Ј
пача и Вилуса и да затим ступи у контакт са дјеловима дивизије Та
•урпнензе.178 Противнапад је извршен према предв1иђеном плану и у Т р 0
дневној борби четници еу без већег отпора разбијени и протјеранц ,
правцу Бијеле горе и Требиња. Батаљони Пете бригаде су загим 4
октобра ослободили Грахово и Оејеченицу и ступили у ко!Нтакт с д ј е .
ловима дивизије Тауринензе.
У међувремену, дјело(ВИ 118. њемачке д и "
визије са правца Рисна напали су дивизију Тауринензе
у Црквиц азиз
и Драгаљском пољу, разбили је и два њена батаљона набацили на
јелу гору. У моменту када су батаљони (Пете бригаде ступили у контакт с дјеловима дивизије Тауринензе,
дјелови њемачке 118. дивизите
су запосјели комуникацију Никшић — Трубјела — ПодбожЈф — Осјеченица. тако да је извлачење >италијанеких јединмца преко ов-е ко~
муникације изведено под тешким околностима (6. и 7. окТобра). Њемци су усцјели да разоружају италијански пук Интра док је са остатком дивизије Тауринензе
Пета бригада уецјела да се пробије у Горње
Поље.179 Од дјелова те дивизије формирана је 11. октобра у Горњедч
Пољу игалијанока партизаИска бригада Аоста (јачине 800 војника),
коза је стављена под команду штаба Треће дивизије, док је око' 1.000
војника еа штабом дИвизије упућено штабу Друпог ударног (корпуса.180
Од ових и снага дивизије Венеција
формирана ј е 2. децембра
партизанака дивизија Гарибалди,
која је у овом саста;ву. имала три
бригаде са укупно око 4.000 војника. 181
Пошто гје ојачао своје снаге, штаб Треће дивизије могао' је да приступи извршењу наређења штаба Другог ударног корпуса од 20. септембра у погледу линвидације четничких снага у даниловградском и.подгоричком срезу. Он ј е 7. октобра добио наређење да прије [Свега приетупи разбијању и уништавању четничких снага Баја Станишића у
Бјелопавлићима. У том наређењу 'је стајало: „Ми вам засада до' чишћења Васојев,ића на можемо' указати никакву помоћ, Но мислимо да
ће вам чишћење Ваеојевића бити највећа помоћ". 182 Штаб Треће дивизије је одмах отпочео |са припремама и 12. октобра је издао ПетоЈ
црногорској и италијанској бригади Аоста наређење да нападну ц растјерају Станишићеву четничку групу у Бјелопавлићима, изврше напад на Њемце на комуникацији Даниловград — Никшић, поруше ову
178 ЈЈСТО.

>

179 Исто; АВИИ, к. 752, бр. рег. 19—2/2, Операцијски дневник Штаба 3. дивизије; Исто, к. 758, 3—13/1, Релација 5. црногорске бригаде; Н. Јовићевић, н .дј-. ;
73—78, Ослободилачки рат, I, 554,
180 АВИИ, к. 754, 27—9/4, Операцијски дневник 3. ударне дивизије;-Збор1ШК
НОР, Ш, 5, док. 92, Извјештај Главног штаба Штабу 2. ударног корпуса од 12.
октобра 1943.
181 В. Стругар — П. Раичевић, н. дј., 305.
182 Зборнмк НОР, III, 5, док. 76.
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омуиикацију на дијелу од Богетића до Царева моста, а затим да прео Пипера, Куча и Братоножића изврше покрет у правцу Лијеве Ри:ке, са циљем да растјерају четничке групе, помоспну успостављање
ародне ВЛЗЈСТИ на том терену и ухвате В Е З У оа дјеловима Четврте
рногорске пролетерске бригаде.15;'!У вези с тим задатком, штаб Треће
ивизије је наредио Петој бригади да се из еела Сјанокоса пребаци у
ејон села Бршна и Међеђег, а затим да изврши извиђање и прикуи обавјештења о ситуацији у Острогу (гдје су се налазили штабови
,лажа Ђукановића и Баја Станшпића), Бјелопавлићима и на комуикацији Никшић — Давиловград. Аоста је добила задата1к да се
мјести у рејоцу Драговољића (источно' од Никшића), затвори комуикацију Никшић — Шавиик и приступи њаном рушењу. Пета бриада је имала да након прикупљања подагака о негЈријатељу притупи извршењу свога задатка не чекајући даља наређења.184
Пошто је ситуација за четнике постала доста сложена доласком
1јругог ударног корпуоа и гјачих њемачких снага у Црну Гору, Блажо
дукановић је, још док се са овојим штабом налазио у Мартинићима,
гокушао да успостави директну везу оа Дражом Михаиловићем и до»ио инструкције за даљи рад. У том смислу он је уцутио' Михаиловићу
воје курире, на челу са иапетанима Радојем Ћетковићем и Ђорђијем
зецићем. Они су са собом понцјели шифре и таласне дужине Ћукасановићеве и Станишићеве радио-станице. Пошто је требало да иду
цреко Берана, курири су добили задатак да успоставе контакт и са
5ритансним пуковником Беилијем, који се налазио у овом граду, и
Ја чују и његово' мишљење.185 Ћетковић и Бецић су око 27. септембра
зтигли у Беране, одаклесу се пре^о Перхинакове радио-станице јавили
Ц. Михаиловићу. Ћетковић му је пренио Ђукановићеву поруку да од
западних савезника затражи да бомбардују аеродром у Подгорици, да
ШЈЧсте макар 100 падобранаца и да прекину пропатанду Радио-Лондона
у корист партизана. Уз то му је пренио и Ђукановићев позив, да потово дође у Црну Гору. Ћетковић је од Михаиловића тражио' да се са
&им састане, како би од њега добио потребне инструкције и пренио
иу „важне сугастије" Блажа Ђукановића. 186 ЂуканОвићеви курири,
угеђутим, нијес-у могли даље, јер су територију преко које је водио
њихов цут већ биле посјеле јединице Другог ударНог корпуса. Они
нијесу успјели ни да се виде са Беилијем, јер је он прије, њиховот долаока пошао у штаб Д. Михаиловића да би се видио' са новим шефом
британске мисије генералом Армстронгом. Пошто су у рејону Берана
добили извјеона обавјештеша од делегата Врхо1вне команде Сава Вукадиновића, Ћетковић и Бецић, оу се с пратњом вратили к Ђукановићу.187
Још крајем септембра Ђукановић је, предузео' припреме за прелазак у Острог, који је наређењем Врховне команде одређен за сје183 и с т 0 ]
184
185
186
187
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диште његовог пггаба.188 Са авојим штабом он је у Острог дошао почетком октобра. Поред Станишићевог штаба, Ђукановић је у Острогу
нашао др Јова Тошковића, коди је ту дошао око 20. септембра са овлашћењем ЦенТралног националног комитета да на територији Црне Горе, Боке, и Оанџака организује националне одборе.189 Штабови Ђукановића и Станишића и друти четнички функционери који су се ту
затекли одржали су 10. октобра у Острогу састанак на којем су размотрили политичку и војну ситуацију и донијели закључке за даљи
рад. Том ириликом је одлучено' да се успостави чијесна веза са четницима у Кучима и да се са тог терена протјерају партизанске снаге (како би се четници у Бјелопавлићима и Кучима растеретили сгалне
опасности), а затим да се пружи помоћ Лашићу. У вези са тим издата
су одговарајућа наређења Зарији Вунсановићу и Миљану Радоњићу,
која им ј е понио напетан Мартиновић, :ној1и је имао задатак да их и
усмено обавијести о закључцима у Остроту.190
Уочи напада Пете бригаде, у Острогу су се поред Ђукановићевог
и Станишићевог штаба налазиле незнатне четничке -анаге (Јуришни
батаљон Зетског четничког одреда под командом поручника Радивоја
Војводића са укупно 96 четника, Ђукановићева пратња од 26 људи на
челу с поручником Пунишом Богићевићем и 13 ненаоружаних Италијана).191 У току 13. окт!о1бра Ђукановић и Станишић >су добили обавјештење да се у оелу Међеђем налазе извјесне партизанске снаге, из
чега >ау закључили да ће бити нападнути. Пошто људство' којим су располага.ли није било' у стању да у случају напада пружи озбиљнији
отпор, Ђукановић и Станишић ау послали курире четничким комацдантима у НикпЈићу (Бошку Павићу и Оиму Мијушковићу) и Да»иловграду (Јакову Јововићу, Душану Милатовићу и Миловану Ђуровићу), с поруком да изврше мобилизацију „националних" сната и
да одмах крену у Острог ради помоћи. Курири оу послати и четничким
командантима у Кучима, ЈБешанској и Ријечкој нахији и Црмвици.192
Истога дана око 16 часова четничке вође у Острогу премјестиле оу
своје штабове из манаетирског конака у Доњем манастиру у Горњи
манастир, рачунајући да ће се тамо' (захваљујући погодноети положаја за одбрану, пошто је усјечен у литицу), моћи да одрже до доласка цомоћи, а нешто више од пола онага са кодима (су располагали
распоредили су у засједе на положајима 1који |су доминирали околним
тереном.193
У зору 14. октобра Пета бригада је извршила концентр^ични напад на Острог, у муњевитом налету разбила спољна обезбеђења и оп188
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колила, четничко вођство у Горњем манастиру. Истола дана, као и 15.
и 16. октобра, четничке и њемачке снаге из Никшића и Даниловграда,
ојачане артиљеријом, тенковима и авиоиима, покушавале су да одбаце Пету бригаду и да спасу опкољене четникчке штабове у Острогу,
али у томе вијесу уепјеле. Борци Пете бригаде су крајњим пожртвовањем иодлучношћу одољели четни-жим и њемачким нападима, и на крају
приморали четничко вођсвто на предају. Том приликом ,су ое предала
укупно 32 четника, на челу са генератом Блажом Ђукановићем и др
Јовом Тошковићем, и 13 Италијана; Бајо Станишић, који је са три своја рођака одбио да се преда 'у1скорог затим је погинуо, а његови рођаци
су извршили самоубиство'.194 Предатим четницима судио је Војни суд
формиран од представника шггаба Треће дивизије и Главнот штаба
НОП одреда за Црну Гору и Боку, који је 23 њих на челу са Ђукановићем и Тошковићем осудИо на смрт, док је 8 четника и 13 Италијана пустиО' на слободу.195
Карактеристично ј е да су у акцију око' дебловсирања Ђукан|овићева и Станишићева штаба у Острогу учествовали и Њемци, иако- њихови односи са четницима у Црној Гори еијесу били још регулисани.
Међутим, треба имати у вотду дагсауЊемци већ били упознати са Ђукановићевим и Станишићеви „антикомунИстичКим" ставом, а имали
су и њихове гаранције да Њемце неће нападати. Поред т о т , неки четнички команданти у Црној Гори већ су били „легализовани", тј. отворено су сарађивали еа Њемцима (Бошко Павић, Симо Мијушковић
и Јеврем Шаулић у Никшићу, Душан Милатовић у Даниловграду и
други). Пошто је и Њемцима (у Црној Гори један од основних задатака
био уништење „комунизма", они су у четницима гледали свог природног савезника.
Њемци у овој акцији нијесу могли ангажовати веће снаге, сем
посадне јјединице из НикШића и Даниловграда (у акцији нротив Пете
бригаде у Острогу Њемци су ангажовали двије ојачане чете пјешадије), јер је њихова главнина била ангажована у операцији
Балкански
•клаиац која је баш тих дана почела.196
Дража Михаиловић ј е својом депеШом бр. 354 од 16, јануара 1944.'
године тражио од предсједника избјетличке вдраљевске југословенаке
194 Видјети о томе опширније: Перо Раичевић, Напад
на Манастир Острог
у октобру 1943. године, ВИГ, 3, 1950, 36—47; Н. Јовићевић ,н. д ј . , 91—99; Р. Пајовић, Ликвидација
црногорског
четничког вођства...,
ИЗ, 2, 1965, 297—302; В.
Дедијер, Дневник, П, Београд 1946, 560—565; Пуниша Перовић, Како су
завршила дво највећа црногорска
издајника,
Стварање, Цетиње, 1946, 4—5, 185—200.
195 Зборник
НОР, III, 5, док. 131, Извјештај Штаба 3. дивизије Штабу 2.
корпуса од 19. октобра 1943; АВИИ, К. 752, 19—6/2, Операцијски дневник Штаба
3. дивизије. Поред Ђукановића и др Тошковића, стријељани су: адвокат Бошко
Бојовић, савјетник Станишићевог штаба и члан Националног комитета за Црну
Гору, мајор Јанко Пајовић, начелник интендантуре Главне националне команде,
капетан Радоје Ћетковић, обавјештајни официр Станишићевог штаба, капетан
Ђорђије Бецић, потпоручник Војислав Вујовић, Владо Дамјановић, срески начелник у пензији и други.
196
А В И И , к- 754, 27—9/4, Дневник Радована Вукановића; П. Раичевић, н.
дј., 43; Н.Јовићевић, н. дј., 94.
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владе да се Блажкз Ђукановић и Бајо Станишић одликују орденом
Карађорђ.азе звезде са мачавима, а Станишић још да се унаприједи у
чин бригадног генерала, с тим што би му то унапређење важилр од 1.
октобра 1943. године, док је још био- жив. 197 У образложењу овог захтјева Михаиловић ј е истакао за Ђукановића и Станишића да „још од
1941, па ове Док нису погинули крајем 1943, били су истакнути борци
за националну ствар и као такни били су стуб нашег отпора у Црној
Гори, и за те идеале дали су своје животе", 198 Михаиловић је свакако
рачунао да ће одликовање Ђукановића и Станишића, и унапређење
овога другог, повратити морал четничким снагама, у Црној Гори,199 и
при томе му није сметало што су и један и други били отпоренп сарадници окупатора од првог дана и као такви компромитовани и у
очима народа и код савезника.
Ликвидација четничког вођства у Оилрогу имала је велики значај за даљи развитак народноослободилачког покрета у Црној Гори.
Она је значила обезглављено-ст и јачање деморализације у четничким
редовима а уз 11о ј е с лица четнЈика Икинуло маску кој у ј е четничко
вођство прихватило, у вријеме капитулације Италије, очекујући скоро
искрцавање тавезника и долазак југославенске емигрантске владе и
краља Петра. Лиивидација Ђукановића, Станишића и других четничких функционера учинила ј е крај и тим илузијама и четничком тактизирању. Она је натјерала остале четничке команданте у Црној Гори да покажу оваје право лице — сви су они након овог догађаја ступили у 1атв1орену дараднЈу 1с Њемцима.

197
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ЊЕМАЧКА ОКУПАЦИОНА ПОЛИТИКА У ЦРНОЈ Ш Р И

Још за вријеме италиуаиске акупације {1941—1943) Њемци су у
Црној Гори имали овоје обавјештајне пунктове, који су будно оратили
ова политичка збивања .на овом простору. Свакако најпознатији њемачки обавјешта1јни официри који су до капитулације Италије, као и
касније, радили у Црној Рори били су „др> Волмар"
(\Уо11таг) у ствари
Бруно Возак (\^02ак) и Јозеф Цвилингер (ХтаПт^ег). 1 Они су тада успоставили контакт са пододиним личностима које су касније, у току
њемачке окупацИје, довели на нај|В(ише положаје у квислиншкој управи у Црногј Гори.
Ускоро по улааку њемачких трупа у Црну Гору, на Цетињу је
крајем септембра 1943. године уопостављена Фелдкомандантура, која
је представљала .црхЈогану 1в(о|јну и цивилну иласт на окупираном подРУЧЈУ- На челу Фелдкомандантуре налазио се генерал-мајОр Вилхелм
Кајпер {Ке1рег), Који ;је 30. септембра објавио проглас да (преузима
власт на територији бившег италијанског Гувернатората у Црној Гори,
позивајући иотовремено ова надлештва, као и црногороко становништво, на помоћ и лојалио држање. 2
Њемачки окупатор ј е предузео мјере да што прије, уклони трагове италијанаке окупације. Он је ставио ван снаге све италијанске
уредбе, прогласе и обзнане, а умјестО' њих је увео своје кривично, и војно право и прописао своде уредбе и наређења, којима је дао снагу
закона. 3
Једна од мјера којима ое хтјело уклонити траг италијанске окупације а истовремено показати „благонаклони" став према народу би1 Немачка
обавјештајна
служба,
књ. IV, Београд 1965, 913;
РСУП—Т,
;>8уог(3« раг1у и »Ба§§ег раг{;у« — Цвилингер је прије рата живио у Сарајеву,
гдје је имао своју радњу. „Др Волмар" и Цвилингер су истовремено погинули од
једне партизанске засједе у октобру 1944. на комуникацији Котор — Цетиње.
2 АИИ—Т, I X 2—11 (43), Проглас Кајпера од 30. септембра 1943; Исто, I X
2—15 (43), Проглас Кајпера од 1. новембра 1943.
3 Лист уредаба Самосталне фелдкомандантуре за Црну Гору и Боку бр.

1 од 20. н о в е м б р а 1943. и бр. 6 од 1. м а р т а 1944.
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л:о је рзспуштање италијанских затвора и концентрационих логора у
Бару и на Мамули, односно Превлаци.4 Највећи број интернираца и политичких затвореника )је том приликом п у ш т е н на слободу, уз гаранцију општинских власти или без ших, док је извјестан број интерниран у Њемачку. 5
Неки четнички фактори покушали су да утичу на Њемце да пусте на слободу „само сиа лица која су се истакла као борци у антикомунистичком покрету" и она „која нијесу опасна за јавни ред и поредак те која су способна да сјуггра наставе борбу проггив комунизма". 6
Њемци, међутим, нијесу уважили ове четничке сугестије, тако да се
на слободи нашао и знатан број припадника и присталица народноослободилачког покрета. Истина, сви који су том приликом пуштени
на слободу морали су потписати обавезу да ће нодити бе1скомпромисну
борбу против комуниста и „свих оних елемената у Црвој Гори, који
угрожавају мир и ред као и личну имовиноку сигурност" и да ће лојално сарађивати са шемачким окупационим вла1стима.7 Али, и поред
тога, највећи број припадника народноаслободилачког покрета, који
је том приликом пуштен на слободу, поносао се прикључио' покрету.
Како је, међутим, .народноослободилачки покре(т у Црној Гори у
то вријеме добијао широки замах, шемачки окупатор ј е у ноћи 6/7
новембра 1943. године ухацсио велики број родољуба на окупираном
подручју, а затим их отласио за таоце.8 Фелдкомандант Кајпер ј е затим објавио упозореше да ће приликом 1сваног напада на припадншсе
шемачких оружаних снага или колаборационисте извршити репресалије, при чему ће за шаког убијенаг шемачког во[јника бити стријељано 20, а за рашеног 10 талаца, док је за убијање односно рањавање
истакнутих колаборациони!ста предвиђено стријељање 10, односно 5
талаца.9 На бази ове одлуке њемачки окупатор ј е у Црно'ј Гори извршио мно^га стријељања. 10

Формирање

жандармерије

и „Народне

милиције"

у

Њемци нијесу имали довољно снага да посједну 'Сва мјеста у којима су Италијани држали своје гарнизоне, већ су само запосјели приморски појас и важније градове у залеђу: Цетиње, Подгорицу, Даниловград и Никшић. Њемачке оружане мнате, као сшална посада,
биле су јачине до једне дивизије. Оне су Ш1В|ремен|о предузимале опе4 АИИ—Т, I X 2—11 (43) и I X 2—15 (43), Прогласи Кајпера од 30. септембра
и 1. нов-ембра 1943.
5 Др Душан Живковић, н. д ј . , 282—283; Милосава
Максимовић-Вуковић,
У вртлогу мука (дневник), Титоград 1962, 113—1124.
6 АИИ—Т. I X 16—96 (48), Писмо Суда за заштиту народа Команди мјеста
њемачких оружаних снага у Подгорици бр. 1167/43 од 30. септембра 1943.
7 Исто, X, 2—1 (44).
8 Исто, IX, 2—19 (43), Проглас Кајпера од 12. новембра 1943.
9 Исто.
10
Видјети: 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОБ у Црној
Гори
1941—1945, Хронологија догађаја, 484, 469, 472, 474, 487 543', 583, 585, 591, 593 и 631.
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рације дуж главних комуникација, уз ангажовање >снага које су биле
стацисниране ван територије Црне Горе.
Због помањкања сопствених јединица за борбу против народноослободилачког покрета, Њемци су тражили сарадњу међу домаћим
контрарев1олуционарним снагама, ^које су ДО' тада сарађивале са италијанским окупатором. Зато су одлучили да од тих сната формирају
жандармерију и „Народну милицију", које би имале статус помоћних
одреда у борби против свих „непријатељоких елемената".11
Командант њемачких оружаних снага генерал-мајор Кајпер објавио је 20. октобра 1943. године проглас којим ј е позвао> 1све бибше ж а ндарме и остале грађане од 18 до 40 година старости да ступе у Црношрску жандармерију. Организацију жандармерије он ј е по^вјерио капетану Дејану Билићу.12 Командна жандармерије образована је 4. новембра 1943. Одмах затим, 6. новембра Кајпер ј е ноиим трогласом позвао грађане Црне Горе да ступају у „Народну милицију" и жандармерију.13 За команданта жандармерије по!стављен ј е артиљеријски мајор Перо Ј . Марушић, један од истакнутих четничних команданата,
који се оредином 1942. го(дине разишао са Бајом Станишићем.14 у
другој половини 1944. године за команданта жандармерије постављен
је мајор Димитрије Бољевић, бивши командант четничке жандармерије, и командант 1. батаљона Зетског четничког одреда.15 Марушић је
11. новембра 1943. издао наредбу у којој ј е истакао да ј е дужност свакога лојалног и за оружје способног грађанина „са солидним националним ваепитањем" да стуПи у редове жандармерије. 16
'Њемци су предвидЈЈели да се у, оваком срезу формира по један
жандармеријски батаљон, јачине око 500 људи, с тим пгго „са смањивањем опасности од комуниста, смањивали би постеиено и ту наору4 жану )анагу".17 Њемачки окупатор је рачунао да ће на тај начин у
квислиншким формацијама моћи да ангажује 7.500 људи, тј. око 6.000
& у жандармериј|и и око 1.500 у милицији.18 Међутим, он у томе није
успио. Жандармерија је формирана у срезовима које ј е контролисао
окупатор. Од тих ената формирано ј е шест жандармеријских батаљна, и то: Бококото|раки (камандант капетан Оимеон М. Абрамовић, а
од средине 1944. године капетан Саво М. Поповић^^Ба^ски^гапета!1
Радојица Рончевић), Цетињски (мајор Бошко ПетричешЖуТТГбдгбрички (капетан Илија Иваноеић), Даниловградски (капетан Душан Ми11 АВИИ, Фонд њемачке архиве, К . 27—14, бр. рег. 2/10, Писмо Фелдкомандантуре Љубу Вуксановићу од 3. новембра 1943.
12 АИИ—Т, I X , 2—12 (43).
13 Црногорски
вјесник бр. 4 и 5, од 10. и 13. новембра 1943.
14 Глас Црногорца
бр. 5, од 13. новембра 1943.
, 5 АИИ—Т, X
16—94 (44), Наредба Команде жандармерије Цетиње бр.
2623 од 14. октобра 1944.
16 Црногорски
вјесник бр. 6, од 17. новембра 1943.
17 Исто; АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека
Врховној команди бр. 206 од 20. октобра 1943.
, 18 А В И И , Ч А , К њ и г а примљених депеша ЦГ—4, Депеша Врховне команде
бр. гг 912 од 21. новембра 1943.
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латовић), и Никшићки (капетан Петар Драшковић).19 На елободној
територији жандармеријеке јединице нијееу могле бити формиране,
али еу од четника еа тот терена формирана два жандармеријска батаљона, и то: Шавнички (командант капетан Иван Ружић) и Колашиноки (поручник Миљан Мандић), који су били стационирани у Никшићу.20 Бројно стање жандармерије је варирало, али је увијек било
Испод 3.000 људи. ЈединО' је Подгорички батаљон прешао' предвиђену
норму, тако да је почетком марта 1944. године имао 616 људи.21 Од
осталих јединица јединс ј е Цетињски могао> имати колико ј е износила предвиђена норма, тј. око 500, док су остали имали знатно мање
људи (Бококоторски батаљон имао' је 326, Даниловградски 225, Шавнички испод 200, а колашински још и мање).22 Жандармерију су претежно оачињавали бившји југословенски жандарми, који су се до^ тада
налазили у четничкој служби, затим активни официри и подофицири
бивше југословенске војске који су готово сви били у четничкој организацији, као и други четници. Четници су уопште масовно' улазили у
жандармерију, а сво људство некадашње 2. дурмиторске бришде Ивана Ружића које ј е и даље ооталом на четгаичким позицијама учинило
се, на челу са својом командом, у 'Шавнички жандармеријски батаљон.23 Четници и официри когји су ушли у жандармерију изјављив^али су да су то учинили по наређењу и одобрењу Драже Михаиловића.24 Тако- је Подшрички жандармеријони батаљон имао' у свом саставу 31 официра, 254 активна и резервна подофицира и 331 каплара и
редова, док су Даниловградски батаљон сачињавали: 9 официра, 40
подофицира и 176! редова.25
&
Њемачки окупатор ј е ра(дио и на формирању 'милиције, мада јој
је придавао мањи значај неш жандармерији. Он је рачунао да у ј е динице милиције укључи до 1.500 људи, и у томе 'је успио.26 У погледу формирања милиције окупатор се ограничио само на цетињски
и барски орез. Крајем 1943. и почетком 1944. године формирана су три
територијална батаљона, јачине укупно 1.410 људи, и то: Црмнички
(608 људи), Ријечки (457), Милицијкзки батаљон — Будва (345), и један
мобилви, под називом Први цетињ!ски батаљон милиције, који ј е у
19 Црногорски
вјесник бр. 18, од 29. децембра 1943, 6; и бр. 67, од 8. августа
1944, 3; АИИ—Т, X 1в—61 (44); Црногорски
вјесник бр. 17, од 25. децембра 1943,
6; АИИ—Т, X 16—3 (43); Исто, X 1в—31 (44); Исто, X 16—18 (44).
20 АИИ—Т, X 16—191 (44), Извјештај И. Ружића команданту жандармерије
Цетиње од 1. јуна 1944; АВИИ, ЧА, ЦГ—В1—071, Наредба М. Мандића командиру
Морачке жандармеријске чете (без датума).
21 АВИИ—Т, X 1в—22 (44), Извјештај Подгоричког жандармеријског батаљона Команди жандармерије од 7. марта 1944.
22 АВИИ, ЦГ—В—800, Бројно стање Рисанске жанд. чете од 19. децембра
1943; Исто, ЦГ—В—801, Извјештај Тиватске жанд. чете од 19. децембра 1943; Исто,
ЦГ—В—802, и з в ј е ш т а ј Которске жанд. чете оД 20. децембра 1943; Исто, ЦГ—В—799,
Извјештај Херцеговине жанд. чете од 19. децембра 1943; АИИ—Т, X 1в—3.1 (44),
Извјештај Даниловградског жанд. батаљона од 25. априла 1944.
23 АИИ—Т, X 1д—5 (44), Проглас Ивана Ружића грађанима града Никшића
од 27. априла 1944.
24 АИИ—Т, X 1в—158 (44), Препис извјештаја капетана бојног брода Шошкијевића Д. Михаиловићу од јуна 1944 (оригинал се налази у АВИИ).
25 АИИ—Т, X 1в—22 44), Извјештај Подгоричког жандр. батаљона команданту жандармерије од 7. марта 1944. Исто, X 1в—31 (44), Извјештај Даниловградског жанд. батаљона команданту жандармерије од 25. априла 1944.
26 РСУП—Т, »Ва§§ег« група, Додатак „С".
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свом саставу имао 375 људи. 27 За разлику од Црмничког и Ријечког
батаљона, код којих је у погледу број.а четнички расположених људи
и сепаратиста била успостављена извјесна равнотежа, Први цетињски
батаљон био је претежно састављен од еепаратиста, док еу у Милицијоком батаљо^Ну у Будви преовладавали четници.28 Осим Првог цетињеког, формирани су Други цетињски, два комбинована, Резервни,
Кадровски и Ђачки батаљон. али су ови мобилни батаљони били повремени — једни се расформирају, други се формирају, а људство се
прелива из једних у друге, цопуњавајући ее и из т е р и т о р и ј а Ј Ш И Х
таљона, тако да се укупан број милиције није повећава.о.29 Подаци о
броју припадника не говоре много, поготово за териториј,алне батаљоне, јер је ради требовања (храну су добијали од Њемаца) бројно
стање увијек приказивано максималцо, док се за акције против јединица НОВЈ ,није могло> рачунати ни на пола од тога.30
Милиција није имала посебну команду као жандармерија, већ (су
се њени батаљони у појединим акцијама потчињавали њемачк^им јединицама. Народна управа је имала поеебан ресор за милицију, али
практично над њом није имала никакву 1власт.
Борбена вриједност милиције била је на врло ниском нивоу. Јер
док су жандарми били претежно фанатизовани четници—антикомунисти, милиционери су већином тежили да избј.егну сваку војну обавезу и нерадо су одлазили са територије своје општине.31
И жандармериј а и 1милиццја биле 1оу директно падређене њемачким
оружаним снагама и, почев ад 1. јануара 1944. године, морале су након
оваких десет дана поднијети 1извјештај о авом раду Самосталној фелдкомандатури на Цетињу. 32
Жандармерија и милиција учествовале су у акцијама против јединица НОВЈ и лартизанаких одреда само у заједници с њемачким
јединицама.53 Изузегно, по одобрењу надлежне њемачке команде, жа27 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—492, Телеграм Б л а ж а Гојнића Народној управи од
9. јануара 1944; Исто, ЦГ—В—507, Извјештај Команде милиције — Будва команданту националних трупа од 20. фебруара 1944; АИИ—Т, Ц 1—8 (44), Извјештај Ријечког националног батаљона Народној управи од 19. фебруара 1944; Ђ .
Вујовић, Пораз квислинга
у Катунској нахији марта 1944, ИЗ бр. 4, 1964, 669.
28 Исто; АИИ—Т, X 1в—61 (44), Писмо Б л а ж а Гојнића Војиславу Гојнићу
од 9. јануара 1944.
29 Ђ. Вујовић, н. д ј . , 669'—699.
"" АВИИ, ЧА, ЦГ—В—492, Телеграм Бл. Гојнића од 9. јануара 1943; Исто,
ЦГ—В—528, Списак 2. чете Ријечког батаљона које није извршило наређење пов.
бр. 43 од 6. марта 1944.
31 АИИ—Т, X
1в—14 (44), Извјештај Горњоцрмничке жандамеријске чете
команданту Националних трупа од 21. марта 1944; Исто, X 1в-^17 (44), ИзвЈештај Ријечког националног батаљона команданту Националних трупа од 28. марта 1944; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—528, Списак људства 2. чете Ријечког нац. батаљона
које није извршило наређење пов. бр. 43 од 6. марта 1943.
32 АВИИ, Фонд њемачке архиве, К. 27—Ц, бр. рег. 21110, Писмо Фелдкомандантуре Љубу Вуксановићу од 3. новембра 1943; Исто, Допунска четничка
архива, ЦГ—Х-ч2&70, Обавјештење Команде нац. трупа Цетиње команданту 1.
цетињског нац. батаљона бр. 1150 од 26. априла 1944.
33 АИИ—Т, X 16—3 (43), Наређење команданта Подгоричког жанд. батаљона Кучко-братоношкој жанд. чети од 27. јануара 1944; Исто, X 1в—31 (44),
Извјештај Даниловградског жанд. батаљона команданту жандармерије од 25.
априла 1944; Исто, X 16—312 (44), Заповијест командира Барске жанд. чете за 14.
мај 1944.
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ндармеријске чете су учествовале у акцијама против партизана и без
њемачких јединица.34
О наоружању и издржавању ж а н д а р м е р и ј е и: милиције (плата,
и!схрана, одјећа и обућа) старала се Самостална фелкомандантура на
Цетињу — Одјељење IV А.35 Међутим, у ноштеду снабдијевања жанцармерија је била фаворизована у однасу на милицију. Поред осталот,
жандармеријски официри и фодофицири од кШгаг почетка примали
су мјесечну плату унапријед, док су офипцри и подофицири милиције
примали само војничке дневнице, које су издаване дасетодневно, и у
укупном износу биле су мање од плата у жандармерији. То нитање |је
разматрала Наро1дна управа, па је предложила Фелдкомавдатури да
се у погледу плата милиција изједначи са жандармеријом, сматрајући
да би то „омотућшго ефикасну борбу против комунизма". 36
Народна

управа

Основна девиза њемачког окупатора у Црној Гори била је борба
против иомунизма, односно народноОслободилачког покрета.37
Приликом доласка у Црну Гору тлавнокомандујући њемачких
снага (генерал-мајор Кајпер) изјавио је да њемачки окупатор у Црној
Гори нема никаквих територијалних или политичких претензија, већ
да је његово присуство условљено једино војничким потребама Европе.38 Та девиза је поновљена у неколико наврата и касније. Н0' и поред тога што их ј е Црна Гора интересовала у првом реду 1са војног
аспекта, Њемци су настојали да створе једну марионеиоку владу преко које би окупили домаће контрареволуционарне снаге за борбу против 1народноо1слободилачког покрета чиме, би, разумије 1се, и ојачали
своју власт у Црној Гори. При томе су жељели да иакључе разне контрареволуционарне покрете коди су имали политичку обојеност. За
њемачког окупатора било је основно да домаћи сарадници буду освједочени антикомунисти, а све о1стало требало је да отпадне. Због таквог начелног става Њемци нијееу хтјели да прихвате 1нм пожрет Драж е Михаиловића, ј©р су зазирали и од његових великосрпских стремљејња и од околности да би им један такав покрет, у случају савезничког искрцавања, могао представљати неугодног цротивника.39
34 Исто, X 1в—22 (44), Извјештај Подгоричког жанд. батаљона команданту
жандармерије од 7. марта 1944.
35 АВИИ, Фонд њемачке архиве, к. 27—Ц, бр. рег. 2/10, Писмо Фелдкомандантуре Љубу Вуксановићу од 3. новембра 1943; АИИ—Т, X 2—12 (43), Обавјештење Фелдкомандантуре Народној управи, ТГ бр. 1526/44 од 20. марта 1944.
36 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—18/13, Запи ник 19. сједнице Народне управе од 23.
с
децембра 1943.
37 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека 2. Михаиловићу бр. 206 од 20. септембра 1943; АИИ—Т, I X 2—12 (43), I X 2—13 (43), I X
2—16 (43), I X 2—17 (43), Прогласи Кајпера од 30. IX, 20. X, 1. X I и 6. X I 1943.
38 АИИ—Т, I X 2н—16 (43), Проглас Кајпера од 1. новембра 1943; Црногорски
вјесник бр. 2, од 3. новембра 1943.
39 АИИ—Т, X 2—11 (44), Њемачки проглас под насловом Грађани и сељаци
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Горе

(без д а т у м а ) .

Према црногорским 'сепаратистима њемачки окуххатор је имао т о _
лерантнији стаз, прије свега због тога што су они били малоброј'н^ји
;те су зато представљали мању опасност, као и због то-га што су т е _
жилм осамостаљивању а јдијелом и отцјепљен.у од југославеноке
жавие заједнице, што се такође падударало са дотадашњом њемачЈ^^
тенденцијом о разбијању Југославије.
Међутим, с обзиром на развитак међунарадне, ситуације, са а е _
зничку дефанзиву на свим фронтовима и јачање народнооелобо,^.
лачкаг покрета у Југоелавији, њемачка Команда за Југо-исток ј е т е _
жила да обједини све ко1нтрареволуционарне енате у Србији и Ц'РЈЈ 0 Ј
Гори, кано би се јединице НОВ магле .што ефикааније протјерати ; и з
Црне Горе. 40 Приликом
једне посјете Цетињу, министар Рајха з а
Југо-исток др Херман Нојбахер ј е изјавио да није важно да ли
Црна Гара бити бијела или зелена, важЈНО' ј е да не буде црвена. 41 1г,0д
тим геслом њемачки окупатор је радио< у Црној Гори на уклањању ј а _
за између великосрпских и еепаратистичких снага и на њиховом о-^је_
дињавању у борби против народноослободалачког покрета. Да би т 0
постигли, Њемци су одлучили да заобиђу водеће личности, како 1међу четницима тако и међу оеларатистима. У том смислу они су се ц 0 везали са четничним диеидентима ЈБубам Вуксанавићем, Војислађом
Ненадићем, Арсом Петровићем и другим.42
ЈБубо Вуксаногаић ј е у вријеме њемачке окупације постао' јједан
од најистакнутијих сарадника окупатора. Вио је члан четничке групе
војводе Вуха, а учествоеао је и на СолунЈаком фронту, у I свјетсжом
рату. Као такав, иначе правник по образовању, за вријеме Краљевине
Југославије покривао ј е разне важне положаје. Таио, на примјер, био
ј е оиружни начешник у (Пећи, памоћник повјереника 1за .аграрну реформу и инспектор Министарства пољопривреде, а извјеано вријеме
држао је адвокатуру. У вријеме тринаестозулснаг устанка и п о с л и ј е
њега, заједно са Милутином ЈеЛићем и другим реакционарним грађанаким политичарима и официрима бивше југословенске војске, истакао , се у организовању борбе против народноослободиличког п о к р е т а
у андријевичком ерезу. У току 1942. године лостао ј е члан Глав1К»г
националног одбора за срез андријевички, али је 3. новембра исте гоДине иступио из њега. Дошао ј е у сукоб и с Павлом ЂуришгЉем- У
првој половини 1943. године радио ј е за њемачку обавјештајну слул<бу
преко' Јозефа Цвилингера, а касније и преко др Крамарца (Кгат# г 2 )
и Ота Мајера (ОИо Мауег). ИмаО' ј е удјела и у хапшењу Павла Ђур и ~
шића, у мају 1'943. године.43
На другој етрани, Њемци еу наредили да се расформира К а т у н с к а
бригада Крста Поповића. Њега су, међутим, као истакнутог вођу сеН. №ићасћег, 8опаегаиИаг§ би^оз! 156.
Црногорски
вјесник бр. 8, од 29. јануара 1944.
42 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека В . ЛУ~
качевићу бр. 198 од 18. октобра 1943; Исто, Депеша Р. Перхинека Врховној команди бр. 207 од 20. октобра 1943; РСУП—Т, »8\УОГ(1« Раг1у; АИИ—Т, I X 16--9 5
(43), Четнички обавјештајни извјештај од 27. септембра 1943 (препис).
« РСУП—Т, >,8\уогс1« Раг1у и »Оа§Еег« раПу.; Црногорски
вјесник бр. 8.
од 24. новембра 1943, 3.
40
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[араписгги оставили без иканве званичне функције, а за тим су успотавили контакт са неким другоразредним личностима из табора сегаратиста.44
Њемци су инсистирали да се великосрпски елементи у Црној Гои и сепаратисти измире и епоразумију око формирања квислиншке
праве, око' ^ко^је би се окупљале <аве контрареволуционарне снаге за
орбу проггив народноослободилачког покрета. Под притиском Њема(а, ЈБубо Вукоаноеић и Војислав Ненадић су у том смислу повели преоворе са сепаратистима и тражили да се одржи састанак на коме би
е потписао споразум. Привремено вођство Црногораке федералисти:ке Јстранке, тдаје ј е изабрано у међувремену (у октобру 1943), делеирало' ј е на тај са^станак своје представнике на челу са Новицом Ра;овићем. Међутим, састанак није донио никакав резултат, јер прегозарачке стране нијеоу могле да се нагоде у погледу лодјеле ресора, а
хосебно око цредсједничког положаја. 45
Министар Рајха за Југо-исток X. Нојбахер, био ј е принуђен да
[нтервенијше и пооредује у измирењу велик1осрпских санга и Сепара'иста у циљу формирања Народне управе, па ј е у октобру 1943. хино дошао на Цетиње. Међутим, његова 1се мисија такође завршила
[еуспјехом. 46
Њемачки окупатор ипак ^није одустао од евоје намјере, па 1су се,
[од његовим притиском, ове двије политичке групаццје поново нашле
;а преговарачким столом. Том приликом је потписан споразум који је
адржао 10ве оавовне тачке:
1) Борба цротив комуниста и ових еубверзивеих елемената;
2) борба против свих 1страеих утицаја;
3) искључење сваке партијске политике и
4) завођење реда и мира у земљи. 47
Пошто- је споразум потписан да би се могла формирати Народна
тграва, потписници су утаначили да *се постављање чиновничког ка(ра, укључујући ту и полицију, изврши на бази равноправвости. 48
Њемци су овај споразум прихватили и одобрили, а затим су притупилИ формирању Народне управе. Народна управа ј е формирана
гочетком новембра, али ј е њено званично увођење у дужност изв|рпено 10. иовембра 1943.
У Народну уцраву (Народви управни одбор) ушли су: ЈБубо Ву
зсановић (предсједник и ре!сор за унутрашње послове), Војислав Негадић (финансије) и Саво Радоњић (провосуђе), као представници веБикоарпаких анага, а привремено вођство Црногорске федералистичке
ггранке, на овојој проширеној сједници, делегирало у Народну упра44

Црногорски вјесник бр. 4, од 10. новембра 19*43.
АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3. Депеша Р. Перхинека Врхов[ој команди бр. 207, од 20. октобра >1943; РСУП—Т, Доказни материјал за Јова
1оповића и др.
46 Н. Иеићасћег, 8оп<1егаиИга§ бМон!, 150.
47 АВИИ, ЦА, ЦГ—X—69, Записник 40-те сједнице Народне управе од 17.
трта 1944; Црногорски вјесник бр. 14, 20. II 1944, 1.
48 АВ.ИИ, Фонд њемачке архиве, к. 27—Ц, бр. рег. 13/10—2, Писмо Љ.
Зуксановићу Фелдкомандатури Цетиње бр. 237 од 24. јануара 1944.
45
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в-у Живка Анђелића (замјеника предсједника), Беогдана Ивановића
(поште, оаобраћај и јавни радови) и Митра Поповића (реоор за милиПЈију).49 Поред гаих, у Народну управу су ушли: др Љубомир Бараћ (социјална политика и здравље), који :је у ствари био љотићевац,
Обрад Новаковић ((хултура, штампа и пропаганда), ноди ј е за вријеме
окупације Италије радио у [италијанокој служби у Боки Котарској, и
као цредставник Муслимана Хаоан Згаиздић (заступник без гаортфеља). 50
Надлежност Народне управе протезала се и на Боку и Санџак.
Међутим, пошто су њемачке и квИслиншке сиаге у Санџаку и оне у
западногј Црнод Гори биле раздвојене партизаЦским фронтом, односно
слободном територијом, убрз!о се показало да надлежност Народне
управе не може да се цротешне на Санџак. Самостална фелкомандантура на Цетињу обавијестила је Народну управу да Санџак, збот тих
разлага, остаје у надлежности штаба 2. армије, оа ће :према томе бити
издвојен и из буџета Народне управе.31 Из истих разлога ни Хасан
Звиздић, који је живио у Санџаку, није мотао да дође на Цетиње да
прими дужност, па је вишИ еавјетник њемачке Бојне управе др Ханке,
на за,хтЈ1ев Нојбахера, издао Народној управи налог да умјесто Звиздића изабере новог члана, као представника Муслимана.52 Укључивање
представника Муслимана у Народну упрву имало је, поред оеталог, за
циљ да се они на тај начин падстакну на веће ангажовање у борби
против народноослободилачког покрета.53 За избор у Народну управу
узимана су у обзир два представника Муслимана, и то Хасан Мећикукић, трговац из ПоДгорице, и Јусуф Шлаковић, предсједник опхптине мркојевићке (барски срез). Сепаратисти у Народној управи залагали су се за Мећикукића, који је био члан Мјесног привременог националног комитета у Подшрици (априла 1941). Међутим, еви о>стали
чланови Народне управе, били 1су за Шлаковића, па је он и изабран
за члана Народне управе, а за Мећикукића је одлучено да се постави
за помоћника при неком ресору.54 Међутим, Шлановић није присуствовао ниједној сједници Народне упраее, тако да сЗе &с1о није ни
био њен члан.
Нарадна управа ј е била састављена од представника најреакцианарнијих група и као таква је њемачкам акупатору одано служила у
борби против народноослобадилачког покрета. Приликом увођења у
дужност Народна управа је донијела свој програм, чије је основне
смјернице објавила у неколико наврата у овојим прогласима народу
Црне Горе. Поводом преузимања дужности она је позвала црногорски
49 Црногорски вјесник бр. 4, од 10. новембра 1943; РСУП—Т, Доказни материјал за Ј о в а Поповића и др.
50 Црногорски
вјесник бр. 4, од 10. новембра 1943.
51 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—84, Писмо Фелдкомандантуре Народној управи бр.
1787 од 1. априла 1944.
52 АВИИ, Фонд њемачке архиве, Писмо др Ханкса предсједништву Народне управе тгб бр. 55/44 од 5. јануара 1944.
53 Исто, ЧА, ЦГ—X—31, Записник 34. сједнице Народне управе од 15. фебруара 1944.
54 АВИИ, Фонд њемачке архиве, к. 27—Ц, бр. рег. 12/10, Записник 28. сједнице Народне управе од 22. јануара 1944.

народ на „крајњу лојалност и исправ.ност према њемачкој оружаној
сили, у борбу до краја против комуниста, против свих субверзивних
елемената, као год и противу сваке спољне пропатанде и покушаја
да нас са Њемачком завађа и наш народ истријеби".55 Она је том приликом позвала црноторски народ и да је слијеДи и да јој у том погледу
пружи подршку и помоћ. У истом прогласу је истакла да су њемачке
орЈокане снаге ушле у Црну Гору не као непријатељ, па чак ни као
окупатор, већ као пријатељ „да уз своје ратне задатке помогне и
нама да на уцвијељеној свој01ј груди васпоставимо живот и ред". 56
У једнЈом ка1снијем црогласу Народна управа је поновила да је
њен основни циљ и задатак „да са њемачким снагама води борбу
против комуниста све до њеног истребљења". 57
У свом раду Народна управа се ревнооно придржавала начела која ј е изнијела у овим прогласима.
Однос

њемачког

окупатора

и Народне

управе

Још прије ззаничног увођења у дужност Народна управа је саставила пројект споразума са њемачком окупационом влашћу, који
је имао 18 тачака, и доставила га Само^сталној фелдкомандатури на
разматрање и одобрење.
У про јекту споразума Народна управа је као о1сноино тражиЛа да
њемачке оружане снаге протјерају јединице Народноослободилачке
војске и партизанске одреде са територије Црне Горе, при чему би им
милиција и жандармерија пружиле помоћ, ; како би јој се на тај начин
омо1гућило да ва „очишћеним подручјима" успостави своју редовну
власт. 58 Народна управа је живгјела у илузији да ће имати неку сувервну власт, па ј е тражила да јој се 'омогући да буде заступана у иностранству и да са сусједним земљама може закључити трговинске
уговоре, да пошаље свога посланика Недићевој влади, да јој се одрбре
новчава средства у виду зајма, (како би, поред осталог, могла да обезбиједи исхрану станонништва), да !Ј0'Ј се ставе на располагање приходи од мовопола, пореза и царина, да се, изврши исправка граница према Албавији и да се Улцињ и друга мјеста поврате Црној Гори, и, најзад, да се милиција и жандармерија ставе под њену управу, а Фелдкомандатура да обезбиједи средства за њихово 0'државање. 59
Фелдкомандантура је 3. новембра 1943. послала одговор предсједнику Народне управе Љубу Вуксановићу:
„Подаошење пројекта једног споразума доказује да Управни
Одбор потпуно игнорише чињеницу да ј е земља Црна Гора посједнута
АИИ—Т, I X 1а—21 (43), Црногорски
вјеспик бр. 5, од 13. новембра 1943.
Исто.
57 АИИ—Т, I X 1а—30 (43), Проглас Народне управе поводом Божића 1943.
58 АБИИ, Фонд њемачке архиве, К. 27 — Ц бр. рег. 2/10, Писмо Фелдкомандантуре Љубу Вуксановићу од 3. новембра 1943.
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њемачком војном ОИЈГОМ и положај Фелдокандантуре напрам Управном Одбору.
Између њемачке војне силе и Управног Одбора не може се склапати никакав споразум ни уговор, пошто њемачка војна сила, као
окупатор,
издаје само наређења и доноси мјере.
Ако ј е њемачка војна сила напустила — супротно ранијем окупатору, :италијанс1кој држави — вршење управе над земљом Црном
Гором, и ограничила се на то да једино путем војне управе надзире
новостворену државву управу, у томе >се огледа само' особита предусретљив10ст и доказ повјерења њемачке војне оиле према Управном
Одбору.
Ова предусретљивост и повј ерење њемаЧке војне силе треба
овакога дана изнова да буду оправдани дјелотворним, лојалним и доследним радом, и то је најотменија дужност и задатак Управног одбора, свих чиновника, намјештеника и радника, жандармерије и милицијо'\б"
Иако о- потписивању гаоразума, очито, није могло бити говора,
занимљив је одговор Фелдкомандаатуре на поједипе тачке овог пројекта. Доносимо их оним редом како их ј е саопштила Фелдкомандантура.
У погледу тражења да њемачке трупе „10чисте" територију Црне
Горе Фелдкомандавтура ј е одговорила да се то1 само по оеби разумије,
као што се по себи разумије да милиција и жандармерија „има оштро
и бевобзирно свим даојим силама помагати њемачку ш ј н у силу у борби против свих непријатељских елемената и да ће Управни одбор
у очишћаним подручјима усшжтављати редовну власт". 61
На тражење Народне управе да се милиција и жандармерија
ставе у њену надлежно1ст а да њемачке оружне снаге обезбиједе средства за њихоио издржавање, Фелдкомандантура ј е одговорила: „Њемачка оружана сила наредила
је успостављање милиције и националне жандармерије. Милиција и жандармерија подређене су њемачкој
војној сили. За исхрану, снадбијевање, одјећу и плату брине се њемачка војна сила". 62
Посебно :је карашзтаристична изјава Фелкомандантуре у вези са
суверенитетом Народне управе. О томе ое у писму каже:
„Њемачка сила сама својом вољом наредила де да се образује
један Управни одбор, који има водити управу земље. Тиме је њемачка
В'0|ј|на оила цранијела суверена 1права на Управни одбор, и она су ограничена само- надзором који врши војна управа.
Како ће 'Овај надзор бити вршен и најшто се он све протеже, то
ће бити изражено у једном општем Упутству, или ће од случаја до
случаја бити одлучено". 63
У вези са тражењем у погледу заступања у иностранству Фелдкомандантура ј е одговорила да НарОдна у1права неће бити застутпана
60
61
62
63

Исто.
Исто.
Исто. ЈДСТ0.

у иностранству, а питање тртовинских уговора са сусједшш земљама
одложено је за касније да се испита.64
Фелдкомандантура ј е негативно одговорила и у погледу траженог зајма:
„Не постоји обавеза Н>емачко:г Рајха да стави Управном одбору
на расположење новчана средства у форми -једног зајма.
Па ипак њемачка војна сила трудиће се да подмири финавсијске
потребе земље. Она себи задржава право да ствар на одређен начин
регулише". 65
Што се тиче финансијског пословања, прихода од монопола, пореза и царина, као и ис-правке траница, Фелдномандантура је, одговорила:
„Као год и управа, и финансијско пословање стоји под надзором
Војне управе.
Приходи од монопола, пореза и царине стоје на расположењу
Управном одбору. Солана у Улцињу засада припада Албанији. Предложена ј е исправка границе и треба сачекати одлуку". 66
Посебно |је карактеристичан став Фелдкомандатуре према односима Народне управе и Недићеве владе, односно захтјеву Народне
управе да јој >се дозволи да код Недићеве владе има свог посланика.
О томе се кажје: „Изашиљање заступника Недићевој :в.лади у Ееограду
не долази у обзир. Одржавање везе са Србијом, која је такође по1сједнута њемачком ;в1одном силом вршиће се путем њемачке војне силе,
а везе са Недићевом владом помоћу њемачке Војне, управе, одаосно
преко посебног фиреровог комесара за ЈугоИсток, посланика др-а Нојбахера". 67
На крају, у погледу иохране становништва Фелдкомандатура је
истакла да ће то обезбиједити средствима „која јој стоје на расположењу". 68
Писмом од 3. новембра Фелдкомандатура је предала „власт" Народној управи.69
Фелдкомандатура је нашла за потребно да Народној управи још
једним писмом и потпуније објасни неке своје сгавове, у првом реду
у вези с правом надзора. У том документу се каже да Народна управа
има право да издаје наредбе са занонаком снагом, али прије
њиховог
објављивања треба прибавити пристанак Фелдкомандатуре. Такође је
требало доставити Фелдкомандатури на одобрење — прије објављивања, ОДНОС1НО спровођења у дјело — и све наредбе политичког, па чак и
финансијског карактера. Истовремено, Фелдкомандатура је наредила
Народној управи да се одмах позабави питањем враћања у службу
оних чиноеника које је својевремено пензионисала италијанска упраИсто.
Исто.
.
86 Исто.
67 Исто.
68 Исто.
69 АВИИ, ЧА, ДГ—X—18/1, Писмо Фелдкомандантуре Љубу Вуксановићу од
6. новембра 1943.
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ва, а да се за овако ново поетављење или отпуштање из елужбе виших чиноеника претходно прибави мишљење Фелдкомандатуре. Народна управа је .такође била обавезна да у најкраћем рску обавијести Фелдкомандатуру о начину вођења персоналних питања појединих ресора, а шефови ресора морали оу поднијети на одобрење списак
цијелот административног особља.70
У току овога постојања Народна управа се морала строго придржавати упутстава. Сва писмена акта која је до-носила: одлуке, наредбе, прогласе, па чак и записнике својих сједница, морала је пзднијети на одобрење, а затим поступити по примједбама Фелдкомандатуре.71
Народна управа је, дакле, била оруђе у рукама окупатора.
Мјере Народне

управе

против

НОП-а

Као што је и исггакла у свом програму, Народна управа је за све
вријеме свог постојања водила бескомпромисну борбу за рачун њемачког онупатора против народноослободилачкот покрета.
Већ сјугградан по званичном ув(ођењу Народне управе у дужизст,
њен члан ресора за „вародну одбрану" потпуковник Митар Попсвић
издао1 је проглас којим ј е ове официре и подофицире бивше југословенске и црногорске војске позвао да ступе у службу окупатора ради
борбе против народноослободилачког покрета.72 Овај позив није дао
жељени резултат ; па је Народна управа на својој сједници од 18. »озембра 1943. одлучила да 1се сви официри са подручја Црне Горе, као
и сви грађани који нијесу приступили „националној служби", уклсне
из срвдине у којо:ј живе „као штетни за извођење Јорганизације борбе
против партизанске акције". 73
Испоставило се да се велики број не само официра него ни других грађана 1који оу чак и потписали обавезу за борбу против НОП-а
није одазвао разним позивима Народне управе. Под паролом да „у
данашње еријеме не може бити неутралаца већ само' два фронта. ;националистички и комунистички, те онај ко није с нама противу нас
је", Народна управа је на сједници од 23. децембра 1943. одлучила да
се сви такозвани неутралци одмах лише слободе и да се од њемачке
војне команде затражи да се интернирају, а ако с.у државни службеници или пензионери да се. одмах отпусте из службе односно да им се
Исто.
АВИИ, ЧА, ЦГ—X—18/2, Записник 1. сједнице Народне управе од 10. новембра 1943; Исто, ХЦ—X—18/3, Записник 3. сједнице Народне управе од 13. новембра 1943; Исто, ЦГ—X—18/8, Писмо Фелдкомандантуре Народној управи од
24. новембра 1943; Исто, ЦГ—X—0.8/9, Наређење Народне управе члану ресора за
унутрашње послове од 24. новембра 1943; Фонд њемачке архиве, К. 27—Ц, бр.
рег. 9/10, Извјештај Анектне комисије Народне управе Фелдкомандантури од 17.
децембра 1943.
72 Црногорски
вјесник бр. 5, од 13». новембра 1943.
73 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—118/5, Записник 6. сједнице Народне управе од 18.
новембра 1943.
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одузме пензија. Поред тоога, она је одлучила да се предсједницима општина нареди да гаиховим породицама одузме карте за хљеб и друге
животне намирнице.74
Народна управа је разним мјерама принуде покушавала да мобилише црногорско становништво против :народно'Ослободилачк1ог п о нрета. Једна од таквих била је и присилна мобилизација крајем јануара 1944.75 За оне који се не одазову позиву она ј е одлучила да ее упуте на принудни рад, >било у Пјрној Гори или у иностранству, а ако еу
чиновници — да се, уз то, отпусте из службе и да им 1се обустави исплата цринедиежности.76 То се понавшио и почетком ацрила, када је
Команда националних трупа до1ставила полицији списак грађана Цетиња :кО'ји се нијесу одазвали новом позиву мобилизације, уз захтјев
да се 'Они упуте на присилни рад.77
Крајем фебруара 1944. године Народна управа је донијела Уредбу О' пријеким вогјним еудовима, 'која је предв!иђала само' смртну казну.78 У другој половини ацрила она ј е издаша Уредбу О' нацаоналној
служби, по којој су 'сви мушкарци од 18 до 60 година староСти проглашени за обвезнике „националне" службе. По тој уредби командант „националних" трупа ј е овлашћен да по потреби може позивати на
дужност све „обвезнике" и распоређивати их у борбене и позадинеке
јединице.79
Народна управа ј е цредузимала и друге мјере принуде. Тако је
на кавогјој сједници од 19. ма|ја 1944. одлучила да се евим породицама
чији се чланови не одазивају на војну дужност 'Обустави давање требовања.80
И поред свих ових мјера, народ се довијао' :на разне начине да
избјегне !ступање у ивислиншке војне формације. У вези е тим КоЈланда националних трупа је обавијестила Народну управу: „Према
црикупљеним подацима у појединим варошима налазе се појединци из
разних крајева који бјеже из свог ме1ста становања са циљем да избегну водну обавезу". 81 Да би се то спријечило, Народна управа је, на
захтјев Команде нацоналних трупа, наредила полицији и жандармерији „да нонтролишу сва лица Цо в^арошима и да ове оне који нису из
дотичног меота, а које не гвеже служба за исто, а родом )су из места кој е ј е 1СЛ0б0дн0' од комуниста или припадају некој од вационалних јединица, до којих ее може доћи, хитно протерају из иароши и упуте
у евоје родно место1, одноено у националну јединицу на терену". 82
АВИИ, ЧА, ДГ—X—18/13, Запионик 19. сједнице Народне управе.
Исто, К. 393, бр. рег. 39/3—1, Анонимни извјештај партизанског обавјештајца (без датума).
76 Исто, ЧА, ЦГ—X—20/1, Записник 32. сједнице Народне управе од 31.
јануара 1944.
77 АВИИ, ЧА, ЦГ-^В—604.
78 Црногорски
вјесник бр. 16, од 27. фебруара 1944, 2.
79 Црногорски
вјесник бр. 37, од 20. априла 1944, 4.
80 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—483/1, Записник 50. сједнице Народне управе (препис).
81 АИИ—Т, X 1а,—0.6 (44), Обавјештење Народне управе од 22. маја 1944.
82 Исто.
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Поред одлука ноје су имале политични карактер, Народна управа
ј е за рачун окупатора предузимала и разне друге мјере. Тако је 7. априла 1944. донијела Уредбу о општој радној обавези иа територији Црне
Горе, која је важила за све мушкарце од 16 до 60 година старости. Такозвани „обвезници рада" имали су да буду употрцјебљени прије свега за грађење и одржавање путева и мостова за потребе њемачких
оружаних снага, а затим и за друге објекте. За оне грађане који се не
одазову 1ПОзиву уредба ј е цредвиђала кажњавање одузимањем права
:на животне намирнице, на|јмање за седам дана, а осим тога могли су
бити кажњени затвором и присилним радом.83 Поред тога, Народна управа је преко овога гласила Црногорског
вјесника
и преко Радио-Цетиња !вршила пропаганду з а одлазак радне онаге у Њемачку. 84
Међутим, ове мјере које ј е Народна управа предузимала остале
су без веђег ефекта, 'јер је народ ма1совно> одбијао да се повинује њеним одлукама, уредбама и позивима, тако да је примјењивање предвиђених санкција практично било неизводљиво.
Посебно су карактеристичне мјере које је Народна управа предузимала проггив припадника народноослободилачног покрета, На својој сједници од 24. фебруара 1944. она ј е у/својила упутство етарјешинама „националних" јединицаопоступку црема шрипарнициманародноослободилачког покрета за вријеме извођења оружавих акција. У том
упутству се наже да су парггизани највећи иародни непријатељи, зато
што су комуни)сти и борба против њих мора бити немилоСрдна.85 Назодимо неколико карактеристичних „начела" којих су се етарјешине
„националних" јединица имали придржавати:
„1) Пошто 1се нареди понрет 'Црупе у шрху завођења реда, овако
лице кој е 1се томе оружјем супротстави, треба да буде убијено.
2) Партизани заробљени у борби, треба да буду одмах стријељаГ3)у Партизаноки курири, ухваћени на де.лу, делегати комунистичзжх окупштина у Колашину и Пљевљима, политички комесари и
ЊИХ01ВИ заменици, војничке партизанске старешЈине, почев од командира чете навише, председвици односно старешине ових комунистичких одбора као и сви официри и подофицири активни и ревервни, 1ов!ештеници, државни чиновници и пензионери, који су били
^активни партизани, без обзира ко1]'(у су функцију вршили за партизане,
треба да буду на лицу места Стрељани.. . " 8 6
У погледу поступка према мјеаном становништву приликом заузимања појединих мјеста од партизана, у упутству се каже: еваки
грађанин ноји блашвремено не би предао оружје треба да буде стријељан; истовремево треба извршити мобилизацију способнос људства
за борбу од 18 до 60 годива староети, а оваког оног који се не одазове
позиву „у националну службу" треба лишити слободе и спровести у
Црногорски
вјесник бр. 34, од 8. априла 1944.
Црногорски
вјесник бр. 32, 33, 34, 41 од 4, 6, 8 и 29. априла 1944.
85 АИИ—Т, X 16—14 (44), Обавјештење Команде националних трупа команданту Кучко-братоношке бригаде стр. пов. бр. 20. од 26. II 1944.
86 Исто.
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нај ближи судаки заивор, одакле ће бити упућен на присилни рад;
партизанским породицама треба одузети животне намирнице „преко
најнужније потребе"; из партизаноких породица узети за таоце сва
одрасла лица; имовину вођа НОП-а одузети а куће попалити итд.87
Да би јединице НОВ и партизанске одреде одвратили од акције
против окупатора, Народна упраза је крајем маја 1944. године објавил!а цроглас о предузимању репресалија у случају напада на саобраћајна средства и саобраћајне објекте које користе њемачке оружане
онаге на комуникацијама Котор — Подгорица и Цетиње — Будва. У
прогласу се пријети да ће у случају партизанског напада на ове комуникације њемачке власти приступити паљењу кућа и уништавању
имовине по селима, узимању талаца и другим мјерама одмазде.88
Народна управа није имала никаквог ауторитета ни подршке у
највећем дијелу црмогороКог народа, како због свог сервилмог полож а ј а према њемачком окупатору тако ни због реакционарнот и искључиво антикомунистичког рада. Ни њени чланови као личности паијесу
имали никаквог утицаја нити коријена у народу.89
Окружни камитет ;КПЈ — Цетиње у авом извјештају Покрајинском комитету од 16. новембра 1943. године. Овако ј е окарактерисао
Народну управу: „Отвореном сарадњом са Њемцима и злочиначким
радом, ова банда се компромитовала пред народним масама тако да
нема никакве подршке у народу. Око ње су се окупили и чврсто су с е
латили посла најгори злочинци који су осуђени од народа на смрт за
безбројне злочине те силом наоружавају грађане". 90
Овоју немоћ Народна управа је морала признати на својој сједници од 23. децембра 1943. године, истичући да „многи од оних који
су потписали обавезу о сарадњи и борби против комуниста када су
били одређени на какву дужност или позвати на повремене дужности
свима средствима су радили да се од ових извуку, а неки се уопшге
нијесу ни одазив^али".91
Најзад свој неуспјех Народна управа је морала и јавно признати. То је њен предсједник ЈБ. Вуксановић учинИо у 1Свом прогласу поводом Божића 1944. године, у коме је изразио жаљење што народ не
слуша „добре позиве", неће да се сврстава у борбу против НОП-а, да
је недисциплинован и сл. 92
Поред свега, Народну управу су разједале старе бјелашко-зеленашке трзавице, гако да је она у ствари пала у агонију још оног момента :када се наводно и конституисала.
87
88

Исто.
Црногорски

вјесник

бр. 51 од 8 .јуна 1944.

А—ИРПЈ, бр. 4870/1У 1—37 (44), Р. бр. 2, Извјештај П К К П Ј за Црну
Гору и Боку Централном комитету К П Ј од 1. јануара 1944.
89

90

АВИИ, К. 1956, ф. 8, бр. рег. 14/1.

91

Исто, ЧА, ЦГ—X—18/3, Записник 19. сједнице Народне управе.

92

АИИ—Т, I X 1а—30 (43).
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Покугиај

консолидације

четничких

снага

у Црној

Гори

Послије разбијања четгаика „источног фроита" 'у Васојевићима
и ликиидације четничног руководства и антаба „Јужмог фронта" у
Острогу, четничка организација у Црној Гори била је, у војничком
смислу, разбијена. Команде о1ва два „фронта", као и команде корпуса,
престале су да постоје. Око 300 четника из Васојевића придружило се
Лукачевићу у Санџаку, док је око 250, махом без оружја, прешло у
Албанију и склонило се кгад климентског војводе, иначе пријатеља и
сарадника четника, Пренк Цалија (Ргепк СаИ) у Врмоши. У Врмоши
ее еклонило и 120 четника из Мораче.93 Ђорђије Лашић са Љеворечким батаљоном (305 четника) и око 100 четника из колашинОког среза склонило !се у Маслинама код Подгорице, гдје се налазила и Кучко-братоношка бригада, у чијем су еаставу били и брскутски четници.94 У Вјелопавлићима се налазио четнички одред, односно бригада
под командом Јакова Јововића, чији је бројни састав варирао, али је
око 200 људи било активно, док се у Љешанокој нахији налазио прилично компактан Љешански батаљон под командом Илије Марковића,
односно Васа В'укчевића, са 720 људи. Вучедолска четничка бригада
(око 400 љ!уди), која ј'е под командом Ивана Јаничића оперисала у ширем рејону Грахова, прикључила се ТребинЈоком корпусу.95 Остале
четничке снаге ступиле су у жандармерију или „националну" милиЦИЈУЦослије ликвидације Блажа Ђукановића и Баја Станишића разбијене четничке снате у Црној Гори биле су веома деморалисане, односно: „1све ј е изгубило главу", како је Ђ. Лашић обавијестио Величка Бојовића. 96 Морал четничких снага у то' вријеме приказан је у наведеном Лашићевом писму; „Никада у оваквом положају нисам био.
Опкољен спољним и унутрапп&им непријатељима. Очајан сам. Жао
ми (је) што нисам погинуо. Свој живот више ни мало не жалим јер
сам свима разочаран. Сваки се разбегао на своју страну. Сваки себе
спасава и остављен сам на.милост и немилост ових зала. Свима је све
једно хоћу ли погинути или Остати жив. Молим Бога да ми омотући
да се вратим тамо (у Васојевиће — примј. Р. П.) и да казним све до• маће изроде и издајнике. Нарочито ћу (кажњавати официре и ове интелектуалце који сачекаше комунисте и њима приђоше. Никакво опра83 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеше Р. Перхинека Ђ.
Дашићу и В. Лукачевићу бр. 230, 231, 233 и 235 од 31. октобра и 3. и 6. новембра
1943; Исто, ЦГ—В—1862, Писмо Марка Вучелића Ђ. Лашићу од 25. децембра
1943.
94 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Р. Перхинеку бр. 124, од 2. новембра 1943. Исто, ЦГ—В—1375, Списак људства Љеворечког
батаљона од 1. новембра 1943; АИИ—Т, X 16—9 (44), Наредба команданта Кучко-братоношког одреда од 18. фебруара 1944.
95 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1032), Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу од 7. априла 1044; Исто, ЦГ—В—534, Извјештај Васа Вукчевића команданту националних
трула од 12. априла 1944; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—'1437, Извјештај штаба Вучедолске
бригаде од 30. децембра 1943; Исто, ЦГ—В—1032, Извјештај Ђ. Лашића од 7. априла 1944.
86 Документи о нздајству Д. Михаиловића,
док. 87.
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вдање нећу примити. Све ћу убијати. Селнаке сем зликовце нећу дирати. Они који осташе у шуми и који продужише барбу прошив комуниста наградићу не бирајући средства. Не само да ће им се надокнадити оно што су изгубили, него' ће бити дупло1 награђени".97
У таквој ситуацији Лашић је намјераваО' да се преко сјеверне
Албаније пребаци у Оанџак. У том циљу делегат четничке Врховне
команде послао је курире у Албанију да се распитају за могућност путовања Лашића. Контрареволуционарни прваци из ејеверне Албаније,
који су еарађивали са четницима, из-јавили су да ће обезбиједити несметан прелазак преко своје територије, али је Лашић, због опасности
преласка преко Метохије, одустао од тога пута и остао у Црној Гори.98
Лашић ј е покушао' да колино-толико' реорганизује четничко командовање у Црној Гори, па ј е Дражи Михаиловићу предложио да се
за 1команданта четничких снага у Црној Гори, намјесто Влажа Ђукановића, наименује пуновник Зарија Вунсановић, а намјерто Ваја Станишића мајор Блажо Гојнић. Као алтернативу, за главног команданта
предложио ј е генерала Луку Гојнића, али ј е истакао да то не би било
добро рјешење јер је овај оетарио, а намјеето Б а ј а Станишића мајора
Захарију Остогјића.89
Дража Михаиловић ј е само дјелимично усвојио Лашићев предлог.
Наиме, за команданта четничких енага у Црној Гори и Санџаку наименоеао је Ђорђија Лашића, а за команданта Зетског четничког одреда Блажа Гој.чића (на мјесто Баја Станишића).100 Блажо Гојнић, међутим, није практично вршиО' ту функцију, већ се налазио на дуЖ1Н0СТИ члана Оперативног одјељења при ресору Народне управе за
милицију и команданта Црмничког националног батаљона.101
Да би четничкој организацији у Црној Гори подигао мор'ал, Дража Михаиловић ј е јо&и прије ликвидације Блажа Ђукановића и Баја
Станишића, односно' прије по1сљедњег реорганизовања четничког командовања, унаприједио један број четничких (команданата и тражио
да се достави предлог за унапређење ш и х четничких официра.102 Тако су Ђорђије Лашић и Блажо Гојнић унапријеђени у чин потпуковника, Милош Павиће1вић у чин мајора, Лека Вујисић и Ив:ан Ружић у
чин капетана I класе, Бранко Ђурашкоиић у чин капетана итд.103 Ђо97
,Ја

Исто.
РСУП—Т, »8-№ОГ(1« раг1у.

89 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 125 од 3. новембра 1943.
100 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—431, Писмо Мом. М. Беговића Б л а ж у Гојнићу од 6.
новембра 1943; Исто, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеше Врховне команде
Ђ. Лашићу бр. 784 од 4. децембра 1943. и бр. 2'10 од 10. фебруара 1944.
101 АИИ—Т, Ш 4—9 (43), Извјештај анонимног партизанског обавјештајца
од 17. новембра 1943 (препис); АВИИ, ЧА, ЦГ—В—488, Наредба Бл. Гојнића од
4. јануара 1944.
102 АВИИ, ЧА, Књига примљених депеша ЦГ—2, Депеша В К бр. 197 од 23.
октобра 1943.
103 Исто, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеша В К бр. 538 од 5. октобра
1943.
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рђије Лашић је такође унаприједио извјестан број подофицира и
војника. 104
Дража Михаиловић је предузео неке мјере да 1се четника организација у Црној Гори ојача не 1само војнички (него и идеолошки. Политички догађаји послије иапитулације Италије, наиме, показали су
да је четника организација овдје без идеолошког коријена. О томе је
Рудолф Перхинек 20. октобра 1943. обавијестио Врховну команду:
„Осећа се из сваког додира са тим људима да наши у старој Црној Гори заиста ништа нису радили да би нашу борбу гариказали као један идеолошки покрет за општи препород како у националном тако и
у ооцијалном, економском, политичком и културном погледу".105 У
једној од наредних депеша Перхинек ј е наставио о том питању: „Покушавам да створим мрежу интелектуалних радника, који би нашу
до сада само војничку акцију проширили на прави покрет. Биће тешкоћа али радити морамо у том правцу, јер ће иначе наша организација у овим крајевима остати увек и само кула од карата. Да би се у
овему томе успело, потребцо гје што цре, цротурити овамо ове оне елаборате о уређењу и решењу питања држајвних, политичких, социјалних, економских, просветних, националних и верских. Ово је потребно
да се 'свету и овде, једном прикаже да и ми имамо' свестрани програм,
да цела наша борба представља покрет за општи препород, а не (само
антикомунистички фронт тј. шло реакционарство".106
Дража Михаиловић 1се сложио са Перхинековим гледиштем да је
потребно „војничку акцију" у Црној Гори проширити на покрет, али
је указао и на немогућност потпунијег рада у том цравцу док се не успостани веза 1еа оним крајем. 107
Рад Р. Перхинека и осталих четничких вођа у Црној Гори прекинут је у другој половини октобра 1943. године, јер је тада највећи
дио Црне Горе био ослобођен или под контролом јединица НОВ и партизаноких одреда. Перхинек оа групом четничних идеолога пошао је
крајем октобра и почетком новембра 1943. године у Санџак, гдје су га
почетком 1944. године ухапсили Њемци.108
И поред доста тешких услова, Дража Михаиловић ј е улагао напоре да ојача идеолошко-политички рад у Црној Гори. Пошто су погинули најистакнутији чланови Секције Централног нациоеалног комитета Краљевине Југославије за Црну Гору (Вуксан Бакић, др Јово
Тошковић и други), Дража Михаиловић ј е 4. новембра наименовао нове чланове, и то: генерала Луку Гојнића, пуковника Зарију Вуксановића, адвоката Бошка Бојовића и бившег државног тужиоца Бо104 АИИ—Т, I X 1а—153 (43) и I X 1а—77 (43), Наредбе Ђ. Лашића од 16. новембра и 13. децембра 1943.
105 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша бр. 209.
1ов Исто, Депеша Р. Перхинека Врховној команди бр. 215, од 23. октобра
1943.
107 Исто, Књига примљених депеша ЦГ—2, Депеша бр. 238 од 23. октобра
1943.
108 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1771, Писмо Горског штаба бр. 471 Вуку Калајитовићу
од 6. марта 1944.
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јислава Гојнића.109 Д. Михаилавић још кије био обавијештен да је Б.
Бојоеић потинуо' у Острогу 1са Бл. Ђ у к а н о в и ћ е м , Б. Стагаишићем и Ј .
Тошковићем. Када ј е то оазнао, намјесто њега наименовао' је бившег
'народног посланика Милоша Рашовића, и то> као преДсједника Секције. 110 М. Рашоеић је у току рата живио у Дубровнику, ван политичког
живота. Крајем јануара делегат Брховне команде за Црну Гору Саво
Букадиновић пошао ј е у Дубровник да га обавијести о овом постављешу за предсједника Секције ЦНК за Црну Гору. На еастанку са делегатом Драже Михаилоеића М. Рашовић није показао наронито интересовање за четничке комбинације.111 Ускоро послије тога он ј е приотупио нарадноослободилачкам покрету, а среринам 1944. постао је
предоједник Народнааслободалачкот фронта за Црну Гору.
На повратку из Дубровника, С. Вукадиновић ј,е поејетио гецерала Л. Гојнића, и обавијестио га о наимвновању за члана секције ЦНК
за Црну Гору. Међутим, и Л. Гојнић је одбио да прихвати ту дужност.112
Поред рада на стварању Секције ЦНК за Црну Гору предузимане
су и друге мјере за политичко афирмисање четничке ортанизације у
Црној Гори. Тако је крајем 1943. године формиран Пропагандни одбор
за Црну Гору, са сједиштем у Подгарици.113 Међутим, ни он није имао
мнаго успјеха. То>, поред осталот, потврђује и БлажО' Гојнић у писму
Петру Баћовићу, почетком 1944. шдине. Говорећи о раду тог одбора,
Гојнић је истакао: „Овамо пропатанда нипгта не намаже, јер је еарод
врло бистар, па тражи дела, а не празне речи. Лажна пропаганда је не
само без користи негО' и штетна, па зато и нема смисла ј е ширити".114
Нешто више у пропагацдном погледу 'урађено ј е послије Светосавоког ианлреса у селу Б а (26 — 28. јануара 1944), којему ј е као представник црногораких четника присуствовао Велимир Јојић, директор
гимназије у пензији и бивши народни посланик Демократске странке
из Андријевице.115 Тада су у Црну Гору слата разна упутства за рад
четнички пропагандних одбора.116
Међутим, ни та упутства нијесу омогућила већи утицај чак ни
на четничке масе, а поготово не на већину црногорског народа. Тај
утицај се машо оојетити једино код четничког вођства и четничке интелигенције у Црној Гори.117
109 Исто, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеша Врховне команде бр.
394.
110 РСУП—Т, »ЗмтогсЗ« раг1;у.
111 исто.
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АИИ—Т, X 1в—60 (44), Рисмо Б л а ж а Гојнића Петру Баћовићу од јануИсто.
115 АВИИ, Накнадна четничка архива, ВК—В—124, Стварање, одлуке и коначна резолуција Светосавског конгреса; Бор, М. Карапанџић, Грађанскч
рат у
(1941—1945), Кливленд (ТЈЗА) 1058, 289.
116 АИИ—Т, I X 1а—150 (43), Упут^тво за рад теренске пропаганде; АВИИ,
НЧА, ВК—В—131, Циљеви Равногорског покрета.
117 АВИИ, ЧА, ЦГ—-П—26, Пројект програма организације интелектуалаца
Црне Горе и Санџака.
1,3
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Црногорске
Народној

федералистичке
управи

странке

према

Разнитак народноослободаслачнот понрегга у Јушславији, током
јесени 1943. године и политичке :комбинације њемачког окупатора подстакли су активнаст вођства Црногорске федералистичке странке
(ЦФС) и црногорских сепаратиста. До тота је дошло нарочито у вријеме фармирања Народне управе.
Капитулацијом Италије цр.но'горски сепаратисти и један дио> вођства ЦФС изгубили 1су главни ослонац за који јсу били везали ове
своје политичке комбинациј е пОслиј е априлЈоког слома. Оада, у условима њемачке окупације они су били принуђени да модификују своје
политичке концепције. Због тога су сепаратистички вође и извјестан
број чланава предсједништва ЦФС у октобру 1943. године одржали
нонференцију, прву у току рата, на којој су изабрали Привремено вођство странке. На тој канференцији, паред осталих, учествовали су:
Михаило Иванов1ић, Божо Кривокалић, Перо Вучковић, Крсгго Поповић, Милиоав Анђелић, Богдан Ивановић, Ноиица Радовић, Иво Јовићевић, Петар Ломпар, Вукале РаЈковић и други.118 У привремено
вођство ЦФС изабра.ни су: Михаило> Ивановић за предсједника, Божо
Кривокапић за секретара и К|рст оПоповић и 'Перо Вучиакић з а чланове.110 Привремено вођство је том приликом овлашћено Да води политику странке и да преговара и потписује споразЈпие са Њемцима и
предотавнипима великосрпских снага, а учесници конференције су те
будуће документе унапријед признали за 'Оваје.120 Крајем децембра
1943. гсцдине Привремено вођство ЦФС ј е издало проглас у коме ј е изложило основне омјернице ов'0(је иолитаке. 121
Привремено вођство ЦФС ј е одбацило сепаратизам, истичући да
је то „вјешто подметнута агитациона парола оних који хоће да нам
наметну 1своју посебност, своју хегемонију", а прогласило федерализам 'као своју политичку тежњу, како је то било истакнуто и у програму странке од 1925. године.122 Али то ј е истакнуто тако да они желе уједињење Црне Горе са осталим братским југословенсним земљама, а 1не присаједињење некој другој југоеловенсногј земљи. Дакле,
„равноправно1ст Црне Горе у нацианалној заједници, то је наш захтјев,
то је наша тежња". 123 Таквом ставу Привремепог вођства ЦФС допринијело је и апштенародно раслоложење које је дошло до израза
на скупштини црнагорских родољуба у Колашину (15. X I 1943) и на
Другом засједању АВНОЈ-а.
Према народноослобадилачком понрету Привремно вођство ЦФС
заузело ј е крајње непријателЈски став. Оно је позвала своје присталице на борбу до уништења „и потоњег припадника јеврејско-комушпстичке организације", истичући да ј е то императив овакам Црнагор118
119
120
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цу.124 Насулрот томе, према њемачмом окупатару заузело је лојалан
став.125
Народаој уцрави, у којој су се, уосталам, налазила три представника ЦФС, Привремено вођство је пружало безрезервну подршку.
Приликом ра1сформирања Ловћенске бригаде шен дотадашњи командант КретО' Поповић издао је њеним дотадашњим припадницима наредбу којом их је позвао да убудуће елушају наређења Митра Поповића, члана Народне упр^аве за војне послоее.120 У свом протласу од 25.
децембра 1943.10дине Привр.емено вођство. ЦФС је подржало' рад Народне управе овим ријечима: „Ништа ми нећемо пропуетити, да би
овај рад Народне управе довео до оетварења постављеног циља и, као
хпто нам је јавофствено, извршићемо1 до краја ушворени епоразум".127
Уевајајући програм и циљеве Народне упраЈве као евоје, Привремено
вођство је позвало све евоје присталице и пријатеље да ступе у јединице милиције и жандармерије, а онима коуи ее не одазову томе позиву поручило да не могу убудуће рачунати на припадно|ст етранци,
нити пак од ње тражити ма какву заштиту.128 На тај начин став Привременот вођства ЦФС у мнотоме се идентификовао са етавом Народне управе.
Став привреманог вођства ЦФС, изражен у прогласу од 25. деце,мбра. 1943. године имао је прије еиега декларативан карактер. Не
располаже ее еа довољцо података на основу којих би се еа сигурношћу могло утврдити да ли су све еепаратистичке струје у ЦФС заиста прихватиле федералистичке кснцепције изражене у проглаеу
Привременог вођетва. Група око Секуле Дрљевића, која је уживала
гостопримств|о НДХ, имала ј е другачије политичке концепције и остала је аа позицијама екстремног еепаратизма.
Такав став Привременог вођства, а по1себно позив присталица
ЦФС да ступају у милицију и жандармерију, одноено у борбу против
народноослободилачког покрета, четници су једва дочекали, не само
због тога што !ау на тај начин добијали савезника више већ и због тога
што су аматрали да се на тај начин заоштравају одцоси између шођства
ЦФС и НОП-а, будући да су били тврдо увјерени да је између њих
појстојала спрега.129 Међутим, својим стасаом и држањем Привремено
вођство је допринијело да један дио ионако' малобројних присталица
ЦФС отпадне, од ње и паеивизира ее, да би поетепецо' приступило народнооелободилачком покрету, који ј е зацијело једини био' за федерализам. У међувремену, поред осталих .народнооелободилачком понрету су приступили и поједини истакнути припадници ЦФС, односно
команданти оружаних формација Крста Поповића, као, на примјер, Косто Радовић (ком;анда;нт 4. батаљона Ловћанаке бригаде), мајор Ди124
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митрије Јовићевић (начелник Поповићевог штаба), Ново Вулеггић и
други.130
Сарадња

Њелаца

и четника
. — Став црногорских
Народној
управи

четника

према

Први контакти Ђорђија Лашића и Њемаца, усиостављени у току
операције Балкански
кланац, били >су доста опрезни, јер се није знало
какав ће став Њемци заузети према четницима.131
Лашићеви четници настајали су да се о њемачним циљевима и
ставу обавијесте и по1средно, преко ЈБуба Вуксановића, адаји ј е тих
дана већ водио преговоре са Њемцима око формираша Народне упралзе.
Затим су одлучили да и сами разговарају с Њемцима.. Та улога припала ј е Рудолфу Перхинеку, који ј е био у непосредној радиочвези са
четничком Врховном командом. Први његов разговор с Њемцима био
ј е „у случајном сусрету", а затим ј е он тражио да се са њима званично' састане и да им објасни четничке циљеве и ставове. 132 У равговорима са Перхинеком Њемци су се показали врло предусретљиви
према Лашићевим четницима. Међутим, према Дражи Михаиловићу
су показали Д01ста резерве, изјавивши да ј е он само експонат југословенске избјегличке владе са јединим задатком да у земљи врати старо'
стање и управу, што уосталом ,није било далеко од истине. 133 Дража
Михаилонић се нашао побуђен да на то одговори да |је овојим бављењем и радом у Црној Гори јасно Цоказао да он није тај који хоће да
врати старо стање ш управу, већ напротив, „хоћвмо све ново сем комунизма". 134 Тако су се, практично, Њемци и четници нашли на истим
политичким позицијама.
Похваљујући његов рад „позади Немаца", Михаилоеић ј е четничком вођству у Нјрној Гори наредио да искористи 1оитуацију насталу
долааком Њемаца, али да се сарадња са њима не може примити, због
тога што то народ не одобрава, „али ако се сам народ диже, онда ј е
то његоеа опв!ар, а кривица самих комуниста". 135 Михаиловић је ипак
прећутно одобрио сарадњу с Њемцима. То се може видјети и из депеше четничке Врхоане комз.нде бр. 95 од 21. октобра 1943, у 'ксхјој се
каже да чим „1комунистичка опасност" буде прошла, онда све оне коди
су сарађивали са непријатељем треба повлачити одмах у хпуму и стварати илегалне одреде без икакве везе са окупатором. 136
Тих дана ј е између Њемаца и Лашића потпиоан споразЈпи о заједничкој борби против вароднооелободилачкаг покрета. 137 Поред друге помоћи, Њемци су том приликом обећали Лашићу да ће његовим на130 АИИ—Т, I X 16—50 (43), Писмо групе потписника предсједнику Народне
управе од ЗО. децембра 1943.
131 В. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОБ у Црној
Гори, 435.
132 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека Врхопиој команди бр. 209 од 20. октобра 1943.
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135 Исто, Депеше Врховне команде бр. 94 и 95 од 21. октобра 1943.
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20
437

(ионалистима предати заплијењено и т а л и ј а и с к о наоружањс изузев
^ртиљерије.138
Послије тога Лашићеви команданши се потстепено> легализују код
Бемаца. Двадесет шестог октобра Перхинек је јавио Врховној ,комагди: „Од наших раде отворено' са Њемцима само Лалић (Алекса) и
Звегозар (Добрашиновић). Раде добро".139 До ираја 1943. године сви
гетнички комаЈнданти у Црној Гори су ое легализовали и ступили у
гаворену сарадњу са Њемцима. То потврђује и депеша Михаиловићезог обавјештаног официра од 27. јануара 1944. године, у којој се каже
ха су сви четнички команданти у Црној Гори примили сарадњу са Њелцима, потпиоали обавезу и >оа о^стацима војске „налазе се у жици или
у неп0'средн01Ј близи ње". 140
Паслије потисивања споразума између Ђ. Лашића и Њемаца чепничка организација у Црној Гори је напустила тактику која је утелјељена током љета 1943. године. Ни у једном четничком документу
тослије тога не помиње се борба против окупатора, ни условно, већ
1скључиво борба против народноосло'бодилачког нокрета. Црногорски
1етници су напустили и своде име и проз^али се — националисти.
^мјесто команде „Источног фронта", Лахпић ј е (прије наименовања за
соманданта четничких снага у Црној Гори) формирао' штаб Лимског
тационалног одреда, који је, према њ^еговој наредби, обухватио чегнике са територије андријевичког, беранског и молахцинског, каО' и незнатан број њих из бјелопољаког и шавничког среза, који су избјегли
у Подгорицу.141 Да би ојачао' и организационо учврстио те онаге, Лапић ј е поавао све људство избјегло' са територије ових срезова од 17
Чо 60 мдина 1старости да формирају „националне" јединице за борбу
против комуниста. 0;нима који се не буду одазвали том позиву Лашић
је запријетио' да ће бити истјарани из вароши и оглашвни за издајнике
националног покрета. Уз то, истако је, Лашић, црема њима примијениће се мјере као према партизанима и биће одобрено 1оваком националисти да их убија без одговорности.142 Истовремено, Лашић је издао
праглас, под насловом Браћо Црногорци,
у коме ј е црногороком народу
упутио' пријекор због подршке народноОслободилачком покрету.143
Према Народној уцрави Лашић се у почетну држао' резервисано.
Томе је дапринијела и сама личност Љуба Вунсановића, кога је он
назвао „напаметним" човјеком иаји „не зна шта ради", Народну управу
— међутим, тада је назвао — руглом.144 Па ипак, Лашић се Љ. Вуксановићу често обраћао да посредује код Њемаца, било ради оружја и
138 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека Врховној команди бр. 220, од 26. октобра 1944.
139 Исто.
140 Издајник
и ратни злочинац
Д. М. пред судом, 365, Депеша Бене-а бр.
Ј272.
141 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1029, Наредба Ђ. Лашића бр. 30 од 15. новембра
1943.
142 Исто.
143 АИИ—Т, I X 1а—32 (43), Проглас Ђ. Лашића (од 8. новембра 1943.).
144 Документа
о издајству Д. М., док. 87, Писмо Ђ . Лашића Величку Б о ј о вићу од 25. новембра 1943

20 1438

му нициј-е, бшш ради садјејспва њихових јединица у борби прот-ив НОВ,
било ради усаглашаваша 'Односа између Њемаца и националикгга.143
Временом се ове више приближавао ЈБ. Вуксановићу, да би иданачно
цашли тос1и5 \пуепт.146
Говорећи о својој сарадњи са милицијом, жандармеријом и Народном управом, Ђ. Лашић је извијестио Дражу Михаиловића: „Већина се набила по варошима и улазе у жандармерију, која не излази
на терен. Радим да све иЗађе из варо)ши и да објединим рад свих група". 147
Сличан став према Народној управи имао је и Дража Михаиловић. КаДа ј е обавијештен о формирању милиције, жандармерије и Народне управе, он је јавио> Војиславу Лукачевићу: „Ми са овим немамо
никакве везе". 148 Међутим, не много касније Д. Михаилозић ј е упутио
поруку Љубу Вунсановићу, преко његовог прмјатеља Велимира Јојића, у жојрј захтијева „у интересу опште ствари" да не гаредузаша 'Ништа против четничког покрета.149
Сви о!стали четнички команданти прихватили су од сам^ог почетка
сарадњу ш Народном управом без инакве резерве.
Насљедник Баја Станишића на положају команданта Зетског четничког одреда Блажо Гојнић, којет је на ту дужност у првој половини новембра поставио Дража Михаиловић, прихватио се дужности
члана Оперативног одјељења и помоћника члана реоора за милицију
у Народној управи.150 О прихватању те дужности Гојнић је писао:'
„Што' се тиче мога рада у одбору (Народном управном одбору, одно1сно
Народној управи — примЈј. Р. П.) ја сам био преузео дужност да сервирам !овоје људе ради размјештаја, како у милицији тага> и у жандармерији. Није то било^ из неких разлога да се извучем са терена,
већ сам оматрао да ако ја не узмем ту свога удјела да ће то отићи како
не ваља". 151 Пошто су дотадаш)њи команданти Црмничког нацаоналног
батаљона, који се налазио под командом Народне управе, испали из
строја (Петар Вулевовић је погинуо 28. новембра, а Бранко Го1Јнић
рањен 29. децембра 1943), Блажо Гојнић је прихватио' дужност кома-нданга огаога батаљ(она „док се пршшке <не нормализују". 152
145 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—<3, Депеша Р. Перхинека Врховној команди бр. 197 од 18. октобра 1943; Исто, Депеша Р. Иерхинека Саву
Вукадиновићу бр. 226 од 27. октобра 1043; Зборник НОР, III, 6, док. 197, Писмо Ђ.
Лашића Љ. Вуксановићу од 6. новембра 1943.
146 РСУП—Т, »5\УОГС1« раг1у.
147 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша, ЦГ—6, Депеша Ђ. Лашића Д. Михаиловићу бр. 145 од (22?) децембра 1943.
148 исто, Књига примљених депеша ЦГ—4, Депеша бр. гг 912 од 21. новембра
1943.
149 Исто, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеша В . Јојића Љ. Вуксановићу бр. 130 од 7. фебруара 1944; Исто, Депеша Врховне команде Ђ. Лашићу бр.
210 од 10. фебруара 1944.
150 АИИ—Т, Ш 4—0 (43), Извјештај анонимног партизанског обавјештајца
од 17. новембра 1943 (препис).
151 АИИ—Т, X 1в—60 (44), Писмо Б л а ж а Гојнића Петру Бећовићу од јануара 1944.
«2 Исто, X 1в—61 (44), Писмо Бл. Гојнића Војиславу Гојнићу од 9. јануара
1943; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—499, Наредба Бл. Гојнића стр. пов. бр. 92 од 7. фебруара
1944.
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Овеиа три дана послије званичног формирања Народне управе, когграреволуциогаарне снаге, у 1срезу д а н и л о в г р а д с к о м организовале су кохференцију (13. новембра 1943), на којој је пршсуствовало' 200 „национаших" предстанника општина из овога среза. На конференцији, ко.ја
е одржана у Даниловграду, под предсједништвом ппшлског надзорниса у пензији Блажа Беговића, Милована Вуковића, бившег државног
хравобраниоца, Милутина Радошевића, судије и Лазара Решетара, догесена ј е резолуција од 9 тачака. 152 Конференција је закључила: „Ко1трареволупију наставити најенергичније, без компромиса, и најбе[обзирније у циљу тоталног уништења комунизма". 163 Конференција
е за старјешину и представника цјелокупне националистичке војске
ј срезу даниловградаком истакла маринског капетана Јакова Јовсвића,
сојему гје дала „неоираничено гаовјерење и неограничено ираво у спрозођењу контрареволуције са циљем да се спаси здрави и исправни
тацшнални жив1аљ".154 У том смислу Јововић је овлашћен да формира
тријеки војни суд, који ће изрицати смртне казне *на лицу мјеста за
официре, подофицире и војнике-национ.али1сте у 1овим случајевима „из1аје и служења комунизму ма на који начин".155 Конференција је тасође овластила Ј . Јововића за све врсте репрссалија, по 1сопст1вено:г
-гахођењу како према комуниотим:а; њиховим помагачима, ^симпатизерима и позадинским радницима тако1 и према њиховим породицама.
Истовремено, Јововићу, је стављано у дужност да за таоце одреди „оне
глементе са територије среза, на које разложно пада сумња, да својим
тотајним радом у позадини, омогућавају комунистичко' разорно дјеловању у народу".156 Конференција му је ставила ,у дужност и то да
одмах изврши мобилизацију националистичких онага у срезу, у циљу
шТо бржег предузимањ(а операција против НОП-а, а затим да у „најужој и најискренијој сарадши са Одбором народне управе,, створи мо~
гућноит за увођење стварног реда, мира, поретка и законитости у Црној Гори, те да организује брзу и сигурну везу :са Одбором и са најетаријим националистичким командантима у осталим крајевима Црне
Горе".157
На конференцији ј е закључено да се резолуцида са свим овим
захтјавима дастави њемачком војном заповједнику Црне Горе, Нарадној управи и њеном члану за оупилицију, Јакову Јововићу и начелнику среза даниловтрадског.158
Достав.љајући ову резолуцију Блажу Гојнићу, Јаков Јовоиић је
истакао да ће, пре^ма добијаним овлашћењима, ступити у акцију тех
када резолуцију одобре Народна управа и њемачки војни заповједник
Црне Горе. Ако резолуција не буде у потпуности прихв&ћена, пиоао је
даље Јововић, и ако му не буде дата сва власт да контрареволуцију
152

А И И — Т , I X 16—46 (43).
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у данилогаградаком срезу С-проведе „муњевито и без милости", онда ће
са својим групама које су спремне на бескомпромиану борбу против
снага народно-аслободилачког покрета наставити у позадини „комунистичког фронта", ^као што му је наредила Н а р о д н а управа; али у тој
акцији не, би био везан за свод срез, већ ће их нападати гдје се год
сретну.159
Народна управа ј е на сједници од 14. новембра разматрала резолуцију конфервнциј е националиста ореза Данилавпраданаг и одлучила да у Даниловград пашаље члана управе за милицију Митра Попавића, камацданта жандармарцје Пера Марухнића и начелника јаине
безбједнасти Лазара Михаилавића, оа задатном да ту ствар уреде.160
•Свој став |црама Њемцима Јаков Јововић :је изложио у писму профеоору Ђор^ији Браданићу, и то се може 'оматрати мањенвише као
ошнти став четничких каманданата у Дрној Гори црема Њемцима:
„Оарадњу оа Њвмцима потцуно одобравам и не само то већ је
препоручујем као једини спаоанаани начин да се зла овота аслободимо. Нвмачку сшту не сматрам напријатељем ако она чини да нас спасе
комунистичке опасно|сти, јер иако смо били противници на фронту
у рату којји омо свајаврамено изгубили данајс 'аматпрам да мажамо бити
иснрани и часни савезници у барби цратив комунизма.
Немачка каманда, сајерујем, не може од мене захтијевати да се
одречем овоје свете идеологије, авота краља и ,'своје отаџбине и да ће
дазволити мо1ју барбу за њену слабоду. Али свечано изјављујем да немачку )Вај|Оку не аматрам непријатељском када тје 'она пристала да ми
памошне мени и маме нараду да наставимо борбу пратив 1на|јвеће.г непријатеља овег човечанотва — камунизма..
Црвма таме нетачно је ако се жели представити народу да ја
желим да 'изађем чистунац и да друге угурам у сарадњу коју ј а не
адобравам. Ј а се сматрам националним 'барцвм, чаоним официром и човјексм, наји ;је дужан изналазиши све магуће начине да се народ спаои од номунизма, а рат ноји се данас води између велиних сила, нвка с.е
настави и нака се води како 'ани хоће и ! знају, цошто м и иначе на
њагов то1к и исход не :можемогаиза длаку утицати.
Према таме, да завршим, јединог напријатеља протов кога ж е лим да се иаведе најанвргичнија бо|рба је комунизам, и одобрагвам сва
!средства која нам (Могу служити за њ е т в о уништење." 161
Са својим ставом Јовавић де упознао и фелднаманд.анта Ка|ј|пара
и друге њамачке каманданте.162
Љашанони четнични батаљон, 1који се у међувремвну такође трансформирао у „нацианални", паздравио је фор!мирање Народае управе,
очакујући од ње „спас 1авега онага што се магло спасити".163 Командант Љешанаког' националног батаљона 1ма(јор Ва1со Вукчевић 'Обратио
се у (децембру 1943. године члану Народне уцраве оа милицију МЈитру
159 ИСТО,

АВИИ, ЧА, ЦГ—В!—480/11, Записник 4. сједнице Народне управе.
АВИИ, ЧА, ЦГ—X—#81, Писмо Јакова Јововића професору Ђорћију
Брајовићу (без датума).
162 АИИ—Т, X 16—135 (44), Писмо Ј . Јововића генералу Кајперу од 14.
маја 1944; АВИИ, НЧА, ЦГ—X—2987, Депеша Ј . Јововића њемачкој команди Подгорица од 3. августа 1944.
163 АИИ—Т, X 1в—63 (44), Обавјештења команданта Љешанског националног батаљона Ђ. Лашићу пов. бр. 65 од 18. јануара 1944.
160
161
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Поповићу, стављајући му се иа ракзполаетање и тражећи од њега помоћ. О таме 'је обавијестио и Ђ. Лашића.164
Народпа управа ј е на својој сједници од 23. децембра разматрала
молбу (маманданта Љешаесгкаг батаљона и одлучила да ј е преведе на
њемачки јешж и достави фелдкаманданту КаЈперу гаа одобрење. Достављајући аву малбу, Народна управа је замолила генерала Кајпера
да малби 'каманданта Љешаноног нациавалног батаљона изађе у >сусрет и овом баггаљану 'омогући пгго ефикаонију борбу против комуниста.165
Кучко-братонашка бригада, Иоја 'је фармирана 22. децамбра 1943.
мобилизацијом С В Ј И Х шјних обвезника 1који су се налазили код својих кућа на окупираној територији, еосила ј е назив „национална", што
ј е у 'Ствари опредјељивало и њен карактер. 168 Она се онабдијевала оружјвм и оугуниц^јом од њемачке команде у Подгорици и учествовала
ј е у акцијама цротив НОВ за!ј едно са жандармеријом и њемачним јединицама.167
Вучедалака војно-четничка бригада сарађивала је такође оа њемачним јединицама у борби тротив народноослободилачнаг покрета, а
јејцан дио њених онага био ј е стацианиран у Никшићу, одје се налазио њемачки гарнизон.168
Формирање

Команде

националних

трупа

за

Црну

Гору

КраЈјем 1943. гадине (30. и 31. децембра) у Подгорици ( је одржана
конференција цриошраких четничких официра на челу с Ђорђијем
Лашићем и представника Народне управе на челу с Љубом Вуксанонићем. На тај конференцији данесена ј е резолуција о пуном јединству
и слози свих „националних елемената из 'Српства у борби противу
намуниста".169
Пошто су све четничке снаге ,у Црној Гори ступиле у отворену
оарадњу с Њемцима и мање-више цризнале Нарадну упрагву, она ј е на
бази закључака конференцИје 'Официра у Подгорици, а по одобрењу
Фелкомандантуре, на сједници од 30. јануара 1944. г. одлучила да се
фармира команда оперативних трупа за Црну Гору са сједиштем на
Цетињу, кија би објединила ш е националистичке снаге у борби против нарадноослЈобадилачког 1покрета. За команданта аних оперативних
трупа именоваЈн ј е мајор бивше југаславеноке војске Јово М. Ђукаповић, 1ко|ји се од фо|рмирања Народне управе налазио на дужности у
њенам ресору за милицију.170 Народна управа ј е Ј . Ђукановићу ставиИсто.
АВИИ, ЧА, ЦГ—X—18/13, Записник 19. сједнице Народне управе.
168 АИИ—Т, I X 1а—44 (43), Наредба команданта Кучко-братоношке бригаде
бр. за 22. децембар 1943.
1в7 Исто, X 16—3 (44), Наредба команданта Подгоричког жандармеријског
батаљона командиру Кучко-братоношке жандамеријске чете од 27. јануара 1843.
168 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—11439, Обавјештење Ивана Јаничића команданту „68"
пов. бр. сл. од 3. јануара 1944.
169
Обнова, Веоград, бр. 84 од 19. фебруара 1944, 3.
170 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—480/10, Записник 31. сједнице Народне управе од
30. јануара 1944.
164
165
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ла у дужнсист да се јаии њеманком војном залтовједнику Црне Гаре генералу Кајоеру и да са шим 'буде у 'сталној веаи по свим ниташима
•ногја спада'ју у његову надлежност. 171
Приликом избра Ј о в а Ђукановића за команданта нациавалних
ттрупа Народаа управа ј е имала у виду, с једне стране, његово поријекло, а с друге стране — чињеницу да (је официр бивше југословенске
војске, па -је рачунала да ће на тај начин задовољити обје политичке
групације. 172
Пошто с у Јова Ђукановића признали за команданта национал,них трупа ови четнички командангпи, ан 'је 1приступио реоршнизацији
ових 1Квиолиншких онага у Црнај Гор1и.173
У споразуму са чланом ресора Нарадне уцраве з а милицију и уз
сагласнаот њемачкаг војнаг запавједника з а Црну Гару, Ј . Ђукановић јетериторију Црне Горе подијелио напет војних области, односно
"Одреда, и то: Ловћеноки, Зетоки, 'Никшић1ки, ЛиМокииОанцачки. 174 Иставрамено ј е извршио постављења каманднаг аоабља адреда, о|дно1снО
бригада. Тако је за камандантаЛавћенокаг одре(дапоставиоБлажа Гојнића, 1за иоманданта Зетскагодреда Димитрија Бољевића а за њешвог
замјаникаНавицу Лазав!ића, заиаамандантаНикшићког одреда Бошка
Павића а за памоћника Р!адо|ј|ицу Мијуппковића, ,за команданта Лимског одрвда Ђорђида Лашића а за помоћника Здраека Касаловића, и за
кшганданта Санџачког одреда Војислава Лукачевића. За 1КоманД1анта
Катуноке брига|де постављан ј е судсии пуковник Радоје Милић, Примороке — Бошко Петричевић, 'Рмј-ечконцрмничке — Андријја Ђурашковић, Кучко-брапаношке — Насто Дедић, Зетоке — Васо Вукчевић,
БјелапавлиЗтке — Јаков Јово1вић, Н и к ш А к е — Марко Радуновмћ,
Дурмитороке — Иван Вужић, Вучедолске — Иван Јаничић, Беранаке
— Бранко Ђурашковић, Андријевичке — Алекоа Лалић, Колашинаке
— Миљан Мандић, Бјелапољске — Радуле Кујовић, а за команданта
Јур^ишне бригаде Милош Павићевић. Команданти бригада Санџачког
адрада нијесу там приликом пастављени, већ ј е то остављево за каониЈје1.175
Ј . Ђуканавић ј е рачунаа да ће аве ј вдинице маћи да мо1билишу
око 7.000 људи, па је предузимао мјаре да прако Нарадне управе и
Фелдкамандантуре Обез1би(јади опрвму за "Иалико људства. 176 Међутим,
171 Јово Ђукановић рођен је 1903. године (28. септембра) у Никшићу. Син је
бившег црногорског министра Марка Ђукановића, а по женској линији био је у
ородству са бившом црногорском краљевском кућом. Школовао се у Францусхој
и Италији, а у Београду ј е завршио Војну академију. У вријеме априлског рата
био ј е командант 3. артљиеријске групе 56. пука. Послије априлског слома интерниран ј е у Њемачку. У октобру 1942. предат је италијанским властима и послат
у камп ПГ, 32, Болиако (ВоНасо), на језеру Гарда. Усљед болести премјештен је у
Бари, ради евентуалног пребацивања кући. Крајем јула 1943. године стигао ј е на
Цетиње. До формирања Народне управе није се бавио никаквом активношћу, да
би тада постао нчелник штаба Митра Поповића у ре^ору за милицију.
172 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—480/10, Записник 31. сједнице Народне управе од 30.
јануара 1944; Ђ. Вујовић, Пораз четника и сепаратиста у Катунској нахији, ИЗ,
4, 1964, 673
175 АВИИ, ЧА, ЦГ—Б-641, Писмо Ј . Ђукановића Ђ. Лашићу од 5. маја 1944.
174 исто, ЦГ—В—512, Наредба Ј . Ђукановића пов. бр. од 23. фебруара 1944,
175 АИИ—Т, X 1б—>10 (44), Наредба Ј . Ђукановића од 19. фебруара 1944. (препис).

171 АВИИ, Фонд њемачке архиве, к. 27—Ц, 33/10, Писмо Ј . Ђукановића К а ј перу од 9. маја 1944.
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Ђужаиавићевом тражењу иије удооаљено. Њемци су и даље зазирали
од јачаша чепничких, односно националистичких формација, па су
избјегаиали да их обједињавају. 177 Збаг тога су нацианалистичке јединице добиј^але наоружање, храну, као и наређења, директно од појединих њемачких каманданата, без посредавања Ђуканавићеве Команде нацианалних трупа. То >је и био узрак збаг кога је Ђукановићево настојање да обједини камандовање ових нацианалистичких јединица практично остале без резултата. 178
ЧЈим ј е сазнао за формирање Ђзлканавићаве каманде, Д. Михаилавић ј е наименавао Ђ. Лашића за каманданта четничких снага у Црнај Гари и Санцаку.179 Уокаро ватим Ђ. Лашић ј е цриступио формирању сваје посебне каманде, тако да су упаредо Цасто'јале дви,је: Команда ;националних трупа за Црну Гору пад Ј . Ђуканов1ићам и Каманда
националних трула за Црну Гору и Санџак под Ђ. Лашићем. И паслије
фармирања своје каманде Ђ. Лашић ј е наставио, као и његови копуванданти, отворену саредњу с Њемцима. Команданти ко(је ј е он наимвновао обично су оматрали „;за особиту дужност" да њихаво наименавање пошнрди и Јово; Ђукановић, као камандант „нацианалних" оружаних анага кога су 1на ту дужност одредили Њвмци.180 И поред тота, Ђ.
Лашић ј е ради личног престижа настојао да се колико-толико1 дистанцира од Ј . Ђукаповића, па је и неке акције изводио незавиетЉ од њега.181 Мноте његаве дединице нијесу ојбавјештавале Ј . Ђуканавића о
акцијама које су загједно с Њемцима иаводиле цротив нарднаослабодилачког пак|рета, већ су му се углавном обраћале када ј е била потребна нека његава интервенцијја кад Њемаца.182 Тако ј е стварање
двије посебне команде1 ;још 'више отежавало настојање Ј . Ђуканонића
да се обједини камандавање (ових нацио1налних јединица.
Једна од ријетких акција нротив јединица НОВ и партизанских
одрада у којој се покушало објединити нацианалистичке анаге под
Ј . Ђунанавићем и Ђ. Лашићем био \је' повдд на Катунаку нахифу (27.
фебруара До 4. марта 1944). С тим у ;вези у Подгарици је 10. фабруара
одржана канфаренција, на кајој су учествовали најистаннутиди националистички номанданти: Јаво ЂукинавЈЉ, Ђорђије Лашић, Блажо Гојнић, Јаков Јово(вић, Владо Ђунић, Новица Лазавић, Насто Дедић, Зарија ВуксаНонић, Саво Вукадинавић и други.183
Ј . Ђуканавић, Ђ. Лашић и ^остали нацио1налистички команданти
жељели су да овам анцијам цротјера|ју једиипце НОВ и ПО из Катунаке нахије и да ее повежу аа акупаторсконнвислиншким гаргаизо177 Исто, АВ|ИИ, ЧА, ЦГ—В--1032, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу од
7. априла 1944.
178 АВИИ, Фонд њемачке архиве, к. 27—Ц, 33/10, Писмо Ј . Ђукановића К а ј перу од 9. маја 1944.
119 Исто, ЧА, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеша Врховне команде Т>.
Лашићу бр. 210, од 10, фебруара 1944.
180 АИИ—Т, X 1в—65 (44), Писмо капетана Сава М. Поповића, Сима Чакића
и Ваеилија Петричевића Ђ. Лашићу од 12. фебруара 1944.
181 Исто, X 16—'175 (44), Заповест Ђ. Лашића од 27. априла 1944.
182 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—641, Писмо Ј . Ђукановића Ђ. Лашићу од 5. маја 1944.
183 АИИ—X, 1в—64 (44), Писмо Сава М. Поповића и др. Ђ. Лашићу од 12.
фебруара 1944; РСУР—Т, »8-даогс!« раг!у. — У дјелу Ника Јовићевића Од пете
офанзиве до слободе (стр. 216) пише да је та конференција одржана 19. фебруара,
што се не може узети као тачно.
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нима у Грахаву, Никшићу, Требињу и Бадећи, да би на тај начин по(дигли морал 1нод насционалистичних јединица. 184 План за ову операцију, ноји је ОДОбрио њемачни војни заповједник за Црну Гору генерал-(мај|ор Ка1јпер, израдио 'је Ј . Ђукановић, који је истогарамено био
и глаганакамандујући над свим националистичким јединицама. 185 У наладу ;Но>ји (је извршен концентрично са пет нолона учествовали су:
Даниловградока бригада под номацдом Јакова Јововића, Лимсни одред
ојачан дјеловима Кучасо-братоношке бригаде под камандом Ђ. Лапсића, ЈБешанани и Команани батаљон под камацдсхм Илије Марновића,
Црмничконријечна 'бригада под намандом Б л а ж а .Гојгаића и Цетињснонкатуноки одред пад камандам Бошка Летричевића. У нападу је учествавало' око 4.800 националиста и 213 Њемаца. 186 З а разлику од прве
три (колоне, које су већинам представљале мабилне и добро нарружане јединице, људство ГојеЈЉеве и ГГетричегаићеве колане било је претежно присилно мобилисано.187
Иако се од ове операције 'много оченивало, она ј е завршена поразом. Дјелави Примароке оперативне хрупе В О Б Ј су успјели да разбију нацианалистичке јединице и д а им избаце и з етроја преко 300
људи. 188 Обав1јештавајући Дражу Михаиловића о о в т а поразу, Лашић се жалио на нејјединство нацианалистичних команди: „Једни су
били потчињени мајору Ђуканавићу, друш Невдцима, а потписатам
(Лашићу - Р. П. )само ово што ј е под сталном и непорредном мојом командрм за све ово! време". 180
Паслије параза у Катунокој нахији наступила ј е општа деморализација националистичних онага. О томе се у изв;јештају Ђ. Лашића
каже: „Ове ово забрињава и деморалише, тако да 'борбеност код нас
ованим даном опада ове в-ише и иише, јер се стиче убеђење да де наша
пабеда немогЈЉа и да Балкан опада у интереону сфару Оовјјета... људство1 се ове гаише разочарава, јвр се надало да ће се вратити овојим
дамавима и о1слабодити ово|је крајеве, али развојем наше унутрашње
оитуације увидело је да је ово тешко и да се ОДуговлачи па губи паверегће у ава наша обећања и жеље". 1 9 0 Деморализација је захватила
не само националистичке масе већ и њихове команданте. О томе Лашић пише: „Старешинако1 осабље нЦје ове на овом месту, него избега®а борбу. Оцравдање се тражи због разних 1ст|руја и за то што ничим
није до сада награђено", 191
'Мада ј е то била општа пајава, ипак 1је даморализаццја националиотичких јединица нај|више дошла до изражаја у цетињокам и барснам орезу (Рмјечка !нахи,ја, Црмница, Ћеклићи и шрад Цетиње), тј. у
крајегаима гдје се мање осјећао утицај четничке 'арганизације. Тамо је
она захватила чак и жандармеријоке јединице.192 Ријечки национални
184 Ђ. Вујовић, Пораз
четника и сепаратиста
1964, 676.
185 исто; РСУП—Т, »8\^оп1« раг1;у.
188 Ђ. Вујовић, н. д ј . , 677.
187
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ИЗ, 4,

188 Исто, 691.
189 АВИИ, ЧА, ЦГ— В—'1032, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу од 7.
априла 1944,
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1в— 68 (44), Писмо Сава Јовићевића Ј . Ђукановићу од 7.
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батаљон нратио ое из Катунске нахије у потпуном расулу и хаосу. Сви
накушаји да се он рваргагаизује остали су без уадјеха. Међу националистима оваг батаљана настало је (ма(савно отказивање послуш-ности
авајим 'каманджтима. Они су такође адбијали да се одазову њемачким
позивима за 1страже.193 Нахџшоналисти ВијечкОг батаљона су изјавили
да не призвају овоје отарјепшне, Каманда н1ационалних труиа Ј .
Ђуканавића ј е накушала да интервенише, па 'је смијаиила дотадашњег иаманданта Ствва Ражнатовића и на његаво мј есто наставила Сава
Јовићевића, који ј е са собам из Цетиња давео' 20 људи; Међутим, ни
то није дало никакве резултате. 194 Нови командант ј е био' о1влашћен и
за репресалије, 1али за то у батаљану н)ије могао да нађе људе. 195 ПошТо сГање у Ријечкој иахији није могао с)ам да Шправи, нови командант ј е 27. маја затражио памоћ, вапријетивши оставкам; јер, истакао је, >са овим војницима ,„немагуће 1ми је даљ-е иршити заједничжу дужн|ост и одазИвати се наређењима нациоиалних њемачких власти". 196
31баг тога су, по наређењу Ј . Ђукановића, у току јуна извршвне двије
казнвне вкопедиције, у Цеклину и Љуботињу, ирви пут комбинавани
Цетињско - Ријечки адред аод камандам капетана Стева Мартиновића
(1—4. јуна), а други пут Љеворечки батаљон под командом капетана
Видака Зечевића (14 — 18 јуна). 197
Сличнаје ситуацијабилаиу Црмници, гдје [сунацианалиститакође
отказивали послушност овојјим старјешинама. У Црмници 1су и жандарми јавно изражавали незадовољство авојим старјешинским кадром.
Црмнички 1вационалисти с у масовно оДбијали да се баре ван Црмнице, а
затим и да стражајре у авојим селима, да би, постепвно почелм ирила31ити партизанима, док -је(дан велики бројј вдоружаних националиста
из (овог краја, ррвма обавјештењу камандира Горњоцрмничке жанддаеријске чете од 21. марта 1944. 'године, „иити ј е националиста нити партизан". 198 Наки НациоНалистички или жандарме(ријски старјешине
нијасу уопште амјели да зађу у паједина. црмничка села, мада ј е у
њима једва био по неки партизан. 199
Националистички пкрет доживљавао ј е кризу и у осташ!им жрајевима — у Цетињу и најбдижој околини, у Катунакој нахији, у Боки Ко193 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—592, Извјештај Петра Р. Ђукановића Ј . Ђукановићу
од 22. марта 1944; АИИ—Т, X 1в—117 (44), Извјештај Стева Ражнатовића Ј . Ђукановићу од 28. марта 1944.
104 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—78, Извјештај Ј . Ђукановића Самосталној фелдкомандантури од 30. марта 1944; АИИ—Т, X 1в—68, Писмо С. Јовићевића Ј . Ђ у к а новићу од 7. априла 1944.
«5 д и и — Т , 1в—68, (44), Извјештај С. Јовићевића, Ј . Ђукановићу
од 7.
априла '1944.
190 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—147, Извјештај С. Јовићевића Ј . Ђукановићу од 27.
маја 1944.
187 Исто, ЦГ—X—152, Наредба Ј . Ђукановића од 31. маја 1944; Исто, ЦГ—X—
190, Извјештај Ј . Ђукановића Самосталној фелдкомандантури од 26. јуна 1944;
Ђ. Вујовић, Стање у квислиншким јединицама у старој Црној Гори средином 1944,
ИЗ, 3, 1965, 497—500.
198 АИИ—Т, X 1в—14 (44); Ђ . Вујовић, Пораз
четника и сепаратиста у Катунској нахији, ИЗ, 4, 1964, 710.
1" АИИ—Т, X , 1в—28 (44), Извјештај среског начелника Бар Ј . Ђукановићу
од 13. априла 1944.
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торској и Паштрогаићима. Тако (се националисти из Грбља, којошх >је било на опиоку око 660, гаијесу одазвали позиву Ј . Ђукановића да учествују у походу на Катунску нахију. 200 Из М и л и ц и ј с к о г батаљона у
Бурви, који је :по сшвоку имао 345 људи, у походу на Катунску нахи}ју
учествовало ј е овега 30, и то већином старијих и неопособних за борбу,
који 1С(у били придодати неборачким јединицама.201 Из Очинића,
села близу Цетин.а, од 42 „обвезника", послана да учествују у походу на Катуноку нах!игју ни :ј едан се није јавио. 202 По!слије пораза националиста у Катунској нахији стање у шиховим редовима је постало
још теже. Народ ј е на разне начине избјегавао мобилизацију за јединице 1милиције. У том омислу карактеристичан !је цримјер збора у Ћеклићима 1(14. маја 1944.), иоји ј е одржан тек након трећег покушаја.
Од 180 Ћеклића који су .били позвати, на збору је учествовало оњих 80,
а свега шесгг их ј е примило оружје. 203 Држање Ћеклића појачало ј е
демарализацију националистичких јединица, у црвом реду Цуцког 'батаљона, које су држале положаје на Симуњи, Ресни, Малоншмном Долу и другдје. 204
Општа деморализација и криза која ј е захватила ове еационалистичке јадинице у црнтралном и запвдном дЦјелу Црне Горе, нарочито
послије њиховог пораза у Катунокој нахији, настале су под утицајем
оталног успона народноослс^бодилачког покрета у нашој земљи, а за•тим усљед напредовања Црвене армије на Источном фронту, промјене
политике западних савезника према четницима, а дијелом и под утицајем цропаганде Радио-Лондона.205
Њемачка Ф елдкомандатура ј е покупшвала да реаргазизацијом
нацианалистичких јединица паправи њихово стање. )С|редимом марта
она је наредила да се расформирају 1. и 2. нацианални као и Резервни батаљан иа Цетињу, исојје |је такође патресала криза, 1ка1ко усљед
неуспјеха у Катунакод нахији тако и усљед трвења између тзв. „зеленашких" и „бјелашких" снага у њ;има.206 Покушало се да се од људства 01вих и других националистичких батаљана фармира неколико
кадровоких батаљона, јачине до 2.000 војеика, који би имали карактер
Мобилних јединица.207 Међутим, ни та мјера није могла да побољша
ситуациду и стање у тим јединицама, Усљед опште кризе којја ј е захватила гаацианалистичке једанице, Команда иационалних трупа Цјрие
Гаре Јова Ђуканов1ића узгубила ј е сваки углед, не само међу нацианалистима него и к-од Њемаца. ПослИје пораза у Катунокој нахији
200 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—518, Обавјештење Грбљана плацкоманданту Котор
и Ј . Ђукановићу од 28. фебруара 1944.
201 %. Вујовић, Пораз четника
и сепаратиста у Катунској нахији, ИЗ, 4,
1964, 674.
202 Исто, 675.
203 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—1X2, Извјештај команданта Цуцког батаљона Ј . З у кановићу од 15. маја 1944.
204 Исто, ЦГ—X—134, Обавјештење Ј . Ђукановића Самосталној фелдкомантури од 17. маја 1944.
205 исто, ЦГ—В—1032, Извјештај Ђ. Лашића Д. Михаиловићу од 7. априла
1944.
20в Исто, ЦГ—X—67, Обавјештење Ј . Ђукановића од 16. марта 1944.
207 Ђ. Вујовић, Пораз четника и сепаратиста у Катунској нахији, ИЗ (44),
1964, 700.
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Њвмци су Ђукановићовој команди павјеровали >оамо -појвдине акциј е
мањег обима, у црном рвду рвирвсалије, а о псцјединим већим акцијама,
као што гје био друпи поход на Катуноку нахију (29. ацрила 1944), иијесу ј е ни обавјештавали. 208 Тако се Ђукановићава команда свела на
штаб без вајске.
Покушај

стварања

федерације

између

Србије

и Црне

Горе

За разлику од комесароке владе Милана Аћимавића, која се држала по страни од дагађаЈЈа у Црнод Гори, нвислиншка влада Милана
Иадића :је од самог формирања са пунсим пажшам пратила тзв. црногорски проблем.209
У политици Недићеве владе „народног кзпаса" (првма Црвој Гари
јасно су изражена два периода: до капитулације Италије и од тог догађаја до краја рата. У оонови Надићеве псотитике у оба ова лериода
,. изражена ј е тежња да својју ЈВЈтак^. шдутмри
<на Цјдну Гару. Међутим, црије капитулапЈије Италије његава (је акција у том правцу била
углавном ограничена на подземни рад и цропаганду. Послије капитулације Италије, међутим, ан ј е користио сва 'средства која су му стајала 1ва рааполагању: личне контакте и преписку 1аа водећим квислинзима у Црногј Гари, оружаве анаге, наоружање за нациопалистичке
јединице, пропаганду путам штампеи сл.
Недићева влада ј е будно пратила акгивнаст сгаих политичких
група, а посебно оепаратиста и нарадвоослободилачког покрета. Њу је
у почетку највише забрињавао рад сапаратиста; али пошто ј е увидјела да ј е њихава аолитика без утицаја у народу и да ј е у међувремену добрим дијелом изгубила и подршку акупатора, она »је аву паж њ у уамјерила на активност рротив народноослободилачкаг пакрета,
;«01ји ј е крајем 1941. године Д01Ж(ивљаваа снажан уапон.210 Недић ј е насгојао да борбу цротив НОП-а у Црнод Гори помогне свим средствима,
укључујући и оружану акцију. Пошто ј е увиђао намоћ италијанског
окупатора да угуши народноослободилач-ки покрет у Црно-ј Гори, он ј е
27^ЈдецвМбра 1941. године предложио мдеродавним њамачким факторима да њемачке трупе и неаЕЉаваке квислиншке анаге- првдузму зајед ничку^ак цп ј у продуи^цд1шгорских партизана. 211
У циљу цроширивања своје власти на Црну Гару, -Недићвв-а -влада ј е насто^ала да постише нани 1спо|разум и с Италијагаима. Њвн план
208 Исто, ЦГ—В—641, Писмо Ј . Ђукановића од 5, маја 1944.
Обнова, која ј е почела да излази за вријеме Аћимовићеве комесарске
владе, у броју од 14. јула 1941. године донијела је без коментара кратку вијест
агенције Б ^ В из Рима која ј е са симпатијама говорила о Петровданском сабору и
проглашењу „црногорске слободе и независности". То ј е једини податак који с}«о
у нашим истраживањима успј-ели да пронађемо о реаговању Аћимовићеве влад^
на догађаје у Црној Гори.
210 АВИИ, Фонд Недићеве архиве, Збирка предсј-едништва владе, к. 1, бр.
рег. 2/1—1, Кратак преглед стања у Црној Гори од окупације до децембра 1941;
Исто, к. 1, бр. рег. 10/1—1, Црногорски проблем; Исто, к. л, бр. рег. -11/1—1, Реферат о приликама у Црној Гори.
211 АИИ-Т, ХЗ—1 (44), Бег 8ће1 <1ег 31сћегћеЦзроНге1 ипс! с1ез 8 Б VI Е Аг:
312/42 Ап с!аз Аиа\\'агЦ§ Аш1; од 21. фебруара 1942.
го"
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•је, наиме, био да у Црној Гори и 'Санџаку ;успостаки овоју прађанеку
власт, а вОјна влает да остане и даље италијашгака. За случај да та комбинаијија не уопије, Недићева влада ј е ммала у ллану да 'своју власт
прошијри на 'Оан.ак и територију која је у оаотав Црне Горе ушла послије I балканског рата (1912. године), оматрадући да !је народ у тим
крајевима в'ише наклоњен Србији неи> Црној Г о р и . ^ ^ '
Међутим, ниједан од ових планова нИје остварен. -У међугаремену
је у Црној Гори дошло до стварања четничке организаш]ије, која ј е у
првој половини 1942. годигае иружила значајну помоћ окупатору у борби против НОП-а, тако да није ни било потребе за помоћ Недићавих
оружагаих 'онага. Истина, Њамци и Итали1јани су Надићу дозволиши да
његове оружане јединице узму учешћа у борби против паршизана у
Санџаку ;за вријеме опште неприј атељоке офанзиве против онага
НОП-а,
Но, и то је било више симболично-,
јер Оу Недићеве 1снаге ангажоване у овој операцији биле ограничене,21у
'На подаву четника, које ј е називала националним борцима, као и
на њихову политику у Црној Гори, Недићегаа вледа је гледала са симпатЦјама,. Она гје поове одобравала њихов лојалап отав црема италијавоком окупатору, оматрајући та паметгагим и јед^игао оправданим, поистовјећујући га са својим одноеом према Њемцима.214
Још док ј е четничии покрет био у зачетку Недићева .влада ј е одлучила да се ови гогаори Недића и његових оуишистара умножавају и
растурају у Црној Гори, заједно са недићевским тласилима ( Н о в о време, Обнова, Нова борба и др.), а затим да поједини „угледни национални
радници" из Црне Горе и Санџака држе цредавања цреко радија, у иојима би оавјетовали народу у овим крајевима „да му ,је једини епас у
одјржавању реда и мира". 215
И послије повлачења партизаиских 'снага Недић !је наставио са
шцрењем овоје пропаганде у Црној Гори. Он ј е овамоелао овоје људе са
упутотвима и пиомима, у нрјима се црногороки народ позива да нап^сти^Зраг^
и да се уједшш са Орбима у једиу заједницу под њеШвом командом. У"тим докумантима он се изјашњавао
^јва краља, али против 1свих бивших оуиинистара, чланова емигрантске
владе, генерала и „еаих даих који оу напустили земљу, наш народ и
оставила га самом себи пред многобројним непријатељем". 216 Почетком
августа 1944. године Милан Недић 1је послао у Црну Гору овог 1опецијалног емИоара Мирка Влаховића. 217
Недићевсна 1пропаганда ј е имала одређеног утицаја на подедине
четничке вође и групе у Црној Гори.
Уокоро послије формирања Главног националног одбора за Црну
Гору '(август 1942), у њаму |је дошло да расЦјепа. Највећи број члаио212 АВИИ, Фонд Недићеве архиве, к. 1, Ш—1, Кратак преглед стања у
Црној Гори од окупације до децембра 1941. г.
213 ВСУП—Т, Записник о саслушању Војислава Лукачевића; М. П. Минић,
н. д ј . , 156—159.
214 Исто; АВИИ, Фонд Недићеве архиве, к. 1, 11/1—1, Реферат о приликама
у Црној Гори.
215 Исто, к. 2/1'—1, Кратак преглед стања у Црној Гори.
218 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1322, Извјештај штаба 1. андријевичке бригаде Павлу Ђуришићу стр. пов. бр. 116 од 12. фебруара 1943.
217 Бор. М. Карапанџић, Грађански
рат у Србији, 316.
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ва ма челу са предаједриком Блажом Ђуиановићем водио ј е отвојрено
четиички 1кур>с и био иротив било каквог опоразума са сепаратистивда.
Насупрот а и м а , у одбору ј е иосггојала и тзв. умјерена група која се
залагала и за сарадњу са сепаратистима и з а толерантнији став према
Муслиманима. Ту групу су 'сачишавали Арсо Петровић, Љубо Вуксановић и Војислаш Ненадић. Узимајући за узор Недића, ова група се з а лагала да се 1ра|д Главног нариогаалног одбара ои|раничи само на адржавање реда и мира у земљи. 218 Односи 'између ове двије групе су се
нарачито зааштрили на питању да ли Б л а ж о Ђуканогаић као цредсједник Главног националног одбора има право да издаје наредбе војне
црироде. Раздор 1каји ј е настао између њих дао ј е Пирцију Биролију
псвода да у гаавембру 1942. Глагани национални одбор распусти и да
један дио његавих чланава, међу којима и чланове тзв. умјерене групе,
упути у њихава мјеста, с мотивацијом да они треба да раде у народу.
Послави ОДбара пријешли су на Б л а ж а Ђукановића и нвналико његових ближих сарадника. 219
И иослије црестаика функцИје њених чланова у Главном нацианалнам 10дбару, тзв. умјервна ирупа на1став!ила је своју активност.
Она се залагала да се од бјелаша (униТариата) и зеленаша (федералиста, одааоно сепаратисга) при Гуварнерству образује влада кода би
имала положај сличан НедићевОј илада у Орбији. Т а галада, ицрема овој
замисли, требало би да управља за1мљам до завршетка рата и цронађе рјешење о политичко1ј будућности земље. Ова група ј е затим предлатала да се Црној Гори врати Улцињ и један дио Метохије, и, најзад,
да се у Црнај Гори уапоставе жандармерија од 5.000 људа и државна
стража од 1.500 људи. Творац авог предлога 1био 'је у ствари Арсо Петровић. Пошто ј е група Арса Петровића била у тијесном контакту
с Недићввам 'владам, то ј е имало утицаја и на садржину оваг предлог а

220

Предлог Петровићеве групе расправљан ј е у Главнам нацианалном одбару и био- 'је од већине прихгааћен, али ј е предаједрик одбора
Б л а ж о Ђуканавић првма њвму гајио велику резерву 'з!бог сваг непомирљиваг става !црема зелевашима. Ова;ј предлог |је ирихватила и 1већина члаиова вођства Црногораке фе(дераластичке странке, мада незваничИо.221
Зеленаши у Црној Гори, окупљени ако Крста Попавића, паказивали су сцремност за прегаворе са представницима 1великаарпсних анага, о чему су крајем 1942. годипе обавијестили Б л а ж а Ђукановића. 222
Збаг тага су 'они прихватили предлог такозване умјеране ирупе бјелаша ако Арса Петравића. Да |би другој страни паказали свој у спрвмност
за нреговаре, зеленаши 1су реорганизавали свој политички адбор 'при
штабу Крста Паповића, који ј е у неку руку представљао зсванично иођстио ЦФС. Тако су нсши иолитични одбор сачињавали: едвонат др
218 АИИ-Т, X 3—4 (44), Беи1;5сће ОезагкИзсћаИ 2а§гећ, Ро1.
Моп1: —
1233/43 Ап даз Аиз^аги§ А т 4 ВегНп, ВегЈсМ Зез Б г Тћеобог ХЈгогтас ићег <Ие
Моп1епе§гоЈга§е, 19. август 1943 (фотокопија).
219 Исто.
220
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Исто.
222 АИИ—Т, IV 4Ф—37 (42), Писмо Крста Поповића Блажу Ђукановићу од
27. децембра 1942.
221
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Божо Кривокапић, адвокат Живно АнђелиЉ, инж. Богдан Ивановић и
профвсор Мирко Драгавмћ, дак 'су из одбора због „вкстрамних погледа" иопали: др Новица Радавић, Петар Лламенац и 'др Игао Јовићевић.223
'ЗанимлЈива ј е улога Живка Аифелића у зеленашком политичкс!м одбору. Према њемачжим изворима, Жигако Адфелић, иаоџи раиије
није био нлан иођства Црногораке федерашастичјке странке, био ј е чов'јек за везу иамеђу 'бјелаша и зешанаана, Њета ј е к зеланашима иоолао Арсо Петровић, са задатком да иод ОЕНИХ створи !једну умјервну
групу која би радила независно од евог страначког програма.224
Група Арса Петровића је уопјела да постипне начелну сагласноег
једног броја ееларатистичиих вођа, међу којима су се налазили Крсто
Папонић, Јогао Паповић, Перо В^учков^ић и друши, о фармијрању заједничке владе. Нацрт за споразум израдила је Пегранићева група. Сепарат|исти су о њвму нсцдили једнамјесечну диокуаију, али прије него
је и перфектуиран услиј едила ј е капитулација Италије.225
Ароо Петровић је желио да за овај :шхан сарадње оа зеленашима
заинтересује и др Секулу Дрљевића. У там циљу ан )је у Земун (код
Дрљевића) два пута слао свога чавјека (хотелшјера Милошввића из
Цетиња), да чује њ е т в о мишљење у »погледу абразовања коалиционе
б'јелашко-зеланаш(ке владе у Црној Гори.226
Дрљввић ;је, међутим, (био проиив (сарадње са бјеоташима. Он је
оа свајим отавам упазнао и Њамце прено оаог блијоиог сарадника Савића Маркавића — Штедимлије, каји гје живиа у Загребу и био у слуЈКби уоташке црапагавзде. Штедимлија ј е 4. јула 1943. пасјетио њемачког посланика у Залребу ш изложио му политичке шрилике у Цриој
Гори, настојећи да га заинтересују за сепаратистичке став!ове.227
Почетном јула Дрљевић (је Њвмачнам пооланству у Загребу доотавио 'свају изјаву у нојој ј е изиио Истаријат црншарокаг питања.
Пам 'приликам ан |је дао ц цредлог у вези с фармирањвм црногороке
владе. Као полазну Осиову з а разшваре о там питању ан 'је оматрао
да силе Осовине треба да дају изјаву да прихватају декларацију
Петровданскогсабораод12.јула1941.идаћепомоћоињеноостварење.Дрљввић ј е затим изјави
влада, а. власт да се лреда Црногорокај федералистичкој клтранци, ®оја се 22-|гадине у Југославији барила за понавно успостављање ДР н е
Горе и^која ј е слала овоје пОсланике у Бе|оградани парламент". 228 У п 0 _
гледу састава ©ладе Дрљевић ј е исггакао да њвн члан тоже бигпи члан
танве политичке групе жоја је спаразумна са понавним уапостављаН'0М
223 АИИ-Т, X 3—1 (44), ОеШзсће ОевагкИвсћа« 2аегећ, Ро1. 1п1 Моп*
(1233) 43, Ап сЈаз Аизтоаг11§ Ат1;, В е п с М <1е8 Б г Тћеос1ог И г о г т а с иђег а 1 е
Моп1епе§го&а§е, 19. август 1943. (фотокопија).
224 Исто.
.
225 РСУП—Т, Новица Радовић, Италијанска окупација Дрне Горе (рукопис;.
22» АИИ—Т, X 3—1 (44), Беи^зсће СенапсИксћаП 2а§гећ, Ро1. 1п1. Моп^ —
1233/43 Ап (Јаз Аиз\^аги§ А т * , ВеПсМ <1ез <1г Тћео<1ог ХЈгогтас, 19. август 194Л.
227 АИИ-Т, X 3—>1 (44), Беи^зсће СезапсНзсћаЗ; — 2а§геђ, Ро1. 1п1 Моп! —
А290/43, Аи&е1сћпип§ Јиег с!еп СезапсИеп, 5. јун 1943.
228 Исто, X 3—1 (44), Веи1зсће аезапсИзсћаД; — 2а§геђ, Ап1а§е 81е11ип2паћ т е <1ег топ4епе§г1тзсћеп Уо1кзраг1;е1 (2е1епазеп) 2 и с!ет ћеиИ^еп 2из1;ап<1 1П
Моп1епе§го (фотокопија).
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Црне Лоре, док о 'зај-еднигчком раду зеленаша <за бјелашима, као цјелином, не <може бити ни гавора иошто' они сарађују с Дражам Михаиловића и његовим четницима.229
Њемци су авакако били заинтереаовани за Црну Гару, пасебно
аа станавишта без)бједности Балкаша, :па ј е њамачко посланство цри
НДХ такам ј у л а 1943. године упутило у Црну Гару, у апецИјалну )миаију у1аташкаг публицисту др Теодара Узоринца. О авајој мисЦји Узоринац ј е њемачком послаНству послао исцрпан извјештај. 2 3 0
Чим ј е обј-ављена гаИјест о капитулација ИталиЈје, С. М. Штедимлија ј е по налогу Секула Дрљев!ића пошао у Њемачко -посланство у
Незавианој Држави Хрватакој и там приликам (изјавио да ј е створена
погоднаЈприлика да се „неара-лда исцрави и да се Дрна Гора ио све заЗ О В О Л Ј И , да се образујецрногорака држава и црнагорска војака". 231 Он
је овом цриликом упознаа Њемачко~тгосланствб са ст1авам,Секуле Дрљевића, тј. да је, ако се призна независноет Црне Горе, спреман да
здмах путује у Црну Гору и да зајвдно са В-ермахтом арганизује власт
и црногораку војаку.^Штедимлија је )исто!врвмено изјавио да ј е у там
злучају и сам спреман д а се стави на раапалагање њемачким властила.232
Њамачко (пасланстиа у Загребу ј е било Зјаинтареаовано за став
Чијела црногараког сепаратистичкаг вођства у 'НДХ, па ј е 12. свптем>ра послало св10!г представника у Земун. :Овај ј е са Свкулом Дрљеви1вм В101ДИ0' дужи разшов!ор о 'Оању каје |је у Црној Гори настало послије
аапитулације Италије. Дрљевић 'је прадстанника Њамачког посланугва детаљно упоонао са својим политичким пагледима, као и са истожјатом Црногарске федвралистичке ^странке и дошађајима око' Печрозданског сабора. Том цриликам ј е 1иатакао своју ранију тезу да Њељадки Рајх, ако ј е заинтересован за поредак у Црно>ј Гори, треба да
лзјави ,да поштује њану незавотеност и праро :на самаацредељење. Тааође ј е истакао да 'би било пожељно да Њвмачка там приликам изјави
Са Црну Гору не сматра за ратујућу страну. 233 Њемачког цредставника
]јрље!В1ић јје ув!јеравао де он 1има потпуни увид у ситуацију у Црној
-ори, да сепаратисти у њој цредстављају не )само најјачи покрет нето
?а 90°/о 'црногороких сељака стоји з а шим, затим да ј е он у тијесном
сантакту са сенаратистичким в^сцјничним иођом^Крстом Попавићем кои Поступа по његавим упуТСтвима.234 Дрљевић Је затим изјваио' да би
лреузимањам власти од стране његавог покрета партизанаке аЖаГге у
Зјрнај Гори за кратко вријвме биле уништене и тако би био успоста:л,еп мпр. Каб услов за "тб, он ј е тражио: да се пракламује Цнвзанисрост
|рне Гаре, ^а. се 'Крсту Попанићу^пружи оружанапамоћ у спровођењу
бталне мобилизације, да се ацријечи павратак_ЈуЈЦрн^
Исто.
230 И с т 0 ) х з;—.Ј (44); Беи^зсће аезапсИзсћаН — 2а§гећ, Ро1. 1п{. Моп1. —
1233) 43, Ап с1ав Аиз\уаг1;Ј2 А т ! , ВепсМ сЈез Бг ТћеосЗог ХЈгогЈпас ићег <Ие
1оп1епе§го1:га§е, 19. август 1943. (фотокопија).
231 АИИ-Т, X 3—1 (44), Оеи^сће СезепсЗзсћаИ — 2а8геђ, Ро1. 1п1 Моп1:. —
338/43, Представка С. М. Штедимлије од 11. новембра 1943.
229
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АИИ-Т, X 3—1 (44), БеиЉзсће Сезапа^зсћа« — 2а§гећ, Ро1. 1п1 Моп1. —
. 421/43, ХЈп1;еггедип§ т И сЈг Бг1јеУ1с ићег сНе
т Моп^епеего, 12. септембар
)34. (фотокопија).
234 Исто.
233
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роких бригада и, најзад, да се онеадогућих иокрцавање .савезнетка. Уз
то, ДрЈвевић је додао да 6и и само њешво приоуство у Цри0,ј Гори било, довољио да један дио „^коимунистичмих присталица" пређе на стра- :
ну његовог покрета.235
Дрљевићеве тврдње о снази федералистичког, однооно (сегааратистичког помрета, као и о његавом нолитичком утицају у Црној Гори
нијесу имале никанве везе са )стварним стањем. Међзтим, његови мотиви су били 'ј-аони. Онигледно, он ј е желио да Њемце увјери у снагу
његовог нонрета, нако би задобио њихово повјерење и наклоност и,
пхто је за њега било најважније,* 1мавдат да формцра владу^у Црној
Гори.
На тражење њеманног представнина, Дрљевић 'је изнио1 овоје мишљење !и 'О мјестиииа гдје би савезници могли да се ионрцају, као и
о начину борбе прогпв •партизапских онага. Тако је он истакао као
нај|Вјероватније да ће се савезници иокрцати у Алзбанији, код Оан Ђовани ди Медуа, одакле би могли јаним онагама настуиати у правцу
НиншЈЉа. У погледу борбе цротив партизана у Црној Гори Дрљевић
ј е истакао да би употреба већих јединица била цромашена, ла је прен^ручио употребу ланих чета и примјену партизаноког начива ратовања.236
За будуће епољнополитичке односе Црне Горе Дрљевић ј е сматрао да би била од необичне важностињенатијеснавезасАлбанијом,сједне,иБугарском,сдругестр

Оуцрет с представницима њемачког послансша Дрљевић ј е иокористио да Њамце зшшггересује и за регулисање '1раничних 1питања с
Албаниј'ом. Тако ј е оп предложио да се Црној Гори припоји Скадар, а
у замј за њ да се Албанији да
Ђаковица.233
"
~
(Приликом доласка у ЦрнуТору, послије капитулације Италије,
, Њамци су црано своје обавјештајне службе били до детаља упознатиЈ
] оа политичним приликама у земљи. .Они су уочили да се
Црнагррци
великосрби.Овии_брђани.имајусвоју цооебну историју, оамогавијест и .жи|.
вотне_.форм.е", забиљежио је министар Ра!јха за Југомисток Херман Нон
јбахер у својим мам!о1арима.239 Но. и поред тога, Њемци нијесу прадј
хватиЛи предлог сапарагаиста, око О. Дрлзввића, већ су се опреди!јели-1
ли за сарадњу умјераних струја међу бјелашима и зеланашима, кој^
су .биле на иуту да постигну 'опоразум.'"
Командант 118. ловачке дивизије генерал Киблер Цозвао' је средином септембра у свој штаб представнике ум|ј(врене бјелашке групе
четничке дисиданте Арса Петронића, Љуба Буксановића и Војислава
Ненадића и сепаратистичке в^ође но'ји су се били задвсили у Подпори235 И о т а
2зо и;сто>
Др Секула Дрљевић, Балкански сукоби 1905 — 1941, Загреб 1944.
АИИ-Т, X 3—1 (44), Беи^зсће ОезапсИзсћаИ 2а§геђ, Ро1. 1п1 Моп1. —
А 421/43, ХЈп1еггес1ип§ шИ §г Вг1јеухс ићег сИе Ј^а^е т Моп1епе§го, 12, септембар
1943.
239 Н. №ићасћег, ЗопсГегаијГгад
8Шозг 1940—1945, В е п с ћ ! е т е з ЈИвеп(1еп
Б1р1ота1;еп, 149
237
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ци — Блажа Маркогаића и Мирка Драговића. Том гариликом ј е размапрана ,могућност формирања цриогорске владе, цриошрске војоке, ж а ндармерије, исхране путем кредата и др. Било ј е говора и о' могућности стварања федерације између Србије и Црне Горе, на челу са М.
Недићем. У вези с тим разговорима Арсо Петравић 'је њемачким ави"оном хитно пошао за Београд, да испита могућност реализације таквих предлога.240
У међувремену док се Арсо Петровић налавио у Беоцраду ,Њемци оу мандант за формирање ировнзорне владе, тј. Народне управе,
Јговјјврили једном од члаиова његове групе Љубомиру— Љ у б у В у к с а _новићу, који ,је од маја 1943. радио за њамачку обавјештај^ну службу.
По павратку из Београда Арсо Петровић није :имао више никакву улогу, па 1се нанон иавјваног ^врвмена панаво вратио у Београд, цпЈје је остао да живи искључивши се из политичког живота. 241
Министар Рајха за Југо-|Исток Херман Нојбахер 1био је забринут
анажним уапанам народнаослободилачк-аг понрета у Црној Гори послије катитулапјцје Италије. А будући овјесган чињенице да Њемци
немагју довољгао снага које 'би се ангажавале на овом проегору, заиоаио се далвкасезнним плаиавима, у цриам реду објвдињавањем контрареволуционарних анага у Орбији и Пјрној Гари и стварањем . даданом^нистичнаг блака у који би, поред Србије и Прне Горе, укључио и
Длбанију. 242 Нојбахер ј е такође'тежио да ојача положај Недића, сматрајући да су за то сазреши услави промјеном цолитике западних савезнина црема Дражи Михаиловићу.243
Свај план о српако-црношрканој федерацији, чија је ооногана побуда била да регаидира дотадашњу њемачку политику црама Недићевој Орбији, Нојбахвр :је у актобру 1943. даставио (министру Рајха за
спољне пославе Ф(ан-_ Рибвнграпу. Најбахврав план имао је шест ,тачака:
1) Стварити гаеликоариаку федерацију састављену од Србије,
Црне Горе и Санцака, п^отежшо ЈЈлуслиманаког, каји ј е ло распаду Ј у тославије био додијељен (добрим дијелам) Црној Гори, али који ј е од
ње у ствари одиј^ељвн партизананим франтом;
2) Армијски гвнерал Недић да буде предсједник федерашије;
3) Федарација да образује цривредну и валутну унију, али да
остану аутано|мне управе, нарочито у пагледу унутрашњих послава и
у културним питањима;
4) Федеративна !влада да донааи неапхадне адлуке о егзвкутиви
(жанда|рме|рија и добровољни савези);
5) Да се националне културне институције >осл1о1боде тзгторатва
органа војгае управе и да се отвари Бео1ра(даки уииверзитет; и
6) Њемачна гаојна управа да буде ограничена !само на упраину
контролу, а њен апарат да се радиКално редуцира.244
240 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—104, Обавјештење команде ЈВУО — Горског штаба
5р. 148, од 25. септембра 1943; РСУП—Т, Записник о саслушању Новице Радовића
зд 27. децембра 1943.
241 РСУП-Т, »Ба§§ег« раг1у.
242 Н. Иеићасћег, н. дј., 157.
243 Исто.
244 Н. ^еићасћег, н. дј., 155.
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Ријбвнпрап није имао 1ништа -цротив Нојбахеровог плана. Заправо,
(
! њему су шроблеми Југочистака, иано лише Ној'бахвр, били (страни, та; но да о тим питашима није имао шпотввног :мишљења, иа ј е изјавио
ј да ће о томе битиЈ-мј еродавноСФвврерово мишљење.245
I
У новембру 1943. Нојбахер је |сзвај план о стварању српско-црногорске федерације формулисао у опширном писменом извјештају и доставио га Хитлеру. Пошто ј е дабио овај извјештај, Хитлер је
ВИбентрапу ивјавио да је у начелу цротив остварења таквога плана,
али ј е кснстаитавао д а ј е цредлог интересантан и да би о таме желио
да разШвара лично с Нојбахером.246
Великоорпске снаге у Народној ^чграви поздрави.те су наотојање
Нојбахара о ^ п а с т а в љ а њ у орпоко-црногарске федврације, а њен предсједник ЈБ. ВуксанавШГ^е уТвези с тим ј е 25. навембра упутио писмо
Милану Недићу.247 Основ1ни разлог за то била је блисМост те концепције твнденцијама велико^српаке буржоазије. Али не мањи разлог био је
у тс1ме што ј^е њемачка Феликомандатура на Цетињу одбила да Народној управи одобри 13(аја1М и закључивање трговачких угогаара са сусједиим земљама, а Љ. ВуКсановић и њешви истомипГљеници били су
овјеони чињвнице да једна квислиншка тварввина у Црној Гори не би
могла да опотане без јаке не само војничке нвШ' и матерИјалне падршке |0а ;с|тране.248
Чвтничке снаге у Црној Гори, иоје су послије избацивања из Васојевића и уништења четничког штаба на челу с БлажОм Ћукановићвм и Бајом |Отапишићам у Ост1рогу биле саавим двмрралисане, пред
анажним успонам нарорноослободилачног панрвта гаидјеле су једини
излаз у објвдиња1в1ању авих контрарввалуцианарних снагау Србији и
Црнај Гари. У вези с там, Ђорђије Лашић је 22. децвмЈбра 1943. упутиО'
Дражи Михаилавићу депешу у којој га позива да (изглади несугласице
с Недићем, јар од тога зависи „Иаш (оп1станак".249
^ т н д а к о Јвођство у Црној Гори било је гарла загријано за стварање фодорације. У томе је пружилоЈпувх подршку Народној уцраши
иЈзришазталоЈразн^вијдаве 1сарадн>е-са њам. У 1сарадњи са цредсједрикам Нарадне управе ЈБ. Вуксанавићам, Ђорђије Лашић је 30. и 31. децвмбра 1943. арганиз101ва0' у Подгарици ксхнференцију 1кантрарввО'луциснарних снага у Црној Гори, 1кој1ај је присуствавало око 500 четничких
официра, !но;ји су ави већ били ступили у сарадњу с Њвмцима, и један
број чланава Народне управе на челу с њвним предајвднинам. На конфврвнцији је уовојвна !већ црипрвмљена 'резолуција когјом се гражи:
„Да се ави чланогаи Народне уцраве одрвнну сваке партијснонполитичке активности до логпуног уништења комунизлга, до свршетка рата. . . Да се у циљу есрикаснеборбе пратив комугаизма ствари (један
јвдиестввни антикамунистички српаки франт са јединстввном ко245 Исто, 157—158.
!49 Исто.
247 АИИ—Т, I X 1а—25 (4.3), Писмо М. Недића Љ. Вуксановићу од 12. децембра 1943.
248 АВИИ, Фонд њемачке архиве, к. 27—Ц, бр. рег. 2/10, Писмо Фелкомандатуре на Цетињу Љ. Вуксановићу од 3. новембра 1943.
249 АВИИ, ЧА, Књига послатих депеша ЦГ—6, Депеша бр. 1146. — Д. Михаиловић није одговорио на ову депешу, али ће и он прихватити такво рјешеше, што
ће се касније видјети.
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мавдом иад сиим (српским оружаиим одредима, те у там циљу, желммо,
да генерал НадтЉ. као најотарији и као најуваженији орпони офипир
прошири овојју 1власт и над Црнам Г-арам, јер је цио народ овога ^краја
овестан овоје немагућности да се сам памаже и од но1мунизма брани.
Он очекује опас ^од овог јединства и од војничког отарепхине као што
ј е генерал Недић".250 Ова ј е резолуција затим предата предсједнику
Народне упр-аве „раДи опровођеиа у дјело". 251
Овај 1став подржале су, паред акттивних и резервних официра, и
друге великоорпоке онаге на окуповима или у пгтампи. У другој половини јануара трупа од 53 интелектуалца, (међу иајима је било и чланова четничког Националног камитета за Црну Гару, упутила је Милану
Недићу апел у каме га назива ЈдтасиоцемОрбије >ад камуниста" и моли да са својим трупама иружи ЈВратоку помбК44 црногарским националистима у барби цротив народноослрбадилачкот покрета. У апелу
ова група интелектуалаца осуђује момунисте као најопаоније српске
неиријатеље који Црнај Гори дају „неки посебни индивидуалитет",
као и сепаратисти који желе Црну Гару као посебну државно правну
загједницу „1мака|р као ,дно од пишате", а затим нружа падршку оној
резолуцији четничних антивних и резервних офиццра у мојогј се тражи да Недић шроплири овоју власт на Црну Гору и изјављује жељу да
Црна Гора „оотане и даље нао недјелљиви и оаставни дио Орбије и Орпства". 252
Преко Црногорског
вјесника,
органа Нарадне управе, објављено
ј е и иише написа у којима ое популарише М. Недић и преносе његови
говари., изјаве и „посланзице", објављени црвко њвгових званичних сргана и РадИо^Београда.253
Нојбахерове жзамбинације и став црногарсних реакционарних сна,га поново су подстакле Недићеве политичке амбиције, ноје су послије
њрове неудпјеле Досј ете_Хитлеру у септембру 1943. биле спласнуле. 25 '
Чим је добио пиомо предсјоднина Народне уцраве ЈБ. Вуксановића., М.
Недић ј е адмах одгаварио, поздравивши форм:ирање Народне управе
и обећавши сарада»у_„на добро цедокупнбг...с!рпаког народа"'.255 Недић
је поздривио идеј.у о стваран.у српско-црногорске федерапије и
истакао да ће се старати „да у шта ичраћем врвмену створимо чврст
темељ орвћне будућности српономе народу и његове Обновљене држа©е. Тај темељ, пише даље Недић, „мора да буде чврста и сважна ооовина Цетиње-Београд оно 1кој е ће ое изградити нова оЉовљена држаа^а сршског народа"^ 6 При "томе је нагласио да ће предузети све пот|ребне
мј%ре ,да се иоцраве ове нецравде које је великосрпана политика на250
Спремност, Загреб, бр. 102, 6. II 1944, стр. 3, 8; Обнова, Београд, бр. 84,
19. II 1944, 3; АИИ—Т, X 1в—60 (44), Писмо мајора Бл. Гојнића П. Баћовићу оц

ј а н у а р а 1944; % . В у ј о в и ћ , Пораз

четника

и сепаратиста

у Катунској

нахији,

ИЗ,

4, 1964, 672.
251 АИИ—Т, X 1а—7 (44) Писмо црногорских колаборациониста М. Недићу
од 24. јануара 1944.
252 Исто.
253 Црногорски
вјесник, бр. 11, 4. X I I 1943; 3; бр. 16. 22. X I I 1943, 4; бр. 17,
25. X I I 1944, 2; бр. 3, 12. I 1944, 1 и друге.
254 Н. №ићасћег, н. дј., 134—135.
255 АИИ—Т, I X 1а—25 (43), Писмо М. Недића Љ. Вуксановићу од 12. децембра
1943.
259
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нијела Црној Гори у прашлости. Недић не криј е да је ова јкам5инаци;ја
дјело њемачког окупатара, па истиче: „Што омо се, браћо Црногорци,
опет нашли у загрљају, хвала буди великам Њамачком Рајху, а нарочито министру г. Најбахару..." Збаг тога је ан пазвао Љ. Вуксанотаића
да се Њ'вмцима одуже „честитам и паштвнам, правам српокам сарадњам". А 1као први корак те сарадње Недић ј е обећао Народној упраматериј'алну памоћ.257
Ускаро послије фармирања Нарадне управе и размјвне писама
између М. Недића, и Љ. Вуксанавића, ступила је на сцену недићевска
цропаганда о тијеаној оа|радњи између свих контрареволуционарних
снага у 'Србији и Црној Гори у коначнам обрачуну са народноослободилачиим цакретам. Нвдићввака штампа ј е развила бјесомучну кампању пратив НОП-1а у Црној Гори. Већ од новвмбра 1943. године отпочела је оерија напиоа о партизанским „злоделима" у Црној Гори, као
нцр. „Црногарски Катин", „Црна Гара у барби цротив бољшевизма",
„Злочини палитичних намесара", „Отрадање црногораних националиста", „Партизанске судије и целати у Црној Гори" и Др.258. Током 1944.
та ј е пропагацда настављвна још интензивније, а на годишњицу напада Њемачке на Оавјетаки Савез, 22. јуна 1944, у Веограду је отворена изложба „Црна Гора под петокраком звезДом". 259
ПослијЈе Најбахвравог наго'Е(.јештаја српако^црногараке федерације недићевска штампа је преузела >главну улагу у припрвмању јавнаг
мњења у Орбији, а ј о ш нише у Црној 'Гори, за тај чин. У њој су објављивани напиаи о суДбинакој павезаности ОрбиЈје и Црне Горе у прошлооти, о Црној Гори као бисвру „у блиставај круни (ввнавних арпскиж
подвига", о велик|ом привредном потенцијалу Црне Горе.260 Она је при
там признавала да ј е Црна Гора у Краљевини Југославији у привреднам погледу била тотално запостављвна, исгичући да је то био узрок
анако великом незадовољству у Цриоу Гори између два рата. 261 То је
имало за циљ да падстанне четничке вође и друге бјелашке снаге у
Црној Гари да још ,више појачају актинност у там правцу, а код народних маса да створи увјерење у ианрвне иабуде.
У јеку те прапагацде у Веошрад су далазили као емисари, представници великоарпски оријвнтисаних реакцианарних снага из Црне
Гаре. Тако ј е у децембру 1943. у Веоорад дапутавао Васо Анђушић,
који је у то 'вријвме био камандант дедног националистичног батаљона
у подгоричком срезу. Он је у Веапраду примљвн код „надлежних фактара", а затим ј е Обнови
дао инте)рвју у каме ј е изложио палитичку
ситуацију и стање међу чегничним и другим нацианалистичким (снагама у Црној Гори. У ©ези е тим Анђушић је, порвд осталаг, истакао:
„Ове вести из Орбије примају се >са највећим интересавањвм. У генврала Недића тлада се као у спасиоца целакупнаг српства. Код
нас
387 Ј Ј С Т 0 _
258 Обнова,
Београд бр. 735, од 28. X I 1943, 5; бр. 743, 7. X I I 1943, 5; бр. 746,
10. X I I 1943; 3; бр. 748, 13. X I I ,1943, 3; бр. 749, 14. X I I 1943,, 5.
259 Српски
народ, Београд, бр. 27, 24. VI 1944.
260 Српски
народ (додатак: Српски добровољац)
бр. 50, 25. X I I 1943; Обнова
бр. 763, 30. Х П 1943.
261 Обнова,
бр. 763, 30. X I I 1943; 3.
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нема четпика који генерала
Недића
не сматра духовним
вођом
српског
народа
(подвукао Р. П.)". 262
Убрзо послије Анђушића у Беолрад ј е допутовао Величко Домазетавић, учитељ, један од чланова четиичког лрапагандног одбора
(из Цетиња. Он ј е такође имао аадтак да Недића ,и његаве сараднике
улозна са ситуацијам у Црно|ј Гори. Он ј е 2. јаиуара 1944. нрисуствовао
збору у Крагујевцу к|оји ј е одржан поводом полагања заклетве 2. српскот Добровољачкот пука. На збору оу Драгољуб Кујунџић, министар
правде у Недићевој 1влади, и Величко Дамазетогаић говорили о судбинокој павезаности Црне Горе 'са Орбијам. Оба говорника су се залагала
за обједиња;В1ање реакционарних снага у борби против НОП-а. 263
Дамазетанић ј е у недићввокој штампи абјавио некалико чланака
о (барби црногарских националиста лротив НОП-а, а средином марта
1944. у Беаграду му ј е објављена брошура Револуција
у Црној
Гори
и њени
узроци,
намијењана у првам реду недићевцима — да се упознају са политичким [цриликама у Црној Гори.
У децембру 1943. шдине Рибентроп !је лозвао Нојбахера у Б е рлин на разговоре у вези с идајам а (српако-црногорској федерацији. О там питању РМбентрап нИје имао одређен став, па су 1наион десет
дана цровадених у Берлину пошли у Хитлеров главни стан. Разговор
са Хитлвром трајао ј е три сата. У там разговару Хитлер ј е рвкао да се
не омије дозволити да један ^народ на Балкану у политичком погледу
постане иадмоћан над другим. Срби су такав народ — истакао 'ј е Хитлер — који де у својој историји показао »елику државотварну снагу,
а његове претензИје се 1протажу до Егејскаг мора. Рачунајући да 'би
стварање федерације охрабрило !Орбе у њиховим тежњама, Хитлер је
изразио своје противљење авОј идегји. На нрају је рекао Нојбахер-у:
„Ви сада знате моје противљење. Првиопитајте јаш јвдном Ваше предлоге у вази оа овим што сам Вам данас ракао, па ћвмо поново' говорити о Овим стварима". 264 Иако признаје да није успио, !са својим предлогом о федерацији, Најбахер ј е сматрао да још није аве изгубљено. 265
У јануара 1944. Најбакер се вратио у Беаград и упазнаЈо Недића
са разгаварима с Хитлерам. Недић је био дубаио разочаран неуспјехом Но|јбахеро1ве миаије, али га је овај тјешио шојгам позивом на понов(ни сусрет с Хитлером. 266
Крајем јануара Нојбахер ј е посјетио Цетиње (25. јануара). Ојутрадан 'је примио прадсједника и потпредјвнаина Нарадне уираве Љ.
Вуксаисгаића и Ж . Анђелића и митрополита Јоаникија, са нојима је
„претресао актуелна пит)ања".267 Истога дана послије подне организован је збср националиста, на коме (су говорили лредаједниж квислиншке
апштине на Цетињу др Нино Јергоиић, !представник националиста Ни'но Бскан и представник нацианалистичке амладине Мишо Попогаић.
Црногорани нвислинзи су се били добро прицрвмили з а 1авај збор, јер
с у оченивали да ће 'својом одлучношћу убиједити Нојбахера да ј е то
апште разпалажење и да ј е питање фадераци,је дефинитивно сазрело.
2га
263

Обнова бр. 752, од 17. ХП 1943, 3.
Обнова бр. 766, од 4. I 1944, 3; Црногорски вјесник бр. 6 од 22. I 1944, 1.

:.>б4 ј ј ^еићасћег,
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Црногорски

ЗоппегаијГгад

бппозГ, 160.

то.

вјесник

бр. 8, од 29. I 1944, 1.

Ггаваршши су кздржали хвалосгтјеве Нојбахеру и Њвмачком ра!јху, испигчући његав „велики долринос нашем народу" и изражавајућ)и наду
да ће помоћи нароиу Црне Горе да што боље ријеши своје актуелне
ироблеме.263
ГЕрви говорник Н. Јертовић иетакао ј е три „актуелна ироблвма",
за 'која ј е у ипие црногароке книслиншке управе тражио рјешење:
1 ) вкономско опорављање земље;
2 ) Разбијање „комунистичких баавди" и повраћај „реда и безбјадности" у земљи;
3 ) лрисаједињење Црне Горе ОрбијЈи, како би удружеиим онагама таредетављале што чиршћу брану, најезди (комуниста". 269
Други и трећи шв|орник (М. Попо1вић и Н. Бокан) такође 1су(В се заложИли за сТв1арање јединственог антикомунистичког фронта -од србијанских и црноЦорс(ких 1Коонтрареволуционарних снага, али нијесу прецизирали начин оств^арења Тог ј едиНства. Наиме, М. Пооов1ић се залагао за стварање „јединсТвене |срцаке заједнице, јединством Црне Горе и 'Орбије", а Н. Бокан за ујерињење „двеју српских пакрај1ииа: Србије и Црне Горе , како )би уједоњење заједничким напррам
уС_
пјешније 'Откланиле комуниепичку опааност и помогле једна другогј да
се наш живаљ спаси од оскудице и глади". 270 Н. Бо^кан се, уз цо, заложио (да крајеви које ј е Италија припојила Беликој Алба/ншји поново
уђу у сасТав Црне Горе. 271
Нојбахер ј е на избару кратко одгаворио да ће се „ тежње и ж е љ е
Црноиораца имати у ииду" и да ће у „ Новој Европи, чија је побједа
с и г у р т , 10ви народи континента имати бољи срећнији жизот". 272
По завршегку ^збара, 'Нојбахер ј е у простарије Фелдкомандантуре
позвао предсједника и чланаве Нарадне управе и изложио (им оитуацију по1сле |састанка 1са Хитлером. 278
Пашто ;је завршио састанак са чланозима Народне управе Најхабер ј е позвао у прострригје Фелдкамандантуре Ђорђија Лашића и Ј а кова Јававића, најистакнутије четничке команданте у Црнод Гори у
то вријеме, и са њима разгаварао о начину вођења борбе против народноослободилачког покрета. Том приликом !су Лашић и Ј о в о в и ћ захвалили Нојбахеру на „свестраном интересоеашу за наапе н а р о д н е проблеме, на дубоком разумијевању тешке и судбанооне антикомунисггичке борбе у Црној Гори". 274 Послије поојете Нојбахеру, Л а ш и ћ а и Ј о вовића је примио и фелдкомандант генерал Кајпер. 275
Након завршетка Нојбахерове посјете Цетињу, ЦрногоРски вЗе~
с н и к је објавио исправку захтјева које : је Н. Јерговић и з л о ж И О ма збору од 26. јануара. Преформулисани захтјеви су глаоили:
268 ИСТО.
289 ИСТО.

Исто.
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„1) Олакшање наших еконамоких тешкоћа, због којих наш иарод већ оада о|сјегно |страда и пати;
2) Организација наше националне државности, да би борбе про•шв свих ужаса и зла које нам партизанство- наноси биле пгго ефикасније, и
3) Задовољење напЈих нацксналних "Јспирација уједињењем српског народа на читавом његовом етничком подручју". 277
Недићевока Обнова
ј е писала у два нанрата о Но.јбахеровој посјети Цетињу (у бројевима од 29. јануара и 16. фебруара 1944). Занимљиво ј е да ј е она у другом напису, •к)оји је услиједио двадесет дана
послије догађаја, прва два захтјева које ј е изложио' Н. Јерговић -на
збору, донијела онако како 1су првобитно објављани у
Црногорс-ком
в ј е с н и к у , док трећи захтјев гласи: „Јачање осећаја повезаности Црне
Горе са Србијом да би удруженим онагама водиле успешну борбу против бољшевизма". 278
Док ј е недићевска штампа настављала да се залаже за идеју о>
стварању федерације, популаришући борбу антикомуниста у Црној
Гори против -НОП-а, а посебно наглашавајући миоију Црне Горе међу
Србима, расположење четничких и других бјелашких снага у Црној
Гори за ову идеју по^слије Нојбахерове посјете Цетињу, ј е спласнуло.
Готово1 да су биле 'глаоније зеленашке снаге. У квислиншкод штампи
преовладавали су написи о борби против НОП-а.
Међутим, послије неуспјелог похода на Катунску нахију уввдјело' се да коатрареволуционарне снаге у Црнод Гори нијесу у стању да
саме учине било шта у борби против НОП-а. Зато ^сју планови о федерацији са Србијом поново постали актуелни. Чланоаи Народне управе
и команданти већих четничких и националистичких једивица одржали
су 15. марта 1944. заједничку коЕференцију на којој је „једноглашо констатована потреба опајања Црне Горе и Србије и одлучено да се ова
народна ж е љ а саопшти њемачким властим у Црној Гори". 279 Предсједник Народне управе Љ. Вуксачовић је овлашћен да ову 'оддуку саопшти њемачком вајном заповједнику Црне Горе и њемачком дипломатском представнику е а Цетињу, а затим да о резултатима обавијести Народну управу. 280
У априлу 1944. године Пибентрап је позвао Најбахера у СалЦбург.
Нојбахер ј е иакористио о-ву прилику да подаво понрене питање о српско-црногоракој федерацији. Међутим, Вибентроп је то одбио због већ
познатог Хитлеровог противљења. На ,то ј е Нојбахер одговорио да се
мора покушати да се то противљење разбије и план оствари, са чиме
277 Цриогорски вјестшк бр. 9. од 2. (Ј>ебруара 1944, 1. — Не располажемо поцацима на основу којих бисмо могли утврдити ову исправку. Могли бисмо да
^ретпоставимо, као највјероватније, да је то посљедица Нојбахерове интервенцие, а није искључено да ј е то уступак одређеним снагама, које су се побуниле
1ротив формулације ,присаједињења Црне Горе Србији", што је подразумијевало
•1сти поступак као 1918. године.
278 Обноеа бр. 801, од 16. фебруара 1944, 3.
279 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—'69, Записник 40. сједнице Народне управе од 17. мар-а 1944.
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се Рибинтроп, на крају, сагласио. Четвртог дана боравка у Њемачко.ј
Нојбахера је приммо Хитлер. Након дужег разговора (>оат и по), Х и тлер ј е Нојбахеру (рекао: „Шта хоћетеса својом срлском федерацијом?
Најприје морамо да побиједимо, онда све друго долази само' по себи". 881
Тако ј е Нојбахеров покушај да ревидира њемачку политику у југоисточном питању дефинитивно пропао. Нојбахер је, по сопственом
признању, Послије конференције, с Хитлером био дубоко потипгген.
Његова даља улога у питањима југсисточне политике сведена је на
мало интересантне детаље рада.282

Четничка

организација

у Санџаку.^

Повратак

Павла

Ђуришића

Доласком Другог уДарног корцуса на територију Црне Горе и Санџака че(тничке снаге тзв. „источног фронта" раздвогјене су на двадијела. Дио њих из андријевичког, бераиског и колашинског и сасвим
незнатно из бјелопољсиог среза послије неуспјелих борби код Колашина и у Ваеојевићима повукао се под вођством Ђорђија Лашића
Подгорицу, док су се четници из дурмиторског среза на челу са Иваном Ружићем повукли у Ј Н И К Ш Г Љ . Четничке онаге у Санџаку организоване су у 1. и 2. милешевски корпус. Први милешевски корпус, на чијем се челу налазио' Радоман Рајлић, обухватао' ј е снаге са подручЈЕ
пљеваљског, прибојског и дијела пријепољаког среза (лијвво од Лима), док ј е 2. милецлвски корлус, под командом Вука Кала-јитазића,
Обухватао четнике са територије дијела пријепољског (јдесно од Лима),\
сјеничког и нововарошког среза. У прво!ј полсвини 1944. године 1. ми-\
лешевс!ки корпус имаО' ј е око 1.700, а 2. милешевани оно 1.400 људи.^јМ"
На челу ових снага налазила се Команда Сгарог Раса. Непо^аредно послије капитулације Италије за команданта Старог Раса наимевован <јз
Војислав Лукачевић, док ј е за начелника штаба постављен Рудолф
Перхинек, дотадашљи делепат Врховне команде у Црној Гори.284 Послије неуспјеха четника код Колашина (крајем еептембра и почеткаЈМ/«
актобра 1943) и њиховог протјеривања из Ваао^евића, под комагаД}М
Старог Раса ушле су и четничке анате из бјелапољаког и дио снаГ а )
из колашинскаг, беранског и андријевичког среза. Посљедња четничт<а
друпа из 01вих крајвва дошла је у Санџак са Рудолфом Пврхиненом почетком новембра 1943. године.285 Црногорски четници у Санџаку орг^"
низовали ау пет бригада: 1. и 2. Вјелопољану, БвраЦску (команда1Ј'г
Војо Бојичић), Ацдријбвичку (Вукашин Бо-јонић) и Колашинску (Бе~
281 Н. №ићасћег, 8от1егаиј1гад ЗШовГ, 161—163.
282 Х1сТО.
28^/аВИ'И, ЧА, ЦГ—В—1076, Преглед наоружања четника Црне Горе и Ста рог Раса од 13. априла 1944.
284 РСУП—Т, »8\УОГ(3« Раг1у; АВИИ ,ЧА, ЦГ—В^—1579, Наређење Р. ПерхИ"
нека команданту сјеничког среза од 14. јануара 1944.
285 АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша Р. Перхинека Ђ. Ј1ашићу бр. 233 и 235 од 3. и 6. новембра 1943.
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ћир Томавић). Укупна онага ових бригада изнасила је око 2.000 људи,
од којих је око 500 било етаро- за борбу и третирано као избјеглиде. 286
У таку октобра и почетком новембра 19.43. В. Луначевић је снасама. 1. и 2. милешЈевеког корпуса водио борбу са јединицама Трећег
ударног карпуоа НОВ у ширем рејону Вишеграда, послије чета се по г
вуНао преко Златибора и Јавора у правцу Голије, астављајући мање^
снаге око Увца.287 На Јавору се оа Лукачевићевим снагама спојила
група четника ној|а ј е на челу аа Перхинеком дошла из Васојевића/^
Крајем октобра и почетком новембра Милан Недић је послао неке овоје јединице у правцу Нове Вараши, са задатком да пруже помоћ
санџачким и црногорским четницима у борби против јединица НОВ,
али су се Њимци груписали у Ојеници и на Јавору и спријечили им
даље наступање.289
Почетком новембра и четници Санџака успоставили су аарадњу
с Њемцима, мада су је до тада избјетавали. Г1рви контакт с Њемцима
услоетављен је, преко Ђорђија Ћулафића, који се из Васојевића псвукаО' са Перхинековом групом. О тим првим кантактима Војислав "Лукачевић и Р. Перхинек су 6. новембра 1943. обавијестили Сава ВуказЈиновића и Ђ. Лашића: „Већ предузимају дејство (Њемци — примј.
Р. П.) према Пријепољу и Новој Вароши. Ђорђије Ћулафић ступио већ
у кантакт са њима. Он ће радити па нашим директивама". 290
Тринаест дана насније, тј. 19.:новембра 1943, потписан је сџоразум између њемачког војног заповиједника за Југоисток и Војислава
Иуначввића о ненападању и заједничкој борби против народвоослојадилачког покрета. Тим споразумом Њемци 1су се обавезали да чегнике снадбијев:ају муницијом. Овај споразум ј е 1важ1и1о> на простОру:
Зајина Вашта — Дрина — Тара — Бијело Поље — Рсокаје — Косозска Митровица — И б а р — Краљево — Чачак — Ужице. 281
Таком нсвембра 1943. у Санџак ј е . дошаа и Павле Ђуришић. Од
веговог доласка дјелатност четничке срганизације у Санџаку пред:тавља пссебно_ поглавље.^)
Нанон хашпеЊа^Т^лашину (14. маја 1943), Павла Ђуришића су
Њемци интернирали у Пољоку у логор Стриј. Послије три мјесеца
жнтернације он :је наводно са 1трупам од ано 20 људи успио да побје:не 27. августа 1943. године.292 Група се Ксхгаије раздвојила, и Ђури286 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—<1076, Преглед наоружања четника Црне Горе и Ста>ог Раса од 13. априла 1944; Исто ЦГ—X—444, Писмо П. Ђуришића М. Недићу од
2. јуна 1944; Исто, ЦГ—В—1788, Писмо (Вука Калајитовића) Д. Михаиловићу од
1. јула 1944; АИИ—Т, X 1в—118 (44), Извјештај (В. Калајитовића) Д. Михаилодаћу од 2. јуна 1944.
287 РСУП—Т, Запионик о саслушању В . Лукачевића од 3. априла 1945.
288 Исто; АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—-3, Депеша В. Лукачевића
[ Р. Перхинека С. Вукадиновићу и Ђ . Лашићу бр. 235 од 6. новембра 1943.

289 Ј4СТ0.

АВИИ, ЧА, Књига предатих депеша ЦГ—3, Депеша бр. 235.
АВИИ, НАВ—Н—Т—77, Ф. 883/6632503—4, Телеграм команданта Југоисока ОК^У (одјељењу за иностранство) стр. пов. бр. 2107/43 од 20. X I 1943; Исто,
^АВ—Н—Т—77, Ф. 882/5630910, Допис ОК\У Абверу, тајно бр. 808 од 22. X I .
292 Милорад Јоксимовић, Павле
Ћуришић, Гласник СИКД „Његош", 5, 1960,
5; Бор. М. Карапанџић, Грађански
рат у Србији, 312.
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шић ј.е са једним бјегунцем успио да пређе преко Мађарске и Војводине, али га је приликсм преласка Дуна.ва код села Вишњице (надомак
Беолрада) ухапоила патрола Српске државне страже и предала га Њемцима, на њихово тражење. 293 Њемци су га затворили у Рагничжом
дому у Београду. Након 40 дана нроведаних у затвору, Ђуришића је,
на интервенцију М. Недића, пустио Нојбахер.294 Одмах послије изласка
из заггвора Ђуришића је у окгообру 1943. године примио> Нојбахер. Он је
изј авио да (је Ђуриши-Љ био нецраведно ухапшен и интарниран, и загражио је од њега да у1будућене®оиибарбу;цротив Муслимана, као ни прЛтив Њвмаца.295 Ђуришић ј е затимпосјетио Недића иса»имнаправио' извјесне 1аранЖ(мане у пагледу борбе лротив народноослободиЛачког по__ крета у Црној Гори и Санцаку.296. Напуштајући Београд, Ђуришић се
јавио Дражи Михаиловићу, послије чега ј е пос.л1ат у Санџак, к В. Лу* качевићу. Знајући за стару нет|рпељиваст између Ђуришића и Лашића, а посебно за Лашићеву 'суревњивост, Д. Михаиловић је одлучио
да Ђуришић буде млађи у рангу. О томе <је Михаиловић обавијестио
Ђорђију Лашића, позивајући га на сарадњу са Ђуришићем.297
Због одласиа у Врховну команду Лукачевић је у новембру(1943.
цривремено' предао команду над својим једаницамц^П. -Ђурашићу. По
повратку^из Врховне каманде, он је у децембру 1943. дрбио1 задатак да
до мороке обале мспрати В. С. Беилија, који ј е био позван од своде владе на реферисање.298 Ђ\урипшћ је том приликом дефишгптпо гфеузео
\ команду над свгш четничким снагама у Оанџаку, јор ј е Луначевић пошао са Беилијем у Енглеску и није се враћао у земљу ове до краја
јмаја 1944. године.299 У црвод половини 1944. године југасловенска* избЈегличка влада, на'предлаг Драже Михаиловића, унацриједила је
Ђуришића у чин поггпуковника.300
По дефинитивном преузимању команде Старог Раса, Ђуришић је
свој штаб смјестио у Пријепољу, гдје се налазио њемачки гарнизон.301
Према томе. Ђуришић је"одмах ступио1 у отворану оарадњу с њемачким окупатором. У 1сар1адњи с Њемцима, или самоСтално, он је са евој'им снагама учествовао у неколико операција пратив јединица НОВ.302
| Поред тога, Ђуришић је црема становншЦтву у Санџаку вршио" сталне
редрвсалије, почиНивгџи' низ злочина у цљеваљоком, пријепољскои!,
• шзибојјшсшГТГ нововарошком срезу, нао и другдје гдје су његовеједи1 нице_до"спијевале^3''
Бор. М. Карапанџић, н. д ј . , 312.
Н. Кеићасћег, 8оп(1егаиИга§, ЗМоз!, 184; М. Јоксимовић, н. д ј . , 85.
295 Н. Кеићасћег, н. д ј . , 184.
296 Бор. М. Карапанџић, н. д ј . , 315.
297 АВИИ, ЧА, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеша Врховне команде
Ђ. Лашићу бр. 784, од 4. децембра 1943.
298 р с у ц — т , Записник о саслушању В. Лукачевића од 15. марта и 3. априла 1946.
299 и с т о ; р. Пајовић, Формирање
четничке Независне
групе
националног
отпора, ЈИЧ, 4, 1964, 54.
300 р с у п — Т , Записник о саслушању В . Лукачевића од 4. априла 1945.
Исто, Записник о саслушању В. Лукачевића од 3. априла 1945.
чЈ12 ,Исто, Записник о саслушању В . Лукачевића од 7. априла 1945; АВИИ,
ЧА, ЦГ—В—1633/11, Заповест П. Ђуришића од 11. фебруара 1944.
303 РСУП—Т, Записник о саслушању В . Лукачевића од 7. априла 1(945.
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У току фебруара 1944. године Њемци и четници су припремили
ширу офанзивну операцију против јединица НОВ у Црној Гори. Планирано је да у њој узму учешћа ове њемачке и четничке снаге са теиторије Црне Горе и Санџака. У вези с том, 1апер:ациј!ом, Дража Михаиловић ј е 10. фебруара наредио Ђ. Лашићу: „Отупите у радио везу
са Павлом и објидините предстојећу акцију против комуниста". 304 Да
би што више цроширио и одачао свој утицај у Црнај Гори. Недић ј е
одлучио да ту операцију помагне и морално! и војнички. У току фебруара он је п о с л а о ^ батаљон 5. пука Српског доброво.гцачхог корпуса
са укупно §93 исјника код Павла Ђуршпића, са задатком да узме учешћа у Цредетојећим операцијама.305 Са овим батаљонбм Недић ј е дослао' и свог специјалног пуномоћника Михаила Олћана, бившег министра привреде у његовој влади.306 Поред осталог, задатак Олћана
био ј е да пружи помоћ Ђуришићу у реорганизовању снага.307 Мисију
овог батаљона „добровољаца" и Олћана код Ђуриш^Ља популарисала
ј е Недићева штампа. По доласку у Санцак М. Олћан, и предсједник
Народне управе замијенили су поздравне депеше, које су објављене у
Црногорском
вјеснику,
пожелИвши да се Недићева и црноторска квислиншка војска ускоро) сретну у Црној Гори.308
Непријатељска офанзива отпочела је, 9. априла 1944. нападом
њемачких снага (легија „Кремплер" и 4. пук „Бранденбурт"), четника (1. и 2. милешевски корпус, 1. и 2. бјелопољ!ена, Колашинска, Б е ранска и Андријевичка бригада) и недићеваца (2. батаљон 5. пука СДК)
са прЗЈвца Бродарева црема Бијелом Пољу и Лековини, од Пљеваља
према Тари, а од Пећи преко Рожаја и Пештара у правцу Берана.3011
У еклопу ове операције њемачне снаге из Подгорице у сарадњи са четничним ганагама под командом Ђ. Лашића, о-јачане тенковима и артиљеријом, извршиле су 14. априла поирет правцем Кучи — Братоножићи — Лијева Ријека — Матешево — Колашин.310 Четнички одред
под командом Марка Вучелића, који се налазио' у Врмоши, учествовао
је такође у операцији — дијелом с:н1ага према Кучима, а дијелом преко Мурине у правцу Андријев:ице, прако Шекулара и Марсенића Ријеке у правцу Берана.311 Пошто је операција имала општи карактер и
и требало је да се изведе у свим правцима, одред Јакова Јовсвића у
заједници са Њемцима извршио је напад оа правца Данилсвграда према Никшићу, док су крајам априла нациоиалисти Јакова Јовов^ића са
304

бр. 210.

АВИ.И, ЧА, Књига примљених депеша ЦГ—8, Депеша Врховне команде
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306 исто.
307 РСУП—т, Записник о саслушању В. Лукачевића од 4. априла 1945.
308 Црногорски вјесник бр. 23 ,од 14, марта 1944, 1.
309 Н. Јовићевић, Од пете офанзиве
до слободе,
258; Раде Ђ. Кнежевић,
Борбе 37. дивизије у НОР, Београд 1950, 18; В . Стругар, Рат и револуција,
250-251.
310 Зборник
НОР, Ш, 7, док. 208, Бојна релација 9. црногорске ударне бригаде; Н. Јовићевић, н. д ј . , 262.
311 АИИ—Т, X 16—170 (44), Наредба Ђ. Лашића од 11. марта 1944;
Зборник
НОР, III, 7, док. 182, Депеша Пека Дапчевића Врховном штабу од 17. априла 1943,
Исто, док. 208, Релација 9. црногорске ударне бригаде; Исто, док. 232, Депеша 2.
ударног корпуса Врховном штабу од 6. маја 1944.
305
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правца Даниловграда, Васа Вукчевића >оа правца Љешанске нахије и
Њемци и мање групе националиста из Цетиња предузеди нови поход
на Катуиоку нахију. 312
Најважнији правац за непријатеља био је Бијело Поље — Мојковац — Колашин, гдје ј е требало да се споји са снагама ко^је су про~
дирале од Подгорице. Зато је на том правцу непријатељ ангажовао на^јаче снаге и усредоредио главни удар. У току тродневних борби њемачке снаге, ЂурИшићеви четници и Недићев батаљон заузели су Бијело Поље (12. априла) и са главнином сводих снага наставили наступање у цравцу Мојковца, док су се двије Ђуришићеве бригаде (Беранска и Андријевичка) и једна чета 2. батаљона 5. пука СДК одвојиле долиноми Лима прадужилеу правцу Берана. 313 Непријатељска главнина »оја је наступала са цравца Бијелог Поља и Шаховића заузела
, је 15. ацрила МОјкосвац. Тај одсјек фронта бранила је Тридесет седма
јударна дивизија. Како су њене снаге биле развучане од Берана, па
I преко Мојковца до> Челебића, штаб Другог ударног корпуса, увгфајући
аначај мојковачког цравца, извршио ј е пре1рупацију својих снага и
дјелове_Т]реће дивизије из долине Зете .цребацио код Мојковца. Дје-7
^шви ове јвиједивизи1^^рганизов^иЈС1уЈКо д Моујковца одсу дну одбра- Ј
ну~1и у дШбтоиневеимТбојавимаГусцјели да поврате Мојковац и одбаце
непријатеља према Бијелом Пољу, а затим да 30. априла ослободе овај
град и наставе гоњење нападача у правцу Бистрице.314
Непријатељске снаге са правца Подгорице (четници, Њемци и
италијански фашисти, коди су по!слије капитулације Италије пришли
Њемцима), успјеле су да заузму Куче (које ј е Девета ударна бригада
НОВЈ напустила по наређед>у штаба Треће дивизије), Братоножиће,
Лијеву Ријеку и до|спјела До линије Сретешка гора —• Штавањ — Тузи — Рашково гувно — Црна планина (18. ацрила), али су ту прво> задржане а затим нраћане према Кучима.315
Беранска и Андријевичка четничка бригада и чета 2. батаљона
5. пука „добровољаца" успјеле )су 17. априла да заузму Беране, пошто
су их јединице Другог ударног корпуоа претходно авакуисале.316 Послије одбацивања непријатеља на осталим правцима, штаб Другог
ударног корпуса о^ријентисао је Садму црногорску ударну бригаду у
прагацу Берана, и 1ана ; је свој град ослободила б. шаја. Разбијени четници и недићевци повукли су се у правцу Петњице и Шекулара, а
312 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—631, Депеша Ђ . Лашића Д. Михаиловићу од 21. априла 1944; Ђ. Вујовић, Стање у квислиншким
јединицама,
ИЗ, 3, 1965, 491.
313 Зборник
НОР, III, 7, док. 176, Депеша Пека Дапчевића Врховном штабу
од 15. априла 1944; Исто, док. 195 Депеша Штаба 2. ударног корпуса Врховном
штабу од 20. априла 1944; Исто, док. 225, Извјештај Штаба 3. дивизије Штабу 2.
ударног корпуса од 2. маја 1944; Р. Ђ. Кнежевић, Борбе 37. дивизије,
22—27.
314

Р. Ђ . Кнежевић, Борбе

37. дивизије,

27—40.

Зборник НОР, III, 7, док. 208, Релација 9. црногорске ударне бригаде.
316 и С Т 0 ; дОК_ 169, Депеша Пека Дапчевића Врховном штабу од 14. априла;
В . Стругар, Рат и револуција,
250.
315
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Андријевичка бригада пребацила се преко Плава и Зелетина у Врмошу.317
,
Тако је ова окупатореко-жолаборациснистичка операција завршена неуспјехом. Према подацима штаба Другог ударног корпуса, непријатељ је у њој претрпио губитке од 1.313 мртвих, 1.432 рањена и 112
заробљених војника, док су јединице Другог ударног корпуса имале
428 избачених из (строја.318 Од 893 војника 2. батаљона 5. пука Српскоа:
добровољачког корпуоа, ксшико је дошло у Санцак, свега те 350 у јувратило у ОрбиЈу.313
Тако је план о обј едињавању контрареволуционарних (снага у Србији и Црној Гори у борби прошив народноослободилачког покрета дефиниггивно пропао и у политичком и у војном погледу.

317 Зборник
НОР, III, 7, док. 228, Заповијест штаба 7. црногорске ударне
бригаде од 4. маја 1944; Исто, док. 232 ,Извјештај Пека Дапчевића Врховном штабр од 6. маја 1944; Исто, док. 239, Извјештај Штаба 7. црногорске ударне бригаде
од 9. маја 1944.
318 Исто, док. 235, Вепеша Пека Дапчевића Врховном штабу од 8. маја 1944.
319
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ДЕСЕТА

ПОСЛЕДЊИ ПОКУШАЈ ЊЕ1МАДА И ЧЕТНИКА ДА УНИШТЕ НОП
У ЦРНОЈ ГОРИ (МАЈ — АВГУСТ 1944)
Оредином 1944. године политичке прилике у овијету развијале су
се одлучно у корист онага антихитлеровске 'Коалиције. У прољеће савезаици су наставили (Офанзиву и на оовјетсконшемачком 'фронту и
у Италији, а 6. јуна отпочело ј е искрцавање западних савезника у
Нормацдији, чиме ј е Други фронт у Европи дефинитивно отворен. Тиме ј е отпочела одлучна етапа за коначни обрачун за тзв. Хитлеравом
„европском тврђавам".
Нараднаослабодилачки покрет у Југославији доживљавао је снажну афирмацију и на унутрашњем и на међународном плану. Он је
већ био аднио политичку побједу над дамаћим буржоаским снагама.
НОП ј е и званично цризнат од савезнина као једина оружана снага у
Југоелавији која води борбу пратив окупатара, чиме ј е признат као
равноправан партнер у оквиру антихитлеровске коалиције. Орединам
јуна дошло ј е до потписивања споразума Тито — Шубашмћ, а уокоро
затим и до фармирања нове владе на челу еа Иваном Шубашићем (7.
јула 1944). Споразум ј е Шубашићеву владу обавезао да буде састављена од демо1к|раис;ких с н а т иојје, се нијесу [Нампропмитовале у барби против НОП-а, да организује помоћ Народнаослободилачкој
вајсци и прехрану становништва Југославије, да изда дежларацију којом ће признати нацианалне и демонратске тековине ослободилачке
борбе, да ода пуно признање Народноослабодилачкој војсци под комаздом маршала Тита и осуди све издајнике народа 1ноји су јавно или
прикривено сарађивали с окупатором, да упути позив ј угословеноким
народима да се све барбене снаге уједине с Нарадноослободилачком
војском у један јединствени фроет. 1 Тано су у Шубашићеву владу
ушли људи који с у највећим дијелом били пријатељски расположени
према НОП-у. Посебно ј е значајно то пгго у Шубашићеву владу није
ушао Дража Михаилавић, такође у духу споразума Тито-Шубашић.
На тај начин ј е Дражи Михаилов,ићу уокраћено да овод' контрарево1

20

Владимир Дедијер, Дневник, Ш, Београд 1950, 193.
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луционарни и колаборационистички рад ирикрива ауторитетом 'југословенаке .владе. У,казом краља Петра од 29. августа 1944. он је разријешен и дужности министра војске, морнарице и ваздухопловства. 2 То
ј е довело до изолације Драже Михаиловића, кОји је, изгубивши аваничну подршку краљевске југославенске владе и савезника, фактички
ликвидиран у политичком омислу.
Ови догађаји имали су велики утицај на даљи развитак народноослободилачког покрета, како у осталим крајавима Југославије тако
и у Црној Гори. 'Онаге НОП-а у Црној Гори такође >су се стабилизавале и у војнам и у политичком погледу. Сјутрадан послије Трећег засједања ЗАВНОна, када ј е аво политичко тијело прерасло у Црногорску антифашиатичку 'Скупштину народнаг ослобођења (ЦАСНО), конституисан је Народноослободилачки фронт Црне Горе (16. јула 1944),
са задатком да окупи све родољубиве снаге за уепјешно окончање ослобадилачког рата и изградњу нове државне заједнице на темељу одлука ДруГог засједања АВНОЈ-а. Одмак П01 овом формирању Главни
одбар НОФ-а оојавио је праглас којим ј е ове родољубе у Црној Гори,
без обзира на политичконпаргијску, националну и вјерску припадност,
позвао да приступе народ)ноо|слободилачком покрету. Посебно су позвани они људи (кЈоји су до тада били по страдаг народноослободилачког
покрета или су заведени лажном пропагацдам били у служби окупатора.3 Ове је то несумњивО' имало великаг утицаја на масовност народноослободилачкот пскрета у Црној Гори на прилив нових бораца у
партизанске јединице.
На другој етрани, контрареволуционарне анаге у Црној Гори стално су трпјеле неуепјехе, што ј е продубљивало кризу и подачавало деморализацију која ;је захватила све њихове редове. Под утицајем уецјеха антихитлеравске коал^иције и немоћи Њемаца и четника да се
супратставе снагама народноослободилагаког покрета, црногороки четници су већ тада рачунали да ће Њемци бити цринЈфени да се ускоро
повлаче из Црне Горе, очекујући са страхом тај дан.4 Посебно ј е деморализација била захватила четничке јединице у централном и западном дијелу Црне Горе. То ј е довело до тага да извјестан број четничких официра напусти своје јединице. У вези с тим Ђ . Лашић ј е писао: „ Један већи брод официра са територије ареза колашинскот, беранског и андријевачкаг налази се 1ван састава својих јединица. Ова отсутност официра и интелектуалаца изазива код водника негодовање
и повећава и онако већ демаралисане редове наших бораца". 5 Како је,
међутим, и сам >био демаралисан четничким неуапјесима,, Лашић је
својим официрима препустио на вољу да, ако желе, пођу у Санџак,
у састав јединица Павла Ђуришића. Оне четничке официре који ^се не
врате у састав авојих јединица или на пођу код П. Ђуришића, истакао
ј е Лашић, сматраће саботерима.6
2

Д. Л л е н ч а , Међународни

3

В и д ј е т и : Р . П а ј о в и ћ , Народноослободилачки
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607—622.
4 АВИИ, Фонд њемачке архиве, к. 27—Ц, 33/10, Писмо Јова Ђукановића
Кајперу од 9. маја 1944.
5 Исто, ЦГ—В—483, Наредба Ђ. Лашићу од 3. маја 1944.
6 Исто.
468

Послије савезничког бомбардовања Ниншића (6. и 8. априла) и
Подгорице_(5. -маја), којом ириликам ј е иогинуло и неколико четничких
официра, међу којима и Ђорђије Лашић, чегнике је ухватила општа
паметња и паника. Послије Л а ш Л е в е омрти један број четника и четниких лародица из андријевичкот, беранског и бјелопољоког -среза цребјегао де у Србију. 7 Чак ј е и једна комплетна бригада из Лашићевог
адреда, која се налазила у Подгарици, пакушала да се пребаци у Србију. 8 Недић је наредио да се пребјеглим четницима на име помоћи да по
10.000 динара.9
О стању четничких јединица послије Лашићеве смрти Јова Ђ у кановић ј е 9. маја обавијестио фелдкоманданта Кајпера;: „Морал нацианалиста из дана у дан пада и лоеле ваздушнаг напада на Никшић
и Падгорицу раван ј е скоро нули. Постоји опасност да се и последњи
остаци националиста распадну". 10
Наименовање

нове

Народне

управе

Њемци су улагали напоре да пронађу нова политичка и војна
рјешења којима би ублажзили кризу која је захватила квислиншке
редове.
Један од првих проблема политичке природе с кој,има су се Њемци сучелили у Црној Гори била је нетрлељивост између двију политичких струја у контрареволуционарном табору, тј. бјелаша и зеленаша. Разлике у лолитичким канцепццјама аве двије струје избиле су
на површину и у раду Народне управе од црвог дана њеног посто.јања.
То је нарочито дошло до изражаја лриликом кампање око стварања
српс1ко-црЦо1Г1ор!аке федерације. На 40. сједници Народне управе
од 17. марта 1944. године констатавано ј е да је на окупу команданата
нацианалистичких јединица (укључујући ту и четничке каманданте)
и представника Народне уцраве, који је одржан 15, марта у Подшрици, истакнута потреба „спајања Црне Горе и Орбије", па је закључено
да предсједник Нарадне управе ЈБ. Вуксановић извијести о таме њемачког војног заповједника Црне Горе и дипломатоког цредставника
на Цетињу. Представник Црногарске федералистчке отранке у Народној управи Богдан Иванавић устао ј е против таиве одлуке, истичући
да 1ПО споразуму између двије лолитичке групе о политичким питањима Народна управа не може да одлучује, па ј е уократио ш о ј лотпис
на запионик сједнице. 11 Против такве одлуке Народне управе, као и
против стварања српсио-црногораке федерације уопште, устало
је вођство Црногороке федералистичке странке. Његав став дошао је
л

7 Исто, ЦГ—X—457, Писмо Александра Ненадовића и Рада Губеринића М.
Недићу од 12. јула 1944; Исто, ЦГ—X—444, Писмо П. Ђуришића М. Недићу од 12.
јуна 1944.
8 Исто, Фонд њемачке архиве, К. 27—Ц, 33/10, Писмо Јова Ђукановића К а ј перу од 9. маја 1944.
9 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—457, Писмо А. Ненадовића и Р. Губеринића М. Недићу
од 12. јула 1944.
1и Исто, Фонд њемачке архиве, к. 27—Ц, 33/10, Писмо Ј . Ђукановића К а ј перу од 9. маја 1944.
11 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—39, Записник 40. сједнице Народне управе од 17. марта 1944.
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28 496
до изражаја у предавању :које је у оквиру „национаЈшог часа" одржао
цреко Цетињскот радија лредставник Црногарске федералистичке
странке у Народној управи Живко Анђелић. У там предавању се апелује на идеју црногорскаг нацианализ1ма и црногорског националног
фронта с ослоицам на Њамачку, који би био уларен против великосрпоких концепција Драже Михаиловића и Милана Недића, али и протав народнооолободилачког покрета.12
Кризу Народне уцраве појачавали су и неуспјеси Њемаца и кон"грареволуционарних снага у борби против народноослободилачког поирета. Како Народна управа није уживала никакав углед ни у народу
ни међу највећим дијелом контрараволуцианарних снага, Њамци су
одлучили да ј е смијене.
Припреме око наименовања наве уцраве трајале су око два мјесеца. Њемач.ка фелдкамандантура на Цетињу је настојала да Народну
управу из основа промијени и да рронађе такве личносги које ће међу контрараволуционарним снагама уживати углед већи од угледа дотадашњих њених чланова. У комбинацију су узети, поред осталих;
за цредсједника Јеврем Шаулић, дотадашњи лредсједник 1нвислиншке
општине у Никшићу, који ј е до рата био истакнути члан Црногорске
федералистичке странке, али је у рату пришао четницима, затим бивши подбан Душан Влаховић, цриврженик Драже Михаиловића, Војислав Гојнић, члан~*четничко)г Националног комитета за Црну Гору,
и Никола Вукчевић, члан Националног одбара за Црну Гору (:из 1942.
године), такође четнички оријентисан.13 Предлог Фелдкамандантуре
ишао ј е на разматрање код Команде за Југоисток у Београду. Главна
њемачка комацда се није саппасила да ове личности уђу у Народну
управу, плашећи се да би оне спроводиле четничку полипику, ,као и
због тога што су оне унацријед одбиле оваку сарадњу са представницима ЦФС. 14
Пошто је одбијен цредлог са Шаулићам, њемачка Ф елдкамандантура на Цетињу се одлучила за нову тарнитуру, која би поново била
састављена од представника обје политичке струј е — унитариста и
прадставника ЦФС, 'односно сапаратиста. Љубо Вуксанавић иначе лредставник унитаристичке 'Струје, остао ј е за предсједника, а поред њега као представници унитариста у наву управу су ушли Јово Ђукановић (ресор националне милиције), који ј-е и даље номинално остао
на дужности каманданта нацианалних трупа, и др Илија Вујовић
(ресор правде), истакнути ратни злочинац. У Народној управи је остао
инж. Богдан Ивановић као цредставник ЦФС |(ресор за саобраћај и
јавне радове), а поред њ е т , као представници ЦФС, у нову управу
су ушли: Ароо Мартиновић, апотекар (ресар за исхрану и привреду),
комесар за избјеглице цри Народној управи, и др Ђуро Мартиногаић,
љекар (ресор за пародно здравље и социјално отарање), такође избјеглица. Као представник Муслимана у Нарадну управу ј е ушао Дервиш
Омербашић, трговац из Подгорице.15
12
38
11
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Црногорски
вјесимк бр. 36, од 15. априла 1944, 3—4.
РСУП—Т, »Оа§§ег« раг1у;
Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1465, Извјештај Ивана Јаничића од 22. маја
Црногорски

вјесник бр. 57, од 4. јула 1944, 1.

Нова Народна уптрава уведена је у дужност 22. јуна 1944. године.
Увођење у дужност састојало се у томе што је сваки члан Народне
унраве прилазио њемачком гаојном заповједнику за Црну Гору генерал-мајору Кајперу и руковао се <са шим, прихватајући на тај начин
обавезу да лојално сарађује са окупатором и „вјерно и савјесно" врши
„своје дужности". 16 Знимљиво ј е да је Кајпер том приликом захвад,ио
на сарадши дотадашњим члановима Народне управе -Саву Радоњићу,
др Љ. Бараћу и МЈитру Поповићу, док остале чланове који су испали
из управе: Живка Анђелића, Војислава Ненадића и др Обрада Новаковића није помињао, иако су и они предано сарађивали с њемачким окупатором.
Политички програм нове Народне управе остао ј е исти као и
претходне. О томе ј е Кајпер, приликом увођења у дужност нове управе, рекао: „Пословни правац, као и вршење службе, остаће без промјене — онако како сам наредио приликом овечаног лроглашења досадашње народне управе дана 10. новембра 1943. године, и то: Уогхоставити мир и ред у земљи и све национално оријентисане Црногорце
окупити за сарадњу". 17
'Нова Народна уцрава, као ни претходна, не само да није имала
никанвог утледа него није цредстављала никакав звачајгаији политц,ч_
ки фактор, и практично није имала никакве власти.
Црногорски

добровољачки

корпус

Поред наименовања нове Народне управе, њемачки окупатор ј е
настојао да и квислиншку војну организацију донекле учврсти форздирањем такЈозваних кадров|ских батаљона. Међутим, њемачва Фелдкомандатура на Цетињу није имала илузија да ће са наименовањем
нове Народне управе и реорганизацијом „националних" јединица у централном и западном дијелу Црне Горе лостићи неки успјех. Она је
зацраво једино рјешење за иоле успјешнију акцију против снага народноослободилачкот покрета у Црној Гори видјела у аранжману који
је њемачка Команда за Југоисток нацравила с Недићем, односно с Па, I влом Ђуришићем, у погледу формирања Црногорског добравољачког
ј» / корпуса који би комплетном ратном опремом, храном и навцем снаб1 дјели Њамципреко Недића.
' ј
Псслије неуспјеха у барбама око Мојковца (средином априла),
Павле Ђуришић је у првој полавини маја пошао у Београд, са циљем
да уреди добијање оружја и другог ратног материјала за овој е четнике.18
Још у новембру 1943. гадине, када ј е пуштен из њемачког заточеништва, Ђуришић ј е лоејетио Милана Недића, жаји га је там приликам детаљно упазнао са овојим радам на организацији (Квислиншке
власти у Србији. Недић је затим Ђуришића упознао са Љотићем, Мушицким и друшм значајним личнастима квислиншког апарата у Веограду. Пооебно је било од значаја то што је Ђуришић овам приликом
16 Исто.
17 Исто.
18 РСУП—Т, »ЗшогсЈ« Раг1у.
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био упућен у недићеваку вајну а р г а н и з а ц и ј у у онвиру Српског добро;вољачког карпуса. У даговору с Недићем и ЈБотићем, Ђуришић је још
тада одлутао да јединице које буде >имао под авојом командам реарганизуЈ е по угледу на ,, дабравољачке" пукове у Србији и да их сгави
под команду Српског дОбравољачког корпуса. Као 1про"гивуслов, Недаћ ј е преузео обавезу да Ђуришићеве јединице онабдијева цјелокупном ратном опремом.19
Приликам панавног боравка у Београду, срединам маја 1944. Ђ у ршпић ј е посјетио^Једића, опуномоћеника Министарства спољних п1осл"ова Рајха за Југ1оисток Нојбахера и њемачког команданга за Југоисток, фон В а ј к с а замоливши их да убрзају слање оружја и другог
материјала за његове јединице. У преговорима с Нојбахером, командом за Југоисток и Недићем закључено ј е да се од четника из Црне
Горе и Санџака формира под Ђуришићевом командом Црногорски добровољачки корпус, јачине око 5.000 људи, ,кој|и би Недић и Њемци
у потпуиости снадбијевали |авом потребноои1ратном [01премом?г Ђури-шићев корпус ј е имао да узме у ч ш Ж е ^ п р е д с т о ј е ћ и м операцидама
које је њемачка каманда за Југоисток планирала иротив анага народноослободилачког покрета у Црној Гари. План операција ј е предвиђао
да Њемци и муслиманска милиција изврше напад једнам колоном са
3.000 људи правцем Ђурђавића Тара—Оињајавина (Жабљак) — Колашин; другом колоном, танође са 3.000 људи, правцвм Пљеваља—
Крупице—Мојковац—Колашин; трећом колонам, са 2.000 људиј ,правцом Приј епоља—Лиса—Равна Ријека и четвртом коланом десном обалом Лима у прагацу Затона. У операцијама ј е требало да учествује и
Црногораки добравољачни ксцрпус јачине 5.000 људиС21^
Ђуришићевом баравку у Београду недићввокаГштампа ј е дала
©елики публицитет, истичући њешве заслуге у борби против народноослОбодилачкаг 1шкрета, објавивши и његаве фотографије с њемачким и недићевским 'официрима.22 Поред тога, Недић је Ђуришића
унаприј едио у чин потпукавника, иако га је не мнаго прије тога у исти
чин, на црвдлог Драже Михаилавића, унапризедио и краљ Петар. 23
По повратку у Цријехсоље. гдје се налазио његав*-П1таб, Ђуришић
ј е око 20. маја послао у Београд делегацију коду су сачињавали: Душан Араавић, начелник Ђуришићевот штаба, Вељко Томовић, Ђуришићев ађутант, и потпоручник Х о ј с (Нешз), њемачки официр за везу
у Ђуришићевам штабу, са задатком да, утврде детаље њамачке и Недићеве помоћи.24
Првих дана јуна Арсовићева група се В|ра'тила од Недића са позитивним вијестима за Ђуришића. Нвдић ј е по Ареовићу послао Ђ у ришићу 'писмо у коме га обавјештава да му ј е упућено десет вагона
Бор. М. Карапанџић, Грађански
рат у Србији, 315.
АВИИ, ЧА, ЦГ—X—529, Извјештај Вука Калајитовића Д. Михаиловићу
од 29. маја 1944; Исто, ЦГ—X—444, Писмо П. Зуришића М. Недићу од 12. јуна
1944.
21 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1082/1 ,Писмо П. Ђуришића Алекси од 11. јуна 1944,
22 Документи о издајству Д. Михаиловића, док, 30.
23 РСУП—Т, Записник о саслушању Војислава Лукачевића од 4. априла
1945. — На предлог њемачке команде за Југоисток, Хитлер је одликовао Ђуришића Орденом гвозденог крста (Ловћен, Цетиње, од 11. октобра 1944.
19

20

24
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жита (од чега пет за потребе војске), три вагона ратне опреме (оно 3.000
пушака, 150 аутомата, око1 80 тешних митраљеза, 38 минобацача, шест
топова, 2.000 пари ципела, 300 литара нафте, одјећа), 20 камиона који
ће опрему из Рашке пребацити до ЂурипшћевОг штаба у Пријепољу,
а нај|ављена је пошиљка и друге опреме.25 Поред овога за територију
старе Дрне Горе Недић је одОбрио варедит од пет милиона динара. Одмах по доласку Ароовићеве групе отигао ј е један контигент опреме и
милион динара.26 Као помоћ у предстојећим операцијама Недић је Ђуришићу обећао и два пука Орпског добровољачког корпуса.27
Још црије Цонратка Арсовићеве групе, Ђуришић је 31. маја упутио делегацију на челу с мајором Божом Јојкаимовићем у штаб. Српског добровољачког корпуса (СДК). У делегацији оу се још\налазили:
капетан Миливоје Зон>ић и поручници Војо Ивановић и Богдан Драгојевић. Јоксимовић, Зоњић и Ијвановић оу представљали официре за
везу и Н Ј И Х О В задатак ј е био да се 1стара1ју о> благонремеиогј исторухш
опреме за Ђуришићев корпус.28 Поред тога, шеф Ђуришићеве делегације Б. Јокоимонић имао ј е задатак да М. Недића упозна оа политичком оитуацијом у Црној Гори, током формирања Црмогороког добровољачког ,норпуоа (ЦДК) и тешЈкоћама ко1је су искрсле у вези с тим.29
Члан Ђуришићеве делегације при СДК Богдан Драгојевић био, ј е задужен за прикупљање црногорских избјеглица у Орбији за ЦДК. 30
У писму од 12. јуна Ђуришић пе замолио Недића да се захтјевима
и жељама његове делегације при СДК издађе што, прије у сусрет.
Плашећи се да миграција четника и 1ЊИХОУВИХ породица из Црне Горе
у Србију не узме већег маха, што би отежало и формирање ЦДК, Ђуришић је замолад Недића да то опријечи, гврије свега одбијањем да
им се да запослење, а затим да се изврши ревизија и оних који су се
већ преселили и запослили.31
По доласку у Београд Ђуришић.ева делегација се писмено обратила комацданту СДК молбом да се овим органима у штабу СДК нареди
Д^ јој у овему излази у 1сусрет и да се послови скопчани с пријемом
и експедицијом оцреме овршавају најхитније, јер се без те опреме не
може извршити формирање корпуса.32 На ову нредставку штаб СДК
је одговорио два дана касније, истичући да ће се делегацији, у праницама могућности, бити при руци у овакој прилици, али се посабно напомиње да су везе и односи делегације и штаба (СДК утврђени наређењем војног запавједника за Југоисток. 33
Ђуришићева делегација при ОДК у року од мјесец дана успјела
је да издјејствује нове пошиљке за ЦДК, и то: десет вагона кукуруза,
25 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—444, Писмо П. Ђуришића М. Недићу од 12. јуна 1944^
РСУП—Т, »8-^огс!« Раг1у.
28 АВИИ, ЧА, ЦГ—Х^444, Писмо П Ђуришића М. Недићу од 12. јуна 1944.
27 Исто.
28 Документи о издајству
Д. Михаиловића,
док. 23, Писмо шефа Ђуришићеве делегације (Б. Јоксимовића) команданту Српског добровољачког корпуса од
' 10. јуна 1944.
29 АВИИ, ЧА, ЦГ—Х-^444, Пи мо П. Ђуришића М. Недићу од 12. јуна 1944.
с
30 Документи
о издајству Д. Михаилоеића,
док. 23, Писмо Б. Јоксимовића
од 10. јуна 1944.
31 АВИИ, ЧА, Ц Г — Х - ^ 4 4 .
32 Исто, ЦГ—X—442, Представка делегације ЦДК од 10 јуна 1944.
33 Исто, ЦГ—X—443, Писмо Штаба СДК делегацији ЦДК од 12. јуна 1944.

едан ,вагон пасуља, један вагон СОЈШ, извјесну колинину оружја, а пре;узела је и мјере да се обезбиједи ручна штампарија, писаће машине,
шсаћи и канцеларијоки материјал. Њемачка команда из Баната до!)ијелила је Ђуришићу 900 жоња.34 Оомог јула Ђуришићеву делегацију
е примио М. Недић и том приликом обећао јој пуну подршку у
:вему.35
По Цовратну из Београда, Ђуришић ј е предузео ужурбане притремене за формирање Дрногороког доброзољачког корпуса. Он је прод,ијенио да ЦДК може мобилИсати 5.649 људи, па ј е молио Недића да
иу разлику прено 5.000 уважи. 36 Полазећи од разговора у Београду,
Буришић је за ЦДК направио предлог буџета, ноји је почетком јуна
з;оставио Недићу. У њему се за период од 1. јуна до 31. децембра 1944.
[чздине, на име 'редовних и личних, материјалних и ванредаих изда?ака, тражи 289,976.800 динара. Предлогом буџета нијесу предвиђена
аредства за набавку оружја, одјеће и постељине, јер су то обећале
з;а обезбиједе њемачке оружане снаге.37
У провој половини јуна Ђуришић је извршио наименовање ко«аидног особља ЦДК и њешвих лукова. ЦДК су сачињавала т^и пука
И 8). Шести пук са сједиштем у Пријепољу требало ј е да се форљира од црногорских четника кОји су се налазили у рејону Пријепоља,
гао и четника из беранског и андриј евичког ореза који су се налазили
у реј|0ну ПодгО|рице. За заотупгаика команданта пука постављен је каиетан Вуксан Цимбал>евић (командамт пука, ,ка1петан Новак Б. Миотишћ, поегављен је тек у августу). Седми пук, са сј едиштем у Пљевљи«а, имао је да се формира од четника из Санџака\3а команданта пука
тостављен ј е капетан Радоман Рајлић. Ооми пук сачињавали су четшци из подгоричког, даниловградског и никпптћког ореза. За сједшпте
пога пука одређен је рејон Подгорица. За команданта пука постављен
е капетан Милош Павићевић, а за њего1вог помоћника капетан Шпиро
Зтојановић.38
Формацију пукова Ђурихпић ј е замислио тако да сваки пук ,има
к> два јуришна корпуса ,по 800 војника. По завршетку операција, ко|е су предвиђале протј еривање партизана из Црне Х1оре и Санџака,, пушви, односно шест јуришаних корпуса ставили би се на раополагање
гетничкој Врховној команди.39
Дотадашњи штаб Ђуришића, који су оачињавали: капетан Раз;оман Ћеранић, као помоћник команданта, капетан Душан Ароовић,
аачелник штаба, капетан Блашј е Кнежевић, официр за везу с Њет;има, и поручник Вељко Томовић, ађутант, измијењен ј е утолико
лто је за начелника шта1ба постављен Саво Вукадиновић, а Душан
34 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—454 и ЦГ—X—455, Писма Б о ж а Јоксимовића и др. и
УГиливо.ја Зоњића П. Ђуришићу од 1,1. јула 1944.
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Исто, ЦГ—X—444, Писмо П. Ђуришића М. Недићу од 12. јуна 1944.
Исто, ЧА, ЦГ—X,—444, Преглед буџета за ЦДК.
38 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—444, Писмо П. Ђуришића М. Недићу од 12. јуна 1944;
1сто, ЦГ—X—445, Наредба В. Цимбаљевића од 13. јуна 1944; Исто, ЦГ—В—11127,
Заредба Б л а ж а Гојнића од 4. септембра 1944; Бор. М. Карапанџић,
Грађански
тт у Србији, 315,
39 АИИ—Т, X 1а—55 (44), Писмо П. Ђуришић а Д. Михаиловићу (препис),
>ез датума.
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Арссивић за памоћника, однооно за Ђуришићееог заступника у Санџаку. 40 Ћеранић и Томовић [остали су и даље у штабу.
Пошто ј е извршио пјрипреме за формирање 6. и 7. пука у Санџаку, Ђуришић је предузео мјере да се убрза формирање 8. пука ЦДК
који је имао сједиште у Подгорици.
Однос

Драже

Михаиловића
и Ђуришића
четничких
јединица
у Црној

и

реорганизација
Гори

Дража Михаиловић није био задов^ољан Ђуришићевим одласком
у Београд, његовим ангажманом са њемачком командом за Југоисток и
парадирањем са њемачким официрима, јер се илашио отворене колаборације са окупаторам збаг реакције савезника. Он није био у начелу
против пријема оружја од Њемаца, али ј е рачунао да ј е цјелисходније
да то иде преко Недића, као што ј е то Ђуришић чинио до тада. 41 Он је
такође одобравао да у предстојећим (Операцијама против партизана у
Црној Гсри узму учешћа и Недићеве јвдинице, али пад Ђуришићавом
командом. Збаг тага је, у другој полавини маја, послао Ђуришићу овог
делегата Сава Вукадиновића да му објасни његав став у вези с тим
пигањем. Вукадиновић је убрзо стигао код Ђуришића, који се налазио
у свом штабу у селу Ссдобру код* 11ркјепол>а, н упозпао га са МихаиЗгов:ШшилГГетавбм. Том приликам Вукадинов:ић је рекао Ђуришићу
да ее колабораџија са окупатором не може прихватити због одноеа са
Британцима. Посебно .му ј е наглаоио да колабарацију или било какву
везу с Њемцима у Санџаку треба избјегавати намодно због тога што
на том простору Њемци имају јаке снаге па поетоји опаанаст да га
ухапсе. За разлику од Оанџака, Вукадиновић је истакао да би сарадња с Њемцима у Црној Гори била могућа, је^р Њемци у њој имају
слабије енаге, па би четници то могли да каристе и да лакше справоде
авоју политику. 42
Ђуришић је изразио авоју забринутост због таквог Михаилавићевог става, схватај ући то као одсуство повјерења,. Он :је чак помишљао да е Михаиловићем црекине аваку везу, али га ј е Вукадиновић
од тога одвратио.43 Вукадиновић је затим предложио Ђуришићу да
посјети Михаиловића и да му обј аони свој положај. Ђур-ишић је, међутим, то ОДбио, истичући да ће чекати док не прими ор.ужје од Њемаца. Послије дужих разгавора Ђуришић и Вукадиновић су одлучили
да у штаб Драже Михаилавића са Вукадиновићем пођу Ђуришићеви
сарадници Драгиша Боричић и Ђукан Анђелић. да би се упознали са
Михаиловићевим планом у вези с предстојећим аперацијама и сазнали?
њешво уништење-у' погледу навог Ђуришићевог полажаја. 44
^Саво Вукадиновић ј е пошао :с групом 25. маја :рано 1изјутра и з ^
Пријепоља и камионам се пребацио преко Прибоја за Добрун, а затим
вазом наставио преко Ужица до Јелецдола, одакле је пјешке проду40
11
42
43

РСУП—-Т, »ЗЛУОГС!« Раг(;у, Додатак „А".
РСУП—Т, »Зтлгогс!« Раг*у,
Исто.
Исто.
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жио до пхтаба Драже Михаиловића, који се иалазио у реј>ану Чачка.
Сјутрадан их је лрсимио Дража Михаиловић. Поред С. Вукадиновића,
Д. Боричмћа и Ђ. Анђелића, еастанку с Д. Михаиловићем присуствовао
је и Лука Балетић. Михаиловић се том приликом сагласио у погледу
Ђур'иш)ићев0:г пријема оружја од Њемаца, али је захључено да би
послије тога Ђуришић морао бити „илегалан", или бар „само формално
легалан". 45 Наиме, истакнуто ј е ,да би било незтодно да Ђуришић, као
Михаиловићев виши официр, буде легалан. Зато је као најпрактичгаије ријешено да Ђуришић јединице које ј е имао под овојом командом
у Санцаку остави под команду Душана Арсовића, који би остао легалан
и наставио да одржава везу с Њемцима за пријем оружја, муниције
и другог материјала, док би Ђуришић са својим штабом пошао у Црну Го|ру, гдје би имао да преузме ранију Лашићеву команду и „формално" легалан почео би да израђује јаку илегалну четничку организацију. Душан Арсовић би један дио материјала који прими од Њемаца оетављао за овоје трупе, а дио би слао у Црну Гору Ђуршпићу.
Ђуришића је на положају четничког команданта Санџака имао да замијени Радоман Рајлић — до погаратка Лукачевића из инос^ранства.48
Крајем ма.ја Вукадиновићева група се вратила код Павла Ђуришића и обавијестила га о резултатима посјете. Ђуришић је био веома задовољан посјетом и сложио се са свим одлукама.47
По повратку Ароов-ићеве групе из Београда, Ђуришић је отпочео припреме за премјештај свог штаба у Црну Гору. Потпоручник
Хојс, њемачки официр за везу при ЂуришиЈшвом штабу, ишао је у
штаб 2. оклопне армије у Врњачкој Бањи и уопио да добије одобрење
за промјену Ђуришићевог боравка. Ђуришић је овој одлазак у Црну
Гору оцравдавао пошребом формирања јединица у оквиру ЦДК. 48
Срединомјуна, непосредно пред одлазак у Црну Гору, Ђур^ишић
је сазвао састанак ових официра који су (имали да остану с Арсошићем
у Санџаку. Арсовић је прије тога тачно обавијештен о Ђуришићевим
нзмјерама, а осталим официрима је речено да ће Ђуришић остати у
Црној Гори овега десетак дана. Њемци у Санџаку такође су знали за
Ђуришићев одлазак и били су сагласни с тим, али су и они били под
утиском да ће његова посјета Црној Гори бити привремена.49
Ђуришићеву екипу за пут сачињавали су: Саво ВукадиновгЉ,
Радоман Ћеранић, Вељко Томовић, Милош Павићевић, Драгољуб Добрашиновић и њемачки официри за везу код Ђуришића Хојс. Група је
са два њемачка камиона и једним спортоним аутомобилом, цреко Сјенице, стигла у Подгорицу. Ђуришић је овој штаб смјестио у Момишићима, непосредно код Подторице.50
Стање четничке организације у ЦрнОј Гори до доласка Ђуришића било ј е крајње критично. Послије Лашићеве смрти четничке јединице су биле у распадању. Комацду над њима еамоиницијативно је
цреузео мајор Радуле Кујовић, са циљем да опријечи општи метеж и
46
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ЊИХ01В потпуни распад. Четнички официри, а добриЈМ диј елом и остали
четници из Лимско-санџачкот одреда и Кучко-братоношке бригаде,
који су били стационирани у рејону Подгорице, прихватили су Кујовића, као нај-старијег официра по чину, за команданта. МеђутЈгм, из
страха од неуопјеха, а вјероватно и на сугестију свој1их сарадника,
Кујовић је, послије свега пет дана проведвних на тој дужности, понудио' командантско мјеото Јакову Јо:вовићу, мотивишући то јачинош
и компактнопЈћу његове четничке трупе и њеним централним положајем, а посебно Јовов^ићвв^им везама с Швмцима. Кујовић ј е Јооаовићу
обећао да ће га на том послу вјерно и искрено помагати и бити аугу најоданији сарадник. 51
Командант њвмачких оружаних снаш у Црној Гори генералнмајор Кајпер сложио се са комбинацијош да Јаков Јововић буде командант четничних снага у Црној Гори. Користвћи његову наклоност, Јововић ј е то иекористио да, као предуслов з а прихватање ове дузЈсно>сти
затражи од Њемаца да му се омогући организација и реоргаиизација
четничких одреда на цијелој територији Црне Горе и да ее његови одре/ди потпуно војнички опреме и онабдију. Јововић се посебно1 заложио
да се црноторски сепаратисти, одаосно федералисти, одстране сцз Сваке политике, оптужујући их као нристалице и сараднике НОП-а.52
Резимирајући овој захтјав Кајперу Јсвовић је истакао да се може
црихватити понуђене дужноети >ако се четничкај каманди, у саглаености с њемачком 1врховнам командом, даду потпуно одријешене руке
у погледу уништења комунизма на читавод теритарији Црне Горе, искључујући утицај |сваке друге власти у том правцу. 53
Одмах по пријему овога .пиама Кајпер ј е позвао Јововића на Цетиње. Како ј е одлука о фармирању Црногарскаг дОбровољачког корпуса на челу с Ђуришићем већ била донесена, Јовавићу ј е стављено
у изглед да буде командант пука са сједиштем у Подгорици. У вези
с том комбинапЈијом, Јоеовић ј е 17. маја послат у Београд, гдје ј е имао
да се јави Недићу и њемачкој Команди за Југоисток. 54 Јововић шгје
поетао командант пука, јер су Недић и команда за Југоисток наименовање команднаг осо:бља ЦДК препуетили Ђуришићу, али је зато
Ђуришић павјерио Јовавићу /другу дужност.
По амјештају свог штаба у Момишићима, Ђуришић је развио
живу политичну актиВ|Н101ст. Већ сјутрадан он је с:а члановима ш т а б а
С. Вукадииоиићем, Р. Ћеранићем и В. Томовићем посјетио ње^ачког
команданта муеота у Подгорици пуковнина фон Форела
(Уоп
РогеГ),
У получа|совном разгоисру он му је објаонио д а ј е дошао-са циљем ца формира пук у саставу ЦДК и да ће се поелије тога вратити у С а н џ а к . Том
прилином су се павели разговори и ;о исхрани Ђуришићевих јед/иница.
Када му ј е нвколико дана касније вратио посјету, пуковник Форел је
еугерирао Ђуришићу да ускцро посјети фелдко.манданта Кајпера, на
АИИ—Т, X 16—133 (44), Писмо Р. Кујовића Ј . Јововићу од 10. маја 1844;
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1537, Писмо Машана Аџића Р. Кујовићу од 10. јуна 1944.
52 АИИ—Т, X 16—135 (44), Писмо Јакова Јововића Кајперу од 44. маја 1944.
53 Исто.
54 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1465, Извјештај Ивана Јаничића од 22. маја 1944;
АИИ—Т, X 16—138 (44), Обавјештење заступника ађутанта СДК Ј . Јововићу од
25. маја 1944.
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Цетињу.55 Уокоро затим Ђуришићев штаб у Момишићима посјетио
е представник Нојбахера за Црну Гору др Крамарц
(Кгатагс). Раз~
'овор између Крамарца и Ђуришића водио 1ое о> политичним питањииа. Крамарц је предложио Ђуришићу да пружи лодршку Народној
управи, а посебво Љубу Вуксановићу, сугерирајући му да би можда
гребало да и његови представници уђу у Народну управу.56
Ђуришић се повезао са четничкмм командантима и политичарима,
тозивајући их на разговоре о организацији пука и реорганизацији четаичких јединица, као и о актуелним политичким питањима. Овега неаолико дана по свом до-лаоку, он је у Момишићгама 'организовао састазак са истакнутим четничким 'Официрима и политичарима, коме су
зрисуствовали: Јеврем Шаулић, Иван Ружић, Бошко Павић, Марко
Радуновић, (Симо Мијушковић, Јаков Јововић, Новица Лазовић, Илија
Ивановић, Миљан Радоњић, Насто Дедић, Никола Вукчевић и Душан
ВлаховрЉ. (На том састанку разматрана ,је политичка и војна ситуација и донесени закључци за даљи рад. Послије састанка ЂуришиЉ је
за. овојим начелником штаба Савом Вукад'иновићем пошао у Голубовце, гдје ј е порјетио једног од 'истакнутих првака Црногорске федератастичке странке Сава Вулетића, који је 1941. године оеудио сепарагистичке тенденције овојих колега у Црногорском административном
хомитету, али и поред тога што је имао еенризатељони став према назодноослободилачком понрету, није узимао виднијег учешћа у догаЈајима. Због овог антисепаратистичког става, Вулетић ј е задобио симтатије четника, па ј е Ђуришићу било стало да добије његову подршку
л преко њега обезбиједи сарадњу са неним присталицама ЦФС. Вулегић је пристао на 'сарадњу са Ђуришићем и, враћајући ,му посјету,
лстог дана дао му и спиоак личности из ЦФС на чцју би сарадњу мо"ао да рачуна.57
Двадесет четвртог јуна ЂуришгЉ. је у пратњи Сава Вукадинозића, Јакова Јововића, Вељка Тамовића, Радомана Ћеранића и Алексе•Лека Лалића пошао на Цетиње, с намјером да учини лосјету фелдхоманданту Кајперу. У његовој приватној резиденциди на Цетињу,
БурипжЉа су посјетиле поједине истакнуте личности из квислиншког
пабора, међу којима Саво Радооњић, Иво Радоњић, Перо Ђукановић и
фуги, са жељом да ;га поздраве и да му изразе добродошлицу. Најзад,
ж о 11 часова тога, дана Ђуришић је са Вукадинонићем, Јововићем и
Гомовићем посјетио Кајпера. У получасовном разговору разматрани
:у проблеми у вези са формирањам ЦДК и његовим снабдијевањем
зружјем и, на крају, о дужини Ђуришићевог боравка у Црнод Гори.58
Послије разговора с Кајпером, Ђуришић је посјетио предсједника цепињске оппггине Ника Јерговића и команданта националних трупа и
глана Народне управе Јова Ђукановића. На састанку са Ђукановићем,
Вуришић је обавијештен да Њемци желе да он пр-ужи подршжу Народтој улрави и да ее помири са њеним предсједником ЈБубом Вунсанозићем, али је ово посљедње он одбио. Сјутрадан ј е ЂуришгЉ поново
госјетио Јерговића и Крамарца. На саСтанку с Јергов',ићем били оу и
55
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неки представници ЦФС, међу којима и секретар странке др Божо
Кривокапић. Том гарилком се покушало да се направи сноразум о сарадњи између четника и федералиста, али није ностигаут никакав резултат. 59 У међуаремену се Ђуришићев начелник штаба С. Вукадиновић повезао са неким четничким официрима, између осталих са Блажом Гогјнићем, и упознао их са плановима сисо реорганизације четничких јединица и разговарао с њима о командном особљу.60
Ђуришић се на Цетињу задржао непуну недјељу дана и зато
вријеме поново је имао састанке са представницима окупационе власти:
генералом Кајпером, мајором Аманом (Атапп), др Крамарцом и др
Ханкеом. На поирапку за Подгорицу он ј е на Ријеци Црнојевића извршио инспекцију Ријечког националног батаљона, на чијем је челу
био Саво Јовићевић, а затим је поајетио ЈБешанеку нахију, гдје ее састао са љешаноким националистима.61
Приликом павратка у Подгорицу са Ђуришћем је, поред људи
каји су били у његавО!ј пратњи, дошао и мајор Блажо Гојнић. П01 пов,ратку са Цетиња Ђуришић је, на предлог Јанава Јовоиића, овој штаб
из Момишића праселио у село Ћурилац, код Даниловград. Да би подигао морал четника, он ј е посјетио Никшић и том приликом извршио
смотру четничких јединица. То исто урадио је и у Б(јелапавлићима.62
Премјештањем свог штаба у Бјјелопавлиће, Ђуришић ј е предузео конкретне мјере за организовање 8. пука ЦДК, као и за реорганизацију чет,нич1ких јединица. Он је направио шему четничке организације коју ј е у облику директиве доставио потчињаним номандантима.6?
У Ђуришићевој Директиви се даје и организационо устројство Црногорског добровољачког корпуса, односно кадровских пукова, којји су
имали да послуже каа главна ударна снага за борбу против оружаних
снага народнооелободилачког покрета. Кадровсни ПЈГКОВИ су замишљени као летеће тј. јуришне јединице које су стално у покрету и
које бдију над цијелом додијељеном им територијом. Због такве улоге
требало је да буду и најб10ље наоружани. Такође је предвиђено да се
за кадровеке јединице бира људство по храбрости, дисциплини и „националној" иоправности. Ван борбе кадравоки пукави требало је да
буду дисцлоцирани на в:авкнИјмм подручјима, раснрсницама, одакле могу најлакше контролисати :адређене војне рејоне, а у операцијама су
имали да образују па два јуришна корпуса. 64
За разлику од кадровских — мобилних, четничке јединице су
имале територијални карактер и црвенствено су имале задатак да служе за обезбјеђење овојје територије од упада партизана. За постизање евога циља четничке јединице требало >је да имају један дио људства који чрши службу обвзбјеђења, а остатак је могао бити код својих кућа. Када наступи потреба за то, приступа се мобилизацији одговарајућих годишта. На позив о мобилизацији имали су да се одазаву
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сви гвозвагги војни 0)бвезници, а оне ноји 1се не одазову требало је —
према директиви — хапсити и против Н Ј И Х павести истрагу и стављати
их под цри)јени војни суд.63
У директиви \је носебна п а ж а а паклоњена четничкој реарганизацији. Реорганизација је имала да обухвати све дотадашње гјединице.
Као основа за реарганизацију узета је бригада, која ј е требало да броји најмање 321 борца. Бритаде (су имале да чине к^рпуее, а норпуси
прупе корпуса. У »једном корпусу могло ј е бити двије до четири бригаде. Корпус >је територијално обухватао рејон једног среза. Групе
корпуса (сачињавали су два до три корпуса.
На терито-рији оваке групе нарпуаа имао ј е да се формира по један батаљон жандармерије, а у варошима и варашицама !ко!манде мјеота, које (,је требало успоставити одмах гдје ^нема окупатораких трупа,
а гдје оиих има — 'требало је предузети лрипреме с тим да се формирање извршити наннадно, тј. послије повлачења окупатора. Команда
муеста тре!бало је формирати и у овакој сеоској општини. Команде
мјеста су биле потчињене команданту бригаде, а у већим варошима
командантима корпуса.66
Ђуришић ј е свО|ју четничку организацИју подијелио на двије команде: Команду Црне Горе и Боке и Каманду Старог Раса. 67 У .онвиру
Команде Отарог Раса, лоред Санцака, налазиле су се четничке формације из андријевичног, беранонаг и колашинаког среза.
За команданта четничких оружанизс формација Црне Горе и Боне постављен ј е Блажо Ј1. Гојнић, за помоћника номанданта Бошко С.
Павић, а за начелника Јаков Јововић. 68
Територија Црне Горе и Боке подијељена је у организационом
погледу на три корпусне групе. Прва група корпуса обухватила <је цетињски, барски и бакакоторски срез, друга — подгорички и даниловградсни, а трећа — никшићки и дурмитароки арез. Црва норпусна група имала је три, а остале ло два корпуса.
У саставу 1. групе норпуса налазили су се Ловћеноки, Црмничко-приморски и Баиокоторски корпус. Штаб групе сачињавали су: Бошко
Петричевић, командант, ма!јор Никола Беговић, памоћник наманданта,
и Бладимир Ђукић, начелник. Лавћенски нарпус имао ј е по формацији
четири бригаде. За номанданта корпуса пастављен је мајор Јово Ђукановић, члан реоара за милицију у Нарорној уцрави, а за команданте
бригада: 1, која је обухватала Цуце, поручник Блажо Кривонапић, 2.
(Чево, Бјелице) наредник-ђак Вељко С. Вукотић, 3. (Ћенлићи, Његуши, Конак) капетан Стево Мартиновић и 4. (Ријека Црнодевића) наредник Саво Јовићевић. Црмничко-примореки норпус сачињавали су
двије бригаде. За комаиданта карпуса постављен гје Василије Мировић, за памоћника команданта Ђуро Пламенац, а за начелника штаба
Петар Ђуковић. Командант 1. бригаде (Црмница) био ј е Владимир Н.
Пламанац, а 2. (Приморје) Миливоје Митровић. Бококоторски норпус
имао> ј е такође двије бригаде. Командант корпуса био је Ђорђе РадИсто.
Исто.
87 Исто.
68 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1084, Наредба П. Ђуришића стр. пов. бр. 62, од 11.
јула 1944.
т
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миловић, 1. бригаде поручник Никола Вукасовнћ и 2. капетаи Ђуро
Иветић. 69
Друта -група корпуса имала ј е у овам саставу Зетоки и Острошки
корпус. Штаб лрупе сачињавали су: командант Васо Вукчевић, памоћник каманданта капетан Филип Дракић, а начелник капетан Јован
Радоњић. Зетски корпус 'ОЈбухЈватио је подгарички срез и имао ј е три
бригаде. За команданта карпуса постављен ј е ма!јор Новица Лазовић,
док су за командапте бригада постављени: 1. (Кучи, Вратоножићи и
Пипери), капетан Стеван Прелевић, 2. (Љешнопоље, Љешанска нахија)
капетан Илија Марковић и 3. :(Падгарица, Зета) капетан Марко Вучинић.70 Осгрошки корпуе обузсватио ј е данилавградсни срез и имао
ј е у овом саставу такође три бригаде. Штаб карпуса сачињавали су:
Никола Чаногаић, командант, капетан Петар Ђурановић, помоћник команданта, и капетан Саво Радулавић, начелник. 71 За команданта 1. бригаде (Косови Луг, Опуж, Мартинићи) поетављен је Милоеав Јововић, 2.
(Комани, Загарач, Бандићи) резервни капетан Гајо Драговић и 3. (Павковићи, Петрушинавићи, Вражегрмци и Даниловлрад) Радивоје Војводић. 7?
Трећа корпусва група обухватила ј е Никшићки и ДЈрмитороки
корпус. Никшићки корпус имао ј е три бригаде. Штаб корпуса сачињавали су: Марно Радуновић, хомандант, резервни потпуковник Оимо
Ђуканавић, П'01М0ћник комацданта, и капетан Б л а ж о Ђукић, начелник.
За каманданта 1. бригаде '(Пјешивци, Кочани, Голија) постављен ј е
капетан Павле Вунићав1ић, 2. (Никшић, Требјеса, Луково>, Жупа) капетан Митар Пејакавић и 3. (Вучедолске) капетан Иван ЈаничгЉ.73 За
каманданта Дурмитароког карпуса постављен ј е Иван Ружић. 74
Већина командног особља реорганизоеаних корпуса и бригада, на
предлог Драже Михаиловића, била је унапријеђена. 75
Нешто касеије, у сагласноети оа, командантима, Ђуришић ј е одредио „националне" рукаводиоце у бригадама. Истом наредбом постављени еу „нционални" руководиоци 8. пука ЦДК. 76
Истовремено еа постављењем командног особља корпуса и бригада Ђуришић је поставио и каманданте мјјеота. Тако је, поред оеталих, з а коиманданта мјеста у Даниловграду по1стављен патпуковник
Тодар Ј . Пајовић, а за његовог замјеника капетан Ваоо М. КнежевоЉ;
за команданта мјеста у Вражегрмцима постављен ј е Спасоје Радоњић.77
69 ЈЈСТО.

Исто, ЦГ—-В—,1086, и ЦГ—В-^1094, Наредба П. Ђуришића стр. пов .бр. 62,
од 11. јула 1944.
71 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—<1530, Писмо Сава Радуловића Јакову Јововићу
од 14. оептембра 1944.
"72 АВИИ, ЧА,—ЦГ—1094, Наредба П. Ђуришића стр. пов. бр. 62 од 11. јула
3944.
73 Исто.
74 РСУП—Т, »З^ога« РаПу,
75 Тако су у чин потпуковника унапријеђени: Влажо Гојнић, Бошко Павић,
Бошко Петричевић, и Васо Вукчевић; у чин мајора: Јаков Јововић (капетан корвете), Иван Ружић, Владимир Ђукић, Ђорђе Радмиловић, Марко Радуновић, Новица Лазовић, Никола Чановић; у чин капетана I класе: Ђуро Пламенац, Миливоје Митровић, Павле Вукићевић, Јован Радоњић; у чин капетана II класе: Владимир Н. Пламенац, Радивоје Војводић и други.
•ЛЦ^СУЈЈ^Т. Наредра 11. Ђуришића Од 7 августа-Ц>44.
-,
77 Исто.
"
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Иажо је ова Ђуршиићееа организациза била уперена искључиво
лротив народноослободилачког покрета, прелазак на нову формацију требало је да се изшрши тајно од окуиатора. Да не би дошло до
конфликта са окупатором, Ђуришић ј е наредио да дотадашње јединице које су легализоване код окуиатора и даље дјвјствују нод истим
називом, а у међусобном однасу команде да се управљају по новој
формацији.78 Пјрама томе, нова организациона шема могла ј е да се
цримијени у потпуности тек након павлачења окупатара, каво1 је у
ствари и било замишљено.
Ђуришић је одржавао тијеону оарадњу како са Њамцима тако
и са појединим чланснвима Народне упраове, у црвом реду са Јовом Ђуканогаићем, код кога ј е аташирао 'као официра за везу капетана Владимира Ђукића, 79 Код појединих њемачких команди Ђуришић ј е такође послао своје људе за везу. Тако ј е његов човјек за везу код Фелдкамандантуре на Цетињу био инж. Тавчар, кад Плацкомандантуре у
Подго|рици — црофесор Бакочевић, код Плацкомандантуре у Никшићу паручник Радуновић и др. Они су, поред осталог, имали задатак да
Ђуришића обавјештавају о намјерама Њемаца.80
По доласку у Црну Гору, Ђуришић је из!бјегавао аружане борбе
с партизаноким једивицама, како му се трупе не би замарале црије
почетка глагане акције. Такво наређење он је издао и потчињеним командантима у Санџаку. 8 Ј'За пејриод од мјесец и по дана (од ередине
јуна, до краја јула), по наређењу Ђуришића изведена је свега (једна
оружана акција, и то мањих размјера, против партизана (почетком
јула 1944) на комуникацији Подгорица — Никшић, у циљу обезбјеђења саобраћаја за њемачке транедарте.82
Много! већу пажњу Ђуришић је, међутим, поеозетио терористичким акцијама. С пим у гаези он (је писао да ј е парола „спасити ^све
што се спасиши може" могла д а важи у 1вријеме !када се имала морална
помоћ англоамеркгаких савезника и када ј е „национални" фронт био
јак. Међутим, у то вријеме, када је четничка арганизација била слаба
у сваком погледу, и када ј е имала „гарло мало слободног простора", Ђуришић је инсистирао да се црибјегне драстичним мјерама и да се
уклони све што смета на путу остварењу „оцштег успјеха". 83
На плану беспоштедног разрачунашања еа припадкицима и сарадницима народноослободилачког покрета, четници |су, некад .самостално а некад уз памоћ Њемаца, организовали неколико казнених
експедиција.
Почетком јула 1944. године у Плацкомандантури у Катору, на
предлог чегника, одржана је конфвранциј а којој су присуствавали
представници окупационих власти, затим среоки начелник, командант
жандармеријсКог батаљона и представник четничке организације. На
78 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—<1091, Наредба П. Ђуришића стр. пов. бр. 62, од 11.
јула 1944.
79 АИИ—Т, X 16—36 (44), Директива П. Ђуришића од 15. јула 1044.

80
81

РСУП—Т, »8™оп1« Раг1у,
Исто.

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1082, Писмо П. Ђуришића Алекси од 10. јуна 1944.
АИИ—Т, X 16—154 (44), Заповијест Павла Ђуришића стр. пов. бр. 61, од
1. јула 1944.
84 АИИ—Т, X 16—36 (44), Ђуришићева директива од 15. јула 1944. ^Ј
82
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конференцији је одлучено да се у Боки Которској, у периоду од 8.
до 18. јула, етротив онага народноослободилачког покрета изведе четничка казнена екапедиција, која би захватила и источну и западну
Боку. 85 На оанову теодлуке, 9. јула је изведена акција у источној Боки
(полуострва Врмац и Луштица). У овој акцији одређено ј е да учествују: 50 четника из Вучедолаке бригаде, 50 из Кривошијског нацианалког батаљона, 50 и Цуцког националног батаљ.она и 100 из 2. бокељаке
четничке 'бригаде (Грбаљ). Плацкомандантура у Катору, на оанаву
авлашћења генерала Кајпера (који је био у овему обавијештен о оеој
акцији), дала је четницима одријјешене руке, као и превозна средства
за брже пребацивање јединица.86 У тој акцији била је опкољена једна
група партизана—илегалаца која се налазила у селу Мјрчевцу. Там
приликам су пагинула три партизана, међу кајима и Нико Анђус, секретар Среског комитета КПЈ — Котор, док ј е једна-десеШнаГтусдјела
да се пробије изЈобруча.87
""ТРочетком јула 1944. године четници Јакова Јововића открили су
у Бјелопавлићима скојевоку организацију. Тим поводом они су извршили рацију и похапсили већи бро|ј еко(јев1аца, напредних омладинаца
и других родољуба. Четничко рукав-одство на челу с Павлом Ђуришићем иакористило ј е ову прилику да исценира јсудаки процес, па је
позвало Народну управу да у Бјелопавлиће најхитније упути „централни" цријеки војни суд, који би почео рад 13. јула, на дан устанка црнагорског народа.88 Организовано ј е вишедневно Ислеђивање ухапшених родољуба, уз најбруталније методе. На крају, командант четничких -снага за Црну Гору и Боку Блажо- Л. Годнић наименовао је Пријеки
војни суд у саставу: др Илија Вујовић, цредсједник, и чланови генералштабни капетан Владимир Ђукић х капетан Машан Аџић, правник
Милован Лабовић и капетан Милош Маријановић, који јс; по кратком
поступку о|суд®"на смрт 48. родољуба,"претежна омладине.89 Пресуда
је извршена истога дана у Лазинама (код Даниловграда).90
Стријељање тако великог браја родољуба донекле је и резултат
цритиока пајединих четничких каманданата, који су, избезумљени
отрахам од скоре пропасти, предлагали да ое нико* од сумњивих не
поштеди.91
*
Једва група Њемаца и четника из Цетиња извршила је 1. августа
упаду Љуботињ и у селу Прекорници убили и масакрирали 16 оеоба.92

/
х

АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1657, Писмо Богдана Милошу од 4. јула 1944.
Исто.
АИИ—Т, III 2—45 (44), Извјештај ОК К П Ј Бока од 22. јула 1944, Исто, X
1а—55 (44), Депеша „Алфонса" бр. 49 од 5. августа 1944.
88 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1518, Писмо Јакова Јововића Народној управи од 12.
јула 1944.
89 Исто, ЦГ—В—1105, Наредба Блажу Л. Гојнићу од 23. јула 1944.
90 Побједа бр. 10, од 22. јануара 1945.
91 АИИ—Т, X 1в—73 (44), Писмо Ивана Ружића Јакову Јововићу од 5. јула 1944. — Командант Дурмиторског корпуса И. Ружић, који се тих дана затекао
у Даниловграду, с тим у вези писао је Ј . Јововићу: „Ако се буду овде поновиле
старе грешке, — ако се буде неко од сумњивих пустио — онда — ја морам одмах
бријати браду, обући неку дроњу и бјежати у неку неутралну државу, јер би то
био последњи доказ да ми сами себи копамо гроб. Но ипак вјерујем у Павла,
Тебе и Ваше штабско особље — да ћете овим првим кораком показати да сте
револуционари и осветници оних јучерашњих палих наших српских мученика".
92 Побједа бр. 9, од 14. јануара 1945.
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У циљу постизаша „општег усцјеха" Ђуришић ј е у овојојј дирвк-ј
јгви од 15. јула посебну пажњу пооветио формирању илегалиих теро-1
ристичких група, иоде су имале задатак да врше ликведаЦије. 93 На
бази те директиве формиране су двије врсте ових група: једна, која је
имала задатак да оперише на партизанокој територији, и друга, која
ј е имала да оперише у градовима, односно на територији коду 'је кон\тролисао окупатор. Групе које су опериоале на партизанској терито|рији добиле су назив „герила", а оне на окупираној терито'рији „црне
тројке".
ЧетничЈке герилске трупе биле су уперене иокључиво против при-ј
падника народноослободил?ачког покрета. Оне с у имале задатак да врше обавјештајну службу, да контролишу саобраћај, да мобилишу људство за четничку организацИју и да врше линвидације „непожељншх
елемената". 94 Командантима <и припадницима герилоких ,група било ј е
забрањено да одлазе у градове и да се дуже заДрж|аиауј у истом селу. 95
Једна „герила" није могла имати мање од три ни више од десет људи. 96
Наредбом Павла Ђуришића од 18. јула на територији Зетског, Острошког и Ловћеноког корпуса (подгорички, даниловградски и цетишски
срез) имало се формирати шест герилских трупа, док ј е на територији
пљеваљоког, бјелопољоког и колашинског среза било пет група (Пренћанска, павинопољска, прошћењока, мојковачко-бјелаеичка и пољока).97
,
^-^Л
За разлику >од герилоких група, шрне_тро.јке" су биле уперене
само против припадника народноослобожилачког покрета већ и против
припадника Црногороке федералистичкеч^ранке/као и домаћих сарадника њемачке обавјештајие службе. „ЦрЈЈеТројке" морале <су бити
лотпуно тајне за свакога !сем, разумије се, за претпостабљеце четничке
команданте. Такође нијесу омјеле да знају за друге тројке. Линвидаццју лица која „моментално сметајју" наређивали су команданти корпуса, а наредбу за „општу ликвида:цизу националних елемената" могла је да изда оамо Команда Црне Горе и Отарог Раса на челу са Ђ у ришићем.98
Од руку „црних тројни" погинуо ј е почетком јула у Котору др
Божо Кривокапић, члан Привременог вођства ЦФС, за кога ое знало
да одржава тијесне везе Са усташ!ама цреко Дубровника, као и с агентом Абвера Волмаром. 99 Непоаредно паслИје убиства Кривокапића „црне тројке" су на :исти начин линвидирале код Подгорице Василија Радичевића и неног Тијанића, за које су држале да с у агенти њемачког
обавјештајног официра Цвилингера.100
93

АИИ—Т, X 16—36 (44),
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95 Исто.
96 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1720, План и упут за формирање националних герила^
у срезу пљеваљском и бјелопољском.
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д о к . 18; А В И И , Ч А , Ц Г — В — 1 1 1 3 1 -

Наредба Душана Арсовића од 10. августа 1944.
\
98 АИИ—Т, X 16—36 (44), Директива П. Ђуришића од 15. јула 1944.
99 Исто, X 1а—55 (44), Депеша „Алфонса* бр. 49 ,од 5, августа 1944 (препис).

100 рсУП—Т, »3\^огс1« Раг1;у,
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Ј1инвидаци)ја Божа Кривокапића, Тијаиића и Радичавића помутила је донекле односе између Ђуришића и Њемаца. Пуковиик фон
Форел, потпоручник Хојс и Цвилингер посјетили су Ђуришића у његооам штабу и изразили протест поводом убиства тих лица. Ђуришић
је порицао да има било шта с тим, а на нрају је рекао да су оии убијени као зеленаши. Њемачни 'официри су се затим заинтересавали кад
ће Ђуришмћ да се врати у Санџак. Он је на то одгаварио да ј е формирао авсцј 'ворпус, али да се чека на оружј е. Потам су надлежни њемачки фактори одлучили да пошаљу Хојса у штаб 2. оклопне армиј е,
да интервенише за то оружје. 101 Након десетак дана Хојјс се вратис,
дотјеравши са ообам и оружје, које ј е рЗспадијељено 8. пуку ЦДК.
Послије цристизаша оружја и његове расподјеле, Њемци су цреко
Хојса затражили од Ђуришића да се врати у Санџак. Овај се изговарао да жели искористити прилику за .једну вјежбу својих јединица
прије почетка тлавне акције, а Хојсу је саопштио да ј е Ара01вића одредио :као свог заступника у Оанџаку.102
Послије разогавора са Ђуришићем Хо(јс је пашао код Арсавића,
а затим је продужио у штаб 2. оклопне армије, да се о!бавијести о детаљима предстојеће операције.108
Почегком августа Шеста црногорска ударна бригада извршила је
напад на комуникацију Никшић—Даниловград и ликвидирала више
њемачких и четничких посада у захвату ове комуникације, угразивши
и непријатељски гарнизон у Даеиловпраду.104 Због угрожености од
партизана, а и због подазривости Њемаца, Ђуришић ј е био лринуђен
да ступи у четвородневну борбу с партизанима.195 Истовремено је Арсавићу послао' паруку да отпочне операције против лартизана црема
Рудом,106
По завршетку операција у долини Зете, Ђуришић се вратио у
свој штаб који се налазио у Ђуриоцу. У међувремену Хојс се вратио
из штаба 2. армије, посјетивши том прилином и Нојбахера, коме је
цренио да четнички команианти у Санџаку нијесу вољни да сарађују
с Њемцима без директних наређења Ђуришића. Хојс је упшнао Ђуришића с тим да је Нојбахер забр^инут због танвог стања и пренио му
жељу Њемаца да одмах иде у Санџак. Ђуришић ј е пристао, иако није
мислио да то учини.107 Плашећи се насилне интервенције Њемаца, он
је лрикупио своде јединице. Шестог аегуста Ђуришића су посјетили
Цвилингер, Волмар и Хојс, да устанаве шта ан ради и зашто се не враћа у Оанџак. Да би што дуже одложио свскј одлазак у Санџак, Ђуришић гје одлучио да пошаље у Београд Јакова Јововића и Радомана Ћеранића, да би од штаба 2. армцје и Нојбахера затражили дозволу да
Исто.
102 Лсто. — Актом од 9. августа Ђуришић је наредио да се за главну акцију
формира Привремени штаб ЦДК, па је за свог заступника одредио Душана Арсовића, за његовог помоћника Лазара Богетића, за ађутанта резервног поручника
Богдана Драгојевића, а за официре на служби капетане Бранка Ђурашковића и
Драгишу Бајића (АВИИ, ЧА, ЦГ—X—465, Наредба Д. Арсовића стр. пов. бр. 258,
од 12. августа 1944).
103 РСУП—Т, »8-»ог<1« Раг1у,
104 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОВ у Црној
Гори, 600—605
105 Исто; РСУП—Т, »З-даогД« Раг1у,
106 рс-уп—'Т, »Зшогс!« РаПу,
107 Исто.
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лах.

остане у Црној Гори.108 Јововић и Ћеранић су се орединоам августа вратили из Београда, али са негативним одговором. Међутим, у међувремену ј е отпочела замашна операција против партизанских снага у Црној Гори, тако да је Ђуришић остао у Црној Гори до занршетка операције, крајем августа 1944. године.109
У међувремену док ј е трајао 'конфликт с Њемцима дошло ј е до
нових размимоилажења између Ђуришића и Драже Михаиловића.
Крајем маја 1944. године, након три и по мјесеца боравка у (иноогранству, стигли су у штаб Драже Михашшвића Војислав Лукачевић и Петар Баћовић. Посебно ј е била занимљива мисија В. Лукачевића, који је успио да стигне и до Лондона, гдје :је имао контакт с
поједшшм истакнутим британоким државницима. У овојству представника Драже Михаиловића, Лукачевић ј е у Лондону присуствовао :вјенчању 'краља Петра {14. марта 1944). За нријеме бављења у иностранству он ј е добио' титулу краљевског ађутанта. 110 Четничка Врховна команда |је обавијестила своје ниже команде о повратку Лукачевића и
Баћовића из иностранства, иотичЈгћи да ј е потпуно усцјела Њ1Ихова мисија код југословенске избјегличке владе и храља, жао и науистакнутијих воЈ1них и политичких представника Велике Британије и Америке. 111 У том обавјехптењу се затим каже да су Лукачевић и Баћовић
из иностранства донијели важне поруке и обавјештења, па се налаже
да се то иокористи у пропагандне оврхе.
Врховна команда ј е том приликом наговиј естила да ће Лукачевић и Баћовић добити нове улоге у покрајинама ван Србије. 112
Након краћег задржавања у Врховној команди, Лукачевић је по
налогу Драже Михаиловића пошао у Санцак, гдје ј е за њега била резервиоана страна^функција комавданта четничких снага Старог Раса.
Њемци су свакако били обавијештени о Лукачевићавом путу у иностранство, па су послије његовог поновног долаона у Санџак ;црема
њему били подозриви. Зато су предузимали потраге у циљу његоиог
хватања. Павле Ђуришић ј е упозорио Дражу Михаиловића да би ЊемЦи због Лукачевића могли стећи подозрење према читавој четничкој
организацији у Санцаку, па ј е предлагао да Лукаченић пође на другу
територију док се партизани не протјерају из Санџака. 113 Михаиловић
ј е одговорио' да ће Ђуришићев прадлог у погледу Лукачввића (бити'
прихваћен. 114 Међутим, он није много марио за Ђуришићева упозорења, па ј е Лукачевића не само и даље оставио у Санџаку већ га је поставио з а команданта илегалних четника у Црној Гори ш Санџаку, налазећи га за подеснијег и мање компромитованог за ову дужност, с
тим да Ђуришић на тој теритррији остане као командант легалних
108 исто; АИИ—Т, I X 16—10 (43), Писмо Јакова Јововића непознатом министру, без датума (препис).
109 РСУП—Т, »З-етога« РаПу,
110 Видјети о томе: Р. Пајовић, Формирање
четничке независне
групе националног

1944.
гума.
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отпора,

Ј И Ч , 4, 1964, 5 3 — 7 0 .
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АВИИ, ЧА, ВК—В—420/1, — Обавјештење Д. Михаиловића од 12. јуна

112
113

Исто.
АВИИ, ЧА, Рег. бр. 6605, Писмо II. Ђуришића Д. Михаиловићу, без да-

119

Исто .

четничиих јединица.115 Поред Лукачевића, који је послије повратка
из иноотранства морао да 'се криј е од Њеаиаца, у Санџаку је постојало
још неколико „илегалних" четничких команданата, као капетан Алекса Драшковић и капетан Вук Калајитовић, којима је Михаиловић,
рачунајући на скоро искрцавање савезника, наредио' да убрзају рад
на стварању илегалне четничке организације у Санцаку. Посту-пајући
по наређењу Драже Михаиловића, они су упућивали позиве црипадницима четничке организације, укључујући ту и неке четничке официре, да излазе у „шуму", запријетивши им, у противном, омртном
казном.116
Лукачевићевим постављењем за команданта илегалних четничких снага у Црној Гори и Санџаку Ђуришић ј е био дубоко увријеђен, пошто 1му ј е прије поласка у Црну Гору саопштено да ће на тој
теригорији он бити командант свих четника, подразумијевајући ту и
илегалне. Отуда његов оштар пријекор Дражи Михаиловићу да је таквим радом Врховне команде стекао увдарење да нако други тј. он треба
да одигра улогу Црнца у ниду Недића и Љотића. 117
Ђуришић се није слашо са Михаиловићевим ставом у погладу
формирања. илегалних четничких јединица. У то вријеме за то је поегојало више разлога: прво, Ђуришић је изражавао бојазан да ће у
там случају Њемци на рачун четника фавориаовати муслиманске,
шиптарске и зелвнашке нвислиншке јединице, а затим није иокључивао и могућноет репресалија од отране Њвмаца над народом у знак
срмазде; друго, фармирањем илегалних јединица у то кријаме четници неће моћи да дођу до потребног наоружања и, треће Ђуришић
је оматрао бесмислицам да илегалне четничке организацИје, без ослонца на окупатора и наоружања добијевот од њега, могу водити борбу
против јаких партизанаких снага у Црно-ј Гори и Оанџаку.118
На крају, Ђуришић је Дражи Михаиловићу послао захтјвв формулисан у пет тачака: 1) да ли Врховна комацда има у њега и његов
рад ;Повје(рења, и да ли га сматра припадником организације; 2) да ли
је он комаадант Црне Горе и СТарог Раса; 3) да ли су неком другам
дата авлашћења да ради на овој тариторији, коме и канва; 4) ако ее у
њега и његав рад има новјерења, и ако је он командант Црне Горе и
Стараг Раса, онда на тод тариторији постоје само номанданти каји су
потчињени њвму и извршавају њвгава наређења; 5) док се „чисти"
тариторија Црне Горе и Старог Раса да се не врши формирање илегалних једивица на начин како је наредила Врховна команда-119
115 Према обавјештешу које је Хуришић добио од Арсовића, Лукачевић је
постављен за команданта илегалних четника у Црној Гори, Санџаку, Босни и Х е рцеговине (АВИИ, ЧА, Рег. бр. 6005, Писмо П. Ђуришића Д. Михаиловићу, без
датума), док се Лукачевић у својој наредби стр. пов. бр. 58, од 4, августа 1944.
потписује као четнички командант Црне Горе и Старог Раса (АИИ—Т, X 1в—169
(44), — прзпис).
116 АВИИ, ЧА, Рег. бр. 6605, Писмо П. Ђуришића Д. Михаиловићу, без датума.
117

и с т о .

АИИ—Т, X 1а—52 (44), Писмо П. Ђуришића Д. Михаиловићу, без датума (препис),
119 АВИИ, ЧА, Рег. бр. 6605, Писмо II. Ђуришића Д. Михаиловићу, без датума.
118
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На ова питања Ђуршпић није добио одговар. Мјесец дана 'касније
н ј е ипак понаво ттостављен за команданта свих четничних снага у
фно1ј Гори, Бони и Оанџаку.
Учешће

црногорских

четника
у непријатељској
»ШМ>е2аћ1«

операцији

Развитак међународамх догађаја и народноослободилачјког ,покреа у Југославији оре,дином 1944. године створили с у повољне услосве за
роширење оиерација у Србији. Како су у то вријеме партизанске снаге
• 'Србијји биле угрожене од надмоћнијег непријатеља, Врхонни коман;ант НОВ и ПОЈ наредио је команданту Другог ударног корпуса да
)перативну групу дивизије Н О В Ј упути према Тополици. 120
Да би спријечили продор јеДиница Н О В Ј у Србију, Њемци су 18.
ула 1944. године у ојевероисточном дијелу Црне Горе предузели опера(ију Драуфгенгер (Бгаи{§ап§ег), ангажујући у њој 14. пук 7. ОС ди»изије Принц Еуген
(Рппг Еи§еп) и 21. ОС дивизију Скендербег.
Неријатељ |је успио да ааузме Андри)јевицу {20. јула), али ј е накан деетодцевних борби претрпио неуспјех. 121 У павлачењу према Пећи, ок
е у оелима Велици и Горњај Ржаници извршио понољ, убивши том „
[риликом оно 400 особа.122
Одмах након олсима овог нецријатељоког падухвата, Оперативна
рупа дивизија Н О В Ј (Друга цролетерска, Пета и Седамнаеста ударна
(ивизија) извршила ,је, нрајем 'јула, продор у Орбију.
Најзад оредином август1а 1944. године непрмјатељ је предузео но!у, дуже времена припреману операцију ширих размјера, која је изве;ена под називом, Рибецал
(Кићегаћ!). Операција је била упереца про1ив Другог, Трећег и Дванаестог норпуса НОВЈ, но(ји су се налазили на
годручју Црне Горе, Санџака, ХерцегОвине и источне Босне. Операхџтје
га подручду Црне Горе и Оанџака отпочеле су у ноћи 11/12. августа.
Тротив партизана у Црној Гори Њемци еу ангажовали сљедеће снаге:
:а правца Чакара и Р о ж а ј а — Дјелави 1. 'брдаке дивизије и борбене
рупе Штрипел (51гјрре1) и Бендл (Вепс1е1): са правца Пљевал.а, Пријетоља и Бродарева — 14. ОС пук, 4. пук Бранденбург
и легија
Кремплер
т чијем саставу се налазила и муслимансна милиција из Санцака; са
гравца Никшића и Подгорице — 363. пук 181. дивизије. 123 И црногср:ки четници, коди 1оу се за ову аЖцију 'брижљи1во1 припремали око три
ијесеца, ангажовали су највећи дио сво^јих снага.
Н. Јовићевић, Од пете офанзиве
до слободе, 425 — 426.
Видјети о томе: Н. Јовићевић, н. д ј . , 428—457; Димитрије Трифуношћ — Павле Бабац, Операције у Источној Восни и Црној Гори августа 1944. го)ине, ВИГ, 5, 1953; 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОБ у Црној
Гори,
>89—596.
122 Р. Лекић, Андријевички
срез 1941 — 1944, 510—529.
123 Н. Јовићевић, н. д ј . , 482г-559; Д. Трифуновић — П. Бабац, н. д ј . , ВИГ,
>, 1953, 9; АВИИ, к. 394, рег. бр. 18/12:2, Депеша штаба 3. ударне дивизије од 12,
шгуста 1944; Исто, ЧА, ЦГ—X—462/1, Депеша Душана Арсовића од 10. августа
Ј944; Зборник НОР, Ш, 8, док. 61, Наређење штаба 9. ударне дивизије од 12. авгу:та 1944.
120
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Са правца Пљеваља и Бродарвва нападао
Црногорског
добровољачког карпуоа, односно четничке снаге Команде Старог Раса, које су то вријеме располагале са око> 2.000 људи.ЗД^Са правца Пријепоља нападао је 6. пук ЦДК са два батаљона јачине 1.141 војника,
Ојачан Б;јелопољокам бригадам под камандом капетана Влада Шћепанавића, јачине око 300 четника. 125 Тако је из Оанџака узело непосредног
учешћа у операцији Рибецаш око- 3.500 чегника.
Одлучујућа улога у операци!јама у Црној Гари била је намијењена четничким онагама у рејону Подгарице, Данилотлрада и Никшића,
кајима је непасрадно камандовао Павле Ђуршпић. Њихову ударну снагу требало ј е да представља 8. добравољачки пук, ксгјему је због тога
и дат назив „гвоздени". За овај пук ваређена је мабилизација војних
обвезника од 18 до 35 година, старости (требало је да испуњавају сљедеће уславе: да су физички здрави, „национално" исправни и храбри).126 Али упркос одбиру звучном називу („гвоздени" и „добровољачки"), овај пук је био састављен претежно од присилно мобилисанот људства у којем је био и не мали бро-ј симпатизера народноослободилачког пакрета. 127
Главни четнички удар извршан ј е из рејона Подгорице и Данилавграда. Онаге оа овог ,правца нападале су у чатири колоне. Прву колону сачињавале су 'јејдинице Зетског четничког карпуса (1. односно
Кучко-братонЈошка бригада и један батаљон васодевићких четника, који нИје успио да ое пребаци у Пријепоље) јачине око 500 људи, под
камандом мајора Навице Ј1азав:ића. Ова иолана је нападала од Подгорице преко Куча у цравцу Лијеве Ридеке. Главну колону су сачињавале снаге „гвозданог" пука, Зетског корпуса (2. бригада) и мање четничке снаге из колашинског среза. Јачина ове четничке групације ивносила је 1.500 људи, а њен командант био ј е мајор Бошко Павић. Ова
колона |је нападала од Подшрице, десном обалом Мораче у правцу морачког Манастира, а садејствовао! јој ј е један о|јачани батаљон 363. пука 181.
дивизије. Трећу:кО'ЛОну сачињ!ав!ала је 1.бригада Острошкогиорпуса. Она
је нападала преко Пипера у правцу Радовча, а основни задатак јој је
био да штити лијави бок главне колоне. Четврта колона, коју ј е сачињавала 3. бригада Острошнот корпуса, извршила је дамонстративни
напад цреко бј елопавлићких планина, са оснавним задатком да веже
партизанске снаге које су се валазиле на там сектору. Један дио „добро^вољагакаг" пуна добио .је задатак да као крилна заштита посједне
положаје у рецону Ботмилавића (сј еверозападно Од Данилавграда) и
шшити лијево ^крило нападних иолона са цравца Катунске 1нахије, ОДноано Пјешиваца. Оа правца Никшића нападао ј е Дурмитороки корпус
пад ко1мандом Ивана Ружића, дак је 3. бригада (Вучедолска) Никшић/

АВИИ, ЧА, ЦГ—јВ—»17&8, Извјештај Вука К а л а ј и т о в и ћ а ^ _ №
— Јачина четничкиХ сна№-у^аЈцГаку~уТ^^
изгледалгГ је
овако: Нововарошка бригада 350 људи, Сјеничка 200, Милешевска 300, Прибојска
2,00 и Пљеваљска бригада око 1000 људи.
125 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—464, Заповијест команданта 6. пука ЦДК Новака
Миликића од 12. августа 1944; Исто, ЦГ—X—460, Бројно стање 6. пука ЦДК на
дан 14. јула 1944.
126 АИИ—Т, X 16—155 (44), Наредба Јакова Јововића од 5, јула 1944. (препис).
127 Н. Јовићевић, Од пете офанзиве
до слободе, 485.
124
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(НОг корттуса имала задатак да веже партизанске онаге јутозападно од
Никшића.128 Укупна јачина четничких снага ко;је су у (Операциј(ама учеетвовале оа 'правца Подгорице, Данилсш-града и Никшића изнооила
је између 3.500 и 4.500 људи 1 2 9 Четничким снагама у долигни Зете и
Мораче оадјејствовале су снаге Ловћеноког иорпуса у Катучоксј нахији. 130
У операцИји Рибеиџл
узеле су учешћл и специјалне четничке је~
динице. Тако је наредбом Павла Ђуринхића од 5. .августа одлучено да
се од људства из андријевачкот среза фармира посебна јуришна бригада, као мобилна јединица кода би дјејствавала према потреби, независно од теритарије. Ова бригада је имала три јуришна и два доиунска батаљона. За разлику од дуришних, допунсни батаљони су формирани од људства које није могло да издржи дуже маршеве и веће напоре, али је зато имало специјалне звдатке. За каманданта бригаде постављен је капетан Милош В. Марјановић. Но и поред тога, с обзирогл
еа важност улоге која (јој ј е додијељена, авом бригам ј е непосредно
рукаводио дшмандант Комског карпуоа, жандармеЈријски
капетан
Алекса-Леко Лалић, са својим помоћником капетаном Димитријем
Влаховићем. 131
Посебна улога била је намијењена четничким герилоним групама.
Командантима ових група достављена еу упутства преко нурира. У
наредби ЂЈ^ришићеног заступника у Санцаку Душана Арсовића од 10.
ав-густа 1944. године с тим у вези се каже: „Сви вође герилских група
и подгрупа и командант герилског с-екшора дужни су ј о в о ! своје гзрилско
особље непоштедно ставити у борбу против комуниста, ноћу између
13/14. августа 1944. године а тачно- према могјим већ издатим и достављеним упутотвима.. ." 132
По налогу Ђуришића, Дурмиторски корпус (приближно дачине
једне формацијоке четничке бришде) убачен ј е у позадину партизансних јединица, са задаткзом да по принципу четничких герилоних група напада партизаноке транспорте, штабове и уништава мање партизаноке јединице. Од аЈкција ове јединице Ђуришић је највише ачекивао.133
Пошто су четничке јединице у Оанцаку биле ангажоване, у акви-г
ру 7. пука ЦДК, у главнај аперацији Душан Арсовић ј е наредио да ..
се на територији 1. и 2. милешевеке бригаде изврши мобилизација ц ј е - ј
лакупног људства опоообног за оруж!је. Наннадно мобилисано људство 1
1имало ј е задатак да обзбјеђује сједишта ореза и одржава „ред и поре- ј
123 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1117, Обавјештење Штаба четника Црне Горе и Боке Народној управи — члану Ресора за народну одбрану од 14. августа 1344;
Исто, ЦГ—В—1944, Извјештај Ивана Јаничића команданту „68" од 11. августа
1944; Н. Јовићевић, н. д ј . , 484—485.
129 Исто; АВ.ИИ, ЧА, ЦГ—X—462/1, Депеша Душана Арсовића од 10. августа
1644.
130 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—247, Наредба Јова Ђукановића од 17. августа 1944.
131 АВИИ, Накнадна четничка архива, ЦГ—В—'2380, Наредба А. Лалића за
7. август 1944. (препис).
132 АВИИ, ЧА, ЦГ-^В—1113.
133 Исто, ЦГ—В—1117, Обавјештење Блажа Гојнића Народној управи Ресору
за народну одбрану од 14. августа 1944.
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дак", а мугаицијам и храном снабдијевало би се од њемачких власти
у Пријепољу. 134
Па тај начин, у овај 'Операцизји је, укупно узевши, ангажовано око
10.000 људи.
Непооредно уочи почетка аперације, четничко руководство се под
фирмом „нацианалних" ^ојдбара путем прогласа обратило становништву
слабодне теритсрије, препоручујући му да остане код својих кућа и
да !Мирно сачека четничке јединице, (коае ће најтаише ићи :као претходвице Њемцима, а анима који су пасједавали аруж,је савјетовано ј е да
се прикључите четницима.135
Наступајући далином Лима, 1. брдока дивизија је потисла дјелове Треће ударне дивизије (Пету цролетерску и Девету црногорску
бригаду) и заузела Плав и Гусиње {13. августа), Беране и Андридевицу (13. августа), Матешево.(14. августа) и Колашин- (15. августа) и наставила са продорам у правцу Жабљака. Окулаторске и колаборацио*нистичке снаге у Санцаку успјеле су да потиону Прву пролетерску и
дјелаве Тридесет седме ударне дивизије на Камену гору, послије чега
је 14. 0 0 пук избио ета Тару, фарсирао је и у рејону Његовуђе спојио
се са дјелсиима 1. брдске дивизије (20_. августа). Четничке снаге Павла
Ђуришића у садјејетву_3|јД, пука успјеле су да потисну 'Седму црногарску бригаду из долине Зете и М°раче и, наступајући :преко Мораче,
Рсваца и Јаворја, да ј е набаце гаа масив Војника. Јединице 7. ОС дивизије, пратећи у стапу Дваваести ударви карпус и Шесту ударну дивизију, спојиле су се у рејону Дурмитора са снагамаД., брдоке дивизије и 14. СС пука.'ЈЈјкЗединице НОВЈ пружале су жесток отиор, али су
од неаразмјерно надмећнијих непријатељских снага биле принуђене
на повлачење према масиву Дурмитора и В-ојника. Главни удар нецријатељоке офанзиве био је уперен цротив Треће ударне дивизије.
Маневар јединица -стежајвали су збјегсви народа и велики број
рањееика.
Блаш1времено упозорн од партизанских штабова на појаву јачих
непријатељских снага, народ ее масотгао повлачио пред непријатељем,
организујући збјегаве у неприступачнијим мјестима. Нарочито је народ из андријевичког среза, :гдје ј е непријатељ крајем јула извршио
велики покољ, масовно пошао у збјегове (рачуна се: преко 15.000 о-соба).
Збјегови оу нееумњиво црдстављали ^велики терет з а партизанске јединице, јер ј е народ крећући ее у дугим колснама откривао1 и покрете
јединица, а с друг сгране — јединице су ее задржавале док се народ не
склони на безбједно мјесто. КарактеристичнО' је да су се у збјегове добрим дијелом повукле и четничке породице.137 Наступатући за партизаноким дединицама, четници су палили напушгане куће, а у селима
134

Исто, ЦГ—В—1115, Наредба Д. Арсовића стр. пов. бр. 258 од 12. августа

1944.
135 АИИ—Т, X 1д—9 (44), Проглас Националног одбора за срез никшићки
и шавнички.
•
13" Н. Јовићевић, Од пете офанзиве
до слободе, 4б2—536, В. Стругар, Рат и
револуција,
269—270; 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, н. д ј . , 60®—615.
137

Н. Јовићевић, н. д ј . , 491—525; Р. Лекић, Андријевички

срез. •., 499—501.
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из којих с е иарод није био -псквуосао пљачкали -су стоку и другу имовииу. 138
Пошто се у јединипЈама Друтог корпуса, Прве пролетеркже дивизије и Двакаеотог корпуса иалазио велики број рањеника, Врховни
штаб је, п-о епоразуму са -савезницима, наредио да се <сви они пребаце
авИонима у Италију. Како је аеродром на Његовуђи од почетка непријатељске операције 1био угрожен а 20. августа и заузет, 22. августа ј е
са импровизованог аеродрома у Брезнима 1069 рањенина пребачено
авионима у савезничке болнице у Италији. 139
Послије евакуације рањеника партизацаке јединице -су добиле -веКу магућноет маневрисања. Штаб Другаг ударног корпуса ј е истога
цана донио одлуку да његове јединице пређу у противофашиву, а оју11рад-ан, 23. агагуста, у там ;амислу ј е издата запавцјест "11рећој ударноЈ
чивизији.140 Трећа дивизија ј е добила задатак да брзим пробојем зађе
за леђа непријатељу и да етвори слободну територИју у реј^ону Колашина, Берана и Андријевице. 141 Прелазећи у противнапад, дјелови Треће дивизије (два батаљона )Седме црнагорОке бригаде и један батаљон
ОЗН-е) сукобили су се 25. августа -са четницима Пав-ла Ђуришића на
Крнаву и у рејону Ћеранића горе. У боју који ј е том приликом настао
четници -су претрпили велини пораз. Нарочито- ј е с^радао- „Бв-оздени
иук", иоји ј е ту -потпуно разби(јен. Четнички губици изнооили су око
350 мртгаих, 300 заробљених и већи број рањених |(оно 130 заробљних
ј-е одмах ступило у партизанске !јединице). Укључуј-ући и -губитке из
>орби од претходна два дана кај-е ј е Седма црногарока бригада водила
га четницима на Гвозду и ЈавОрку, Ђуришићеви четници су имали 580
лртвих и око 600 рањених. 142
Поразивши четнике 1на Крнову, Трећа дивизија1 |је успјела да се
;абаци за леђа 1. брдокој дивизији и да разбије четничке снаге у Горвим РОвцима и Дањо-ј Марачи, а зашим да до нраја августа ослободи
^олашин (27. августа), Баране и А.ндријевицу (30. августа), Мојошвац
Г ПТавник (31. августа). 143
О-стале јединице Н О В Ј 1Н0(ј-е 1су се нашле у захвату непријатељже аперације „Рмбецал" усцјеле -су, ^манввришући ,Да -се извуку из
>бруча. Прва пролетерска дивмзија, сл-амивши отпор четника, уопјела
е да се пробије до- Злат-ибора и да настави .продор к а Ужицу и Пожеги,
I Дванаести уда^рни -корпус изгаршио ј е противнапад и прако Пиве, Зегангаре и Јахорине успио да почетном септвм!бра пређе у Орбију (чје!ерно од Вишеграда). 144
138 АИИ—Т, X
1в—140 (44), Извјештај капетана Сава Г. Радуловића коганданту Острошког корпуса.
139 АЈВИИ, к. 392, бр. рег.
—3, Извјештај штаба 2. ударног корпуса од 22.
вгуста 1944; В. Стругар, Рат и револуција,
270. 140 Н. Јовићевић, н. д ј . , 536—543.
140 Н. Јовићевић, н. д ј . , 536—543.
141 Зборник
НОР, III, 8, док. 98, Наређење штаба 3. ударне дивизијз од 24.
вгуста 1944.
142 Ј Ј С Т О Ј ДОК. 106, Извјештај штаба 7. црногорске НОУ бригаде од 29. августа
944; АВИИ, к. 397, бр. рег. 4/2-7—10 и 4/28—10, Депеша Рада Хамовића од 26. и 28.
вгуста. Исто, 1-944; к. 759, бр. рег. 15—5/99 Историјат 7. црногорске бригаде; Н.
овићевић, н. д ј . , 551,—553.
143 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОБ у Црној
Гори, 620—624.
144 В . Стругар, Рат и револуција,
270.
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Тако ј е операција „Рибецал" у цјелини занршена неусцјехом за
непријатеља. То ј е у ствари 'био пасљедњи пакушај Њемаца и четашка
да униште нарадноаслабадилачки иакрет у Црнај Гори и Санцаку.
Павле Ђуришић |је авојом појавом и доласком у Црну Гору био успио
да четницима, дијелам поврати морал и вјеру у коначан успјех, али
ј е већ први озбиљниј и сукоб с партизанским јединицама показао да
је то била само пролазна и краткотрајна пој-ава, у суштини — илузија.
Послије неуспјеха -у аперацији „Рибецал" деморализација ј е ноеово
почела да потреса четничку организацију у Црној Гори, и то више него раније.145

145 Четничку психозу послије неуспјеха у операцији „Рибецал" илуструје
четнички дапетан Драгиша Бајић у писму Ђуришићевом замјенику Душану Арсовићу од 29. августа 1944:
„Партизани су у току јучерашњег дана заузели Колашин... Морал је код
партизанских симпатизера и партизана у шуми порастао док је код наших герилаца и оно што га је било опао, ово у вези са изненадним отступањем Немаца
на дан 27. августа увече. На Андријевицу рачунам да је напад био у току синоћне
ноћи... Ј а очекујем сваки час напад на Беране...
Народ је спреман цео да се преда партизанима, па и оно што је са нама било избегло за шта има потпуно право а и ја сам одобрио јер му заштите никакве
не могу дати. Верујем да ћете и мене самога са петокраком затећи, јер из народа
немам куда.
Душане, ситуацију с х в а т и онако како је, јер ову психозу немогуће је више
п о д н е т и . . . " (АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1286).

ГЛАВА

ЈЕДАНАЕСТА

ПОКјРЕТ ЧЕТНИКА ПРЕМА ЈАДРАНСКОЈ ОБАЛИ И ПРИПРЕМЕ
ЗА ДОЧЕК АНГЛО-АМЕРИЧКИХ АРМИЈА
Крајем љета 1944. шдине притисак 'савезника на њемачке оружене снаге нојачавао се на/свим фронтовима. Јединице Црвене армиј е отпочеле су 22. августа операције на Балкану у циљу избацивања
Румуније и Бугарске из ооовинског блока. Тако ј е Румунија убрзо
капитулирала, а 25. августа и објавила рат Њемачк)о1ј. ИсТога дана владе
Бугароке и Финске су објавиле неутралност и затражиле од савезника приммрје. Пошто ј е бугарска влада одуговлачила прекид дипломатских односа с њемачиом владом, СССР ј о ј ј е 5. септембра објавио
рат, послије ч е т ј е царска Бугарска ускоро капитулирала, а 8. септембра отече|стванофронто1вска Бугарска ј е објавила рат Њемачкој.
Под притиском једиаица Црвене армије Финока је 2. септембра прекинула дипломатске односе с Њемачком, а два дана касније била ј е
принуђена и да Потпише капитулацију. Средином августа англоамерички савезници су извршили поморски десант у јужној Француској
(операција Бга§ооп), а мјесец да1На касније и у Холандији. Савезничке
снаге у Италији отпочеле су 25. августа офанзиву на тзв. Готоку линију. Савезничке снаге на западу заузеле су 11. септембра Луксембург
и продрле на њемачку територију. 1
Под цритиском савезника и успјеха снага ослободилачког покрета
народа Југославије, позиције њемачког окупатора у нашој земљи постале су веома угрожене. Продором Оперативне групе дивизија Н О В Ј
, у Србију дошла ј е цод у д ф најјача четничКа групација Драже. Ми• хаиловића.
Предсједник Националног комитета ослобођења Југославије и
врховни командант НОВ и ПОЈ маршал Тито упутио- ј е 30. августа
1944. позив свим хрватским и словеначким домобранима, четницима и
1 Хронологија
1964, 838—879.
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припадницима других квислиншких оружаних формација да се прикључе Народноослободилачкој војсци Ј у г о с л а в и ј е , истичући да ћ е с в и
они који се послије 15. септембра затекну у непријатељоким формацијама бити изведени пред ратни суд и да ће НаО' издајници народа
бити кажњени најстрожом казном.2 Петнаестот септембра је проду—
жен рок за предају припадницима к в И с л и н ш к и х формација који из
разних разлога нијесу могли до тада да пређу на етрану НОВЈ. 3
Позиви маршала Тита и проглас Главног одбора Народноослободилачког фронта Црне Горе од средине августа 1944. имали су несумњивог утицаја на прилив бораца у једш-шце НОВЈ у Црној Гори,
варочигго из редова бивших оружаних формација Крста Попов,ића.
Стални успон НОП-а подстакао је и формирање нових бригада НОВЈ.
Гако је крајем аВгуета формирана Прва бригада народне одбране, 18.
септембра Десета црногорска бригада, у когју су ушла два батаљона са
подручја ЛовћеНаког НОП одреда, а 5. октобра и Прва бокељска бригада.4
Поред великог броја активиста народноослободилачког покрета
који су били укључени у рад антифашистичких организација (организација УСАОЈ-а за Црну Гору бројила ј е око 45.000 чланова, од којих
је женака омладана, која је приближно чинила половину тог броја, бипа укључена и у организацију АФЖ Црне Горе, која |је бројила око50.000 чланова), у за)вршним операцијама за ослЈобођење земље учегтвовало је 36.454 босоапа из Црне Гоое.5
Њемцима
Средином 1944. године четнички покрет Драже Михаиловића
аашао се у незавидној ситуацији. Црелачење британских мисија из
зетвичких Штабова (крајем маја 194^), уокраћивање англоамеричке
томоћи, иопадање Михаиловића из избпегличке владе, а посебно- про•;ор Главне оперативне групе дивизија НОВЈ у СрбИју, као и могућност
з;а Н>емци усљед притиска савезника буду' приморани да напусте Башан — утицали еу да се Дража Михаилоиић приближи Недићу и да
зрединам августа 1944. са њим поведе разговоре о стварању јединствегаг српског фронта, који би био уперен против народноослободилачког
гокрета и који би, у случај у павлачења Њемаца, пружИо извјеане шан:е да кон^ареналуцианарне снаге преузму власт. Уз сагласнаог Недигз, Д. Михаиловић ј е затражиоод њемачког вој1наг заповједника за Југогсток да Се с цредставницима окупационе власти, поведу разговори ради
жлапања споразума о заједничкој борби цротив НОП-а. У понуди вој^ам запавиједнику Југоистока он је предложио да се пведе заједничка
>орба иЈокључиво против „комуниста" и у циљу успоотављања „реда и
Исто, 942.
Исто, 878.
3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОБ у Црној Гори, 625—644.
5 Републички завод за статистику СР Црне Горе, Извдештај о кретању стаговништва 1941—11'945.
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мира", Истичући да су главни непријатељ „иомугаисти и даи они који их
подржајвају или не садејствују у борби против ноотуниста".6 Он је
том приликом молио да се Српаки добровољачки корпус стави под
његову команду и да му се доаволи формирање посебног добровољачког корпуса који би Њемци наоружали, као и да >се пусте на слободу сви људи који су ухапшени без поср едов а ња четиика. Михаиловић
јењемачкогзаповједникаузјеравао да је с Енглезима прекинуо сваку
везу, а истовремено је дао гаранцију да ни један њемачки војник неће
бити нападнут од четника, независно од тога"да ли ће на југословенском земљ1ишту доћи до инвазије савезника. 7
Ускоро затим, 17. августа, Недић је посјетио команданта Југоистока и у своје име и име Драже Михаиловића понудио борбену готовост1
свих српјских антикомунистичких снага против народнооелободилачког
покрета. Недић јје том приликом тражио хитну испоруку три мИлиона
метака пјешадијске муниције (задржавајући р а с п о д ј е л у за себе), и
одобрење за моментално организовање, једне војне формације, јачине
\ 50.000 људи, кр|ј|а би се регрутовала из четничких формација Драже
Михаиловића, а комплетно наоружање, укључујући и тешка оруђа,
добиЛи би од Њемаца.8
Њемачни вогјни, политички и привредни експерти, који су били
придодати команданту Југо-Истока, свестрано су проучили предлоге Д.
Михаиловића и Недића и дошли до сљедећих закључака:
У војном погледу:
а) свако појачање 1с0пствених анага мора у осноии да важи као
пожељно;
б) стварна подршка може се очекивати само од та1квих формација
које су обучене и 1Н0'је се дисциплиновано подвргавагју командовању;
в) лиферације оружја бандама су у цринципу непоКсељне, пошто оне могу по!стати носиоци оружја протиз њемачних трупа;
г) међутим, неиспоручивање оружја мора довести до апсолутне
резигнације, а тиме практично- и до непријатељског држања;
д) као посљедица тога могло- би доћи до „поновног оживљавања
препада и саботажних аката" 1на подручје Орбије, блокаде жељезница
и друмсних веза и до везИвања нових њемачких енага.
У политичком погледу:
а) давање разних обећања четницима оцјењује се као: нужно, с
обзиром на достигнуту фазу развоја војно-политичких дотађаја у Србији и с обзиром на еитуацију на другим фронтавима;
б) одбијање ионуде за преговоре могло би довести до кризе Недићеве владе, до заокрета подединих четничких банди ка Титу и до апсолутног неуспјеха њемачке политике која је до тада вођена у Србији;
в) у случају негаТивне одлуке, Дража Михаилавић је практично
присиљен да тражи ослонац на другој страни;
6 АВИИ, НОВ—(Н—Т—31,1, Ф. 192/565—569, Подлога за дискуеију уз понуду
за преговоре Драже Михаиловића.
7 Исто.
8 Исто, НАВ—Н—Т—311, Ф. 192/643—645, Телеграм команданта Југоистока
Врховној команди Вермахта (ОКУУ) од 19. августа 1944.
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г) ивгативан одговор Д. Михаиловићу представљаО' би успјех
Англо-Американаца, коди тиме у срцу Балкана долазе у поејед једног
антикомунистичког тампона;
г) поред тога, с обзиром на подршку коју ј е краљ Петар пружио
Народноослободилачкој војсци и Черчилове симпатије према Титовој
личности и споразуму Тито —- Шубашић, истиче се као могућноет да
дође до спајања четника и Народноослободилачке војске;
У привредном погледу:
прикупљаше жетве, сјеча етабала и експоатација високо^зредних
минерала у садашње вриј'еме могући су само помоћу четничких банди.
Раскид веза са четницима дрводи у пигање цјелсиупно дсбијање добара у Србији.9
Узимајућ,и све моменте у обзир, група експерата ј е предложила:
а) да у начелу до>ђе ДО' изражаја спремност за пристанак на предлог Драже Михаиловића;
б) предлог о формирању јединетвенот српсксг антикомунистичког фронга треба поздравити;
в) обећати спремност Нојбахера за разговор с Дражом Михаиловићем;
г) размислити о обећању да се цио проблем поново' изнесе, пред
Хитлера и, најзад,
д) обећати испоруку оружја, с обзиром на неограничену спремност четника за заједничку борбу против „комунизма", као и с обзиром на обавезно обећање да то оруиде неће никад употријебити против
Вермахта.
На крају, група експерата је истакла да спровођење сад1ејства
са четницима, њихову обуку и командовање њима треба пренијети на
Службу обезбјеђења (СД), (Ногја ј е пр-едвиђена за политичко вођење
рата и која има најтјешње везе са четничким јединицама и већ командује њима на одређеном подручју. 10
У вези с понудама Д. Михаиловића и Недића, у њемачкој Команди за Југсисток одржано' ј е 17. и 18. августа савјетовање, коме су
црисуствовали командант Јушистока тенерал-фелдмаршал барон фон
Вајкс
( ^ е к ћ з ) , шефови Оперативног и Обавјештајног одјељења, специјални опуномоћеник Министарства иностраних послова за Југоистск
^иинистар Нојбахер', војни заповједник Јушистока фон Лер (Ббћг),
командант ваздухопловства Јушистока и други.11 На еастанку је констатовано' да ј е Дража Михаиловић неоспорно доказао. да жели одржаваше примирја с окупационим снагам-а, да ј е у погледу антикомунизма увијек заузимао досљедно држање и да ј е толики антикомуниста да 'је „упркос ентлеским понудама дао предвост проејачењу код
окупатора пред слогом с црвеном страном" и да, према томе, његово
обећање у погледу лојалнот држања треба узети озбиљно'. Због тога су
9 Исто, НАВ—Н—Т—311, Ф. 192/565—569, Подлога за дискусију уз понуду
за преговоре Драже Михаиловића.
10 Исто.
11 АВИИ, НАВ—Н—Т—311, Ф. 192/570—582, Договори команданта Југоистока
по питању Србија — Дража Михаиловић и Грчка, од 17. и 18. августа 1944.

498

војнм командант и шеф оперативног дје,љен>а ЈугоИсггака, имајући у
виду пр|ије свега водне разлоге дали пристанак на сарадњу са четницима и прихватили Дражу Михаиловића за преговоре. Микисггар Р а ј х а
за Југоисток X. Нојбахер указао ј е на резерве које вођство Рајха има
према „српском питању", да ј е вођење преговора с Дражом Михаиловићем питање виооке политике, и да, према томе, дефинитивну одлуку о томе може донИјети само вођство Рајха. Ал1и, упркое томе, Нојбахер ј е истакао да смагра да ће због општих војно-политичких прилика
„српако- питање" наићи на позитивнију оцјену код њемачких врхова.
Он <де затим истакао да јачању српског подручја у војном и политичком смислу треба начелно тежити свим средствима, обећавпж да ће
код вођства Р а ј х а заступати глеДиште; о потреби и одређеног ризика,
осим у случају да се за умирење српског подручја неочекивано могу
довести додатне њемачке дивизије. 12
За разлику од става према Дражи Михаиловићу, према коме ј е
испољавана извјесна резерва и тражени одређени услови (као, на примјер, да обустави сваку антињемачку пропаганду), Недићев захтјев
за додјелу и дистрибуирање муниЦије једногласно ј е прихваћен. На
савјетовању ј е указано и на потребу „консолидовања" Црне Горе. 13
Послије свестраног разматрања спољнополитичке и унутрашње
ситуације, на савјетовању ј е донесен закључак да се ради о „последњој позитивној форми једне понуде, жаода ј е значајна за цјел|окупно
подручје", па ј е командант Југоистока у сагласности еа спицијалним'
опуномоћеником Министарства спољних послова за Југоисток овла1пћен да преговоре води под ељедећим услонима:
а) прве исНоруке муНиције у количини од 250.000 метака;
б) дати пристанак на организовање даљних батаљона у оквиру
протрама Српаког добровољачкаг корпуса или слично томе;
ц) формирање и обука формација да се изводи такО' да ее прикрије недостатак оруж!ја код Њемаца, али да се потребна опрема требује код више инатанце.14
Обавјештавјући Врховну команду Вермахта о предмету и закључцима савјетовања, командант Југаистока ^е иетакао: „Намерава
се, заједничким личним извештајем гасподина команданта Југоистока
и епецијалног опуномоћеника Министарства спољних послова за Ј у гоистак, кад Фирера изнети детаљну оцену (ситуације с мотивацијом
и обимјом излажења у сусрет ^какво се може заступати у циљу политичке и вооне консолидације". 15
Хитлер ј е био несумњиво заинтересован догађајима на Балканз т
а посебно односима четника Драже Михаиловића и Њемаца, па ј е у
вези е тим 22. ав1густа у свом Главном стану организоаао конференцију, на коју ј е пазвао фон Вајкса и Нојбахера. Поред њих, на конфеИсто.
м Исто.

12

14 АВИИ,
НАВ—ИВ—Т—311, Ф. 192/64<3—645, Телеграм команданта Југоистока ОК\У од 19. августа 1944.
15
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ренцији еу учествовали: Химлер, Кајтел, Рибентроп, Нодл и Верлимонт
(генерал артиљерије). Осноина тема конфаренциЈе били су преговори
с Дражом Михаиловићем. Командант Ј у г о и с т о к а фон Вајкс ј е поднио
информацију 'О' аитуацији на Балкану и укзао- на во1јне посљедице које за
српско подручје могу произићи из развоја ситуације у Бугарској, односно поБЛачењем 1. бугарокот окупационог (корпуса из Србије. Он је,
затим, у основним тачкама изложио понуду за преговоре Милана Недића и Драже Михаиловића, указујући при том на њене моггиве и
посљедице које би проистекле ако- се она -не прихвати. Због свега тога
фон Вај-кс се заложио да се ефекат кризе који ј е захватио четнички
покрет Драже Михаиловића не испусти из вида. 16
И не чекајући на излагање X. Појбахера о политичкој еитуацији,
Хитлер ј е изразио сумњу да је Дража Михаиловић цонудио преговоре
и од Њемаца затражио наоружаше на сугестију Британаца и да би се
оружје ко је би се дало четницима једнога дана могло1 окренути против
Њемаца. Он ј е поновио своју стару тезу да се народи истока не могу
успјешно1 ангажовати у борби з а рачун Њемаца. Проблем потпуније
сарадње с Дражом Михаиловићем Хитлер ј е гледао шире, тј. као српско питање, које је, по њетовом мишљењу, тијесно повезано с бугарским, а по|себно с хрватским питањем. Хитлер: (је зазирао од јачања
четника, као најбројније снаге која се бори за идеју великосрпства.
Полазећи од основне премиое, да оно што долази из Бео1града значи
опаоност, Хитлер ј е смартао да би се четништво могло ојачати само на
рачун НДХ. На1име, он ј е истакао да ј е сваки аранжман са усташком
владом привремен и да НДХ као самостална држава не може да (опстане, и да ће бити неминовНо да се она једнога дана инкориорира у Р а ј х
или да ое Од ње направи њемачки протекторат. Према томе, закључио
ј е Хитлер, „!ако данас поново усправиМо Србију, Хрва-пска пропада". 17 Због свега тога, Хитлер ;је био енергично против формирања посебне четничке јединице од 50.000 људи, док прогив „малих тактичких
маневара" с покретом Драже Михаиловића није имао !ништа цротив.
Пошто њемачке снаге у Србији нијесу биле довољне да се обезбиједе
к1омуникаци]е и принредна предузећа, Хитлер ј е изразио намјеру да
се на подручје Србиј е пребаце нове њемачке јединице. 18
Нојбахер ј е покушао' да му се ограничена мотућност у погледу
тактичких маневара с четницима прошири давањем генералног пуномоћја али у томе није успио.19
По павратку фон Вајкса и Нојбахера у Србију, у њемачкој Команди за Југоисток одржано ј е 26. августа савјетовање на коме су
представници окупационе власти Јшознати са закључцима донесеним
на конференцији у Хитлеровом Главном -отану. На бази закључака
цонеоених на конференцији код Хитлера закључено 'је да се локалне
16 Исто, НАВ—Н—Т—311, Ф. 192/802—812, Биљешка Фон Вајкса са савјетовања код Хитлера од 22. августа 1944.
1Т Исто.

18 ;цст0_

19 Исто.
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комбинације, као- што је издавање оружја Дражи Михаиловићу које
ј е већ било' иредвиђено, брижљиво- преиспитају. 20
Тако' је и посљедњи покуапај Драже Михаиловића да изађе из
кризе и да с Њемцима склопи један свеобухватни и далекосежни споразум за борбу проТив народноослободилачког покрета пропао због
консеквентног подозрења Хитлера, с једне стране, црема личности
Драже Михаилов,ића, и с друге стране, према српоком народу уопште.
На тај предлог, Хитлер није хтио да пристане ни онда када је видио
да ј е ствар с Бугарском и Румунијом пропала. Напротив, развитак догађаја у Бугарекој и Румунији још више ј е утицао на такав Хитлеров став. 21 Аранжман с Дражом Михаиловићем, Хитлер није хтио да
прихвати поред осталог, ни због тога што ј е већ био одлучио да се
њемачке трупе повуку с Балкана, а 26. августа издао ј е и наређење у
том смислу. У складу с тим наређењем ускоро ј е почело повлачење
првих контигената групе армија „Е" из Грчке. 22

Формирање

Независне

групе

националног
у
отаџбинт

отпора

Југословенске

војске

Крајем августа почеле су кружитм вије(сти о предстојећој англо-аме|ричко1ј инвазији на Балкан. Када ј е у то вријеме, једна савезничка
радио-станица у Италији лансирала вијеет да ускоро предстоди искрцавање еавезника у рејон Дубровника, ВојИслав Лукачевић, четнички
команданг СтарОг Ра1са и један од најјИатакнутијих Михаиловићевих
команданата, о-длучио ј е да прекине одноее с Дражом Михаиловићем
и пође у сусрет Англо-Американцима. 23
Још за вријеме баЕљењ1а у инсстранству (од средине феб)руара до
краја маја 1944), Лукачев^ић 'је с британском војном обавјештајном
службом нацравио аранжман да формира један летећи одред који би
био под британском врховном командом и да на дати знак раакине с
Дражом Михаиловићем и поведе борбу против окупатора. Снадбијевање овог одреда требало 1ј(е такође да буде брига Британаца. 24
Ускоро по повратку у земљу Лукачевић ј е предузео детаљне припреме за реализацију тог плана. Он ј е ступио у контакт с по>ј единим
четничким командантима 1и упознао их са својом мисијом. Поред оеталих, са Лукачевићевим планом сОлидарисали су се, уз извјесне ограде,
Захарије Остојић, Петар Ваћовић, Мавојло Пилетић и др. Ипак, Лукачевићеви најблискији сарадници на том послу били су генералштабни поггпуковник Павле Новажовић и публициста Велимир Кривошић.2'''
20 АВИИ, НАВ—Н—Т—311, Ф. 192/837—840, Записник савјетовања код команданта Југоистока од 26. августа 1944.
21 Исто.
22

23

Хронологија
ослободилачке
борбе
Р . П а ј о в и ћ , Формирање
четничке

ЈИЧ, 4, 1964, 53—70.
24 Исто, 58.
25 Исто, 60
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У цшну остваривања тјешњег контакта са овим лицима, Лукачевић ј е прије ступања у акцију шжушаЈО да успостави контакт с неким партизанским јединицама, у циљу постизања споразума о ненападању и координацији акција против окупатора. 26 Тако ј е у току непријатељске сперације Рибецал,
у другој поло-вини августа, такве поруке упутио штабовима Прве пролетерске дивизије и Дванаестог у д а рног корпуса приликом њиховог марша за Србију. 27
Крајем августа Лукачевић ј е одлучио да жоначно ступи у акцију. За осЦову одреда узео је четничке снаге Команде Старог Раса (Санџак), које су се налазиле под његовом непосредном командом. Позивајући се на наређење краља Петра, Лукачевић ј е .28. августа на територији овоје команде наредио општу мобилизацију људства од 16
до 50 година старости, без обзира на то ди ли има оружје иле не. Све
мобилисано људство имало ј е да ступи у четничке бригаде, изузев
чланов-а ошптинских управа, чешничких номанданата мјеста и њихових
замјеника и ађутаната. 28
Почетком септембра Лукачевић ј е своје онаге подијелио у два/
дијела и наименовао командно особље,. Један дио снага одређен ј е да
крене према мору, у сусрет савезницима, док ј е други диО' добио за-/
датак да остане на терену ради организације и успостављања власти."]
За ко.мандапта снага које су усноро имале да крену према мору по- I
ставље^јеЈЈапета1^Радом_а^ Ра'јлић, а за команданта снага које остају
на терену капепан Вук Калазитовић. У састав снага за покрет црема
мору ушле су: 1. пљеваљсна јуришна бригада,\Омладински батаљон,
а затим П р и б д ј « ! ^
и С]"'еничка~бригада,из'" Санцака, и ј
Чајничка и Фочанска бригеда из ИсточнеЈБојднеТ^Јшш јединицама је/
наређено да се што! прије прикупе на простору Метаљка — Ковач и
да ту сачекају наређење за покрет. Сваге које су имале да остану на
герену сачињавале су сљедеће јединице: Нововарошка,. (С и 2. бјелопољска и 2. милешевска бригада. У овај дио снага улазило ј е и људство одређено за Цозадцноку службу, које ј е такође имало одмах ступити у бригаде^^
Достављајући ово наређење својим командантима, Лукачевић ј е
истакао да он ради искључиво' по- краљевим наређењима, упозоравајући их да у будуће мора|ју извршавати само наређења његове (Лукачевићеве) номанде.30
26 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1625 и 1655, Наредбе В. Лукачевића од 7. јула и 21.
августа 1944.
27 РСУП—Т— Записниуи о еаслушању В. Лукачевића од 15. марта и 5.
шрила 1945. — О односима Лукачевића и НОП-а видјети опширније: Р. Пајо-

аић, Формирање
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28 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1722, Наредба команданта 1. јуришне пљеваљске бригаде од 28. августа 1944; Исто, Накнадна четничка архива, ЦГ—В—2554, Наредба
В. Лукачевића од 3. септембра 1944.
29 Исто, Накнадна четничка архива, ЦГ—В—2554, Наређење В. Лукачевића
ЈД 3. септембра 1944.
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Истовремен1о, Лужачевић је наредио да се са охупатором прекине
свака веза и да се окупатор напада „где год се може према могућностима нашим". 31 Цредсједнику Националног одбора Старог Раса наређено је да попуни одбор, евакуипле се из окупираних Пљеваља и
отпочне политички рад. Одбору ј е наређено да отпочне са објављивањем летака и да у духу најновијег Лукачевићевог наређења потпомоше борбу против окупатора и поради на успостављању четничке
цивилне власти. Четничким командантима ј е такође наређено да сусједима пошаљу летке и да их обавијесте о Лукачевићевом ставу и позову да му приђу у борби против окупатора. 32
У погледу односа према снагама НОП-а, Лукачевић ј е прокламовао идеју за прекид братоубилачке борбе и позвао их на сарадњу у
борби против окупатора. У том смислу о,н је написао- летке и послао
их својим командантима да их доставе најближим партизанским командама. Међутим, у погледу односа са снагама НОП-а, Лукачевић ј е
св]ој1им командантима наредио да се с партизанима „прими" борба уколико се они не буду придржавали нрокламације краља Петра или ако
буду ометали реализацију Лукачевићевог плана, а посебно се наглашава да се снагама нродноослободилачкот покрета не дозволи да ураде
ма шта без знања Националног одбора Старог Раса. Партиванским ј е диницама дозвољава да пролазе преко- „четничке" територије јединопри нападу на окупатора, и Лукачевић је препоручивао својим командантима да их у Томе помогну.33
У првој п!олс1зини септембра Лукачевић >је са сводом групацијом,
коју је назвао Независна ^група националног отпора Југословенске војске у отаџбини (НГНО), кренуО у правцу Херцеговине и Дубровника.34
Том приликом он је у име те групације објавио проглас ,,'граћанима
Јутославије", у коме их позива, а посебно' оне кО(ји 1су „стаЈали до сада
из било каквих разлога по' (страни", да се неодложно' јаве најближим
јединицама НГНО, које се „боре за краља и нову срећнију ЈугославиЗУ". 35

Уочи Лукачев:ићевог отцјепљења од Драже Михаиловића био је
постишут споразум између Баћовића, Остојића и Лукачевића да прикупе сваки своде :снаге на оектору Калиновик — Невесиње (Баћовић),
Вишеград — Рудо (Остојић), и Чајниче — Фоча (Лукачевић). Међутим, кад је Лукачевић кренуо у ову акцију, састао се са Баћовићед! у
Калиновику. Ту је Лукачевић обавијештен да му се Баћовић и Остојић не могу прикључити због отпора потчињеИих им команданата.
Ипак сје Баћовић 'ставио Лукачевићу на располагање Невесињски и
Требињски корпуе. 36
Исто.
Исто,
33 Исто.
34 Вођство групе сачињавали су Војислав Лукачевић, потпуковник Павле
Новаковић и публициста Велимир Кривошић.
35 Р. Пајовић, н. дј., ЈИЧ, 4, 1964, 62.
86 Исто. 60—62.
31

32
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Приликом наспупаша нроз Херцеговину, Лукачевићу се о1еим Неве:ињ1оког и ТребивдсКог иортгуса, ставио на раополагарве четнИчки Нацишални комитет за Херцеговину. Са херцеговачким чеггничким коман(антима (Милорад Поповић, Данило Салатић,МиЛсрад Видачић, Милош
Суреш) и представницима Националног комитета за ХерцеГовину (Ла1ар Тр-куља, професор Браггић, др Тодор Перовић, Владо Зечевић) Лу:ачавић ј е у реј-ону Требиња 20. септембра организовао еаетанак, на
гоме су донесене одлуке за даљи заједнични рад. Одлучено је да се
шшаљу представници краљевској влади, краљу, ^оавезницима и В р говном штабу НОВЈ, кано би се Лукачевићевом покрету обезбиједило
^еђународао признање. У вези с тим Лазар Тркља и др Тодор Пезовић одређени су да ухвате везу с Врховним штабом, док /је Велимир
бривсшић послат у Италију с посебним меморандумима за предсједни:а владе Шубашића, краља Петра и команданта савезничких онага у
1талији.' !7 У меморандуму команданту 'Савезничких снага у Италији
1укачевић истиче да ј е испунио све услове који су му постављени од
гтране мјеродавних британских м|јеста, па моли да савезниЦи његову
рупу признају и да Британска команда на Средоземљу нод Независне
рупе националног отпора упути свој у војну мисију, која би проучила
,наше намере, садашње снаге и могућ^ости". Лукачевић је при том
7вј еравао савезничког номанданта да ј е његова група спремна да ее
:тави под Команду једцог британског официра и да изврши сваки за(атак који јој повјери Британска команда. У овоме меморандуму Л-усачевић истиче да ј е његова група сцремна за сваку сарадњу са НОВЈ,
1ли да из „појмљивих разлога" не може да се стави под номанду марпала Тита. 36
Да би савезнике, у чије ј е искрцавање на том сектору још чврсто
1Јеровао, убиједио у своју ријешеност на борбу против окупатора, Лу:ачевић ј е са својим снагама 22. и_23- сецтембра на жел>езничкој пру•и Требиње — Дубровник напао мање окупаторске посаде које су обез»јеђивале жељезничке станице Пољице, Диклићи, Јасеница, ОСум^ Ус:опље, и без већег отпора заробио ненолико стотина 'непријатељских
адјника из 369. легионарске („вражје") дивизије. Том акцијом он је
келио да постигне ефекат и код сусједних партизаноких јединица,
»атим код нених четничких команданата ко'ј!и су још оклијевали да
ту приђу, а дијелом и код народа који ј е осуђивао четничку сарадњу
: окупатором.39
Иако су то биле једине борбе Независне трупе против окупатора,
1укачевић им је дао велики публицтттет. О тсме Оу обј!ављ!ивани и по:ебни билтени, који су затим ч(итани преко његове радио^станице, отво>еним текстом. 40
37
38
39
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Исто, 63.
Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—П—189.
Р. Пајовић, н. дј., ЈИЧ, 4^1964^64^
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ПОСЈШЈ е неуспјелих преговора с Њемцима, Дража Михаиловић је
сиој поглед поново почео да упире у правцу западних еавезника.
У ноћи 27/28. августа у штаб Драже Михаиловића кој;и ее налазио
у Прашанима стигла је америчка војна мисија с пуковником Мак Дауелом на челу. 41 Михаиловић ј е о томе одмах обавијестио свбјо команданте, упозоравајући их да су четници на правом путу и да је њихов главни задатак тући „комунисте".42
Појава Црвене армије на Балкану и долазак америчке војне мисије подгријали су наду на скору капитулацију Њемачке. Четници су
напокон и из њемачких извора сазнали за ХитлеровО наређење о повлачењу њемачких трупа с Балкана.4'1
Вазвитак међунајродне в(ојне и политичке ситуације, а посебно
долазак у њешв штаб америчке војне мисије, охрабрили су Дражу
МихаилОвић у наДи да -су западни савезници и даље заинтересовани
за подручје Југославије и да 1се њихово искрцавање на југоеловенској
обали мОже очекивати у најскорије вријеме. То су потврђивале и пропогандне -емисије англо-америчких радио-станица. Негдје у исто вријеме проносиле су се вијести да ће се на путу за Југославију англоамеричким снагама придружити и тзв. Југословен-ска војска ван отаџбине под командом генерала Петра Живковића. 44 У вези с тим Дража
Михајловић је почетком септембра наредио општу мобилизацију четничких снага у Црној Гори, Санџаку и Херцеговини и њихово' груписаше у непосредво ј близини јадранске обале. Своје команданте на ово ј
гериторији он ј е посебно упозорио да што прије разбију и униште партизаноке јединице на том подручју.45

Лукачевићево отцепљење и формирање Независне трупе националног отпора Ј В У О је донекле пореметило' Михаилоиићев план. В.
Лукачевића, 3. Остојића, П. Баћовића и П. Новаковића он је разријешио дужности, а Павла Ђуршпића, који ;је поново' етао' у први план,
наименовао је за командавта свих четничких снага Црне Горе, Боке и
Оанџака, додјељујућиму оперативно подручје од Дубровника до' Бојане. 46 Павле Ђуришић, ноји је крајем августа -стигао у Пријепоље, добио је задатак да са својим снагама крене према приморју и изврши
припреме ка дочек оавезника.47
Душан Пленча, Међународни
односи Југославије,
312.
АВИИ, ЧА, БХ—чВ—922», Депеша Д. Михаиловића бр. К К 527 од 29. августа 1944.
43 Исто, ЦГ—В—11125, Наређење Павла Ђуришића Ивану Ружићу од 3. септембра 1944.
44 АВИИ—Т, X 1 д — 12 (44), Проглас Павла Ђуришића (од септембра 1944).
« АВИИ, ЧА, БХ—В—9229, Депеша Д. Михаиловића бр. К К 527 од 29. августа 1944; РСУП—Т, »8л^огс1« Раг1;у.
46 АИИ—Т, X 1в—91 (44), Писмо Душана Арсовића П. Ђуришићу од 12. септембра 1944; РСУП—Т, »8-мог<1« Раг1у.
47 РСУП—Т, »ЗУГОГС!« Раг1у.
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Почетком септембра Дража М и х а и л с д а и ћ је позвао у свој пггаб
ушана Влаховића, бившег подбана Зетске банов'ине и једног од Ђуишмћевих оавјетника за политичка питања. Влахонић је у пратњи
тева Јовићевића стигао у пггаб Драже Михаиловића (иоји ое, налазио
змеђу Чачка и Прањана) 6. оептембра 1944. године. Он је том прииком од Михаиловића добио налог да изврши припреме за преузима,е цивилне власти од Њемаца у моменту њихове капитулације. Миаиловић је Влахонићу дао и писмено овла!шћење да у оагласности' са
омандантом Црне Горе и Санцака и Националним комитетом за Црну
ору преузме одмах административну управу у Црној Гори и да успорави „потпуни ред и сигурност".48
На пут за Приморје Ђуришићу се била испријечила област Мојовца, Колашина, Андријевице и Берана коју су крајем августа осло>диле јединице Треће ударне дивизије. Збот тота :је штаб четничке
зманде Црне Горе и Старог Ра'са 31. августа издао- заповијест за
звођење операциј-е под називОм Северии
ј у р и ш , која је имала за циљ
оновно заузимање ових крајева, У овој операцији узели су учешћа:
1 правца Пљеваља иПријепоља: 6, и 7. добровољачки пук и четничке
т г е које су се послије пораза у току непријатељске операције Рибеал повукле у Пријепоље — Андријевичка бригада (^0_људи), Дурмизроки корпус (300), одред под командом Јована Радоњића (600), Мо1чки одред под командом Миљана Мандића, група Наста Милачића,
со 250 четника под дирекггшм командом Павла ЂЈфишића и један
ггаљон Њемаца. Са пра1вца Пећи и Рожаја нападала ј е група Хагндорф
(ојачани пук) под командом пуконника Харендорфа.49 На1Дом на Мојковац, Колашин, Беране и Андријевицу, Ђуришић је жело да постигне три основна циља: да четничким јединицама које су
чествовале у нападу (највећи број ј е био- из ових крајева) омогући
1 након шодину дана виде своје породице; да се по могућности учврсти
овим крајевима, да уклони препреку с пута према јадранској обали.50
Да би олакшао покрет трупа Павла ЂЈфишића, четнички коман1нт Црне Горе и Боке Блаж)о Гојнић, је наредио својим командантима
1 удвоструче напоре и оа својим јединицама предузму акцију против
1ртизана из долине Зете. С тим у вези, за команданта четничких онаI у долини Зете, Гојнић је привремно одредио Јакова Јововића, а за
лступника команданта остатаиа 8. добровољачког пука Борислава Ношовића (до оздрављења Милоша Павићевића, или до повратка њего>г помоћника Шпира Стојановића).51
Наступајући у три колоне дошинама Лима и Таре, јаке четничке
њемачке снаге су успјеле да одбаце дјелове Треће ударне дивизије
у времену од 4, до 11. септембра заузму Бијело Поље, Мојковац, Ко1шин, Беране и Андријевицу.32 По заузимању ових градова, Павле
48 РСУП—Т—, »ЗшогсЗ« Раг1у, Овлашћење Д. Михаиловића за Душана Вла>вића, од 7. септембра 1944.
49 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1121, 1124 и 1125, Заповијести штаба Команде
рне Горе и Старог Раса од 31. августа, 2. и 3. септембра 1944.
50 РСУП—Т, »5-игогс!« Раг1у.
51 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1127, Наредба Блажа Гојнића за 4. септембар 1944.
52 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, НОБ у Црној Гори, 627—631.

6

Ђуришић је 13. септембра (лозивајући ее на наређење Драже Михаиловића и указ ираља Петра) наредио да се у року од три дана изврши
општа мобилизација евих подишта од 17 до 55 година староети.. Он
је у наредби истатсао да ће сваки онај који се Не одазове овом указу
одговарати По одредбама Војночкривичног законика за мобилно и ратно доба, кој|Им је предвиђена и емртна казнаС3' Да би мобилизација
имала Нгго више ефекта, Ђуришић ј е истога дана објавио проглас
народу Црне Горе, Боке и Санџака, позивајући га да се сврета под
заставом Драже Михаиловића. Он ј е том приликом позвао1 породаце
које су пред четницима напустили своје домове да се врате кућама.
Обраћајући се посебно припадницима народноослободилачког покрета,
Ђуришић је у прагласу истакао да ј е краљ Петар наводно помиловао
све оне који су „заведени лажном страном пропагандом ступили у
комунистичке редове", па их позива да ее врате својим кућама и „у
последњем моменту својим радом одуже дуг према своме краљу и
своме народу". Ко се не пријави — истиче се даље у проглаеу — сматраће се одметником и противником динаотије Карађорђевића и као
такав ће ее гонити.54
Снаге Павла Ђуришића, међутим, нијесу дуго- 0 1 с т а л е у Васоје- "7
вићима, колашинском и бјелопољском срезу. Јединице Пете проле•терске и Девете црногорске ударне бригаде успјеле су да цовраге Би- <?-€
јело Поље, Мојковац и Колашин, и да дефинитивно-ослободе БерЈш&Ј
(15. септембра) и Андријевицу (17. еептембра).55 Седми Д0'бровол.ачки'!I
<^пук и Дурмиторски корпус нод комапдом Ивана Ружића одступили су, ^
Су"пљеваљски срез, а Павле Ђуришић са осталим снагама пошао је у^
] правцу Подгорице.56
Пошто' је 25. септембра о ч е к и Е И О и с к р ц а 1 з а њ 1 е савезника и Ј у гословенске војске ван отаџбине на Црногорском приморју, Дража Михаиловић је наредио Павлу Ђуришићу да изарши концентрацију својих енага у рејону Подгорице и да се тим поводом путем прогласа обрати цивилном Ставоввиштву. 57 По долаоку у Подгорицу, Ђуришић је,
китећи се титулом војводе, објавио проглас којим позива „националне
борце" и становнИштво Црне Горе, Боке и Санџака да се окупе на
оппхтем збору у Подгорици 25. септембра, гдје ће се извршити смотра
за дочек Југословенске армије под командом Петра Живковића. С тим
у вези Ђуришић ј е позвао „и Србе из Црне Горе, Боке и Старог Раса"
да ее сшрстају у редове ЈуПословенске војске, чију заставу „тако1 в и е о к о
и поносно носи" Дража Михаиловић. 58
У прогласу се осуђују и поиотовјећују припадници народноослободилачког покрета, усташе и црногорски „зеленаши", а посебно се
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1:129.
Исто, ЦГ—П—)126.
55 3. Лакић — Р. Пајовић — Г. Вукмановић, н. дј., 031 — 635.
56 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—И4)15, Писмо Радомана Ивану (Ружићу) од 24. септембра 1944; АИИ—Т, X 1д—12 (44), Проглас П. Ђуришића од септембра 1944.
57 РСУП—Т, »5\УОГС1« Раг1у.
58 АИИ—Т, X 1д—12 (44).
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истиче да се не може дозволити да у будућој држави „заједно са српоним борцима оједе и црвени номесари".59
Своје снаге из подручја Колашина, Бијелот ГГоља и Бааоуевића
Ђуришић је смје1атио у Зети и селима оно Подгорице, гдје су се ослањали на окупаторски гарнизон, а свој штаб у Горњој Горици, непосредно код Подгорице. Одмах затим окупио је авоје команданте и једну"
прупу интелектуалаца и предузео опсежне војничке и политичке мјере за дочек савезника и цреузимање власти од Њемаца.во На бази
упутстава Драже Михаиловића, бивши подбан Зетоке бановине Душан Влаховић упућен је на Цетиње, да у сарадши и по одобрењу њемачких окупационих власти организује четничку цивилну власт у
Црној Гори, Боки и Санцаку. Њемци су и сами жељели да организују цивилну власт на коју би могли да првнесу дио одговорности. На
једном састанку, коме су присуствовали представници Нојбахера и
Фелдкомандатуре на Цетињу, Д. Влаховић је тражјио да се формира
једно :админи1с:тративн0' тијело' по форми слично бановини, ноје би дјеловало независно од Њемаца. Тод први састанак, међутим, није донио
значајније резултате, јер су Њемци жељели да задрже извјестан степен конггроле, а ниј е им се допала ни идеја о банавини, јер су се плашили да 'би то могло изазвати компликације са тзв. Независном Државом Хрватсном.61
Ђуришић је такође предузео' мјере да његаве јединице добију
организациону структуру коју је он припремио током јула и да се изврше припреме 1како би у случају савезничког искрцавања, отпочео
напад на Њемце, којих је у то вријеме у тарнизонима у Црној Гори
(у Цетињу, Подгорици, Даниловграду и Црногарском приморју) било
око 2.000 војника.62
Западни еавезници се, међутим, 25. септембра нијесу искрцали на
Црногорском цриморју, како се очекивало, већ „грешком" на албанској обали (једна динизија под помандом генерала Черчила), а четири
дана равије и на трчко тле. 63 То је присилило Ђуришића да одступи
од својих планова.
Покушај

Ђуришића

да успостави

везу

с Војиславом

Лукачевићем

Када :је формирава Незавиана група националцог отпора Ђуришиће®
заступник у Санџану Душан Арсовић послао је капетава Вукашина Бојавића к Лукачевићу да се обавијести о његовим политичким комбинапјијама и плановима. Сазнавши о Лукачевићевим намјерама, Арсовић и његови сарадници су изразили скепсу у погледу било каквот споразума с партизанима, али су на.стој али да Лукачевића приволе да сво59 исто.
РСУЛ—Т, »Зшогс!« Раг1у и »Баееег« раг!у.
61 РСУП—Т, »Ба§8ег« раг1у.
62 Исто, »Зл^огсЗ« Раг1у.
60

63 Р . П а ј о в и ћ ,
Формирање
независне
групе,
ослободилачке
борбе народа Југославије,
881.
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ј е операције коордишира са оперцијама Павла ЂуриШића.64 Пошто је
Дража Михаиловић Лукачевића и његове истомишљенихе разријешио
дужности а Павлу Ђуришићу указао пуно павјерење и поставио га за
главну четничку личност у Црној Гори и Санцаку, најближи Ђуришићеви сарадници су формирање Незавионе групе националног отпора назвали глупостима, приписујући то Лукачевићевим болесним амбицијама.65
У ишчекивању савезничког искрцавања, Ђуришић није ии помишљао да сарађује с Лукачевићем и његовом групом. Међутим, пошто
до искрцавања у предриђено вријеме није дошло, и пошто није био
начисто да ли ће до њега уопште и доћи, Ђуришић је одлучио да са
Лу.качев1ићем успостави контакт. У том циљу ј е послао мајора Бошка
Павића и капетана Душана Арсовића да преко Боке ухвате везу с Лукачевићем, да се са њим састану и детаљшл инфармишу о ситуацији
код њега, о њ^говим снагама и даљим намјрама. Павић и Арсовић су
преко' Котора стигли до штаба 1. бокељске четничке бригаде, али даље нијесу могли преко партизанске територије. Како |је командант 1.
бокељоке бригаде, поручник Никола Вукасовић, био^ у радио-вези с
Лукачевићем, то су се Павић и Арсовић, 28. септембра, преко Вукасовићеве радионстанице јавили Лукачегаићу, замоливши да их хитно
обавијести о питањима која су Ђуришића интерееовала. 66 Лукачевић
ј е одмах одговорио Павићу и Арсовићу, обавјештавајући их о својим
снагама, борбама с Њемцима на једној и партизанима на другој страни
о делегатима које је упутио' савезницима, избјегличкој влади, краљу
Петру и Врховном шггабу НОВЈ. Саопштивши им да Баћовић и Остојић еа својим јединицама наводно' врше покрет у правцу Херцеговине
у циљу спајања са Независном групом националног отпора, Лукачевић ј е предложио Ђуришићу да са својим анагама одмах нападне Њемце и заузме Цетиње и Ловћен, па да ее преко Грахова и Боке Которске повеже оа његовим снагама.67
Пошто ј е потпуније информисан о ситуацији код Лукачевића, Павле Ђуришић се заносио' идејом да, чим овај заузме Требиње и чим
стигну Остојић и Баћавић са својим јединицама, нападце њемачке
тарнизоне у Подгорици, Даниловграду и Цетињу и састане се са Лукачевићевим снагама у рејону Грахова. 68 Али Ђуришић ј е ускоро одбацио ову идеју, јер до заузимања Требиња и доласка Остојићевих и
Баћовићевих онага у Херцеговину није ни дошло, а Лукачевић је са
својим снатама морао да се повлачи из Херцеговине.
Током љета 1944. године на јужном приморју (од Дубровника до
Бара) искрцало се неколико' еавезничких мисија које су се повезале
с четницима. Поједини пријатељи из иностранства скретали су пажњу
РСУП—Т, »8^огсЈ« Раг1у.
АИИ—Т, X 1в—'91 (44), Писмо Душана Арсовића П. Ђуришићу од 12. септембра 1944.
66 АВИИ, ЦГ—В—1662/1, Депеша Б. Павића и Д. Ар овића Лукачевићу.
с
6' Исто, Депеше В. Лукачевића Павићу и Арсовићу бр. 795, 796, 797 и 798.
вв рсУП—Т, »ЗшопЗ« Раг1у.
64

65
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руководству НОП-а да се пренисе вијести како ће на том дијелу наше
обале доћи до искрцавања савезника са циљем да тамо доведу краља
Петра. 69 У вези с тим, Врховни пггаб ј е у неколико наврата упозоравао
пггаб Другог ударног корпуоа да спријечи непријатељски рад разних
англо-америчких мисија у приморју, прикупљање четника у тој зони
и њихово повезивање са западним савезницима које ј е било уперено
против народноослободилачког покрета. 70 Када ј е ноћу 25/26. септембра дошло до искрцавања извјесних британских снага на албанско тле,
маршал Тито ј е упозорио штабове Другог и Осмог ударног корпуса и
Главни штаб Хрватске да савезничке војске не могу нигдје ступипт
на територију Југославије без одобрења Врховног пггаба НОВЈ, и наредио им да се заузму све стратегијске тачке на јадранској обали и
предузму потребне мјере опрезности како би се онемогућило „било
Какав неочекивани покушај за нас". 71
У окладу са наређењем врховног штаба, штаб Другог ударног корпусајенаредиоПриморској оперативно^ј групии Двадесет деветој ударној дивизИји да тежИште борбе цренесу на Црнагорско приморје, однос;но ка Ј у ж н о ј ХерцепавиНи, а Дв1адесет деветај дивизији још и да онемо'гући прикупљање четничких снага у сјеверној Херцетовини и исто^
чној Васни. 72 Двадесет девета ударна дивизија ј е један дио- снага распоредила на сектару Гацко — Калиновик — Невесиње, док је јаче
снаге усмјерила према југу. Нападом на Билећу (25/26. септембра) ана
је, уз садеј ство Приморске оперативне групе, оггпочела енергичан напад на Лукачевићеву групу. Послије вишедневних тешких борби Б и лећа је ослобођена (2. октобра), а ускоро затим и Требиње (6. октобра),
чиме ј е јединицама Другог ударног корпуса .отворен пут према Дубровнику и јадранокој обали. Лукачевић ј е био принуђен да се из рејона
Требиња са својим једи.ницама, код којих ј е у међувремену наступила
деморализација, извлачи преко' Попова цоља, Љубиња и Стсца, и да
одступи на сјевер, према Ф о ч и ^ ;
Према неким изворима, Павле Ђуришић ј е зб ог тешке оитуације
покушао да успостави контакт и с партизанима, али ј е због „неприхватљивих >услова" марао одустати од тога. 74
«0 АИРП, бр. 6758/11 2—3 (44), бр. рег. 250, Депеша А. Ранковића Маршалу
Титу од 23. септембра 1944.
70 АВИИ, К. 394, 21/50—12, Књига примљених депеша 2. ударног корпуса; Завршне операције за ослобођење
Југославије
1944—1945, Београд 1957, 213.
71

АИРП бр. 6753/11 I1—12 (44), бр. рег. 318, Депеша Маршала Тита А. Ранко-

вићу.
72 АВИИ, к. 394, 21/54.—2>, Књига примљених депеша 2. ударног корпуса;
Исто, к. 395, 2—11, Операцијски дневник 2. ударног корпуса.
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74

РОУП—Т, »Зшогс!« Раг1у.

да успостави
везу с
аигло-америчким
армијама
Када је еазиао да оу се Британци икжрцали у Албанију, Па|вле
Ђуришић је начелника свог штаба Сава Вукадино|вић послао тамо,
са задатком да се с њима повеже. 75 Међутим, на једном састанку крајем еептембра у Подгорици, коме је поред Павла Ђуришића и осталих
четничких команданата присуотвовала и једна група бивших .грађанских политичара а Ђуришићевих блиских еарадника (као ,на пр.
ЈТазар Дамјановић, Саво Вулетић, Никола Вукчевић, Душан Вучинић,
Војислав Гојнић, и Др.), одлучено је да се фсцрмира једна мисија која
би у Ђуришићево име пошла директно у Италију, тамо^ се повезала са
савезницима и објаснила им ситуацију у Црној Гори. Недјељу дана
каоније Ђуришић је формирао мисију коју су сачињавали: Јеврем
Шаулић, Никола Вукчевић, и бивши Ђуришићев заступник у Санцаку
капетан Душан Арсовић. Касније се миоији прикључио мајор Бошко
Павић. Избор је пао на „политичаре" Шаулића и Вукчев,ића због њиховог знања енглескот, односно француског језика. Поред тога, Шаулић је био блиски цријатељ њемачког обавјештајног официра Волмара, који му је обећао да ће му омогућити пребацивање у Италију. 7в
Групи ј е прикључен и амерички (авијатичар Делберг Артур Петерсон,
који се 7. маја 1944. усљед квара на авиону спустио падобраном код
Даниловграда, на територији коју су држали четници. Укључивање
Петерсона требало је да обезбиједи групи посебни третман и да јо.ј
олакша контаКт са савезницима.77 Њемач1ни обав(јештајн1и официри
Волмар и Цвилингер су Ђуришићеву мисију пратили до Котора, гдје
су предузете поТребне мјере код надлежних њемачких власти да јој
се да дозвола да отплови. Ова је дозвола обезбијеђена, али пошто су
Волмар и Цвилингер на пооратку за, Цетиње погинули од партизанске засједе, одлазак мисије ј е одложен. На заузимање, Крамарца, Нојбахеровог представника на Цетињу, дозвола ј е поново' издата, тако да
је мисија 14. октобра Кренула на пут.78 Непосредно уочи поласка њој
су се прикључили капегган бојног брода Дабовић, потпоручник Цуцић
и влааник брода Марко Ђерковић. На изласку из Боконоторског залива посада једне њемачке батерије отворила је, из непознатих разлога, ватру и погодила брод.79 Шеф миоије Јеврем Шаулић, мајор
Бошко Павић, капетан Дабовић, потпоручник Цуцић и бродовласник
Ђерковић погинули су, а капетан Душан Арсовић и Никола Вукчевић су рањени.79а Тако је покушај слања прве мисије у Италију проПокушај

Павла

Ђуришића

Исто.
Исто.
77 РСУП—Т, »Па§§ег« раг!у.
78 Исто.
79 Постоје двије верзије о разлозима који су посаду њемачке батерије навели да отвори ватру на ову мисију. Према једној, њемачка посада је отворила
ватру у знак одмазде за убиство Волмара и Цвилингера, јер се наводно сумњало
да су то убиство извршили четници, а према другој верзији посада је пуцала
због тога што није била на вријеме обавијештена да брод који је носио Ђуришићеву мисију путује по њемачком одобрењу.
79а АВИИ, Накнадна четничка архива, ЦГ—В—2303, Саопштење Националног руководства Команде Црне Горе, Боке и Старог Раса.
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пао, а поручиик Петерсон, који је остао неповријеђен, пребачен је у
Грбаљ, гдје се налазио штаб 2. бокељоке четничке бригаде.
Недјељу дана касније Ђуришић је, одлучио да поново покуша са
елањем мисије код савезника у Италију. У нову ммсију одредио' је:
Душана Влаховића, бившег подбана Зетоке бановине, маривско-г капетана Јакова Јововића, начелника штаба команде Црне Горе и Боке,
капетана Владимира Ђукића, Ђур>ишићевот официра за везу код Народне управе, и Василија Бурића, бившег службеника Југословенског
посланства у Лондону (упућен у мисију иао познавалац енглесиог језика). Мисија ј е добила задатак да успостави везу с командантима
Југословенске војске ван отацбине, члановима југословенске емитрантоке владе и друшм истакнутим јутословенским личностима, у циљу
објашњења ситуације у земљи и обавј ештавања одгОиарајућих савезничких власти о> „правом стању ствари". Ђуришић је ову делегацију овластио да у његово име и у име „уједињених вођа оних који
се боре за краља и отаџбину", води званичне разшворе др на1јвишег
стецена и да одлучи о „мерама потребним з-а спасавање народа".80
Двадесет првог октобра Ђуришић је по Богдану Драгојевићу послао наређење мајору Бошку Петричевићу, команданту 1. групе корпуса, воји се налазио у Г/рбљу, да цронађе брод к1одим би се делегација пребацила у Италију. У ту сврху послао му је 60 златних турских лира. Петричевић је у Тивту пронашао теретни брод (Туг. бр. 4) и
преуредио га за потребе делегације. 81
Посредо|в1ањем др Крамарца, Њемци су одобрили и ову мисију.42
Влаховићева мисија се у току 25. и 26;. октобра пребацила камионима
преко Цетиња до Котора. Њој су се поред Душана Влаховића, Јакова
Јововића,, Владимира Ђукића и Василије Бурића, прикључили: бивШи
срески начелмик и предсједник Среск101г вацноналног одбора на Цетињу Душан Капа, ма|јор Бошко Петричевић, капетан Саво Поповић,
капетан Миливоје Ковачевић, капетан Душан Никовић, поручник Бранжо Секјулонић, поручник Делберт А. Петерсон и др.83
Седам чланова групе укрцало се 28. октобра у пристаништу Муо
код КоШора, а остали у Кртолама. Први покушај да исплови пије успио због лсшег времена, тако да ј е група отпловила сјутрадан, 29.
зктобра, а 30. октобра, је стигла у Виесте. 84
Влаховићева група се у Италији одмах повезала с англо-америчким трупама, али није успјела у својој миоији. Савезници оу имали
ггодатке да је шеф мисије Влаховић имао сумњиве везе с агентима
80 РСУП-—Т, »Баееег« раг!у, Додатак („Д", Овлашћење Павла Ђуришића Д.
Злаховићу и др. од 22. октобра 1944.
81 Исто, »Па§§ег« раг!у.
82 Исто; РСУП—Т, »б-даогс!« Раг1у; Ратко Парежанин, У Црној Гори у
јесен
944, Записи из добровољачке борбе, IV, Минхен, 1956, 58.
83 Мисији су се такође прикључили: потпоручник Јован Вукшић, Благоје
"ововић, Илија Латковић, Божидар Никовић, Тодор Вукшић, Марко Лазаревић
морнарички механичар), Иво Тујковић, Душан Инђић, Предраг Митровић, Мигајило Иветић и Милорад Јововић.
84 РСУП—Т, »Паееег« раг1у.
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Абвера, а за Јакава Јововића да је чак агент Абвера. То, као и чињеница да су Њемци аранжирли њен одлазак, навела је англо-америчке, команданте на сумњу да ј е делегација дошла с другим, или у најмању руку с двоструким циљем. Због тога су Влахавић и Јововић
ухапшени и подврпнути детаљном испитивању, Бошко' Петричевић,
В л а д и м и р Ђукић, Оав'0 Поповић, Душан Никонић и Бранко Секуло^
вић предложени су за интернацију, а остали су пуштени на слободу.85
Остаје недовољно' разјашњено који су мотиви руководили Њемце
да Ђуришићевим мисијама омогуће несметан одлазак к англо-америчким снагама. Пошто су били заокупљени повлачењем, намеће се
Претпоставка да су они са Ђуришићем направили аранжман да четници уз помоћ англо-америчких снага преузму власт у Црној Гори,
с тим што би њима (Њемцима) омотућили несметано повлачење. Или
пак, увиђајући своју коначну пропаст, Њемци су више жељели да
дође ДО' искрцавања англо^-америчких трупа и да се предају њима — •
рачунајући на повољан третман, збаг тијесне 1сарадње са четницима —
него да их заробе јединице НОВЈ, односно Црване армије која ј е већ
била дошла до Београда.
Упаредо са настојањем да успостави везе са савезницима у Италији, Ђуришић ј е преко Сава Вукадинавића и даље радио на повезивању са британским снагама које су се искрцале у Албанији. Вукадиновић ј е у том циљу неколико пута ишао у Албанију. Приликом првог покушаја он ј е успоставио контакт с Ђон Марк Ђонијем, вођом
албанских нацианалиста-католика, и Марк Ђон Маркајем, командангом нацисналистичких (оружашгх формација из |цјеверне Албаније, коди
му је обећао да ће га повезати с британском мисијом код присталица
Ахмеда Зогуа. Почетком октобра Вукадиновић је организовао' у Подгорици састанак између М. Ђ. Маркаја и Ђуришића. Ђуришић ј е том
приликом изразио ж е љ у да м)у Маркај амагу&и да личво успостави
кантакт са неким од чланова британске мисије и да погаеде разговоре
о заједничким акцијама са )савезницима против Њемаца. И поред
Маркајевог обећања, до тога није дошло, јер је Ђуришић приликом
испраћаја овога тоста рањен (од стране партизана) близу ријеке Цијевне, на Ћемавском пољу (3. октобра).86
Ускоро затим Вукадиновић ј е од Драже Михаиловића добио депешу, којом се овлаапћује да тражи везу с британСком мисијом у Албанији и да јрј пануди да се све четничке 'Снаге, ставе под британску
кома-нду.87 У међувремену, британске снаге искрцане у Албанији (25/26.
септембра) су повучене, али је њихова мисија код зогиста и даље остала, па ј е Вукадиновић крајем октобра успио да се са њом повеже у
рејону Љеша. Он ј е том приликом равговарао' с потпуковником Маклином (Мас1еап) и мајором Емеријем (Атегу), објаснивши им циљ своје
85 ИСТО.
86 Исто; Предраг-Мишо Љ. Цемовић, Од Подгорице
до Градишке,
Гласник
Српског историјско-културног друштва (СИКД) „Његош", Чикаго, св. 7, 19611, 47;
Новица Поповић, Босанска
Голгота, Гласник СИКД „Његош", св. 16, 1965, 6.
87 РСУП—Т, »Зшога« Раг1у.
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мисије. Послије трочасовног разговора, Маклин ј е Вукадино-вићу обећао да ће о свему обавијестити свој у команду У Италији. 88
О овим разговорима, Вукадиновић је поднио извјештај Павлу
Ђуришићу, !који се у међувремену опоравио од ране. О резултатима
разговора обавијештен ј е депешом и Дража Михаиловић, који је запим Вукадиновића наименовао! за евог личног представника при британској мисији у Албанији, као и при команданту британски снага кој е би се евентуално искрцале у сјеверно ј Албанији или Црној Гори.89
Са Михаиловићевим овлашћењем Вукадиновић ј е у цр!вој гволовини новембра поново пошао у Албанију да би ое прикључио британској мисији. Међутим, када ј е дошао у Скадар, обавијештен ј е да се
британока мисија с којом ј е био успоставио контакт вратила у Италију, а да !је мјесто ње код зогиста дошла нова, која им ј е савјетовала да
се не боре прогив партизана. 90 Вукадиновић ј е тим обесхрабрен, па оазнавши да се једна група Албанаца припрема да ивнајми неки брод
којим би 1се пребацила у Италију, одлучио да јој се придружи, по,готово кад чланови групе( нијесу имали ништа против. Најзад, 20. новембра 1944. увече, Вукадиновић се укрцао на брод, на коме се налазила већа група Албанаца. Италијана и јудасдоввнаких колаборациониста који су бјежали у Италију. Сјутрадан су стигли у италијански
град Монополи. Овим бродом (је нребјегло! укупно 40 Југословена, међу којима и неколико истакнутих колаборациониста, као нпр.: мајор
Јово М. Ђукановић, члан Народне управе и командант Националне
миЈшције, Перо М. Ђукановић, шеф Финансијеке дирекције при Народној управи, Лазар М. Михаиловић, шеф полиције при Народној
управи, мајор Радајица А. Мијушковић, камндант националистичког
одреда у никшићком срезу, М;ирко Валабушић, капе^пан Крсто Кљајевић, новинар Петар Дабановић, Андрија Вукосававић, апотекар Велиша Страхиња, Васо С. Перовић, Ђорђије Р. Перовић и др.91
ЗанимЈвиво ј е да су надлежне њемачке влаоти дале дозволу за
овај брод уз накнаду, тј. извјвсна новчана средства. Међутим, Јово
Ђукановић ј е отпутовао и посредовањем Кајперовог начелника шгаба
мајора Амана, који га ј е допратио до Скадра и павезао са осталом групом бјегунаца. Ђукановић ј е са(везничким властима изј авио да је дошао у Италију у специјалну мисију, тј. да упозна савезнике са ситуацијом у којој се налазе национаЈписти у Црној Гори, да тражи савезничку помоћ за борбу против народнооелабадилачког покрета и,
најзад, да се стави на располагање Краљевекој југословенској мисији
у Италији. 92
По долаоку у Италију Саво Вукадиновић ј е пред представницима
англо-америчких трупа изјавио да је дошао као представ!ник Драже
Михаилавића оа циљем да постигне оарадње четничких снага и западних савезника. Међутим, како није имао никакво писмено овлаш88
80
80
91

92
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ћење њега и Јова М. Ђуканавића су ухапсили као колабарационисте и
подвргли детаљ-ном испитивању.93
Ђуришићеви покушаји у новедтбру 1944. да успостави везу са командом 211. британскот дивизиона у Никшићу такође су завршени
неуспј ехом.94
Ђуришићеви

преговори

с албанским
дочек четника

националистима
из
Србије

и препреме

за

Успоетазљене кснтакте е албаноким нацИоналистичкм вођама
Павле Ђуришић је желио да искаристи за постизање споразума за брисање граница између Црне Горе и Албаније до краја рата и за стварање заједничнаг фронта против 'народвоослободилачког покрета у
овим двјема земљама. Напокон, он је рачунао да ће једаога дана цреко албаноких нацоналиста моћи да уепостави везе и оствари еарадњу
са ганагама пуковн1ика Зерваса у Грчиој.95 У вези с тим дошло је др
еастанка (у Цодгорици, 3. октобра) између представника албанских
(нацианалиста и четника Павла Ђуришића. Са стране албанских нацианалиста састанку су присуствовали: командант оружаних формација Марк Ђон Марка!ј, преДсједник општине у Скадру Бушатлија,
командант жандармериј е Жан Јусуф и шеф полиције у Скадру Мато
Мурат, а од стране четника: Павле Ђуришић, Саво Вукадиновић, Миљан Радањић и капетан Бранко Радевић.96 На састанку је Дастигнута
начелва саглаавост о .сарадњи чегника и албанских нациопалиста, ал14
је потпиаивање /споразума одложено због Ђуришићевог рањавања.97
Под притиском јединица НОВЈ и Црвене армије, четничке снаге
у Орбији биле су принуђене на повлачење. Врховна команда на челу
с Дражом Михаиловићем повлачила се према Дрини, а главнина четничких снага под командом генерала Мираслава Трифуновића „Дроње" одступила је према Санџаку. ПавлеЂуришић, које је преко радио-станице Драгослава Рачића одржавао везу 1са четничком командом
Србије, позивао ј е српске четнике да дођу у Црну Гору, гдје би у заједници 1с албанаким националистима формира.ли заједнички фронт у
Црној Гори и ејеверној Албанији. Заправо, основна Ђуришићева замисао била је да се у Црној Гори и сјеверној Албанији, са ослонцем на
Санџак а преко Албаније и на Грчку, организује један четнички бастион ака кага би се окупиле све антикомунистичке сваге, не 'оамо из
Југославије него и са читавог Балкака. Уздајући ое у погодност тереИсто.
Н. Поповић, н. дј., Гласник СИК.Д „Његош", св. 16, 1965, 9. — Британски
дивизион, по одобрењу Врховног штаба, искрцао се 28. октобра код Дубровника,
а двије његове батерије пребачене су ускоро затим у рејон Никшића.
93

94

95
96
97

зв

П. Цемовић, н. дј., Гласник СИКД „Његош", 7, 1961, 46.
РСУП—Т, »Здаогс!« Раг1у.
П. Цемовић, н. дј., 47.
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на за одбрану, а увјерен да ће им Њемци дати довољно оружја и вишиове хране, Ђур-ишић је 1Смат|ра1о да би једна четничка друпација од
100.000 људи могла да се одржи једно вријеме, како би омогућила искрцавање краља, избјегличке владе и Југослоеенске вој.ске ван отаџбине, а 1акренула на себе и пажњу Ашгло-Америкаиаца. У крајњем
случају, ематрао је Ђуришић, 1Са тог терена би се лано могло поћи у
„герилу", а ако би запријетила опас1но1ст од уништења — стај.ало • ј е
као могућност повлачење преко Албаније, за Грчку. Са свим тим комбинацијама Ђуришић је преко Рачићеве радио-станице упознао Команду четника Орбије и Дражу Михаиловића.98 Г1рема подацима Ђуриш!1ћевих еарадника, он је преко радио-станице четничког потпуковника Љуба Јовановића добио обавјештење да ј е четничка команда
за Србију одлучила да са евогјим снагама крене за Црну Гору.99
У очекивању четника из Орбије Ђуришић је, упркос поељедица
недавног рањавања, одлучио да се с албаноким националистима наставе, разговори. У вези с тим он ј е средином октобра послао! у Скадар
бившег народног поеланика Новицу Поповића, Сава Вукадиновића, др
Илију Вујовића и капетана Марка Вучељића, који су наставили преговоре са Ђон Марк Ђонијем, Марк Ђон Маркајем, Дед. Цоком и Жан
Јусуфом. 100 Након тих преговора закључен је споразум, ко<ји ј е према наводима Новице Поповића, ј едног од учеоника, имао* сљедеће тачке:
V

1) да се изврши обједињење „национадвих" албанских снага и четника под врховном командом Драже Михаиловића;
2) да Скадар буде сједиште Врховне команде;
3) да Павле Ђуришић упути што прије четничке јединице у
Скадар, у циљу подизања морала албанских националиста и манифестовања сарадње против комуниста;
4) да вођство албанских националиста осигура цјелокупну исхрану 100.000 четника за шест мјесеци, при чему се рачунало и на њемачке магицине у Окадру, које ^су заједнички имали да заплијене;
5) да се уклоне политичке границе између Црне Горе, и Албаније
до коначног обрачуна с комунистима и успостављања влада у Југославиј;и и Албанији;
6) да се за потребе „националних" јединица од Њемаца одузму
бродови и сав материјал којим они располажу на том проетору;
7) да се !у!спс1стави веза с Италијом и да ее има у виду наслон на
Грчку;
8) да се образује стручна !К01мисија која ће израдити општи одбрамбени план.101
98 Исто, 45—46; Н. Поповић, н. дј., Гласник СИКД „Његош", 16, 1965, 7; Р.
Парежанин, н. дј., Записи из добровољачке борбе, IV, 1956, 55—56.
9» Исто.
100 Исто, 48; РСУП—Т, »З^огс!« Раг1у; Н. Поповић, н. дј., Гласник СИКД

„Његош", 16, 1965, 7.
101 Н. Поповић, Босанска
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голгота, Гласник СИКД „Његош", 16, 1865, 7.

Међутим, споразум између албанских нациопалиста и четника
Павла Ђуришића није имао значајнијег ефекта. Једина практична
корист од шега била је у томе што су се двије бокељеке четничке
бригаде (укупно око 800 људи) могле несметано повући преко албанс.ке територије на путу за Подгорицу.102
Ђуришићева
неуспјела
комбинација
за преузимање
власти од
ца , — Формирање
Националног
комитета за Црну
Гору

Њема-

Послије потиписивања споразума с албанокрш националистима
Ђуришић се ужурбано припремао за дочек четника из Србије.103 Међутим, политичка и во;јна ситуација за црногороке четнике, постајала
је ове тежа. Јединице Приморске оперативне групе ослобидле су 18.
септембра Никшић, 28. октобра Херцег-Нови, 13. новембра Цетиње, а
до краја новембра ослобођени су и Бока Которска и читавО' Црпогорско приморје закључно с Улцињ.ем. У по1сједу Њемаца и четника били
ј у још само Даниловтрад и Подгорица са ближом акошином. Станавништво овога краја подносило је сав терет око издржавања 10.000 четника и четничких избјеглица, јер Њемци у последње вријеме нијесу
били нарочито издашни црема њима.104 Почетком новембра Ђуришић
1
I ј е наредиа да се са подручја Зете реквирира 33.500 килограма жита,
1 6.000 киДсхграма меса и други производи, а то је била оамо. прва рата.105
У првој половини октобра М. Недић и Д. ЈБотић послали су једну
специјалну мисију код Павла Ђуришића, са циљем да га приволи да (оа
својим јединицама одступи у Словенију, гдје, су и сами намјеравали
да пребаце сво-је :снаге (Српски добровољачки корпус), рачунајући да
ће тамо, с ослонцем на англоамеричке трупе, најбоље моћи да се организује антикомунистички фро1нт. Мисцју су счињавала 33 човјека, на
челу са Ратком Парежанином, директором Балканскот института у
Беоираду и шефом Баспитне службе при Српском добровољачком корпусу. На путу за Црну Гору Недићевој и Љотићевој мисији цридружила
ее и група црногороких четника из Београда коју оу >аачињаЈВ1али Саво
Радоњић, Милан Бандовић, иапетан Радоман Ћеранић и други. Преко
Рашке, Цризрена и Скадра миаија је оредином октобра етигла у штаб
Павла Ђуришића.106
Парежанин ј е упоонао Ђуришића са Недићевом и Љотићевом поруком, али ј е овај није прихватио, јер де у то вријеме био сав заокупљен идејом о доласку српских четника и организовању антикомуРСУП—Т, »5\У0П1« РагЧу.
у многим документима, као и у четничкој и другој емигрантској литератури, наводи се број од 100.000 српских четника. Међутим, четничке снаге које
су се под командом генерала М. Трифуновића повукле из Србије и концентрисале
у ширем рејону Фоче износиле су окоЈјО.ООО људи. ?
// "
'? ^'Н^
104 Р. Парежанин, н. дј., ЗапИеи издобровољачке борбе, IV, 1956, 59. 1
105 АИИ—Т, X 16—1.16 (44), Наредба П. Ђуришића од 6. новембра 1944.
106 Бор. М. Карапанџић, Грађански
рат у Србији, 377—193; Р. Пережанин,
У Црној Гори у јесен 1944, Записи из добровољачке борбе, I, Минхен, 1954, 52—72.
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нистич1шг фронта у Цјрној Гори и сјеверној Албанији. Недићевако-љотићевска миоија је остала у Ђуришићевом штабу преко два и по мјесеца, тј. до почетка јануара 1945, када се повукла с Њемцима и прикључила својим онагама у Словенији. За вријеме боравка у Црној
Гори, шеф мисије Парежанин био је у сталном контакту са Ђуришићем, олакшавајући му контакте и припремивши мноте састанке с командом шемачких трупа у Подгорици.107
Почетком новембра, повлачећи се из Албаније, у Подгорицу су
стигле снаге 21. њемачког корпуса. Средином новембра оне су покушале продор преко Данилов^града и Никшића у правцу Сарајева, али
су Шеста и дједови Пете и Девете црногорске бригаде и Зетског и Никшићког партизанског одреда, уз подршку двије батерије 211. британског дивизиона, након десетадневних барби у рејону Даниловграда
одбацили 181. дивизију која ј е наступала -на челу корпуса. Због тога
ј е 21. корпус био принуђен да се за Сарајево повлачи знатно дужим
путем —- преко Колашина, Пријепоља и Вишеграда.108
Четиици Павла Ђуришића били су узнемирени њемачким повлачењем, јер су тако Остадали без ослонца. Уз то, )од мисије жогја је на чглу с Душаном Влаховићем пошла у Италију да тражи помоћ савезника није стизао никакв глас, а владала ј е неизвјесност у погледу доласка српских четника. Због тога је Ђуришић у договору са Р. Парежанином одлучио да наводно изврши „пуч", о чему би Њемци били
унапријед обавијештени. Главни ослонац при остваривање ове комбинаци|је Ђуришић и Парежинин су видјели у личности др К(рамарца,
који је омогућио и слање Влаховићеве мисије савезницима. Зато ј е
њему изложен читав план, који се, према Парежаниновом казивању,
састојао у сљедећем: Ђуришић би преузео ову војну и политичку
власт, териториј у кој у држи прогласио би слОбодром и сувереном, образовао би владу и о свему томе обавијестио све заинтересоване факторе
у земљи и иноетранству. Што ее тиче Њемаца, Ђуришић би саопштио
њиховом команданту да могу несметано да ое повлаче, али да оставе
од оружја, муниције, хране и остале спреме све што им није неопходна. Крамарц се сложио с таквим планом и обећао. да ће са њим упознати њепову команду и да ће се за њ. најсвеордније заузети. 109
Истога дана (19. новембра), послије разговора (с Крамарцрм, Ђуришић је сазвао конференцију својих интелектуалаца у циљу формирања Националиог комитета за Црну Гору и Стари Рас, који је требало да представља ЦокрајиИску владу као пандан Народнај управи
Љуба Вуксановића. У Национални комитет ушли еу: митрополит Ј о аникије, као почасни цредсједник, Миљан Радоњић (бивши народни.
посланик), предсједник, Саво Вулетић (бивши народни посланик, члан
вођства ЦФС), Лазар Дамјановић (оудија Великог суда и члан ИзврР. Парежанин,
Н. Јовићевић,
Трифуновић-П. Бабац,
5, 1954, 64,
109 р пережанин,
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У Црној Гори у јесен 1944, Записи, IV, 28—72.
н. дј., 645—651; В . Стругар, Рат и револуција,
302—303; Д.
Покушај пробоја 21. њемачког
корпуса к Никшићу, ВИГ,
н. д ј . , Записи, IV, 1956, 55—58.

шног одбора за народно уједишење), Милан М р д о в т Љ (судија Великог
суда), Радо1сл1ав Дратовић (бивши виши државни тужЈилац), Милан Поповић (учитељ, делегат Подгоричже, .скупштине), др Никола Јерговић
(адвокат, предсједник квислиншке општине на Цетињу), потпредсједник, Никола Костић (директор Финанаијске дирекције), Јаков Вуксановић (судија), Никола Вукчевић (инспектор Министарства финансија), Михаило Јовановић (судија Великот суда и делегат Подгоричке општине), Ђукан Анђелић (правник), Бранко Мустур (професор), Митар Митровић (новинар), секретар, и Ново Ђукић (правник),
као други секретар.110
Уокоро послије фармирања НационвлНот Номитета др Крамарц
је обавијестио Ђуришића да су се Њемци сложили с његовим планом.111 Међутим, ове Ђуришићеве комбинације се нијесу оствариле.
Не много послије формирања Националнот комитета, он ј е добио депешу да су четнички команданти Србије, на конференцијр* у Санџаку,
донијели одлуку да се изврши покрет за источну Босну. Четничка
Врховна комацда се с тим сложила и наредила је 'концентрацију свих
четничких снага Југославије на том простору.112
Ђуришић је био свјестан да са својом групом послије повлачења
Њемаца не може опстати у Црној Гори без ослонца на савезнике или
српске четнике. Послије приспјећа обавјештења да од доласка четника из Србије нема ништа, црногороким четницима било је јасцо да
морају да се повлаче. Али, куда? Та дилема опсиједала је црногорско
четничко вођство'. Наметала су му се три цравца. Црногораке чеггничке
масе биле су највише расположене да се новлаче преко Албаније у
Грчку (гдје су се Британци већ били искрцали), -јер им је тс> било најближје и најперспективније. Тај пут је, уз то, асоцирао на повлачење
српске војеке преко Албавије у I свјетеком рату, који је био тежак
али је ва крају довео до успјеха. Према Парежанину, и Ђуришић се
носио том мишљу, па ј е чак и с албаНским националистичким вођама
разговарао о детаљима и могућносгима пскрета преко Албаније. Ме110 А-ВИИ, ЧА, ЦГ-чП—120, Саопштење „Југо преса" за 21. децембар 1944. —
Према чланку Предрага-Миша ЈБ. Цемовића (Од Подгорице
до Градишке,
Гласник СИКД „Његош", 7, 1961. 50—51), поред наведених у Национални комитет ушли су још и сљедеће личности: Вукашин Вукашиновић (судија Великог суда),
Велимир Јојић (директор гимназије и бивши нар. посланик), Крсто Љумовић
(директор гимназије), Милан Б у ј (адвокат), Божидар Томовић (судија Великог
суда); Милан Радовић (хо^телијер), Душан Поповић (срески начелник), Новак
Бошковић (начелник Просвјетног одјељења Банске управ-е), Милош Перовић
(учитељ), Милош Брајовић (професор), Саво Радоњић (правни референт Хипотекарне банке), др.ЛукаЈВхкмановићЛсвештеник), Јован ИвовићЈлрофесор) и Ј о ван Јоветић (профбсбр).
*
-У^"

Р. Парежанин, н. д ј . , Записи,, IV, 1956, 58.
П. Цемовић, Од Подгорице
до Градишке,
Гласник СИКД, „Његош", 7,
1961, 49; Р. Парежанин, н. д ј . , Записи, IV, 1956, 58; Бор. М. Карапанџић, Грађански рат у Србији, 405—406. — П. Цемовић наводи да је дефинитивна наредба за
покрет к Босни дошла 27. новембра, али да је Ђуришић, из неколико ранијих
, радиограма, још 22. новембра закључио да од доласка српских четника нема
ништа.
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ђутим, Парежанин истиче да он није стекао утиоак да Ђуришић „истински и озбиљно мисли на повлачење преко Албаније". 113
Међу црногорским четницима било је и присталица повлачења у
Словенију, гдје се већ био повукао Српски доборовољачки корпус.
Такво гледиште подстицале су и вијести да се тамо повлаче и четници
Момчила Ђујића. Међутим, присталице повлачења за Словенију биле
су ипак, како' изгледа, у мањини.114
Најутицајнији људи међу бившим грађанаким политичарима и
уопште четничким интелектуалцима који су се били окупили око' Павла Ђуришића залагали су се да се прихваги позив четничке Врховне
команде и да се иде у Босну. 115 Ђуришић се у палитичким Питањима —
како истичу његови сарадници — ослањао углавном на своје „интелектуалце", како> је називао бивше грађанске политичаре, који су се
били окупили око њега. 116 На крају, идеја де се одступа за Босну однијела је превагу.117 На овакву одлуку Ђуришића имао; је пресудан
утицај атропо Цавјерљивих радИаграм кОји му ј е кра)јем новембра 1944.
упутио1 Дража Михаиловић. У том радиограму се истиче да је Михаиловић савезничком команданту на Средо.земљу генералу Вилсону понудио једну већу четничку групацију (под командом генерала Мирослава Трифуновића) за операције против Њемаца на било ком секгору
и да ј е у том смислу наредио концентрацију свих снага на простору
Горажде — Фоча — Калиновик.118
На бази тог повјерљивог радиограма, Ђуришићева команда је партизанима упутила проглас, у коме их обавјештава: да су ое у Грчкој,
Албанији и Јушславији искрцале англо-америчке трупе са задатком
да у овим земљама уепоставе ред и поредак; да ј е генерал Вилсон наименован за команданта свих југословенаких, албанских и грчках оружаних снага и да ј е с тим у вези већ издао наређење да ее сваки онај
ко се не буде потчинио њ.егово!ј команди прогласи бандитом и одметником и да ће бити гоњен до уништења; да. је између савезника постигнут споразум да нашу земљу треба да. ослободе југоеловенске оружане анаге из инострагаства у заједници са Англо-Американцима, а да
совјетаке трупе морају напустити привремено зацосједнуте дјелове
Југосланије сј еверно од Дунава.119 С тим у вези четцичка команда
Р. Парежанин, н. д ј . , Записи, IV, 11956, 51—55.
Исто, 48.
115 Исто, 53.
116 За разлику од Р. Парежанина, Ђуришићев лични пратилац Предраг-Мишо Цемовић наводи да је, упркос томе што је донееена одлука да се по наређењу Врховне команде иде за Босну, преко двије трећине чланова Националног комитета сматрало да је далеко паметније да се све „националне" снаге концентришу у Словенији (П. Цемовић, н. дј., Гласник СИКД 'Његош", 7, 1961, 50).
117 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1670, Депеша В. Лукачевића од 28. новембра 1944;
П. Цемовић, н. д ј . , Гласник СИКД „Његош", 7, 1961, 52. — На такву одлуку Д.
Михаиловића утицале су несумњиво вијести Радио-Лондона од 28. новембра 1944.
о искрцавању и борбама савезничких снага у Далмацији, Херцеговини и Црној
Гори, а радило се у ствари о мањим британским снагама које су се 28. октобра
искрцале по одобрењу Врховног штаба (АВИИ, ЧА, ЦГ—<В—<1670, Депеша В. Лукачевића од 28. новембра 1944).
118 АИИ—Т, X 1д—4 (44).
119 Исто
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Црне Горе, Боке и Санџака позвала је партизане да приступе четничким одредима и заједно' са њима дочекају југословенску и англо-аме1
ричку војску. 120
: ,!
Ово ј е био посљедњи покушај Ђуришићеве команде да путем
|гр атанде непгго постигне, али ј е и он остао без икаквог ефекта.
Крај

федералистичког

покрета

у Црној

Гори

Пропаганда о искрцавању савезника и Југословенске војске ван
отаџбине и проглас Павла Ђуришића од септембра 1944, у коме је нагопијестио час обрачуна и са зеленашима, узнемирили су зеленашко
вођство.121 Како су у посљедње вријеме четничке „црне тројке" све
чешће убијале истаинутије зеленаше и друге особе из квИслиншког
табора 1које 1су биле непријатељоки расположене према четницима, зеленашко вођство је, из страха од четничке одмазде, одлучило да „пође у шуму", односно да пређе у илегалство. Тако су током оептембра
напустили Цетиње и пошли у Катунску нахију Крото! Поповић, Новица Радоеић, Петар Пламенац и друш, а Михаило Ивановић и Душан Вучинић су се још раније били еклонили.
Четници су ТО' једва и дочекали, па су развили пропаганду против зеленашког вођства. Начелник четничког штаба за Црну Гору Ј а ков Јововић протестовао- је тим поводом код њемачких окупациових
власти на Цетињу, оптужујући их да је то учињено с њиховим знањем.
У писму фелдкоманданту Кајперу од 8. септембра Јововић је писао:
„Данас сам добио' званичан извјештај да су шефови легализованих комутаиста са Цетиња: Крсто Поповић, Душан Вуковић, Новица
Радовић и Петар Пламенац са ооталом групом својих сарадника одбегли у шуму.
Иако се комунистички табор бројпо а не (квалитетно појачао' то
ми ипак чини задовољство, јер сам у току четири године јавно> и отворено тв|рдио- Вама и свима званичним и незваничним, да цатињ|зки зеленаши нијесу ништа друго до обични комунистички агенти, префарбани у зелено, да би се код Вас могли легализовати.. .
. . . Ако ј е то ма са чијим знањем од званичних, онда ја не могу
вишта друго вего' да посматрам како људи врше самоубиство".122
Још карактеристичније ј е писмо које је Јововић тим поводом
упутио Нојбахеровом представнику на Цетињу Крамарцу. У њему се
каже:
„ . . . Са ваМа сам че|сто пута говорио 10 овом па Ми је мило што
ћете ми данас казати да сам био у праву. Сматрам немогућим оно пгго
се у народу говори, ваиме да су са знањем њемачких власти откопли.
А ј к О ' ј е то заиста, онда, господине докторе, тај ко је то1 учинио' не слуАИИ—Т, X 1д—1.2 (44), Проглас П. Ђуришића од септембра 1944.
АБИИ, ЧА, ЦГ—В-Д528.
122 исто, Писмо Ј . Јововића Кајперу од 8. септембра 1944.
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жи својој огаџбини нити се пре,ма нама мспуњавају најосновније обавезе, а то је, да се комунистичке хорде појачавају на наш рачун".123
Користећи личне и пријатељске везе, Јововић ј е покушао да Душана Вуковића, једног од зеленашких вођа, приволи да приступи четницима, али без усцјеха. 124
Пошто су присталице Црногорске федералистичке странке масовно приступиле народноослободилачком покрету, Крсто' Поповић је
покушао да поведе преговоре с руководство НОП-а, како би и вођство
ЦФС, које је до тада отворено сарађивало с окупатором, ступило' у
НОВЈ. Поповић је у гом циљу успоставио' контакт са својим бившим
колегом и партијским другом до рата, командиром бивше црногорске
војске и генералом НОВЈ, Савом Челебићем. Предсјједништво Црногорске антифашистичке скупштине, на својим еједницама од 29. септембра и 9. октобра, констатовало је, међутим, да је Крсто Поповић
ратни злочинац и да се са њим и његовим најближим сарадницима не
мо!гу водити никакви преговори.125
У операцијама за оелобођење Цетиња и Црногорског приморја
јединице НОВЈ успјеле су да заробе: Михаила Ивановића, Петра Пламенца, Новицу Радовића, Јова Поповића, Душана Вучинића, Ива Ј о вићевића, Митра Поповића, Богдана Ивановића, Живка Анђелића и
друге чланове вођства и припадника ЦФС, док су се Крсто1 Поповић,
Душан Вуковић и мања трупа њихових приврженика одметнули у
шуму.' Једна незнатна трупа зеленаша на челу са Бошком Аграмом
успјела ј е да се пребаци у НДХ. Тако је федералистички, одноено сепаратистички покрет у Црној Гори дефинитивно престао да постоди.

*
194,4.

т

АВИИ, ЧА, ДГ—В—1173, Писмо Ј . Јовановића Крамарцу од септембра

АИИ—Т, VII 2—11 (4(4).
Послије ослобођења, Војни суд је Новицу Радовића, Вогдана Ивановића,
Живка Анђелића и Митра Поповића осудио на смрт као тешке ратне злочинце,
а Михаило Ивановић, Петар Пламенац, Душан Вучинић, Јово Поповић и други
мање важни сарадници окупатора осуђени су на временске казне. Крсто Поповић
и Душан Вуковић са својом групом ликвидирани су послије ослобођења као
одметници.
124
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ГЛАВА

ДВАНАЕСТА

ПОВЛАЧЕЊЕ ЦРНОГОРСКИХ ЧЕТНИКА У БОСНУ И ЊИХОВ
КОНАЧАН СЛОМ
Крајам новамбра и почетком децембра 1944. године алрн!о1горски
четници отпочели су хитне цригцреме за повлачење у источну Босну.
Огаи с Јбили цринуђ,ени да се повлаче заједно с Њемцима, па им је
дрбро доиЈ-ла њемачка одлуиа да ое умјесто преко Никшића повлаче
цреко Колашина, Мојковца, Бијелог Поља 1и Пријепоља, јер је већина
Ђуришићевик чеггника са тог подручја па им је тај терен био познат,
а с друге стране — овим снагама требало је да се прикључе Иван Ру- д
жић, и Радоман Ра1јлић са својим јединицама к1оји су се налазили у
' пљевачком срезуСЛ'Њемци су црного1рским четНицима нацравили ола-'^
' чшгицу и тиме што >су ^им ако 50 тешких рањеника авионима цребаци- ^
/ ли, з а Загреб, однаоно! Беч. 2
ј.
Непааредно уочи пакрета Ђуришић је извршио реорганизацију
авојих јединица. Наре(дбом од 2. децембра он ј е за начелника штаба
Камацде Црне Горе, Боке и СТараг Раса одредио Душаиа Арсовића,
за помоћника начелнгика Нинолу Чановића. За команданта четничних
јединица са територИје Црне Горе адређен је Блажо Го)јнић, за начелнина шта(ба Симо Миј!ушковић, а за ламоћника начелника Јован Радоњић.3
(Сое четничке онаге које су :биле канценгрисане у рејону Падгорице префор|миране су па територијалнОј припадности у десет бригас да и два норпуса. Бригаде оу биле сљедеће: Примарока •(камандант
Ђуро Иветић), Црмнично^рцјечка (командант Владо Пламенац, завдјеник Блажо Јовићевић), Љешанано-љешнопољока-зетска <(пад .директном командрм Ваоа Вукченића, но1ма1нДанта ЗетснОг корпуса), Цодгоричко-пиперска (Никола Ђуровић), КЈучко-братаношпса (Илија ИваноВ1ић), Вучедоотска (Ив,ан Јаничић), Колашинска '(Бећир Тамовић), Андријевичиа (у ко(ју ј е укључен и Љеворечни батаљон, командант Но1
1
3

Р. Парежанин, н. дј., Записи, IV, 195_6,_61.
Исто, 66—68.
"
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1130/1.
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вах Миликић, а замјегаик Милош Маријановић, Беранска (Драгољуб
Добрашиновић) и Бјелопољска (Владо Шћепановић). Четегичке сиаге
из никшићиог среза, сем Вучедолоке бригаде. биле су формиране у
окгаиру Никшићног жорпуоа {'командант потпуковник Симо Ђукановић), а снаге из даниловградокаг среза (Бјелопавлићи, Комани и Загарач) у окииру Осгрошког Корпуса '(командант Милош Павићевић).
У оквиру ових корпуса није било' посебних бригада. Бешанско-љешкопољско-зетска, Подгоричкоппиперска и Кучко-братоношка бригада формирано су биле у саставу Зетског корпуса, а Колашинска,
Андријевичка и Беранска бригада биле су у саставу посебно Команде
операт;ивних трупа (командант Алекса-Леко Лалић). 4 Бројно стање
свих оединица било |је око 7.000;људи. 3 Са четницима се повлачио' и
митрополит Јоаникије са 56 свештеника.
Ђуришић ј е сугерирао члановима Националног комитета да утичу да се четничке породице не повлаче, осим оних којјима пријети „сигурна омрт". 7 Али четничка пропаганда — о партизанским „страхотама" и о томе да се иде к Дражи Михаиловићу а одатле у сусрет савезницима — учинила је евОје. На ^овај пут у :неизв.јеснаот, гдје ће
их, најјвећим Дијелам, пакаоити тифус, глад и еурава зима, пошао ј е
в е л и и ђроЈ четничких породица, око 3.000 особа. 8
Ради лакшег покрета, колоне избјеглица фармиране су по срезовима, а сваком ј е камандавао ,п® један четнички официр. З а иамацданта цјелсжупне избјегличке колоне постављен је Шпиро Стојановић
(који је непасредно прије тага унапријеђен у чин ,мајора).!)
Ђуришић |је настодао да се четници и избјеглице павлаче за;једао
с Њамцима, на тај начин што» би ее Њемци и избјеглице кретали друмом, а четници 1би вршили, бочна обезбјеђеша. Њемци, међутим, због
велик|о.г,браја избјеглица ни(јесу пристали на таиву комбинацију. 10
Пошто им није могло бити да се повлаче скупна, четници су
одлучили да ;је за њих боље да пођу као њемачна претхоДница. Са
Њемцима оу се углавном повлачили неки члаиави Народне управе на
челу е Љубом Вунсанавићам.
Повлачење четничних 'јединица и избјетлица отпочело је из Подгарице 6. децембра 1944. 11, Према запису једнаг очевица и учесника,
„(Повлачење овог народа из Подгорице па целим путам до. границе
Босне много ј е иише личило на тогребну пом^рку потучених и на
омрт оеуђених људи, жана и деце него на покрет бораца и овесног живог нарада ксђи мора да нађе уточишта и о-слонца за продужење живота, за настављање борби...." 12
4 Исто; АВИИ, ЧА, ЦГ—1131 и 1132, Наредбе Команде Црне Горе, Боке и
Зтарог Раса од 10. и 16. ^Цембра 1944; Исто, ЦГ—В—116, Обавјештење Команде
ипераЈивних трупа од 20. децембра 1944.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1731/1, Писмо Р. Рајлића Алекси Драшковићу од 8.
Зецембра 1944.
6 Архивски фонд Вјерске комибије Извршног вијећа Црне Горе (нереги:тровано).
7 П. Цемовић, н. д ј . , Гласник СИКД „Његош", 7, 1901, 50.
8 Исто.
9 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1130, Наредба П. Ђуришића од 2. децембра 1944.
10 Р. Парежанин, н. д ј . , Записи, IV, 1956, 63.
11 АВИИ, ЧА, Ц.Г—В—1507, Дневник
рада у покрету; П. Цемовић, н. дј.,
"ласник СИКД „Његош", 7, 1961, 50.
" Р. Парежанин, н. д ј . , Записи, IV 1956, 55.
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/
Повлачећи се преко Лијеве Ријеке, Матешева, Колашина, Мојкавца 1И Бијелог ;Паља, а затим долинам Л-има, преко Бродарева, Пријепоља и При5ој1а, црнотсраии четници и избјеплице након 20 дана
отигли су у Рудо (28. децембјра 1944).13 Четничној колони су уапут
цридолазиле групице~Теаје су цреко" курира цретходно 'обавијештене
о покрету. 14
^
Негдје иопред Прибаја, Р. Парежа1нин се оа овојам трупам одвојио ад Ђуришића и цреко Оарајева и Загреба стигао у оастав Недићевих и Љатићевих с н а г а . ^ & е м у се прикључило десетак четника,
међу којима с е налазио и љотићевац др Љубомир Бараћ, бивши члан
Народне уцраве. 16
По доласку у Рудо>, умјесТо раније наредбе о концентрацији Свих
онага на простору Горажде — Фоча — Калиновик, ЂурИшић је добио наредбу 10 новам цравцу покрета — ' Ц р з б а в а . 1 7
У међувремену, покушај^и да ое успостави веза између четничких
јединица којје оу се концентриоале на !прастару Гаражде — Фоча —
Калинавик и малабро(ј|них ^снага у Далмацији и да се четничке снате
са тот 1Праото|ра ставе под каманду англо-америчиих трутва цропале
суКомандант Незавионе лрупе националног >атпара Возислав Лукачевић, !кОји се са овојим јједиНицама, послије повлачен»а из Херцеговине, спо[ј:ио са српсним четницима у рејону Фочд, намјеравао ј е да
се са свецјом гругтом пребаци у Грчку и тамо :прикључи англо-ајмерич'ким онагама. Међутим, сазнавпли да су се савезници (211. британони
дивизион и група иамандооа, унупно ^око 500 људи) иокрцали код Дубровника, он ј е пакушаО' да са њима успостаби ^контакт, одуставши од
намјера да се повлачи у Г(рчку. На то су овакано утицале и вИјести
Радио'-Ло!нДона, крајем новем1б|ра, !0' иснрцавању и бормаба англо-в1меричких снага у Далмацијк, Херцеговини и Црно|ј Гори, као и замисао
Драже Михаилавића о к о н ц е н т р > а ц и ј и снаш. и :повезив>ању с англо-америчним трупама. 18 Десетог новембра Лукачевић |је упутио ко1мацда1нту
однооно предстаннику британСНих снага у ДалмаЦијм, меморандум у
(каме 1апширно изнааи рад Незавиане групе националнот о)тпора од краја августа до почегка новем^бра. Он ј е британакаг цредстанника обавцјестио да гје са свајмм !ј:ед'иница1м1а спреман да изврши задатак британоке команде и у вези с тим замолио га ј е ;да онаге Незагаионе групе
цриме Британци под овоју команду, да британока команда !опри(јечи
партизанске нападе на њетове јединице и, мајоад, да му британока команда хитно упути >ов1ог официра з а 1везу и ноординациЈју рада 19 Пошто
на овад маморандум Лукачев!ић ниј:е добио никакав одговор, пачетиам
децембра одржао ј е [сав^јетовање са ненолино ииших официра — команадната четничиих јединица из 'Сјрбцје, на коме ј>е (одлучено да се
немо од виђенИјих кома1ндана'та пашаље да ухв:ати !везу са оавезничким онагама у Хејрцеговини. За> ту акцИју генерал М. Т|рифуновић
7 ^ А В И И , ЧА, ЦГ—(В—1507, Дневник рада у покрету.
и П. Цемовић, н. дј,, Гласник СИКД „Његош" 7, 1961, 51.
15 Исто, 52.
16

17
18
и

Б о р . М . К а р а п а н џ и ћ , Грађански

рат у Србији,

380—381.

П. Цемовић, н. дј. , Гласник СИКД „Његош", 7, 1901, 51.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—'1680. Депеша В. Лукачевића од 28. новембра 1944.
Исто, ЦГ—В>—1632/11.
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је одредио пуковника Тодсхра Гогића, а Лукачевмћ ј е одлучио да пође
лично. Гогић и Лу1каче1вић оу из Фоче попгли заједно, еа групом од 30
људи. Четничким позадипским везама преко Херцеговине стигли су
аадомак Билеће, цпЈје ее налазила једна мања британака гаосада. Непосредно пред Билећом, Гогићева и Лукачевићева група наишла .је на
партизанске засједе, па ј е одлучено да Лукачевић са четири пратиоца
и једним британаним авијагшЈчарвм (кОји се налазио код четника) ;покуша да се павеже са Бритакцима у Билећи, а Богић са осталим члановима групе да ее ирати у Фочу. Лукачавић је успио да се павеже са _јј
бритагааком камандом у Билећи, али су га ту партизаЈнм ухапсили@
Послије неуспјелог покушаја да се успаотави веза е англо-аме'ричким трупама, Дража Михаиловић ј е одлучио да се са четничким
анагама из Србије, Црне Горе и Херцеговине повуче дубље у Басну
(рејон Требаве) и ту сачена развој дагађаја. 21
Преформирање

црногорских

четника

у дивизије

и

пукове

Непосредно иапред Рудог, црногарске четнике сачекао је ну|рир
Захарија Осто|ј[ића, ко|ји ј е Ђуришићу цредао позив на састанак четничних команданата у еелу (ЗабаркуЈ Са Ђуришићем 1су цопгли Иван
Ружић, који ее у међуврвмену са својим снашма прикључио' осталим
црногораким четницима, а затим Здравко' Каеаловић и РадоманРајлић, који су до тада били ,цод непоореднам Лукачввићевам камандам.
Паред њих, састанку 1су црисуствавали: Захари^е Осто1јић, Лука Балетић и Петар Баћовић, затим члан вођства Незавиане групе нацианалног атпора Павле Новаковић, команданти херцегавачних четника кој|И су били пршпли Луначевићу — Данило Салатић и Владо Зечевић,
а од команданата орпаких четника ДраГојслај^Рачић и Тодор Гогић.
Занимљиво је да еу то биши ове 1каманданти иојји су изражавали неслагање и |са Дражом Михаиловићем лично и оа германофилском политикам њетаве Врхавне команјде. Они су оматрали да је једини Излаз из настале 'ситуациЈје да Дража Михаилавић, но)ј|и ј е код еавезника био кампрамитаван због оарадње са окупатаром, подаесе оставку22
Нарочито су отв^рено оиступали цротив Врхавне команде Наваноиић,
Остојић
и Баћовић, због чега је Михаилавић пакушавао да их преко
авојих људи физички линвидира.2^ Због тано сложене ситуације нанфе|рисање четничиих командданата* у Забдрку тралидо-Ле од 28. децеем!бра 1944. до 1. јЈануара_1945.. године. На еастанку $е данесен и план
прабоЈа""црнбгараких и херцегавачних четника и Романијскаг корпуса
прено Босне. 24
20 РСУП—Т, Записник о саслушању В . Лукачевића од 5. априла 1945; Р.
Пајовић, Формирање
четничке Независне
групе, ЈИЧ, 4, 1964, 70. — Лукачевић је, / Ј
ло пресуди Вишег војног суда Ј А у Београду, стријељан 14. авгуета 1945. годинерту
за дјела издаје и злочипа против народа и државе.
21 АВИИ, ЧА ЦГ—В—1667, Писмо 3. Касаловића А. Драшковићу од 26. децембра 1944; П. Цемовић, н. д ј . , 51.
22 АВИИ, ЧА, ВК—^—157, Обавјештајни извјештај „Ситог" (без датума).
23 Исто.
24 П. Цемовић, н. д ј . , Гласник СИКД „Његош", 7, 1-961, 52—53.
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Црношраки четиици астали су на одагару у Рудом десег дана. За
то вјријеме прИстуиило се преформирању четничких јединица у дивизије и пунаве. Иако ј е одлука о танвом префармирању својевремено
данесена због пануде Драже Михаиловића Британцима, од ње се није
одступило, !јер се сматрало да због напарног марша преко басаноких
планина и цредетајећих борби треба напустити војну организацијју на
териго(риј!ал1ној аснави и приступити фармирању мабипних јединица.
Црема одлуци Врховне иаманде, од црногороких четника требало ј е
фармирати(три дишЈзије. - Оне би носиле редне бројеве: I, V и VIII, а
овака 'би имала по два пука. За пукаве |оу одређени бројеви: 1, 4, 7, 9,
12 и 15. Паред тога, требало је, скао самосталне јединице, фармирати
Омладинони пук (са бројем 10) и Штапони батаљон.25
Преформирање јединица обављено је у таку 5. јануара.26 Организациана формација ималај ј е овакав изглед:
I дивизија:
иомандант мајор27^11ван Ружић, замјеник мајор Радоман Рајлић;
— 1. пук: камандант напетан Иван Јаничић,
— 7. ,пук: иомандант !напетан Владо Шћепанавић;
V дивизија:
камандант Алекса—Ј1ено Лалић, замјеник 1напетан
Боро Ћаконавић;
— 4. пук: гшмандант капетан Вељко Тамовић,
— 15. пук: намандант јкипетан Никола Ђуровић;
VIII дивизија:
камандант потпуковник Васо Вукчевић, замјеник
мајор Милош Павићеиић;
— 9. пук: иамацданг мадТор Вуксан Цимбаљевић,
— 12. пук: иамандант капетан 'Марко Вучинић.
За иоманданта Омладинсног пука пасгављен (је капетан Петар
Ђуковић, за намандаига Штапског батаљана поручник Бранко Булатавић, за наманданта Одсјека з а везу капеатан Леко Шошнић, а за
шефа Културно-:пропагандне >груне Бећир Томавић.
За своје памоћнине Ђуришић 'је 'одредио Блажа Гојнића, Божа
Јаноимавића и Душана Арсовића, за ађутанта Машана Ацића, а за
алагај-ника штаба Команде Црне Горе, Боне и Старог Раса Душана
Вуј адинавића.28
У саставу Каманде Црне Горе, Боке и Старог Раса налазио се
и .^Шшешеишд^Јодрпхс, под командом Вука Калајјитовића, таји није
преформиран, него ј е остао нао самостална ј единица.'Р--Јачхша Ђуришићевих снага изнооила ј е 8.700 људи, односно по Јединицама: I дигаизмја 2.000, V дивизија 2.400, VIII дивизцја 2.200, Штапони батаљон
600, Омладиноки пук 300, Одсјек за везу, Ђуришићева лична пратња,
интендантура и обезбјеђење кЈоморе, — 800 ,*и Милашевски корпус 400
четник!а.»0
Исто.
АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1507, Дневник рада у покрету.
27
Чинове наводим према четничким унапређењима.
28 П. Цемовић, н. д ј . , 53—54.
29 Исто.
,
ШИсто; АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1671, Извјештај мајора Миодрага Анђелковића
Д. Михаиловићу од 9. фебруара 1945. /
25

26

Наман нрефармирања, Ћурацдићеве смате су 9- јануара 1945. год.
из Рудаг оггпочеле покрет правцем: Вишеград — пл. Деветак — Олсво —
Кладањ — пл. Кашух — Маглај — цл. Озрен — Тре&ава. На тојјединим етапама пута нападале су их подедине лакалне партизанске јединице, наносећи им понекад и озбиљне губитке, а повремено' оу страдале од хладноће, глади и разних болести, у првом реду од тифутса,
који ј е дсстигао размјере епидељшје.31 Ц и ј с & т и се да брсј раљених
и обољелих од тифуса и других балеати дастизао и до 5.000 особа, од
кој/их ј е знатан брај помро 1на, путу. 32
*
Послије тридесетпетоинввног марша, Ђурипиићеве јединице стигле су срединам фебруара у Требаву, али крадње исцрпљене, на ивици физичке )моћи, тако да су 1биле нвспасобне за даљи помрет, иоготово за било гаакву озбиљнију акци(]у.33
Одвајање

Павла

Ђуришића

од Драже

Михаиловића

Пошто ј е ам!јестио својје јединице, Ђуришић је намјјфавао да
посјети Дражу Михаилобића, да: .му поднесе извјештај и да се обагаијести О' Цајнови^јој ситуацији. Међутим, преКо Рачића и друшм жаналима обавијештен о каиференцији у Забарку <(од 28. децембра до 1. ј а н у ара), Михаимонић ш, ј е п р е д у х и т р и о авојом ца^Јетом. У његовој пратњи налазили су се генерал Дамјаотвић и тјелесна гарда од двадесетак
људи. У дужем разговору, Михаиловић је упазнао Ђуришића с неуспјелим покуш^ем да се неколико1 десетина! хиљада четника стави под
команду ганерала |В;илаана {због чега с у анаге и конценприсане на оектору Гораж,де — Фоча — Калинавик), и образложио му зашто иије
прихватИО' њешаву идеју О' стварању „национамног" франта у Црној
Гори и суевернај Адбанцји (недовољно цростора за мневрИсање). МиЈсаиловић ј е затим упознао Ђуришића са намјорама четничке Врховне
команде да четничке снаге из Требаве врати „у герилу", Сваког на
авај терен, „па када Руси напусте напгу земљу у нави устан-ак" .^-Ђуришић је био егаершчно цротив т о т повратна, истичући да он не може у Требави оатавити талини брсцј рањвнина, болеамика и мабјеглица. УМјјесшо по(В|ратка у Орбију, одноано у Црну Гору, он ј е предложио панрет свгах снага у западне крајјеве земље, мислећи при тсим на
Оловенију, па иа се тамо стшори 'је(дин!ст\ввии „иацианалми" фронгг пропив анага Нове Југоотавије. Да би га умирио, Михаиловић ј е реиао
Ђуришићу да ј е то само 1цредлог ва студирање и да се размаТра и пигање повлачења за Словенију, обавијестјивши па да (су му то- путем
задио-станица :предлагали Љотић, Ђуј|ић и Јевђевић. Међутим, Ммхатаовић ј е изнио мишљење да повлачење у Словенију Може дов1е1с:ти до
готпуног избацивања из звмље, истакавши да он лич!но шшопи, иао и
31 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—11138, Извјештај Б л а ж а Гојнића Д. Михаиловићу
5. фебруара 1945; П. Цемовић, н. дј., Гласник СИКД „Његош", 7, 1961, 55—5в;
1оповић, н. дј., Исто бр. 16, 1965, 10—12.
32 П. Цемовић, н. дј. , 69; Н. Поповић, н. д ј . , 1965, 15.
33 АВИИ, ЧА, ЦГ—В|—1138, Извјештај Б л а ж а Гојнића Д. Михаиловићу
5. фебруара 194:5.
34 П. Цемовић, Од Подгорице
до Градишке,
Гласник ОИКД „Његош",
961, 591—60.
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већина четничжих номаниагаата из Србије, да а« павратак у Србију
боље рјешење. При там зе Михаилоиић изшио овоје увјерење да ће
у најскорије вријјеме неминовно доћи до еуноба између западних савезника и Совјјетоног Оавеза, па четници у том тренутну треба да буду у замљм, у пуној борббнс(ј -готаво(сти.35 На нрају оастанна Михаилавић ј е цредложио Ђуриши!ћу да о тим ироблемима продиокутузе са
овојим немандантима и члановмма Националнаг камитета за Црну
Гору, обећавши да ће он у најјонорије врИјаме заказати нонференцију
исганнуиијИх команданата,, на :нојо(ј ће се донијети каначна одлука о
даљем дјејству. 36
Послије састанка са Дражом Михаиловићем, Ђуришић је позвао
3. Остајића, Ј1. Балетића, П. Ноеаковића, овоје памоћнике, команданте
дивизија и пуиава и упознао их са лланом четаничке Врховне кшсанде
о расфармирању јединица, фармирању герилских група и повратну на
овоје теране. Оотајић, Лалатав^ић, .Наваковић и четнигаки иамандангги
из Црне Горе подржали <су Ђуришићав етав да се угмче на Дражу
Михаилсиића да танву иде)ју оДбаци и да се привоти на П 0 1 к р е т .према
Оловенији. Закључено је да се на Михаишавића утиче и црако четничких иамацданата из Србије и да се покуша успаставити радионвеза
са Јевђевићем, Љотићем и Ђујићем, нако би и преко> њих утицали на
Михаиловић^а.37
У духу ових закључака, Ђуришић је 21. фебруара организовао
нонференцију с ш ј и х (кшсанданаЈта и гједнаг брсхја киших официра, на
нај^од -су зазапично фармули]сани закључци у вези с намјерама Драже
Михаилогаића. У закључцима ионфаренцијје црногораних четничкмх
каманданата ј е истаннуто: овано даље продужаваи&е борби у Босви
у датим сколностима води унип!тен.у црногароких четничних (Онага;
црногорске четничне јединице, усљед д ј т о и х маршева, физичке изнемзоглости, великих гу битака и слабе материјалне опреме нијесу у стању да насггаве усцјешно борбу; четничке трупе еа 'теримзризе Црне
Гаре, Бане и Санцака !имај'у иелики број избјеглица, и за њихову заштиту мора 1се 1издвајати велини број јединица; четничке 'ј|е|динице
неопходно ј е сачувати од уништења дак наотупе павол>ниЈи амваманти
за „агресивније" цродужење борби; док не !наступи павољни моменат,
избјеглице, балеоне ,и ионемагле четнике треба 1издв10јити од гјвдиница, -а Јединице реарганизавати и префармирати и оклонити ,их на подесном муесту, а затим извршити црикупљање и об^едињашање 'свих
четничких једница и на че!лу са Врхонном мамандом у „даном момемту"
цредузети већу анцијЈу • којим би палитичку јавиаот у инастранеиву
замнтересавали и натјераши да цриатупи рјешењу „Јнашег унутрашњег питања"; за одмор и пр-ипрему четничних јединица најподеснији
је западни дио Југославије; нагј!з(ад, потребно ј е одмах са овим четничним јединицама црећи на лијеву обалу рИјеке Босне и наувећам брзинам упутити се црема западу, кано би се имало пгго више врвмена за
одмор и припреме.38
Исто.
Исто, 62.
37 Исто, 62.
38 АВИИ, ЧА, ЦГ—(В—1139, Лредставка Павла Ђуришића Дражи Михаиловићу пов. бр. 39 од 21. фебруара 194,5.
35

30
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Пошто их је Национални ктистет 'за Црну Гору одобрио, Пашше
Ђуришић 'је ове закључке у ниду оилуке даставио истога дана (21.
фебруара) Дражи Михамлавићу, с молбоои да се иеодложно приступи
њихоаам мзвршењу. Одлука ј е достављена и чеганичшмм жомандантима из Орбиде и друлих крајева. 39 Дража Михаиловић ниЈје одговорио
на одауку чешничжих 'Каманданата из Црае Горе, али је кгаоданданте
четничких корпуса и (лруиа иорпуса из Србије обавијестио да се Врхавна жамнада и Централни нацианални иомитет -не само не слшку
са одлукам Ђуришићевих каманданата него ј е и не одобравају и Осуђу!ју као израз крај1ње малодушности. 40 Ђуриши!ће!ву ианференцију
Михајлоиић је назвао самозваном, а њену одлуку кс!нфузном збрком
„свих могућих преујвеличавања и предавања на милост и немилост
Њемцима". 41
ШтаЈб четничке Каманде аа Црну Гору, Боку и Оанџак де одмах
приступио црицрем)ама з а прабацивање свој1их >онага у правцу Словеније.
Ј о ш ранијје, тј. шеиооредно послијје црвот састагака с Павлом Ђ у ришићем, Дража Мјихаиловић ј е одлучио да с е з1баг лоших смјештајних услова дио црновдрских јединица и избјеглица са десне 1обале
Босне пребаци на лијеву обалу ријеке, гдје су већ били пребачени Колубарсни норпус и Централна балница Врховне команде. У вези с
авом одлуном, Ђуришић ј е на лијјшу обалу Бооне |одмак пребацио I
дивизију, с а и ^ ч к е једанице, .Омладинсни пу!к и ^избјеглице. а усноро
затим и УПтфШШГјуТ докГсу на десној обали за извјесно оријеме !0Стали — Удивизија, Штацски батаЈвон, Национални комите? и болница
са тифусарима. 42 Усноро затим он де дио сво(ј1их снага почеа да ;пребацује даље, оапедно од пута Добојј •— Дервента, објашњавагјући Драж и МихаиловИћу да то чини наводно 1з1бог слабих омјешгаонмх услова
непааредно уз лијеву обалу Босне. 43 То је, међутим, био почетак пократа Ђуришићевих снага у правцу Славеније. 44
Пошго з а недјељу дана није стигао одгшор н а одлуку цриогорсних четничких иаманданата од 21. фебруара, Ђуришић јје 1. марта
арганизовао нову, ширу конференцију, којој су присуствовали чланови
Нацианалног комитета, вмше иод1не етарјешине и остали чегнички интелектуалци. Разматрајући полмгичку и војну ситуацију, 'учесн|ици
конфаранције су понавигаи аве канстатације и закључке изражене у
одлуци од 21. феоруара, додајући да четиична Врхавна 'каманда гаи1је
ништа кан^ретно урадила з а остварење предлога каманданта јединица
Црне Горе, Боке и Санцана од 21. фебруара 1945. тодине, у коме ј е
изложан „Јједини пут и начин да се спречи уншптење иаше 1В0|јаке и
Исто.
АВИИ, ЧА, ЦГ-нП—164/2, Депеша Д. Махаиловића О. бр. 252 Комарчевићу и др. од фебруара 1945.
41 (Исто.
41 АВИИ, ЧА, ЦГ—В—1140, Извјештај П. Ђуришића Д. Михаиловићу од 21.
фебруара 1945; Исто, ЦГ—В—1840/&, Писмо П. Ђуришића 3. Остојићу од 23. фебруара 1945.
43 Исто, ЦГ—В—1140, Извјештај П. Ђуришића Д. Михаиловићу од 21. фебруара 19145.
44 Бор. М. Карапанџић, Грађански
рат у Србији, 407 (Депеша П. Ђуришића
М. Недићу од 21. фебруара 1945.
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избеглог на/рода, што им на овом терену несумњиво шретстоји, са којим актом пленум ое у аотпунооти слаже". 4 5 Овај ,окуп црногароких
четника поново ј е формулисао' своде закључке у облику ^одлуке, који
су достављеии Дражи Михаиловићу и Централном националном ком)итету. У новој одлуци од Михаиловића се -ултимативно захти|јева да
хитно обезбиједи пребациван>е, смјештај и исхрану С1вих избјеглица,
изнемоглих, обољелих и рањених црношроких четника негдје на еигурном подручју западног дијела Југослаиије, а затим да се на том
подручју најхитније нареди гконценгграција -свих онага Југословеноке
војоке у отаџбини, како би се могле одморити, |реорганизовати и 1оспособити з а даљу борбу у павољнмјјем маменту. У протмвном, ако* Врхавна каманда не прихвати свајј захТјев, учеоници конференцијје су
оиластили Павла Ђуришића да војоку и избјеглице (омјеоти на најпогоднијам терену, одакле ће надиише вдристити „општој ствари". 46
Р!аспошожење са конференцИје пренИЈвло се и 1на ове црногорске
четнике. Почела ј е отворена 1критика Драже Михашвовића и .Команде
чекника 'СјрбиЈје, у првом реду зато ,што гаијјесу дашли у Црну Гору.
Такође се истицало да су се црногороки четници цреко' 'Албангде лако
могли пдаући у Грчку, али их ј е у томе Дража омео' својим позивом
да дођу у Боену. 47
Дража Михаилавић није више магао ипнориаати захтјеве и реагсвања црнагороких четника, па ј:е 3. марта послао Ђуришићу одгавар на одлуке канференцијје. У одговору ј е истакао да се он гае оматра обавезним црама одлуиама ^јадница четничких врј1них старјешина или политичких 'тцјела !ко(ја ј е формираото четничко рукаводство.
Он ј е изразио и неслагање с >тим да Ђуришић 1командује свајим трупама на тај гаачин шта ће се подвршутм оддукама донесеним „на садницама виших вој!них стар-ешина".48 Миха1иловић ј е одлучно одбио
цригавар канфервнције црнапаракаг четгаичког вођства да Врховна
каманда није 1Ништа радила у пагледу избјеглица, болеоника и рањенина, а онај ултимативни захтјев екзалификовао' ј е к а о „чист диктат"
Врховној каманди и одбацио ј е тај документ. У вези са захтјевам за
павлачење четничких јединица у Словенију Михашгазић ј е одговорио,
да би одлазак тамо за четнике био палитички катастрофалан, јер би то
у датом '11ренутку значило „служење окупатору". Ако би ишао у Слованију, истакао је Михаилавић, онда би та чиниа „!Илетално", гдје би
се барио .цратив „иамуниста и других непријатеља иашега народа".
Што се тиче овлашћења ноје ј е четнички Национални камитет за Црну Гору, Боку и Оанџак дао Ђур:ишићу да еа свај!им .јединицама иде
на терен одакле (може гаај(више иодристити „општој ствари", Михаиловић 'је одш!ворио да !ан тај „диктат не прима з а себе, а потпуковнику
Павлу Ђуришићу ото|ј|и на :вољу како ће он у овам -случају поступити, ј,ер га у таме не могу спријечити (нити хоћу. Једино што тражим
45 АВИИ, ЧА, ЦГ—!П—130, Одлука Централнот комитета за Црну Гору, Боку
и Санџак и старешина војске од 1. марта 1945.
48 Исто. — Одлуку је у име Националног комитета потписао његов предсједник Миљан Радоњић, а у име војних команданата Павле Ђуришић.
47 АВИИ, ЧА, ВК-чВ—486, Обавјештење Д. Михаиловића П. Ђуришићу
О.
бр. 269 од 2, марта 1945.
48 Исто, ВК—В—187, Одговор Д. Михаиловића П. Ђуришићу пов. бр. 273
од 3. марта 1945.
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то је, да ако већ хоћете да одете по овојој вољи, оада да ми се да времена да дривучем трупе да Ваш дооадањи фронт преузмем". Михаилавић. ,је, даље, истшсао да {је неопходно да Ђуршнић дође к н>ему,
јер убудуће неће ;пр1и1мити никанве одлуке кој е би 'биле донесене на
скупавима виших четничних старјешина, 'јер их оматра као> „пиотиуно
противне вајним нраиилима".49 Дража Михаиловић јје нанхао з а потребно да одговори и на изјаве црнопораких четника у вез(и с његовим
позивом да дођу у Боону, па наже: „Међупим Ви најбоље знате нако
ј,е отвар такла". 50 По далаоку црногорсних четника у Босну разјашњецо је, наиме да Дража Михаиловић није упутио позив Ђуришићу да дође к њему, ,већ да ј е то, без њешвог знања, учинио командант четничиих .анага за Орбију генерал Мирослав Трифунавић — Драња.51
Однаси између четеичног вођства и з Црне Горе и Драже Михаилавића цостали оу шарајјње затешути, мар)а су међуообни нонтанти и
даље одржавани. (Поједини чланови Нацианалнаг камитета, нао МЈиљан Радоњић, СавО! Вулетић :и други, били су у неколико наврата код
Драже Михаиловића, како би га убиЈј^едиии у оцравданост сво|јих захтјава. Ча1к ј-е и (он долазио у Ђуришићев штаб, ојдје се послије дуже
времена сусрео и са Захаријем Остојићем, који се таиође залагао за
павлачење у .Слованијју. (Међутим, све то није дало никанве резултате. 52
Ноћу 8. марта одржана је новференција водних и политичких
руковадилаца раиногарског панрета, 'нојој је присуствоваЈо- и Павле
Ђуришић. На конференцији су дошла до изражаја два дијаметрално
суцротна гледишта. Ђуришићав став ва павлачење «у Словенију и о вдје су подржали Ј1у1ка Балетић и (Мирко Лалатовић, а придружили
су им се генарал Дамјановић и Драгослав Рачић. Мирослав Трифунавић де био један од на!ј,ватрениј их појборнина (идеје о повратку у
Србију. (Он (је, (с обзирам на подијељаност мишљења, предлагао да се
четничке онаге подијЈеле на два дијела и да се иставремено приступи
извођењу оба плана, али се Д. Михаиловић 'успротивиО томе. Ни ова
конференција није донијјела коначан резултат. Закључено ј е саш> да
се (све четничке снаге што прије пребаце на лијјеву 1абалу Б(ОСне.53
Истога дана Д. Михаиловић ј е наредио Ђуришићу да са овојим
јединицама изврши омјену трупа КЈоманде Орбије, у циљу њиховог
префармирања и краћег предаха, а 9. (марта ј е Команјди Црне Горе
доотављана наредба за црелаз шреко ријаке Босне. 54 Команди Орбије
наредба за пребацивање на лијјеву обашу Босне издата ј е 12. марта. 55
Исто.
АВ1ИИ, ЧА, ВК—В—486, Обавјештење Д. Михаиловића П. Ђуришићу О.
бр. 269 од 2. марта 1945. — У наведеном писму Драже Михаиловића првобитно
је било написано па прецртано: „Међутим то је скроз нетачно, јер Вас ја нисам
позивао и било би напротив... " Незавршена мисао је очито требало да гласи да
би било боље да нијесу ни долазили.
51 РСУП—Т, Изјава Влаготе Бошковића (нерегистровано); Бор. М. Карапа49
50

н џ и ћ , Грађански

рат

у Србији,

406.

П. Цемовић, н. д ј . , 63—64.
Исто, 68—67.
54 АВИИ, ЧА, ВК—В—500, Наредба Д. Михаиловића О. бр. 282, од 8. марта
1945; П. Цемовић, н. д ј . , 67.
55 АВИИ, ЧА, ВК—В—508, Наредба Д. Михаиловића О. бр. 296.
52
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Пребацивање избјеглмца и пгреоегалих цриошроких једамица
извршено ј е у току 10. и 11. марта, а у току 12. и 13. марта лребациле су
се и орпске снаге. Пребаци.вањем коморе, позадинских јединица и
болесника из сриаких јед иница руководио ј е Ђуришић. Ои ј е избјеглице, Национални комитет, Културну групу, као и комору и болеснике и шрногораких и орпских ј-единица пребацио у рејон Вунјака. 56 У
току 14. марта на лијеву обалу Босне цребачене с у српаке јединице. 57
Од |СШ1ог дана 1када [је избио његов спор с Дражом Михаилогаићеод,
ЂуришшЉ ;је предузео мјере да ;путем радија успооташи кантакт с Недићем и Љотићем. Већ 21. фебруара, дакле истога дана мада ј е одагука црногораких четничких команданата упућена Дражи Михаиловићу, он ј е МЈилану Недићу упутио депешу, у којој ј е изразио спремиост
да са оио 15.000 четника из Црне Горе, Босие, Херцеговине и Србије
и око 1.500 избјеглица дође у СЛ;овени(ју и да се стави под његову команду. Ђуришић ј е том приликом обавијјеатмо Недића да ј е са аводим
анагама отпочео пакрет у цравцу Босанаког Брода, тражећи од њега
одговар да ли 1му .може 'обезбмдедитм 'пребацив.ање возам. 58 Чим ј е
Орпаки добровољачки корпус ухватио ону Ђуришићеву депешу, она
ј е одмах достављ^ена Недићу и Нојбахеру, а ЈБотић и Ђуј.ић заложиЈЕИ су се код Најбахера и гаадлежгаих њемЈачких команданата да се
Ђуришићу 'што шрије омагући долазак у Слов^егаију. Ратко Парежанин
је 25. фебруара патврдио цријем депеше Ђуришићу, а 28. фебруара
ЉотјЉ ш ј е .обавиј есгио да ј е поручио Дражи Михаиловићу да ће се
„главна палитичка и војиичка |битка цротив Тита вадити авде". „Стога ј е " , наатавља даље Љотић, „овде потребна српока тционалистичка
концентрација, а ту ј е меато и њему, у жаришту битке, ;јер се оданде
где се налази на исхад гае 1маже утицати". 59 Љогаић (је загшм Ђуришића обави|јестио да ће атвар са транспартом његових сгаага 1ићи тешко, па му ј е сугерирао да окрене пјешке прама Бихаћу, гдје 'би га
„до)бравољ'ци" црихватили. 60 Пјошто ј е уапастављена веза, Ђуришић
је 2. марта послао Љотићу гаову депешу, жојам га ј е упознао са (својим гледиштем и размимаилаж'ењима са четничкам Врховеом :комЈандом. Ђур1ишићево' гледиште ј е било слично ЉотИћевам (да се све к о нцрарвволуционајрие сгааге (акупе у |Словегаи(ј(и и да се од ших форммра једна армија ради 'продужења барби цратив нове Југаславије). Ђ у ршпић ј е 1МОЛИО Љотића да предузме све омЈјере у вези с пребацивањем његових јединица у Слсквенију, пасебио се интересујући о качину на којји би се његаве анаге цребациле од Бихаћа даље. 61
Добивши наву депешу од Ђуршпића, ЈБотић се почеткам марта
лично иастао са Нојбахеоом и поново ургирао да се Ђуришићу омогући долазак у Славенију. Пошто ее 'авај с тим сложио, Љотић и
Ђујић су Ђуришића одмах обанИјеатили да ј е з а њеолве избјетлице,
болеанике и рањенике обезбијеђен смјештај у (Оловенији, а з а дои Исто, ЦГ—В—1150, Извјештај П. Ђуришића Д. Михаиловићу од 12. марта
1945; Исто, Ц Г — 1 1 5 1 , Извјештај П. Ђуришића Д. Михаиловићу од 13. марта
1945; П. Цемовић, н. д ј . , 67—68.
57 П. Цемовић, н. д ј . , 68.
58 Бор. М. Карапанџић, Грађапски
рат у Србији, 407.
59 Исто, 408.
80 Исто.
61 Исто, 40в—409.

лазак осталих ј-едингаца долази у обзир само пут ијвшке, и то правцем: Дервента — Бихаћ — Личко Петјрово Село — Плитвице — Бриње — Криви пут — Нови Бакар — С у ш а к . ЈБотић и Ђу)јић су (обавијјеотили Ђуришића да им није поаната 1сиггуација на нуту Дервента —
Бихаћ, а за пут од Б|ихаћа и даље истаклм -су да ј.е шрло лак и да ће
га на тој линији у детаље извијесшити и по потреби и у сусрет доћи.
„Чим јавиш да ои сатласан са планом", поручили су Љотић и Ђујић,
доћи ће група немачких официра и 1вој(ника крји ,ће регулИсати твоје
онабдевање (са) успутним властима". 62
Одмах послИје ове депеше, гроф Чернин, ађутант њамачног сво|јног запавједника у Трсту Глобачника, пашао је у Боону са : задаткам
да се саотане са Ђуришићем и да се с шим даговари о (авим детаљима
пута. Чернин гје стигао у Дервенту 14. марта и ступио у кантакг са
четничком Врховном командом, гдје је тражио везу (с Ђуришићем.
Међутим, у Врховнај номанди су му оаопшитили да ј е Ђуринтаћ одустао од пута у СлавенИју и да је са свајим снагама у пакрету према
Црно)ј Гори.63 Чернин се необављена посла вратио, и о неуспјеху [Сво1је
миоије обавијестио овог 'претпоотављеног каманданга, а уокоро затим
и Мамчила Ђујића.
Незавионо од мисијје грофа Чернина, ЈБатић је паслао у БОсну
свог специјалног емисара Бошка Н. Костића, иоји ј е добио задатак да
утиче (На Дражу Михаилоиића да са цјелакупним овОјгим људотвам
дође у Славенију, као и да се повеже са Ђуришићем и да ®а упоана
о току разговора са Нојбахером (у вези ,са Ђуришићевим пребациван>ем у Словенијју). Преко чешничке Врховне (Намашде, Костић се састао
са Павлом Ђуришјићем и оавдетовао' му да поново. пакуша да убиједи
Дражу Михаиловмћа да би и он са свим (онагама кренуо. Драгослав
Рачић и Нинола Калабић, ноји су присуствовали разговору између
П. Ђуришића и .Коатића, такође .оу савј етавали Ђуришићу да пођу
скупа код Д. Михаилавића и да га заједнични нагаворе да ови пођу
у Славенију. Ђуришић је, међутим, одбиа, аматраЈЈући да ј е то узалудно.64 Коотић је танође сав|јетавао Ђуришићу да не .креће иа пут док
не стигне одабрење од Но.јбахера, пошто. је било у изгледу да она
стише. Ђуришић је на то одтворио да не може више чекати, јер н>егове снаге сатире тифус а у борбама с партизанима стално трпи губитке, па ;је одлучио да 1К]рене са овојим људствам, нашаоивши да са
„неким људима" већ има споразум и одобрење за покрет. 65
Послије разгавара с Михаилавићем и Ђуришићем, Кастић се
врашио у Славенију, а Ђуришић је предузеа пакрет. Ђуришћу су ,се
црикључили Драгиша Ваоић, ноји се још ранмје разишао са Дражом
Михаиловићем, затим Захарнје '01отај1ић, Луна Балетић, Павле Новановић и један број официра из Врхогане каманде на челу с Миља•нам Јанкетићем. Непасредно уочи поласка Ђуриши&у су се црикључили и Дјелони Млавоног корпуса на челу са командантам иапетаном
Јагошем Живковићем (јначелник штаба овог корпуоа био ;је капетан
Марко Вукавић, један ад блиоких Ђуришићевих сарадника 1942. го93
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даше), .дјелогаи Коаовског морпуаа на челу ,с иомавдантом 1мај.оро1м Блажам Брајсгаићем и жамандант Рудничког карпуса капетан Драгамир
Топалоеић — Гага еа неколико својих пратилаца.66
Прилажење дјелова арпских четника Павлу Ђуришићу био је
разлог ^више да Дража Михаилавић организује атентат на Ђуришшћа
(који >није уапИо).67
Коначно, 18. марта Ђуришићеве снаге из рејона Вучјака иввршиле су панрет у правцу ријеке Укрине (између Дервенте и Босанкод Брода) и планине Мотајице.68
На путу према У1крини Ђуришићевим јанагама се прикључио Петар
Баћовић аа Романијским корпусом и херцегоеачким четницима. Још у
првој п 0 1 Л 0 1 В и н и октобра 1944. године главнина херцеговачких четника
(Требињаки и Невесињски карпус) под .камандам Данила Салатића и
Милорад Поповић повукла се у аастав Луначевићевих енага у правцу Фоче. Паслије заробљавања Лукачевића и павлачења српских четника из рејона Калиновина, Фоче и Горажда у Погавину, снаге Требињскаг и Навеаињаног корпуеа павукле су се на Јах^рину, гДје се
налазио некадашњи мамандант херцеговачких четника Петар Баћовић
са Романијсним корпусом.69 По1Слије повлачења Требињског и Невеаињиког корпуса остале су мање четничке анаге каје су извјеано кријеме .дјелавале у мањим групама. Међутим, без ослонца и тано иволоване, аве т|рупе нијесу магле опстати, па су се почетнојм 1945. године
објединиле у ^еДну јединицу ад око 300 љ-уди, а средином .фебруара
су са дјелавијма Мостарске четничке брпгаде извршиле локрет у правцу Јахорине, гДје еу се прикључиле осталим снагама но{је су се ста,виле под, иоманду Петра Б»аћавића.70
Послије саетанна у Загребу (29. децембра до 1. јануара 1945)
Петар Баћогаић ј е био у сталној раджнвези са Павлом Ђуришићем.
Након цринупљања и реррганизације харцего1вачких четника, он је
тражио. одо.брење од Драже Михаиловића да се са сво.јим јединицама
прикључи (оеталим четничким анагама у рејану Тре1бавца. Михаилавић
је то 'адбио, па ј е наредио Баћавићу да 1јединице цреформира у мање
герилаке групе и да их врагпи на њихав теран. По договору са Ђуришићам, Баћо)вић ј е упарно јвршио1 шритиаак ,на Михаилов;ића да. повуче танво наређење и да одабри покрет у Поаавину. Накан шест депеша, у којима ее увИјек панављало ово наређење ;о повраггку на терен, Баћавић 'је на крају Дражи Михаиловићу упутио депешу у ногјој
је истанао да његово људсшво захтијева да се нрене, тамо и да ће оно.
нренути без обзира ка Михаилавићева наређења, па гаматра да је боље да се тајј пакрат одобри.71 Накан тога Михаилавићу није цреостало
гаишта друш ©.аим да то уради. Херцеговачки и Рамагаијски ^корпус с
Петром Баћовићем гаа челу извршили су одмах пакрет и иреко Ромагаије, Зии(језде, Криваје и 'Мајевице 18. -марта стигли на Вучјак. 72
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Још прије долаока иа Вуч)ј|ак Баћонић ;је магооворио овоје људтаво да цЈрако овојих иоманиира изрази жељу да се прикључи ПавЈгу
Ђуришићу. Иотога ,дана када су Баћонићеве једигаице стигле на Вуч'
јак, Др,ажа МЈихаилонић им је адржао гавор, објаанинши ситуацију у
којо1ј се гаашао четнички накрет и позвавани их да адустагау од црикључивања Ђуришићевим једигаицама и да у духу замисли Врховне
команде остану гаеко иријеме у Босгаи, а иасније да се цребаце на своје терегае. Но, пашто гаије уапио да; их гаа то цриволи, Михаиловић им
је,гаамај'ућ1идругаг избора, одабрио адлазак са Ђуришићем.73
Баћо1нићаве једигаце >су одмах гааставиле пакрет и 22. м-арта, у
селу Жеравцу, прикључиле се Ђуришићу.74 По доласку Баћовића, Захарије Остој|ић 'ј;е послао курире иоманјдагатима четничких 1снага у
централној Боони, Вранешевићу и Тешановићу, и заназао им састанак
у селу Вазбају, на Лцјевченпољу, з а 2-3. ашрил.75
С обзиром на то да оу се у Словенији већ (налазиле из'вјесне четничке снаге; (Ђуј,ић и Јевђевић), а пошто су у том 'правцу кренули
црнопорсни и херцеговачни, нао и дио басаноних и орпских четника,
да би задржао 1власт над оним тим снагама, Дража Михаилавић ;је одлучиа да фармира Истаннути део Врховне иаманде и да га пашаље
у Славенију. У Иотаннути део В К наиманавани су генерал Миодраг
Дамјановић, пуковник Љуба Јовановић—Патак и поггпуковник Синиша Оцакољић — Пазарац; они су већ крајем марта пошли на пут.7Г>
Споразум Павла Ђуришика и Секуле

Дрљевића

У прољеће 1944. гадине, уокаро послИје тешнаг бомбардовања
Беаграда и Земуна, Секула Дрљевић се Из Замуна цреселио у Загреб,
однаоно у Подсуоед, (Гдје (је остао до пред нра(ј рата. По доласку у Загреб, Дрљевић ј е успо^станио блиани кантакт оа в^ођотнам НДХ и почеа
ое актинније укључивати у разне политичке (к!ам1бинације. Ои је почетном љета прако (Оавића МЈарнанића — Штедимлије, (однаоно прека
његаве везе у Дуброганику, усш^ставиа контант оа овајим псшитичким:
прцјатељима у Пјрној Гари.77 Дрљенић |је желиа да (Иокористи ову 6нолиост да се припадницима Црногороке фадаралистичке странке наметне за вођу, тражећи од њгах да 1му (потпишу овлашћење да у име
странке може давати званичне изјаве и (водити нолитичне прешворе „у
овакам пагладу", с тим што ће остали чланани вођства ЦФ(С безусловно прихватати све закључке до ко|Јих дође у таку тих његоиих преговора. Почетном 'јула 1944. тодине он је 'чланонима вођства Црношрске
федералистичке странке на Цетињу по1слао нацрт такве изјаве. односно'
званичгааг саапштења ноје би они, послије патпиоивања, доставили

73 лсто.
Исто.
П. Цемовић, н. д ј . , 71.
7® Исхо.
77 АВИИ, к. 757, бр. рег. 1—1/2, Изјава др Сава Башовића од 7. јуна 1945.
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њемачжој каманди иа Детмњу.78 у там оаапштењу се од чланава вођства ЦФС ттражи да павуку кзвоје представнике из Народне управе, да
пренину сарадњу са чечиицима и да замоле Н>емце да наставе преговаре |<за Секулом Дрљевићам ради успоетављања незавионе црногароке
државе. У саопштењу се, паред асталаг, каже: „Остајући лајални према Великам Њемачкам Р а ј х у и њешвим снагама у Црној Гари представници Црногарске странке, 1ко|ј& иаступа и тумачи мишљење свих
црногароних сељана, изј!ављује да су 1спремни организовати и оакренути народ у сваку барбу пратив заједричкаг непријатеља у колино
ће тај барби, међу асталим бити циљ, успастава црнагарске државне
самосталнасти, у ком би случају била искључева сарадња са велико•српсним агентима и чепницима, (чијој је борби ЦРГЉ припајање Црне
Гаре Србцји цратив чега смо се 1ми борили од 1918. и цротив чега ћемо
се свим ередствима барити и у будуће" .79
Иано о таме нема сачуваних података, са доста вјераватноће се
мдаке шватраии да чланави шђотва ЦФС иијесу црихватили ову Дрљевићеву камбинаци(ј!у, јер ј е она била дијаметралиа супроша ставу
Привременог аођства ЦФС моји је формулиаан у његовом прогласу од
25. децембра 1943. године.80
И поред тога што ј е у Цриој Гори имао ирло мало својих присталица, с ксцјима, још од 'јесени 1941. шодине није одржавао никанву везу, Дрљевић <је по долааку у Загре(б развио а1ктивност на усластављању независне црногораке |Државе. Он ј е у томе добио подршку владе
тзв. Независне Државе Хрватаке, !која је у Дрљевићевај акциј!и гаидјела магућно1Ст да се Недићевској С!рбији спријечи да изађе на море
и да та земља у анвиру Хитлерове „нове" Егаропе буде сведена на
степен 'безначајгаа мале државе. Пашта ј е дошао у ДОДИР са гаеким
њамачним и усташним личнастима у Загребу, које су биле заинтересаване за његаву акцију, Дрљевић је у гј^улу 1944. године одлучио да
о(бразује ;привремеиу 1владу пдд гаазивам Црнагорано рржавно гаи(јеће,
Цраглашење ј е извршено у Дрљевићенам стану у Подсуседу, ,на састанку најЈближих Дрљввићевих сарадника, иајих ј е укупна бишо' седам. На там састанку (Дрљевић ,је за себе задржао иоложај предсјвдгаина, а све остале цроглааио |је (за 'Чланаве гаиј'ећа. О проглашењу своје
владе Дрљегаић ј е 20. ј(ула иосебеим нотама обавијестио свладу НДХ,
њемач^но послаиство и ируге !миаије 1акредитоване у Загребу. "Еим путем ј е саопштеио да ће Црногорано државно гаијеће '(ЦДВ) из Загреба
рукаводјити барбам шрнагоракаг нареда за успоатављање незавиане
црцагораке државе „све Дак му не буде могућ павратак у слободну
отацбину".81
Неколино дана касније, Дрљевић ј е преко радиокзтанице „Глас
Хјрватоке" о|држао гавор, иавадно намијењен Црногорцима у Америци,
у каме се -саопштава да ј е у Загребу формцрано ЦДВ под чијим ће
78 Исто, ЧА, ЦГ—X—(194, Саопштење њемачкој команди на Цетињу о становишту Црногорске странке, од 2. јула 1944 (препис Државне комисије за утврђивање ратних злочина окупатора и његових помагача).
78 Исто.
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АВИИ, нерегистровано, Виши вођа СС и полиције у Србији, Санџаку и
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вођством црногарони народ отродужити: барбу пад парогаам: „Сотобода
Црне Горе или (омјрт!" Дрљевићев гсивор ј е дјелимично обј ављен у
Усташком
граничару.82
Вијести о фор-мирању ЦДВ објавиле су њемачка телеграфска агенција и швајц-араке новине Епггсћег
7,еИипд и
ВазеИег
ИасћгпсМеп.
Дрљенић (је рачунао да ће за овоју анцију придобити у црвам
реду црногараке грађане у Хрватонај, иојих ј е могло бити, (кано се
ранунало, ано. 2.000. Међутим, и поред В1ишеструке памоћи и лодрнже
усташких (влаоти, Дрљевићево ЦДВ није имало нити фактичке (власти
нити утицаја — кано на црногорске грађане у Хрватској таконина малобројне сепаратисте у Црној Гори. Црногароко државно вијеће није
имало програма, осимшто! јењегов предсједник Дрљевић у неколико прогласа или дневних заповијести, изнио неке основне политичке циљезе за
ноје ј е требало да се залаже његова „влада", Однасно „војска". Ускоро по формирању овог тијела већина његоиих чланова (напуст,ила је
Загреб и црекинула (сарадњу са Дрљевићем. Крајем јесени 1944. године з а члана ЦДВ наименаван ј е Душан Кривонапић, к а ј и ј е до тада
живио у Берлину, под ;ј|ош нера^овијетљеним околНостима. Он ;је у једно поотао и гаајпавјерљмгаији Дрљевићев сарадник и славио ј е ,као
његав 1министар (опољгаих послова,. До ,Кривакапићев(аг долаона ту улогу је имао Савић Марновић — Штедимлија. 83
Њамачко' посланство у За1ребу, иано [ је (са симпатијјама .пратило
Дрљавићаву а!кцију, а нарочито посланик Каше (Казсће), о^било је да
пружи дирактну помоћ Црногороном држаннам нијећу, па је Дрљевића упутио на Најбахера, у чијој су надлелдности била политичка
питања ноја су се однааила на Бјрну Гору. По сугестиЦи Кашаа, Дрљавић ј е у новамбру 1944. паслао у Барлин Душана К(ривакапића, као
оваг опуно1маћеника, са зодатком ,да од Министарства опољних послова тражи да њемачке власти памогну његову политичжу акцију. К а ше се 1и лично заложио над (миниспра иностраних послова да се помоше Дрљанићава акццја, па ј е предлагао да се цргаогорским „аутонамистима", ,ко)ји живе у Загребу, стани у изглед ослобођење Црне
Горе од акупатора. Нодбахер је, међутим, био против свеукупне политичке дјелатности њемачнаг пасланика у Загребу. У овом случају ан
се енершчно усцративио Кашеавам мишљењу, истичући да федералисти у Црној Гори 1нао политична (група цредстављају мањину, а ооим тага знатан дио њих ј е у међувремеиу црИступио народноослободилачнсм покрету. Нојбахер ј е мношо већу пажњу поклонио' црногороним четницима, који (су танође тијеона оарађивали с Њемцима и каји
су загједно с њима одступали из Црие Горе. Збот тага 'је и аматрао да
ое фсрамрању црногорске владе може приступити тек ,по пристизању четгаика из Црне Гаре. 84
Упркос таквом ставу Нојбахера, Дрљевић није (одустао од своје
намјаре, већ ј е почетком 1945. године по^слао овоје амиса|ре у Беч и
бр. 24 ,од 12. августа 1944, 1.
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Усташки граничар
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РСУП—Т, Записник о саслушању С. М. Штедимлије од 2. новембра 1956.

Р. Пајовић, Политичка акција Секуле Дрљевића
и његова сарадња са усташким вођством и њемачким посланством џ Загребу (1943—1945), Часопис за ,сувремену повијест, Загреб, I, 1971, 79—80.
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БерЈШн, -са задатком да иод надлежних њемачмих функционера обезбиједи лопрвбну подршку.
Дрљевић је у Беч послао Савића Марковића — Штедимлију, члана Црногарамот државнаг водјећа и ј-едног од 1ов0ј1их најближих оарад•нмка, 'који ј е преко њвмачке обавјештајне служ1бе, односно њених утицај;них официра Кунгела (Кип§е1), Шремеа (Зећгетз), а поеебно
штурмбанфирера др Хетла (Нби1), требала ј е да утиче на Но'јбахера да
измијенм овој став нрема акцији црногароних 'сепаратиста. Штедамлија је Но-јбахеру предао елаборат у ко!јем је истакао' да су Црногорци
приаилно мабилиаани у четнике, па гје тражио да се ад танвих фармирају јединице које би биле потчињене Дрљевићевој политичној групи
и к а ј е би у лојалнај оарадњи с Њемцима учествавале у борби шротив
наве Југаславцје. 8 5
У Берлин ј е отпутсвао Дрљевићев „опуномоћени предстЕЕНик"
и члан Црногаракаг државног иијећа Душан К|ривокапИћ, аа задатнам
да вођство Р а ј х а приволи да призна ЦДБ и ираво Црне Горе на незавианоет. Кривакапмћ је, 2. фебруара, Главном ета)ну СС предао' меморандум намиј.ењен вођсгву Рајха. У мемцрандуму, чији је аутор несумњиво Секула Дрљевић, изнааи ае историјат црнаг^рскаг питања и
истиче ж е љ а да Црна Гара као нвзависна држава учествује у стварању „нс1ве" Европе под вођством Њамачног Рајха. 8 6
Није пазнато на какав еу пријам наишли Штедимлија и Кривокапић. Но, без 0б'зира на то какав су став црама там Питању заузели
њемачки одшворни политични фактори, то није м)агло( имати никанвог
стпварног ефекта. Највећи дио Југославије са главним градом био је
већ ослобођен, а њамачке оружане анаге биле су у повлачењу и !нијесу више магле подстицати, а ј!ош ,мање штитити сепа(ратист1ичке тендеиције нених конт|рарев1олуцианарних снага у Југославији.
Ј о ш крајам децамбра 1944. године, када |је по долааку у Рудо
сазнао да од сшнцетрације четничних 'снага у регјону Гараж|да, Фоче
и Калиновика гаама 1ништа, Ђуришић -је адлучио да пошаље у Сарајево авога помоћника Душаиа Арсо1В|Ића, |да би се тамо павезао с ЈБубом Вунсзгаавићем, каји се павлачио са Њемцима, и да би прако њега
испитао могућности заједничког повлачења, у 1случа(ју почребе, с Њемцима. Арсанић се од осташих јединица одвојио у Вишеграду и продужио за Сарајево, гдје се повезао с Вуксановмћем. Међутмм, Вуксанавић, каји !је био у нацријатељаним одноаима >са Ђуришићам, одбмо
је да разговара с Арсовићем. 87 Арсовић је поелије тота успоставио
везу с неким пријатељима Сакуле Дрљавића, о чему је 'обагаијестио
Павла Ђуришића па долааку у његав штаб. 88
Пошто ј е дашао у нанфликт е Дражам Михаилавићем, Ђуришић
је одлучио да се мастагае кантанти са Санулом Дрљевићем, 1адносно
његогаим предстаганицима, и да 1се ш, њгам поведу званичгаи >прегав(ори
у циљу пре1бацивања четнина цреко територије НДХ. До преговора ј е
85 АВИИ, Усташка архива, К. 153—Ц, ф. 7, док. 38, Извјештај Равнатељства за јавни рел и сигурност за март 1945.
88 АВИИ, ЧА, ЦГ—X—465, Експозе Д. Кривокапића од 2. фебруара 1945
(препис Државне комисије за утврђивање ратних злочина).
87 П. Цемовић, Од Подгорице до Градишке, Гласник ОИКД 'Његош", 7, 1961,

601.

88

Исто.
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|1ошло у Дободу. Са Ђуришићеве отране у гареговорима су учествгааш Бећир Томовић, Ђукан Анђелић, Бранко Дрљевић и мај^ор Манојл»
Иилетић, шеф судаког одјељења четнинке Врхогане ишманде, когји је у
®еђуврамену пришао Ђуришићу. 89 Имана Дрљевићевих првгогаорача
сијеоу позната али, како изгледа, то су били Душан Кривокапијћ и
^ушан Стојанавић. 00 Дрљевићеви прегаварачи су иступили са захтје« м да ое Дрљевић призна за политичнаг 'в1ођу Црнагораца, да Ђурипићави четници званично :признају Црногороко држанно вијеће и,
иајзад, да се Ђуришићеве онаге пребаце на лцјеву обалу Саве (код
^лавацанот Брода и да као Црноторска народна војска наставе марш
г правцу Загреба. 91 Ђуришићави делегати су у начелу црихватили о;е захтј'еве, али нијесу магли да патпишу спаразум, јер нијесу имаши
зуриш1ићава пуномаћје. 92 Оошто су та :преповарачи упознали оа таком
[реИавора и са Дрљевићевић захтијевима, Павле Ђуришић, кОји је био.
:ав заакупљан идејом о пребацивању сгаојих снапа у Слогаанцју и ние бирао средства да ту иде(ју оствари, (Одлучио у'е да прихвати све
[рљевићеве захтјеве и д:а са њим потпише споразум иајим би .се
зиктивно стагаио под његаву власт. Једини услов иоји ј е он ноставио
(ио ј е да Дрљевић одмах прими рањане и тешко Обољеле четнике. 93
Онабдјевши се Ђуришићевим овлашћењем и процуоницом усашких власти у Добоју, четнички преговарачи су у другој половини
иарта !паново пошли, оиом приликом директно код Секуле Дрљевића
' Зетпреб. Ову делепаццју оачишавали су: Бећир Тамов1Ић, Душан Павзавић и Бранко Дрљевић. 94 1С'а (Дрљев^ићеве стјране прапаворима је
рисуствавао Душан Кјривокапић. По споразуму, кОји: 1је потписан 22.
гарта 1945, Ђуришићаве четничке онаге праглашегае су за Цргаогораку
Јарадну гаојску пад гархавном иоманДЈам Секуле Дрљевића, дак ;је Ђ у ишић имао да буде њан оперативни командант. Ђур1итиЉ је такође
ризнао Црноторсиа државгао вијеће, док је Дрљевић преузео обавеу да нод усташких влаСти среди птто треба око цреузимања рањеих, бсшеоних и изнамаглих ЂуришИћевих четника. 95
|Оа потпиоаним споразумом, шеф делегације Бећир Том1огаић гараио се ка Ђуришићу, дак с у члагаави делегације Душан Павло/вић и
>!ранко Дрљвиић остали у Загребу, гдје су се Секули Дрљевићу стаили на располагање. 96 Б. Томавић ;је са текстом споразума донио и
1јрљевићаву дневну заповијест Црногоракој гаародно(ј иофаци, у којад
е к а ж е да ј е Павле Ђуришић преко сгаај1их опуномоћаних изаслани)а дошао у в е з у са шим као црадсједникам Црнагорсиаг државног ^виИсто.
Благота Бошковић у својој изјави (РСУП—Т, нерегистровано) помиње
тојановића, док се Кривокапић помиње у свим материјалима који говоре о Древићевим аранжманима са Ђуришићевим четницима.
91 П. Цемовић, н. дј., 65.
92 АВИИ, К. 575, бр. рег. I1—1/2, Изјава др Сава Башовића од 7. јуна 1945.
93 П. Цемовић, н. дј., 65—66.
94 АВИИ, к. 757, 1—1/2, Изјава др Сава Башовића од 7. јуна 1945; СПУР—Т,
зјава Благоте Бошковића (нерегистровано1. — Б. Бошковић као четвртог члана
аводи потпуковника Павла Новаковића. Овај г.одатак, међутим, нијесам успио
1 провјерим.
95 АВИИ, к. 757, 1—<1/2, Изјава др Сава Башовића од 7. јуна 1945; П. Цемовић,
. дј., 65—66,
96 АВИИ, к. 757, 1—'1/2, Изјава др Сава Башовића од 7. јуна 1945.
89
90
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јећа и да еу ое сторазутлјели да ое Ђуришићвве формагције у&удуће
зову Црношрака вдродна војока. У аапоиидеоии се саопштавају и иеки
елемвнши споразума. ДрљевМ! |је поввао припаднике Црногорске народие војеке да ее поноравају наредбама Павла Ђуришића, које ће он
издаваши у н.егаво име и по његавим упутстгаима. У Дрљевићевој заповијести је истакнуто. да је циљ борбе за ксјју се има залагати Црногорска народна војска — уапосггава самасталне црногораке .државе.97
Секула Дрљевић ј е у духу апоразума нредузео иод усташких
власти 1мјере за прихват и емјештагј четничних рањенина и боотесника, док су ко(д Ђуришићегаих јвдиница, које 1су првма договору имале
кааније да се цребаце, аташирани усташни о-фицири ради везе и снабдијевања. 98 Ђуришић је уакоро по закључењу спцразума цредао у
Босанаком Брсду 'усташким властима и Дрљегаићевим људима ',<жо >
.2.700 рањеника и тифуаара, који су затим пр^бачени преко Саве и/
амјештајни у Старо|ј Прадишки. Са њима ј е пагпло и нешто болничког;
осабља и на|јближе радбине .рањених и обаљелих четника.99
*

Чим је сазнао >за аранжман Павла Ђуришића са Свкулом Дрљевићвм, Дража Михаилавић |је 23. марта упушио' распис свим четничним
камацдантмма са тариторије Србцје, у коме !их упозорава да 'је Ђуришић на тајј начин извршио „формашну издају прама народу, краљу и овај каманди". 100 У там ае раапису каже да еу четничке трупе
Црне Горе и Санџака успоатавиле везу аа усташима и да са њима желе |да сара1ђуј;у. Тај цоступак Михаиловић ј е оква1лифиногаао као „чисту издају" З1а рачун црногораког сепаратисте Секуле Дрљевића и упозорио да ће црногарани четници ући у састав Павелићевих снага под
комаидом Свкуле Дрљевића, а да ће четничке јадинице из Србије и
Бооне, коде се налазе у 'саставу Ђуришићввих снага, бити разоружане.
Михаиловић је поивао све своје команданте да пранину радиочвебу
са Ђуришићем, истичући да ће о|д команданата четничких јединица
са територије Србије бити образаван Равнагароки суд 1ко,ји ће Ђуришић^а лишити чина и огласити за издајника. На крају, Михаилогаић је
истакао да ће обагаијестити све сагаезничке комацде да је Пав.ле Ђуришић 1са овсцјим [јединицама .црешао усташама и црногораким сепаратистима.101
Међутим, ни Лагале Ђуришић ни Оекула Дрљевић нијесу имали
илузида у трајност и ианрввост спаразума 1иој|и еу потпиаали.102 Оаназни мотав кајим ее Дрљевић руководио цри ступању у кантакт и пот97 Исто, ЦА—X—484, Дневна заповијед С. Дрљевића Црногорској народној
војсци од 22. марта 1945. (препис Државне комисије за утврђивање ратних злочина).
98 РСУП—Т, Изјава Благоте Бошковића; АВИИ, к. 757, 1—1/2, Изјава др
Сава Башовића од 7. јуна 1945.
99 РСУП—Т, Изјава Благоте Бошковића; П. Цемовић, н. д ј . , 65—66; Басилије Зечевић, Гласник СИДК „Његош", бр. 8, 1961, 87—91, — Зечевић наводи да је том приликом Дрљевићу и усташким властима предато око 800 ти1
фусара и рањеника.
100 АВИИ, ЧА, ВК—В—520/1, Распис Д. Михаиловића О. бр. 309, од 23. марта
1945.
ч* Исто.
102 Приликом потписивања споразума Дрљевић је Ђуришићевим представницима испричао басну о вуку и јагњету, чиме је направио алузију на превару
(АВИИ, к. 757, 1—1/2, Изјава др Сава Башовића од 7. јуна 1945).
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лиаивању апаразума са Ђурипхићвм било ј е разбијање четничке арганиЗације Драже Михаиловића. Његово настоуање да од јединица Павла
Ђуришића ствари авоју вајеку имало ј е за циљ да ое код одређених
фактора, у првом реду код Њемаца, стнори утисак о његовој снази и
аправдаиости њешвог захтјвва з а сепаратну Црну Гору. 103 Павле Ђуришић, пак, !имао ј е оснавии циљ да се 'оолободи рањаника и тифусара
и да се без инцидената са усташким оружаним онагама цреко територцје НДХ што лакше :пребаци у Славенију. Збаг тага није ни растурао
Дрљевићав летак упућен Црнагорокој народној војоци. 104 Али ако ј е
рачунао на иребацивање авај:их јадиница жељезницом 1или другим
превазним средствима до Оловеније, паслије аног расписа у коме га
Дража Михаилавић аглашава за издај^ника — овакако је одустао од
такве томисли.
Слом четника на

Лијевчу-пољу

МЈихаиловићав ракапис од 23. марта изненадио ј е Павла Ђуришића, ко(ји ое чак и 'уплашио од нежељених посљедица. 105 Чим ј е саанао
за распис, Ђуришић ј е снојим јединицама, које оу се наводно жао ®ајока Дрљавића четири дана одмарале у ре^ону Баоанонот Брода, гааре• дио панрет деанам абалам Оаве у правцу Мотајице и Лијевча-поља.
Тиме је практично нренршио' апоразум са Дрљанићвм. 106
У току 31. марта и 1. априла 1све Ђуришићезе јединице и избјеглице прешле су Врбас нод Орпца и стигле у село Разбој на Лијевчу
пољу. У очекивању Врањешевићених и Тешананићавих четнина, Ђ у рпшжћ је овојпм јединицама дао дв1одненни одмор. Трећег априла у
Разбој су отигли курири од Врањешевића и Тешанавића, ноји су Ђ у ришићу јављаши да прикупљају оноје одреде и да ће з а дан-два кренути за Лијевче поље. 107 На сугестију 3 . Остојића, Ђуришић ј е одлучио да се Врањешввић и Тешановић сачекају, чиме ј е неоумшиво1 :пропустио могућност да се благовремено (пребаци гаа Козару.
Када ј е увидио да /је Ђуришић са (јединицама окр-егауо друтим
цравцем, и тиме пренршио' спаразум, ,Дрљенић ј е о томе обавијестио
уоташко вађств!0, а ово ј е наредилО' усташним и дамобрансним јединицама из Бања Луке и Славсгаије ,д:а посједну друм Бања Лука •—Боса/нока Градишка, оцријече даљи продор четника и изврше напад на
1 0 8 Паред тага, Секула Дрљенић ј е на Лијевче поље паслао своч мх.
га „1министра" Душана Кривакапића и некадашњег Ђуришићевог
парламегатара Бранна Дрљ-евића, оа задатном да цриволе четгаике да
АВИИ, к. 757, 1—1/2, Изјава др Сава Башовића од 7. јуна 1945.
Исто.
РСУП—Т, Изјава Благоте Бошковића.
Један од блиских Ђуришићевих сарадника, бивши народни посланик
& Новица Поповић недвосмислено тврди: „Споразум са Секулом Павле је изиграо"
(Галсник СИКБ „Његош", 16, ,1965, 17). Други пак Ђуришићев сарадник, такође
свједок догађаја, Василије Зечевић истиче да је покретом јединица од Брода
према Градишки, односно Лијевчу пољу, Ђуришић хтио да избјегне уговор са
Дрљевићем (Гласник СИКД „Његош", 8, 1971, 89).
107 П. Цемовић, н. д ј . , 72.
108 Исто, 73—74.
103

104
105
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приђу Дрљевићу. По КЈривокапиђу је послата и Дрљевићева „Дневна
заповизеи" од 22. марта и летак иодим се четници обавјешташају да
ј е Ђуришић цреиропио споразум и упозаравају да ће сви ЈОНИ који не
буду поштавали тај |опаразутм бити уништени.109
У зару 4. априла усташе и дамобрани изненада су напали Ђуришићеве снаге. У првам борбеном кантакту са усташима нај:више ј е
страдала Гатачка бригада из састава Херцегавачиог корпуса, која ,је
била прсва на удару. Усташе су упале и побиле њен штаб и пратшу,
укушно 24 аоабе на челу с папам Радојицом Перишићвм.110 Пошто су
се прибрали, четници су успјели да одбацз усташе према друм^/
(Бања Лука — Бас. Градишка). Ђуришић ј е дошао иа вдеју да преговара са' усташима да му дазволе слобадан пролаз у цравцу Козаре,
па ј е у том циљу послао на прегаваре Луку Балетића, Павла Наваковића и Б о ж а ЈОксимавИћа.. Цеђутим, усташе ниј|е!су пристали ни на
какве прегогаоре/11
'
Угаиђајући да нвма другог излаза, Ђуришић данаси одлуку да у
току наредне ноћи 4/5. априла свим расположивим 'снашма нападне
усташе ко'ји су запосјели Друм Бања Лука — Бос. Градишка и домотне се Козаре. У том циљу он издаје оператигану 3!аповије|ст, према
иојој су 1. дивизијја и Романијски корпус добили иадатак да нападну
Тополу и да штите ој еверни бак од цравца Бос. Градишке; Штапски
батаљон, Ђуришићвва и Остај1ићева лична цратња да нападну Шибићев Хан; 5. дивизцја и Харцегавачки карцус |(са Невеоињ1скам и
Гатачком бригадам) да нападну Алаксацдравац и да као претходница
избију напријед, заузму вр-хове Козаре, сузбиј(у евентуалну интервенцију 1партизана са те стране и обезбиједе прихват осталих јединица; уз то, Хе|рцеговачки корпус 1имао ј е да штити лИјвво 1К)рило и бок
главнине, док је 8. дивизија имала да остане као заштитница. 112 На дати знак, све четничке јединице ноћу 4/5. ацрила пошле су на јуриш.
Међутим, усташе су уз помоћ артиљерије и тенкова одбиле четнички
иапад. Пета дивизија ј е постигла само мјертимичан успјех заузевши
и Алвксандровац, а Херцагавачки карпус ј е једини извршио постављени задатак: без гаећих губитака успио <је да пређе друм и стипне на
падине Козаре. 113
У току 5. априла усташе су добиле шојачање и извршиле протавџ напад. Дошло ј е до ошгре борбе, у којој су четници претрцјеши. 01С(ј;етне
губитке али су усташки напад ипак одбили. У таку дана један усташки агаион је надлијетао четиичке једигаице и бацао Дрљавићеве летке,
у кој«ма ј е Ђуришић оптуживан да ј е прекршио епоразум а црногорски четници позивагаи да црифу Дрљввићу да не би „лу)до изгубили
гшаве".114
109 АВИИ, к. 757, 1—1/2, Изјава др Сава Башовића од 7. јуна 1946; П. Цемовић, н. д ј . , 76; В . Зечевић, Гласник СИКД „Његош", 8, 1961, 90.
110 РСУП—Т, Изјава Благоте Бошковића.
111 П. Цемовић, н. д ј . , 73'—74.
112 Исто, 74—75; РСУП—Т, Изјава Благоте Бошковића.
113 Исто.
Ј),
П. Цемовић, Од Подгорице
до Градишке,
Гласник СИКД „Његош", 7,
1961, 76—77; Н. Поповић, Босанска Голгота, Исто, 16, 1965; 18.
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У међувремену, на Лијевче поаве спигли <су Душан КривокашЉ
и Бранко Дрљевић. Они с у усгаоставили контакт са нвкмм четницима
и гаозвали их да о&уставе борбу и приђу :Секули Дрљввићу, уз гаранд^ције да ће уживати пуну слОбоду. На позив Бранка Дрљевића, ком• плетан 1. цук под командом капетана Ивана Јаничића пршпао ј е Секули Дрљввићу. Овај пук ј е одмах пошао у Бос. Градишку, а сјутрадан ,је пребачен преко Оаве ;и упућен у Окучанена одмор.115
Ђуришић ј е 1имао намјеру да (са 'Остаткснм јединица, у току наредне ноћи, 5/6. априла, поново покуша пробој ,к]роз усташке полож а ј е 1на друму Бања Лука —• Бос. Градишка. Међутим, двморализациј а ј е била захватила све четничке јединице, тако да од пробоца 1није
било ништа. 116
У међувремену, шта(б Херцеговачког иорцуса, који се 5. ацриЈла
нашао усамљен на падинама Козаре, послао ј е увече јОДну патралу у
Лијевче поље да Баћовићу и Ћгуришићу поднесе извјештај и тражи
упутсшво за даљи поступак. Оатрола (је усцјела да се пребаци и из
Ђуришићвва штаба ј е дат знак (сигнашним пиштољем) да Херцеговачни корпус настави рад у смислу оперативне заповијести од 4. априла. Пошто се у току ноћи (5/6. априла) на Л,и|јевчу пољу чуло пушкарање, Херцеговачки кцрпус ј е извршио демонстративгаи 1напад у
правцу Александровца, у циљу прихваташа четничке главнине. Али
како усљед демоларизаццје Ђуришићевих јединица те вечери није до~
шл(0 до пробоја, Херцешвачки корпус се поново вратио на падине Козаре. 117 Партизапске онаге, коде су у међув|ремвну отигле на Козару
са циљвм да спријече продор четника тим цравцем, иввршиле су 6..
ацрила напад на авај корпус. Уокоро затим, уеташка артиљерида ;са
друма (Бања Лука — Бас. Градишка) отворила |је на њега (снажну :ватру. Нашавши се у безизлазној ситуацији, Херцегавачки корпус ј е
извршио јуриш у цравцу села Карађорђева. Пробијајући се нроз па,ртизанске, а затим кроз усташке положаје, Херцеговачки корпус је
цретрпио огромне гу1битке. Од диије бригаде (Невесињска и Гатачка)
са око 800 четника свега око 2201 људи уопјело !је да се 1пробије из обруча и прикључи четничко[ј тлавгаини. Остало људотво, на челу с комацдантом иорпуса Милорадом Поповићем, остало 1је на бојишту. 118
У таку 6. априла у чатничкгам јединицама гаа Лијевчу пољу наступило ј е расуло. Под упицајем 1прапаганде Оекуле Дрљевића и његавих вмисара, многе су биле 'Оклане да пођу примјерам 1. пука и да
приђу Дрљевићу. Бидјећи 'безизлазну оитуацију, Павле Ђуришић је
—• по догсвору са Драпппом Басићем, Захаријем Остојићем, Пегром
Баћавићвм, Мирком Лалатавићем и другим истакнутим четничким
вађама — одлучио1 да изабере једну елитну четнгачку (јеДиницу од
некалижо стотина људи и да пакуша да се са њам цребаци гаатраг цреко Врбаса и да 'окране дужно од Б:ање Луке и преко Грмеча, Бихаћа и
даље наставити за Словенију, а да остале јединице, По1крај,иНски национални комитет и избјеглице фиктивгао цриђу Сакули Дрљавићу, с тим
«

В. Зечевић, Гласник СИКД „Његош", 8, 1961, 90—91.
П. Цемовић, н. д ј . , 77.
117 РСУП—Т, Изјава Благоте Бошковића.
118 исто.
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што би и они настојали да се пребаце у Славонију, како би се тамо
ови нашли на окупу.119
Пошто ј е одабрао 500—600 добро нааружаних четника, Ђуришић
се шребацио преко Врбаса, а оотале јединице и избјеплице кренуле су
у Босанону Градишку. У састав Ђуришићеве јеринице ушао је и Милешевски корпус (око __200 људи) под командом Вука Кадајитовића.
Са Ђуришићем су поопли Заха.рије Осто<јић, Петар Баћовић, Мирко
Лалатавић, Драгиша Васић, Миљан Радоњић, Иван Ружић, Бећир Томавић и други истаинутИји четнички афицири.120 Најдамак Бан>е Луие,
Вук Каларитовић се са својим људством одвозио одГЂуришића и окренуо за Санцак, правцом^Влашић-— Враница — Битовња — Фоча.121
Са бројно оојетно смањеним одредам, Ђуришић ј е претао ријаку Врбању и у селу Чалишцу (10. ашрила) састао се с Врањешевићам и ТепЈававићем. Ђуришић и Остојић су савјетавали аво1ј двојици
да црикупе раетуране босанске четничке бригаде и да заједно. са њима крену у Славенију. Врањешевић и Тешанавић су изразили елагање еа ташшим предлогом, али њихави четници нИјасу хтјели из својих
села.122
Ђуришићев одред је, затим, поново пријешао- цреко Врбаса, код
Гсрњег Шехера. На друму Бања Лука — Мркоњић Град њега су 17_.
априла пресрели усташни ганерал Метинош и Душан КривокапЉ,
који су нооили поруку Секуле Дрљевића и усташа да се Ђуришић
врати у састав своје војоке и да им се гарантује слббодан пролаз преко хрватоке теритарије. Као противуслугу, пошто су биле почеле црипреме и за павлачење усташа, Метикош ј е од Ђуришића, Ваеића и
Остојића тражио обећање да „нацианалне" снаге које су се налазиле
у Словенију неће ометати повлачење усташа, а уколико дође до успостављања контакта с англо-америчним трупама да их иод њих узму
у заштиту.123 Четнички' офирири су стекли утисак да представници
усташа и Секуле Дрљанића товоре ;иснрено и били су снлони да прихвате њихове услове, тим прије што ее нај1већи број Ђуришићевих
четника ионано налазио код Дрљевића. Са Метиношам и Д. Кривокапићем пошли су у Бању Луну Петар Баћавић и Бећир Тамовић, са
циљам да се потпуније информишу о усташко-дрљевићевоким предлазима. Они су се из Бање Луке вратили 21, ацрила, па су Ђуришића
и његаве најближе сараднике обанијјестили да еу у Загреб на преговоре далазиии и представници Драже Мижаиловића и да 1Су четничке
снаге око њега ;крануле еа Ђурипшћам у правцу Хрватаке и Славеније 124 Ђуришић је послије тота покупгао да уопоСтави рари>о-(везу с
Д. Михаилавићем, али у таме није уапио.
Истага дана када су се Баћавић и Томовић вратили из Бање Луке, на Ђуришићвве снаге, на камугаикацији Мркоњић Град — Бан>а
Луна, напале с ујединице НОВЈ и пресјекле им павлачење у цравцу
ријеке Сане. Одмах паелије авог гаапада, Ђуришић ее састао у Горњам
Шехару са Дрљевићегаим емисарам Душаном Кривокапићем, с козим
119
120
121
122
123
118

Исто; П. Цемовић, н. д ј . , 78—79.
Исто.
П. Цемовић, н. д ј . , 79.
Исто, 80.
Исто, 80—81.
и с т о .
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се налазио от Браико Дрљенић. Том тршшкхт он ј е још једном добио
увјеравања да ее шему и његавим људима неће ништа лоше десити.12-5
Напакон послије таг обећаша, а уииђајући да му ј е ,марш у !пранцу Бихаћа анемогућвн, Ђуришић је адлучмо да панаво пошаље Петра Баћовића у Бању Луку, да Метикошу саопшти да шрихватају усташке и
Дрљенићеве предлоге. По"павратку П. Баћавића, Ђуришић се са својам јединицам првно Бање Луке упутио у Стару Прадишку, гдје су се
налазиле остале његаве онаге, које су већ биле ступиле под номанду
Сакуле Дрљевића. 126
Послије повратка Б|Ошка .Кастића из Бооне била ј е црекинута
радионвеза између Павла Ђуришића и Љотића. Пошто су биши обавијештени да је Ђуришић са својим кшагама, крвнуо у цравцу Словеније (већ догаварвним правцем првко Бихаћа), ЈБотић, Ђујић и Јевђевић су одлучили да један дио ово^их онага пошаљу на ријвку Купу,
са задаткам да успоставе везу с Павлом Ђуришићем и (прихвате њепаве онаге. У том циљу у правцу Купе, око 10. априла, паслагаи су 2,
3. и 4. пук Српоког добров1ољачкаг карпуса под командам начелника
штаба карпуоа потцукавника 'Таталавића и један дио Јевђвнићевих
четника на челу с капетанам Цаканићем.127 Ове онаге су се сукобиле
с дјеловима Четврте армије НОБЈ. Дак су Јввђевићеви четници на
челу с капетаном Џаковићем уокрра напустили б^рбено паприште, снаге |СДК су уапјеле да дођу до Купе, али даље нијесу могле. Претрпјенши велике ^убитке, послиде нраћег времена оне су примор-ане да се
враћају првко Љубљане, ,али |НИјесу услјеле да се прикључе својоо гиавнини иаја ! је остала, у Словеначком цриморју, већ су се заједНо са
слованачким домобранима пребациле у Аустрију, Тдје су их саввзничке британоке снаге зарабиле и предале јеДинмцама Југослсввноке
армије. 128
Погубљење

Формирање
Црногорске
народне
војске.
Павла Ђуришића
и његових
најближих

—
сарадника

Четничке јединице и избјеглице, које еу се послије параза на
Лијввчу пољу предале 8. ацрила (Оакули Дрљевићу, омЈјештвне су у
каса|рну у Отарој Градишни. Њима оружје није одузимано, али су
касарну чувале усташке снаге с артиљеријом и твнкавима. 129 Десетог
априла Стару Градишку ј е посјетио Секула Дрљев^ић. Он ј е Том приликом чагницима и избјеглицама одржао товор и позвао их да буду
вјерни „1самостал1но(ј Црној Гари", оба^јештавајући их истанремено
да су „самосталност Црне Гаре признале дније силе: Њамачка и Х|рватока". 130 Дрљевић их ј е назвао да наставе борбу цротив народноослабодилачкаг накрета, али под сепаратистичкам заставом, уз ослонац
на усташе. 131
125

Ист01

82.

V® Исто.
127 Бор. М. Карапанџић, Грађански

128 исто, 418.

рат у Србији,

412—414.

ј 129 рсУП—Т, Изјава Благоте Бошковића
(нерегистровано); Н. Поповић,
Босанска
Голгота, Гласник СИКД „Његош", 16. 1965, -20.
130 Н. Поповић, н. д ј . , 21.
119 Исто .
546

4

Одмах након Дрљевићева говора приступило се формирању ЈЈјриогороке народне војске, по узору на формацију из времена старе црногорске државе. Укупно су формарне три бригаде, (односно јеудна дишгаија. У састав 1. бригаде, која ј е добила назив „Вук Мићуновић",
ушло је људство четничког пука Ивана Јаничића, који је први пришао Дрљевићу. Остале двИје бригаде добиле су називе „Бајо Пивљаиин" и „Никац од Ровина". За њихаве команданте постављени су Душан СтојановЛ, чиновник Министарства финансија ,НДХ и Дрљевићав пошитички присталица, и инж. Душан Павловић, члан Ђуришићеве делегаци)је која је водила (претоворе са Дрљевићем и који ј е након
потписивања споразума остао у Загребу. За команданта оперативних
јединица постављан ј е Бошко Аграм, припадник Црногорске федералистичке странке, а у тарвој половини 1942. године сарадник Б а ј а Станишића. Врховну команду над Црногороком народном војском Секула
Дрљевић ј е задржао за себе.
Црногор'ска народна иојска је нанон формирања пребачена из
Старе Градишке у рејон Карловца, вдје ј е у тактичком погледу каа и
у погледу снабдиј евања стављена под каманду 2. и 5. Уеташког
збара.132
Приликом спровођења војне арганизације, специјална Дрљевићева Иамисија ј е приступила одбиру људства. Официри и четници из
других краЈвва земље одвојени (су и предати усташама. Од тога су
поштеђени само Херцегавци, пошто су третирани као и Цриогорци.133
Један број четника са територије Србије такође ј е избјегао да буде
предат усташама, пошто је, по наговору црногораких четника, изјавио
да је из Црне Горе.134 Оофицири и остале четничке старјешине, из
Црне Горе и Херцеговине такође еу били одвојени од осалог људства и
смјештени у посебним цросторијама. Дрљевићева комисија је затим
приступила њихоиам 1оаслушавању. Они официри или истакнутији чланави бивших грађанских партија који еу били експонирани као' изразити непријатељи црногорских федералиста, односно еепаратиста, та<кође су цредати усташама. 0|стали пак четнички официри и сарјешине„ који еу били примљени у Црногорск|у народну војску, морали су
претходно> потписати текст заклетве „Независној Црној Гори".135
По повратку у Загреб, Дрљевић је"17. априла упутио Црногорској
нарадној војсци праглас у коме ј е изложио свој политички програм,
у чијој је оснави борба пратив Нове Југаславије, као и против четника
Драже Михаиловића, а за стварање „државне слободе Црне Горе".
Проглас позива припаднике Црногорске народне војске да ее боре
против сваког уклапања Црне Горе у билокоду „московску губернију",
истичући да је њихов ратни циљ извојевање црногорске државне слободе.136
132 Исто; Р. Пајовић, Политичка акција Секуле Дрљевића,
времену повијест, 1, 1071, 87—88.
133 РСУП—Т, Изјава Благоте Бошковића (нерегистровано).
134 П. Цемовић, н, д ј . , 84.
135 РСУП—Т, И з ј а в а Благоте Бошковића (нерегистровано).
139 АБИИ, ЧА, ЦГ—П—131.
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У дневној заповијести од 28. априла 1945. тодине, приликом предаје Црногорској народдод војсци нове зајставе (црвена, црна и зелена
боја), Дрљевић ј^е истакао да ј е црногороки народни идеал слободна
Црна Гора и да ј е т» ратни циљ његове војске. 137
За разлику од осталих четничких јединица које су непосредно!
послије пораза на Лијевчу пољу пришле Секули Дрљевићу, усташе
су четничку групу на челу с Павлом Ђуришићем, која се касније
предале, одмах раз^оружају. Свакако су то урадиле са знањем Секуле
Дрљевића, а како изгледа и на његову сугестију.^ИПоново- је формирна комиеија која ј е саслушавала Ђуришића и његову групу. Павле
Ђуришић, Захарије Остојић, Петар Баћовић, Драгиша Ваеић, извјестан
број чланова четничкот Национално-г комитета за Црцу Гору и гоггово
сви официри К0'ји ,су се по1слије Лијевча поља налазили у Ђуришићевој
.групи — укупно око! 150 људи — упућени су у логор у Јасеновцу, гдје
су их усташе побили.139
Још у тоиСу ф ' 0 р м и р а њ а Црвогорске народне војоке почео' је транспорт црногороких избјеглица у правцу СловеЦије. Ускоро' затим и?
Црногорока народна војока, заједно! са усташама, под притиско-м јединица Југоеловвнске армије била гје принуђена на повлачење и истом
правцу. Највећи број црногорских четника, односно' припадника Црногарске народне војске, као и избјеглице, капитулација Њемачке затекла ј е у Словенији, гдје им је била пресјечена одступница, У о.шцтем
метежу и расулу које је том приликом наступило, четници су побили
Дрљевићеве функционере и присталице, жао Душана Кривокапића,
Душана Павловића, Бранка Дрљевића, Богића Булатовића и Друге.
Четничка кама је стигла Секулу Дрљевића и Бошка Аграма чак у
Аустрији (првог у Јуденбургу, а другога у Клагенфурту)140 Тако су
се угасили и посљедњи остаци црногорских сепаратиста.
ЗбацИвањем сепаратисТичке команде црногорски: чепници су нокушали да поново колико-толико' успоставе авоју организацију, па је
команду н-ад остацима четкика преузео Васо Вукчевић. 141 Та мјера,
међутим, није више имала за циљ успоатављање четничке власти,
већ покушај да се иоле организовано' повуку у иностранство. Око хиљаду четника успјело ј е да. се пребаци у Аустрију, али су их Британци вратили и предали једииицама Југословенске армије.142 Како- се
рачуна, света око 150 црногорских четника усцјело је да емигрира.143
ДиО' избјеглица који ј е преживиО' тифус и друге недаће и когји је
успио да стигне до ЗиданЈог Мо|сТа заробљен је и враћен у Црну Гору.
137 Исто, ЦГ—П-Н132:.
138 р с у п — Т , Изјава Благоте Бошковића (нерегистровано); П. Цемовић, н.
д ј . , 82—85.
139 П. Цемовић, н. дј., 85—87. — Према четничкој верзији, Ђуришић је са
неколико најближих сарадника жив спаљен. Исто мишљење заступа и X. Нојбахер (8опс1егаиЛга§ биЛоз! 1940—'1945, 185).
140 Н. Поповић, н. дј., 23; П. Цемовић, н. дј., 87; АВИИ, к. 757, 1—1/2, изјава
др Сава Башовића од 7. јуна 1945.
141 Н. Поповић, н. дј., 24.
142 П. Цемовић, н. д ј . , 87.
144 Н. Поповић, н. дј., 26.
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Извјестан број четника, претежио млађих, упућен ј е у јединице Ј у ш словенаке армије. ОсТатак ј е в|раћен у Црну Гору, гдје су му судили ј
војни и трађански судови, док ј е један број истакнутијих четника л и - ј
квидиран још у Словенији..
Група санџачких четника под командом Вука Калајитовића која
се одвојила од Ђурншића код Бања Луке (у првој половини априла)
успјела је, након готово једномјесечног марша, да стигне на подручје,
планине Златара, али ј е ускоро разбијена и'уништена. Њен командант,
Вук Калајит, након шдину дана одметништва, такође је ликвидиран.
^
Тако је напоредо са кзјслобођењем земље, четничка ррганизација
у Црно ј Гори унихптена.
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3АКЉУЧАК
Четнички и федералистички, односно сепаратистички, покрети
окупљали су готово' ове контрареволуционарне онаге у Црној Гори у
току народноо1слободил1ачног рата 1941 — 1945. шдине. Они у извјесном
смислу представљају наставак одређених тежњи грађанског друштва
у нашој земљи између два рата.
Оне онаге које с у између два свјетска рата биле носиоци великосрпске идеологије отупиле су у четничк!и покрет Драже Михаиловћа, који ј е стајао на монархистичким, великосрпским и дакако класним позицијама и којему ј е оонавна тежња била да /стари поредак сачува од револуциогаарних промјеца којима ау тежиле широке народне
масе предвођене Комунистичком партијом Југославије.
Основ,не снаге које еу носиле четнички покрет биле су: официри
бивше Југословеноке водске, реакционарни грађански политичари и
конзерватизгаи интелектуалци претежно старије и средње генерације, а затим остаци апарата старе власти — државни чиновници, ж а н дармерија, финанси, припадници грничних јединица. Покрет се ослањао на средње еељаштво, а дијелом и на избјеглице, које су, да би
одржале егзистенцију, биле принуђене да прихвате • Окупаторску пуШку и егупе у антикомунистичку милицију, а послије организовања
четничког покрета прилазе њему. У пОчеТку су четНици лажном пропагандом усцјели да заведу и један дио ситнвг сељаштва, али их ј е он
касније увидјввши њихов прави лик, напустио.
На чело федералистичког покрета у Црној Гори, почтеком II
свј етског рата, сгале су сепаратистичке снаге из крила Црногорске
федералистичке транке, које су и између два рата испољавале активност на разбијању хштегритета југо^словенске државе. Због тога ј е
овај покрет у тску рата имао елементе и сепаратизма* под окриљем
фашистичке Италије, и федерализма, у оквиру буржоаске Југославије, — зависно од политичких прилика и љуДи. који су се налазили
на његовом челу. Покрет 1оу у оснОви сачињавали стари конзервативни
политичари, високи функционери краља Николе и дио' официрскога
кадра бивше црногорске војске, Он се ослањао на дио незадовољних
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ељачних маса, присталица Црногороке федералистичке странке. Пра струја у Докрету, екстремне десничароке снаге, које су радиле на
ггцјепљењу Црне Горе, није имала присталица, тако да је њен основни
слонац био фашистички окупатор. Друга пак струја сепаратиота, коа ј е била у опозицији према првој, водила умјерепију политику и
ристајала на гаарадЈБу с извјеоним снагама у четшичном покрету,
г спјела ј е да придобије један дио оељачких маеа, прије све,га у Ка•унокој, Ријечкој и Црмничкој нахији, а један дио и у подгоричком,
сикшићком и колашЈноком срезу. Ова етруја имала је нешто пристагица и у традовима (Цетиње, Подгорица, Никшић).
Послије апридског слома у Црној Гори су наступиле општа посетња и дезорганизација у политичком и економском животу земље.
^парат старе власти дијелом ј е престао да функционише, а дијелом
е ставио у службу окупатора. Грађаноке партије су се распале, а њи:ово вођ1ств(о се па(сивизирало, не испољавајући никакаћ политички С Ј & В .
!епаратис1тички дио вођства ЦФС, незадовољан положајем у Краљевини
'угославији а живећи у илузи|јама да ће под окупатором м|оћи да оетва>и евоју политичку идеју о васпостављању независне црногорске дркаве, поздравио ј е улазак онупатороких трупа, назвавпта тај чин „осгобођењем" црногорског народа. Ова група сепаратиата представљала
е главни ослонац окупатора у формирагњу прве квислиншке власти
I уопште у реализацији италијанске политике у Црној Гори. Најпо'пунији израз окупаторске и сепаратистичке сарадње, и ецреге био је
Хетровданаки сабор (12. јула 1941), на коме је прихваћена декларациа о проглашењу „суверене" и „независне" Државе Црне Горе у обшну уставне монархИје и везивање њене еудбине за фашистичку Иташју. Та окупатор1ско-сепаратистичка творевина, међутим, живјела је
гвега један дан. Већ сјутрадан (13. јула) црногорски народ је масовним
лстанком анулирао одлуке Петровданског сабора.
У данима окупацИје К П Ј ј е била једина општејугословенЈска пазтија која је, упркос територијалном комадању Југославије, остала јецгцствена и сачувала континуитет у раду. Партијока организација је
>д првих дана онупације отпочела припреме за оружану борбу против
жупатора. У духу генералне линије КПЈ, угавојене на мајском савјечзвању (1941. године) она је настој ала да се повеже са припадницима
>ивших грађанских партија у циљу обезбјеђивања њихове подршке и
:тварања широке платформе за борбу против окупатора. Она је нагтојала да за борбу протрш окупатора придобије и активне официре
јивше југасловенске (војоке, којих је у Црнод Гори било неколико стотина. Чланови бившег вођства и ве-ћина припадника грађанских паргија одбили су позив КПЈ, с мотивацијом да треба чекати док се ветаке силе међусобно обрачунају.
И поред тога штО' су припадници грађанских партија одбили по],ршку ослободилачкој борби, акције герилских одреда муњевито су
грерасле у општенародни устанак. Масовноет устанка и велики успје:и устаника утицали -су на припаднике бивших грађанских партија да
:е више не држе по кгграни, па су почели да се групихпу и да се при-

друзнуј'у устаницима у жељи да поврате изгубљени престиж и — уколико то буде м<агуће — изолу(ју камунисте од иародних маЈса. У мјестима гдје К П Ј ниј е имала ј ачаг утицај а на масе ккхнтрареволуциокарне грађанске снаге су већ тада иступале против руководства устанка, односно
КПЈ. Уотаничко' руководство је ипак прихватило сарадњу свих грађанских снага, иако оу се оне добрим дијелом еамо привидно изјашњавале за борбу против окупатора, омогућивши им да заузму важне позиције у устаничким војним и политичким рукаводствима. У војним
комитетима и устаничким штабовима налазио се велшаи број официра бивше југословенске војске, а у органима устаничке револуционарне власти био ј е и приличан број припадника бивших грађанских партија. Међутим, напоредо с појавом јачих анупаторских снага у току
непријатељоке офанз^иве против устаника (јул — август, 1941), конТраревОлуционарне грађанске снаге онрећу леђа устанку, напуштају
устаничка руководства, по>чињу да ;с окупатором склапају разне политичке аранжмане, формирају одборе „народног спаса" и пружају
окупатору директну подршку у борби против народноаслободилачног
покрета. Подстаннути пропагандом и активношћу грађанских политичара, поједини активни официри бивше југославенске водске који
су камандавали устаНичким јединицама, дезертирали су с фронта, што
ј е дав1одило до деморализације и раСпада у неким од тих јединица.
Они с|у напустили и среске устаничке војне комитете.
И сепаратистичке |снаге су ггруж1иле цомоћ окупатору у борби
против уотаника, мада је она била мање значајна, у првом реду због
незнатног утицаја сепаратиста на масе.
У борби цротив народноослободилачког понрета окупатор се није више О1граничавао на оарадњу са сепаратистима, као што је то радио
до устанка, већ ј е насТојао да оствари што патпувију сарадњу и ,са
великочрпЈоки оријентисаним контрареволуцианарним групама, ко>је
су и саме иешхшаћале тежњу, у томе смислу. Ослањајјући се на ове
снаге, окупатор ј е организОвао квислиншку власт у виду 1сресних начелстава и општиНоких управа. Од представника контраревалуционарних грађаноних снага фармирана су извјеСна политичка тијела, која
су названа вационални одбори. Упоредо са организовањем цивилне
квислиншке власти, окупатор је организовао и антикомунИстичку милицију, иаја ј е имала улагу помоћних окупаторских војних јединица.
ИзвјеСне конрареволуционарне грађаноке снате почињу да се
организују против народноослободилачког покрета и на другој основи. Крајем љета 1941. године поједине групе активних официра бивше југоСлованске вајске форМирају овоје, тајне организацИје, које
представљају прве зачегке ч е т н Ј п п т в а у Црној Гори. Њихов основни
Циљ био ј е да не дозволе формирање никакве друге војне 1ни политичке организације која би вршила напад на окупатора и да сцријече
с в а к у револуционарну активност до повратка легалне владе, „када
јој предати власт".
Официрске групе и друге нонтрареволуционарне снаге успјеле
су током јесени 1941. године да успоставе везу с Дражом Михаилози567

сељачких маса, иристалица Црногорске федералистичке странке. Прва сггруја у локрету, ексгремне декзничароке сиаге, које су радиле на
отцјепљењу Црне Горе, није имала присталица, тако да је њен основни
ослонац био фашисгпички окупатор. Друга гвак струја сепаратиста, која је била у опозицији према првој, водила умјеренију политику и
пристајала на сарадњу с извјеоним снагама у четничиом покрету,
успјела ј е да придобије један дио оељачких маса, прије свега у Катунској, Ријечкој и Црмничкој нахији, а један дио и у подгоричком,
никшићком и колашћском срезу. Ова струја имала је нешто присталица и у [градовима (Цетиње, Подгорица, Никшић).
Послије априлског слома у Црној Го.ри су наступиле општа пометња и дезорганизација у политичком и економском животу земље.
Апарат старе власти дијелом ј е престао да функционише, а дијелом
се ставио у елужбу окупатора. Грађаноке партије су се распале, а њихово вођ(ств1о се пасивизирало, не испољавајући никакав политички свав.
Сепаратистички дио в1ођст)ва ЦФС, незадовољан положајем у Краљевинм
Југославији а живећи у илузи|јама да ће под окупатором моћи да оствари своју политичку идеју о васпостављању независне црногорске државе, поздравио ј е улазак онупатороких трупа, назвавши тај чин „ослобођењем" црногораког народа. Ова група сепаратиста представљала
ј е главни ослонац окупатора у формирању прве квислиншке власти
и уопште у реализацији италијанске политике у Црној Гори. Најпотпунији израз окупаторске и еепаратистичке сарадње и ецреге био је
Петровданоки сабор (12. јула 1941), на коме је прихваћена декларациј а о проглашењу „суверене" и „независне" Државе Црне Горе у облину уставне монархИј е и везивање њене еудбине за фашистичку Италију. Та окупаторско-сепаратистичка творевина, међутим, живјела је
свега један дан. Већ ејутрадан (13. јула) црногорски народ је масовним
устанком анулирао' одлуке Петровданског сабора.
У данима окупацИје К П Ј ј е била једина општејугословенска партија која је, упркос територијалном комадању Југославије, остала јединствена и сачувала континуитет у раду. Партијска организација је
од првих дана онупације отпочела припреме за оружану борбу против
окупатора. У духу генералне линије КПЈ, угавојене на мајСком савјетовању (1941. године) она је насто>јала да Се повеже са припадницима
бивших грађанских партија у циљу >обезбјеђивања њихове подршке и
стварања широке платформе за борбу против оиупатора. Она је настојала да за борбу против окупатора придобије и активне официре
бивше југословеНске војске, којих ј е у Црној Гори било неколико стотина. Чланови бившег вођства и већина припадника грађанских партија одбили ,су позив КПЈ, е мотивацијом да треба чекати док се велике силе међусобно обрачунају.
И поред тога што> су припадници грађанских партија одбили подршку ослободилачкој борби, акције герилских одреда муњевито су
прерасле у ошптенародни устанак. Масовноет устанка и велики успјеси устаника утицали су на ггрипаднике бивших грађанских партија да
се више не држе по страни, па су почели да се групипгу и да се при552

дружЈују устаницима у жељи да поврагге изгубљени престиж и — уколико то буде могуће — изолу(ју комунисте од народних маса. У мјестима гдје К П Ј нијеимала јачат утицаја на масе конграреволуциокарне грађанске снаге су већ тада иступале против руководства устанка, односно
КПЈ. Устаничко руководство је ипак прихватило сарадњу свих грађанских снага, иако су се оне добрим дијелом само привидно изјашњавале за борбу против окупатора, омогућивши им да заузму важне позиције у уставичким во-јним и политичким руководствима. У водним
комитетима и устаничким штабовима налазио се велик!и број официра бивше југословенске војоке, а у органима устаничке револуционарне власти био ј е и приличан број припадника бивших грађанских партија. Међутим, напоредо с појавом јачих окупаторских снага у току
нецрцјатељоке офанз!иве против уотаника (јул — август, 1941), контраревОлуционарне грађанске 1снаге оирећу леђа устанку, напуштају
устаничка руководства, почињу да с окупатором склапају разне политичке аранжмане, формирају одборе „народног спаса" и пружају
окупатору директну подршку у борби против народноослободилачког
покрета. Подстакнути пропагандом и активношћу грађанских политичара, поједини (активни официри бивше југословенске восјоке који
су командовали устаНичким јединицама, дезертирали су с фронта, што
је доводило' до деморализације и раСпада у неким од тих јединица.
Они су напустили и ереске устаничке војне комитете.
И сепаратистичке |снаге су пруж!иле помоћ окуштору у борби
против уотаника, мада ј е она била мање значајна, у првом реду због
незнатног утицаја сепаратиста на масе.
У борби против народноослободилачког покрета окупатор се није више О1граничавао на оарадњу еа сепаратистима, као' што је то раудио
до устанка, већ ј е насТојао да оствари што потпувију сарадњу и са
великОфДски оријентисаним контрареволуционарним групама, које
•Су и саме испољ1а1вале тежњу, у томе смислу. Ослањајјући се на ове
снаге, окупатор ј е организовао нвислиншку власт у виду (среских начелстава и општиНоких управа. Од представника контрареволуционарних трађанских снага формирана су извје1сна политичка тијела, која
су названа национални одбори. Упоредо' са организовањем цивилне
квислиншке власти, окупатор је организо!ваО' и антикомунИстичку милицију, 1која ј е имала улогу помоћних окупаторских војних јединица.
Извје1сне конрареволуционарне грађаноке енате ггочињу да се
организ|ују против народноослободилачког покрета и на другој основи. Крајем љета 1941. године поједине групе активних офгшцра бивше југоСловенске в'ој[С1ке форМирају овоје, тајне организацИје, које
представљају прве зачетке четништва у Црној Гори. Њихов основни
циљ био ј е да не дозволе формирање никакве друге војне 1ни политичке организације која би вршила напад на окупатора и да спријече
сваку револуционарну активност до повратка легалне владе, „када
јој предати власт".
Официрске групе и друге контрареволуционарне снаге успјеле
су током јесеви 1941. године да успоставе везу с Дражом Михаилови553

ћем, који ј е одмах затим наименовао четничко руководство у Црној
Гори на челу с генералштгабним мајором бивше југословенске војске
Ђорђијом Лашићем. Успостављање везе с Д. Михаиловићем и упутства емигрантске владе добијена преко Радио-Лондона и другим каналима подстакли су ове снаге на већу активност. Оне су током јесени покушале да организугју своју „Народну војску", као противтежу
партизанским одредим>а, али без успјеха.
Окупатор свим силама наетоји да ојача фронт контрареволуције,
па пушта из интернације официре, државне функционере и друге чиновнике, од којих очекује, а највећим дијелом и добија, подршку против ослободилачког покрета. Он такође предузима мјере да унитаристе и сепаратисте помири и зближи 1на заједничкој платформи борбе против НОП-а.
Развитак међународних војних и политичких догађаја крајем
1941. године подстанао је југословенску емигрантску владу да пружи
ефикаенију помоћ и подршку четничком покрету Драже Михаиловића. Она ј е народноослободилачни покрет осудила као авантуру и насиље и проглаоила га за илегалан, а четнички покрет прихватила као
општејугословенски и његове припаднике проглаеила за Југословенску
војску у отацбини. Емигрантска влада производи Михаиловића у чин
генерала и поставља га за министра војске, а напоредо еа тим четничком покрету обезбјеђује савезничку подршку и материјалну помоћ.
Све те мјере, као и иропаганда. преко британаног радија и свих других расположивих средстава значиле су прворазредан допринос развитку четничке организације.
Подршка југословенске владе и западних савезника и његово
прихватање за опуномоћеног представнина у земљи, као и повлачење
партизанаких снага из западне Србије,, подстакли еу Дражу Михаиловића да отворено и одлучно- почне да иступа против народноослободилачног покрета и у другим крајевима земље. У његовим планов!има Црна Гора се нашла на веома важноме мјесту.
Срединбм децембра 1941. године Михаиловић је у свој иггаб хитно позвао капетана Павла Ђуришића, једног од, својих команданата
у Црној Гори, па му је дао> разва пиемена и усмена упутства, наређења
и други пропагандни материјал, као и извјесну количину новца за
потребе четничке организације у Црној Гори. Он му де тада наредио
да одмах приступи учвршћивању организације и што. прије отпочне
борбу проггив народноослободилачког покрета. Ђуришићу и оеталим
четничким комаидантима у Црној Гори Михаиловић ј е послао писмено наређење, издато у име југословенске владе, да ее у четнички покрет1 мобПлхпЦу сви активни и резервни официри и подофицири и
уопште сви војни обвезници, с упорозрењем да ће свако ко се не одазове овом наређењу бити ематран војним бјегунцем и да ће му се судити ПО' ратним законима бивше југословенске војске. Тај докуменат је
имао велики значај за приступање четничком покрету ширих народних елојева, и не само њих, јер је иза њега стајала летотимна влада
ксхју су признавали, подржавали и потпомагали еавезници.
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Почетком 1942. године ужурбано се ради на организовању четничних јединица у сјеверном дијелу Црне Горе. Ђуришићу и Лашићу прилазе гогшво сви акггивни официри и подофицири са тога терена, затим припадници жандармерије и полиције, чиноинички апарат старе власти, грађански политичари и конзервативни интелектуалци, као и добар дио1 сељаштва и комплетна антикомунистичка милиција са подручја беранског и андријевичког среза, Окупатор је четницима пружио помоћ у наоружању, Исхрани и на друге начине. Честим бомбардовањем насеља из ваздуха и артиљеријских оруђа и пријетњом репресалијама окупатор је присиљавао сељаке да ступају у
четничку организацију.
РуковоДство' НОП-а је покушавало да преговара са вођама четничког покрета и да их одврати од започетог посла, али су они то енергично одбили, јер је у упутству које су добили од Драже Михаиловића стајало да са партизанима не смије бити нИкакве (сарадње.
Већ у другој П0Л01ВИНИ јануара 1942. Ђуришићеви и Лашићеви
четници, ослањајући се на окупаторске гарнизоне у Андригјевици, Беранама и Бијелом Пољу, ступили су у оружани суиоб 1са НОП-ом, нананијевши му на самом почетку неколико озбиљних пораза. Покривазући. се еауторитетом лештимне владе, користећи се атрибутима легалне
југословеноке војске у отаџбини, издашно поматан и од савезника и
од окупатора, четнички покрет је релативно доста брзо успио да стекне позиције у великом дцједу Црне Горе. Уз наведено', на руку су
му ишли и тешке исцрпљујуће борбе које су водили боргцг НОП-а и
тешке материјалне прилике, а поаебно глад, која је почела да хара у
њиховим редовима, као и тзв. лијеве грешке НОП-а, које су четници
веома умјешно користили у својој пропаганди. Уза све то. у првим
борбама против четника борци НОП-а нијесу показивали довољно
енергично^сти, у првом реду због тога што> већином нијесу жељели
грађански рат. Руководство НОП-а извршило је реорганизацију јединица и од пробраних бораца формирало /ударне јединице, спремне
да изврше ;сваки задатак, у црвом реду против четника.
ј,

У марту окупатору полази за руком да створи четничко-сепаратистичку коалицију, која представља значајан корак у јачању контрареволуционарног фронта. Под притиском удружених окупаторских и
четничкснсепаратистичких (онага, партизанске јединице су средином
јуна 1942. биле принуђане да се привремено повуку из Црне Горе, а на
терену остају партизански комитети и мање партизанске групе.
Полије повлачења партизанскИх снага приступило се коначном
регулисању односа између окупатора, с једне, и четнина и сепаратиста,
с друге Стране. Споразумом између команданата свих колаборационистичких снага (Блажо Ђукановић) и италијанског гувернера формирана Су три летећа одреда, од којих су два била четничка, а један сепаратистички. О шиховом издржавању (старао ое окупатор. Јединице кој е нијесу ушле у ове одреде протлашене су за „народну сељачку милицију". Према споразуму, окупатор је имао да успостави „ред и мир"

у градовима, а четници и сепаратисти у селима (сваки на својој територији).
Окупатор и колаборационисти завели су нев^иђени терор над при^падницима и присталицама НОП-а, као и њиховим породицама. Читава територија Црне Горе била ј е прекривена затворима, логорима и
губилишТима. МНОЈШ родољуби су цресудом окупатораких и четничких
судава, или и без икакве пресуде, послати у смрт.
Савезнички успјеси крајем 1842. године, а посебно у Африци, подстакли ау четничке вође на закључак да ће убрзо доћи до1 искрцавања на европако копно1, при чему ће Италија морати да испадне из рата.
У вези с тим четцичко вођство је донијело план да се у италијанско^ј
окупационој зони, а пооебно- у Црној Гори, (изврше припреме за прихват савезника и отварање тзв. „другог фромта". Тај чудовишни план
ј е као основни услов за ту акцију предвидио ликвидирање на овом
простору тзв. унутрашњих непријатеља, у које су спадали припадш1ци НОП-а, црногорски еепараТисти и Муслимани. У вези с тим планом
четници еу предузели х а ј к у против партизанских група у Црној Гори, успјевши да линвидирају око 200 бораца, а затим су извршили д р ЈдадмЈнад муслиманским станавништвом у бјелопољаком и пљеваљоком
срезу и дијелу источне Босне.
Четници Дра!же Миха1иловића су узели учешћа у њемачко-италијанским зимским операцијама против НОВЈ, које 1су завршене битком на Неретви. Четничко вођство ј е рачунало. да ће за ову акцију
моћи да ангажује добровољце. Међутим, због терора над припадницима и присталицама НОП-а, и народом уопште, и оТворене сарадње са
окупаторо(м, четници су били изгубили позиције у народу, такО' да су
не само појединци него и читаве групе напустиле њихове редове. Због
тога ј е четничко вођство било принуђено да мобилише људство' за поход на. Неретву. У бици на Неретви четници еу доживјели тежак рге
само војничми него и политички пораз, од кога се практично никад виШе нијесу могли опоравити.
Током љета 1943. долази до промјене односа према чегницима и од
стране окупатара и од стране савезниКа. Због реалних изгледа да се савезници искрцају на Балканско полуострво, окупатор ее плашио мо^гућности да им четници у том случају приђу, па зато приступа њиховом
дјелимичном разорзокавању и интернирању. Савезници су тамође били
пЈр1инуђен!и да им због сарадње еа окупатором прво откажу помоћ, а временом и другу подршку, а да НОП признају као једину ратујућу шагу
против окупатора у нашој земљи. То ј е код четника изазвалО' тоталну
деморализацију и беоперспективнаст. Показало се, заправо1 да четништво у Црној Гори није имало карактер једног ширег идеолошког покрета, па према томе Није себи ни могло етвирити 1аолидну базу без сслонца или на окупатора или на еавезнике. Он је у ствари више представљао милитаристичку организацију, крајње реакционарну, искључиво
анггикомунистичког карактера, чији је основни циљ био рестаурација
монархије. Због тога је разумљиво што четничка организација у Црној
Гори није могла ухватити чвршћи коријен. Истина, њене еу снаге не556

када биле ггриличио бројке, али та бројност није била израз идеолошких побуда, већ прије свега посљедица терора окупатора, а затим
и самих четника — поред тога што ;је један дио тих људи и то- не мали
четничкој организацији приступио искључиво зато да би сачувао егзистенцију, своју и својих породица.
Да би колико-толико преодољело насталој :кризи и да би удовољило' жељама и народних маса и (савезника, четничко1 руковоДство
препоручује да се избјегава отворена сарадња са окупатором, али је
то за четнике у Црној Гори практично било неизводљиво. Без ослонца
на окупатора они не би могли остварити свој оСновни циљ — уништење народвоослободилачког покрета. Због тога црногорски четници нијееу ни ирекидали сарадњу с италијанским окупатором све до његове
капитулације.
Послије капитулације Италије, у очвкивању савезничког искрцавања, црногорски четници су једно- вријеме избјегавали сарадњу са
њемачким окупатором, али су га ипак обавијестили да га неће .напасти,
већ им је основни циљ борба против народноослободилачког покрета.
Послије ослобођења Колашина и Васојевића, разбијање четника „источног фронта" и уништење четничког војног и политичког руководства у Острогу, црногареки четници су били на ивици потпуног распада, али их је од тога спасао долазак њемачких снага. Послије тога сви
четнички команданти заједно са свој(им јединицама ступа-ју у отворену сарадњу с њемачким окупатором и прихватају све његове комбинације на линији стварања антикомунистичкои' фронта. Сарадња четника с Њемцима одвијала се и преко жандармерије (у коју је ступио
највећи број четничких официра) и милиције, које су биле под директном командом њемачких оружаних снага, преко Народне управе,
Недића и сл.
СепаратИсти као> и један дио <вођСтва Црногораке федералистичке
странке, изтубили су капитулацијом Италије главни ослонац за који
су везивал1и све своје политичке комбинације послије априлског слома. У услошгма њемачке окупације они су били принуђеви да модифицирају своје политичке концепције,. У огктобру 1943. године сепаратистичке вође и извјестан број чланова ЦФС одржали су конференцију (прву у току рата) на којој су изабрали Привремено вођство
отранке. Крајем децембра 1943. године оно је објавило проглас у коме
јеизложио основнесмјернице своје политике. Привременовођство ЦФС
је у том црогласу одбацшго сепаратизам, као „цодметнуту" паролу, а
федерализам прогласило као своју основну тежњу, као што је било
истакнуто и у програму странке из 1925. године. Према њемачком о^чупатору оно је заузело лојалан, а према народноослободилачком покрету крајње непријатељски став. Оно је све св^оје присталице позвало на
борбу до'уништења и посљедњег припадника „јевре!јско-комунистичке"
организације, истичући да је то императив сваком Црношооцу. Привремено вођство ј е уовојило програм и циљеве Народне управе и позвалО' сво-је присталице и пријатеље да ступе у јединице милиције и
ж а н д а р м е р и ј е . Такав његов став допринио ј е да један број истакнутих

припадника ЦФС и највећи дио федералистичких маса приступи народнооСлободилачком понрету, који се у суштини једини борио за федерализам.
И четнички и федералистички, односно сепаратистички, покрет
у шојој суштини били су дубоко реакционарни. Они су представљали
континуитет оних грађански снага и идеологија између два рата које
су у Напредним снагама на челу са К П Ј видјеле већу опасност и од самога фапцизма! Такво схватање. они су задржали и у току рата, што их
ј е одвело у наручје колаборације с окупатором, против свога народа.
То је несумњиво један )Од осноиних разлога што су ове Снаге морале
да сиђу с историјске позорнице и да уступе мјесто1 новим прогресивнијим снагама, које се боре за праведније друштвене односе.
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THE COUNTERREVOLUTION IN MONTENEGRO 1941 — 1945
THE Četnik and Federalist Movement
The Četnik and Federalist or separatist movement were the centre
of almost all counterrevolutionary forces in Montenegro during the People's/
Liberation War in 1941 — 1945. In a sense they represent the continuation of certain aspirations of the middle-class in our country between the
two wars.
These forces were the exponents of the Serbian chauvinist ideology
between the two world wars. Consequently, they joined the Četnik
movement 1 ed by Draža Mihailović, which was based on monarchist,
Serbian nationalist and of course class positions, and whose basic tendency
was to keep the old oreder from the revolutionary changes. These very
changes were the aspirations of the majority of people led by the Yugoslav
Communist Party.
The main supporters of the Četnik movement were: officers of
the former Yugoslav army; reactionary bourgeois politicians and conservative intellectuals, mainly of the older and middle generation; and part
of the old government apparatus: civil servants, gendarmerie and border
guards. The movement was also supported by landed peasantry as well
as by refugees who were forced to join the anti-communist militia first,
and then to join tie Četnik movement after its formation. In the beginning the Cetniks managed to attract a part of the landed peasantry with
false .propaganda, but they left the movement after finding out what the
Cetniks really were.
At the beginning of the second world war the Separatist forces
from Montenegro were at the head of the federalist movement there.
These forces were actively trying to split up the unity of the Yugoslav
state between the two wars. That is why this movement very often
showed contradictory elements during the war: separatism, with support
of fascist Italy and federalism under the influence of middleclass Yugoslavia. The element which prevailed depended on political circumstances
and on the leaders of the movement. The movement basically consisted
of old conservative politicians, high officials from King Nikola's court,
and part of the regular forces of the former Montenegrin army. It was
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supported partly by the unsatisfied peasantry who were followers of the
Montenegrin Federalist Movement. One of the factions in the movement
was made up of extremely right-wing forces and, having not many
followers in the country, was supported mainly by the fascist occupying powers. The other faction — that of the separatists had a more
moderate policy and was inclined to collaborate with some forces in the
četnik movement. The separatists succeeded in winning over a part of
the peasantry, mainly in the Katunsfca, Riječka and Crmnička nahija
(regions; as well as the districts of Podgorica, Nikšić tand Kolašin. There
were also some followers in the towns of Cetinje, Podgorica and Nikšić.
After the April collapse there was a general confusion in Montenegro',
as well as complete political and economical chaos. Part of the old
government completely stopped functioning and another part was
functioning for the occupying authorities. The bourgeois parties split up
and their leaders did not have any definite political position. The
separatist leadership of the C F S (Montenegrin Federalist Party; had
already been dissatisfied with its position in the old Yugoslavia and
cherished the illusion that under the occupational forces they would be
able to achieve their political goal of establishment of an independent
Montenegrin state. They welcomed the occupying forces hoping for the
»freedom« of the Montenegrin people. The separatists were the main
supporters of the formation of the first quisling authorities and of the
implementation of Italian policy in Montenegro. Petrovdänski sabor (a
meeting on St. Peter's Day), July, 12, 1941, was the fullest expression
of the occupier's and separatists' collaboration. At that time the declaration was made of the »soverign« and »independent« state of Montenegroi
in the form of a constitutional monarchy. Its future was to be tied
closely to Fascist Italy, this fascist-separatist creation was, however,
very short-lived. The very next day (July 13) the Montenegrin people
began an uprising that annulled the decisions of the Petrovdänski
sabor.
During the days of occupation K P J (Yugoslav Communist Party)
was the only all — Yugolsav party which, despite the territorial division
of the country, remained united keeping continuity in its work. From
the first days of occupation, the Party started preparations for an armed
struggle against the occupiers. It also tried to win over for its cause the
active officers of the former Yugoslav army, of which there were several
hundred in Montenegro. The members of the leadership of the bourgeois
parties as well as most of their followers refused to join the Communist
Party line, with the explanation that one should wait and let the great
powers settle their accounts between themselves.
Despite the fact that they withheld their support, the action of
the guerilla units turned blitz-like into total national uprising. The mass
participation in the uprising and its success were the reasons that the
followers of the bourgeois parties started joining it. They wanted to
regain lost prestige, but at the same time to discredit the Communists
and isolate them from the masses, if possible. Still, the leaders of the
uprising accepted the collaboration of all the bourgeois forces and allowed
them to take some important positions in rebels' military and political
headquarters. In both military headqurters and executive bodies of the
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rebels' revolutionary authority, there was a considerable number of
officers of the former Yugoslav army and followers of the bourgeois
parties. However, with the escalation of the occupying powers' operations
against the rebels (July — August, 1941) the counterrevolutionary forces
started leaving the partisan leadership and joining the occupier. Various
political agreements were made as well as committees for »the liberation
of the people«. These were all forms of support to the occupying powers
in the struggle against the People's Liberation Movement. Stirred up
by the propaganda of the bourgeois politicians some active officers of
the former Yugoslav army deserted and left the rebel units they were
commanding. This led to the demoralization and disintegration of some
of the units.
The separatists also joined the occupying forces. Their support,
however, was less important since their influence on the masses was
almost non-existenit.
In their struggle against the People's Liberation Movement, the
occupiers also tried to achieve close collaboration with the Serbian
chauvinist counterrevolutionary groups. With support of these forces
quisling authorities were organized in the form of district head offices
and community committees. The representatives of counterrevolutionary
forces formed political bodies called »national committees«. At the same
time the anti-communist militia was organized in order to support the
occupying forces' units.
Some counterrevolutionary middle-class forces organized their
struggle against the People's Liberation Movement on a different basis.
At the end of the summer of 1941, certain groups of active officers of the
former Yugoslav army founded their secret organizations which were
the first beginnings of the Cetnik movement in Montenegro. Their main
aim was to prevent formation of any other political or military organization which would oppose the occupying forces, and to prevent any revolutionary activity until the return of the legal government »when the
power would be returned to it«. During the autmn of 1941 the officers
and other counterrevolutionary forces established contact with Draža
Mihailović, who immediately appointed the Cetnik leadership in Montenegro. The main leader was the general staff major of the former
Yugoslav army, Đorđije Lašić. The contact with Mihailović and the
instructions from the Yugoslav government in exile, received through
Radio London and some other channels, encouraged these forces to
increase their activity. During the autmn they tried to organize their
People's Army to offset the partisans, but with no success.
In their efforts to encourage the counterrevolution, the occupiers
released from internment officers, high state officials, and civil servants
who were ready to give their support in the struggle agianst the
partisans. They also tried to unite the unitarists and separatists in the
common cause against the People's Liberation Movement.
Encouraged by the development of the international military and
political events the Yugoslav government in exile gave substantial aid
and support to Draža Mibailović's Cetnik movement. It labelled the
People's Liberation Movement violence and an adventure and pronounced
it illegal. The Cetnik movement was recognized as an all-Yugoslav

movement and its followers as the regular Yugoslav army. Mihailović
was promoted to the rank of general and appointed Minister of the Armed
Forces. All this prompted the Allies to provide their support and material help. All these measures as well as the British Radio propaganda
contributed immensly to the reputation and development of the Četnik
movement.
Mihailović then became an authorized representative of the Yugoslav
government in exile and had the support of the Western Allies. All this
gave Mihailović the confidence to strike out openly against the People's
Liberation Movement. The partisan forces startd retreating from
Western Serbia. Montenegro was the next objective in Mihailović's
plans.
In the middle of December of 1941 Mihailović summoned to his
headquarters Captain Pavle Đurišić,_ one of the leaders of the Četniks
in .Montenegro. Đurišić and other Cetnik leaders were given written
orders to start up an active fight against the People's Liberation Movement. Also, another written document was issued in the name of the
Yugoslav government in exile. It orded the mobilization of all active
and reserve officers and all persons subject to military conscription.
Anybody who opposed was to be considered a deserter and to be given
a military trial. That document influenced greatly the wide masses of
people because it represented the order of the legal government recognized
and supported by the Allies.
In the beginning of 1942 there was vigorous activity in organizing
the Cetnik units in the northern part of Montenegro. Đurišić and Lašić
were joined by most of the active officers from this region, gendarmerie,
police forces, civil servants of the former government, bourgeois
politicians, conservative intelligentsia, a good deal of landed peasantry
and complete anti-communist militia from the districts of Berane and
Andrijevica. The Cetniks were supported by the occupation forces in many
ways. They provided arms and food. By frequent airraids and reprisal
threats they frighend the peasant and forced them to join the Cetnik
organization.
The leadership of the NOP (People's Liberation Movement) made
some attempts to negotiate with the leaders of the Cetnik movement
and to persuade them to back down, but the Cetniks decided to refuse.
The document issued by Draža Mihailović explicitely prohibited any
collaboration with the partisans. Already in the second half of Janary,
1942, the Cetnik units, led by Đurišić and Lašić. supported by the occupier's garrisons in Andrijevica and Berane and Bijelo Polje started armed
fights with partisans. In the very beginning the partisans were seriously
defeated several times. Having the advantage of legal government approval and the Allies's generous aid, the Cetnik movement established itself
relatively quickly in most parts of Montenegro. They also took advantage
of the difficult physical circumstances of the People's Liberation Movement; exhausting battles and hunger. The so>-calle »left errors« of the
NOP were very cleverly made use of in Cetnik propaganda. Besides, the
partisans ware reluctant in the frst fights, because most of then did not
want civil war. Later on hte leadership of the NOP reorganized and

formed the special shock fighting units ready to face any task and
resolved to fight Cetniks.
In March of the same year a Cetnik — Separatist coalition was made.
That was an important step forward in strengthening of the counterrevolution. Under the grat pressure of the united occupational forces and the
Cetnik — Separatist forces, the partisans were forced to retreat from
Montenegro during the middle of June, 1942, However, the party committees and small guerilla groups remained.
After the retreat; of the partisans, relations between the occupier
on one side and the Cetnik and separatist forces on the other were clarified. An agreement was made between the commander of all collaboration forces (Blažo Đukanović) and the Italian governor. According to
this agreement three mobile detachments were formed, two of them made
up of Cetniks and one of occupation forces. They were to be maintained by
the occupier. All other units were called »people's peasant militia«. According to the agreement the occupier was to establish »law and order« in
the townships and the Cetnik and Separatist in the villages.
The occupation and collaboration forces resorted to unseen terror
expecially towards the followers of the NOP and their families. The entire territory of Montenegro was covered with prisons, concetration camos
and execution places. Many patriots were executed, very often without
any trial.
The Allies' victories at the end of 1942, especially those in Africa,
made it clear to the Cetnik leadership that the Allies would land in Europe soon and that Italy would be defeated. Accordingly, a plan was made
to open the so-called »second front« in the Italian occupation zone (and
especially in Montenegro) and to make preparations for the reception of
the Allies. That monstrous plan incuded as one its main objectives the
liquidation of all the so-called internal enemies, that is, the followers of
the NOP, Montenegrin separatists and Muslims. Accordingly, the ssarch
was (Organized in Montenegro where about 200 partisan fighters were liquidated and the Muslim population in Bijelo Polje and Pljevlja, as well
as in parts of Eastern Bosnia was eliminated.
Mihailović's Cetniks also took part in German — Italian operations
during the winter which culminated in the Neretva battle. The Cetnik
leadership planned to get volunteers for this undertaking. However, becausl of the terror they carried out and because of their open collabora
tion with the occupational forces, they were loosing ground among the
people. More and more people wware leaving their units. Therefore, the
Cetnik leadership was forced to mobilize people for the Neretva battle.
In the Neretva battle, the Cetniks were so thoroughly defeated, not only
in a military way, but also politically, that they never really recovered.
During the summer of 1943: thare was a change of both the occupier's and
the Allies' attitude towards Cetniks. Because of the possibility of the
Allies' landing in the Balkans, the occupier feared that the Cetniks might
join them. Therefore, they started disarming and interning Cetniks. The
Allies, on the other hand, having learned about their collaboration with
the occupier, refused to help them any more, and recognized NOP as the
only anti — Fascist force in the country. That created total demoraliza-

tion in in the Cetnik movement. It was clear that the Cetnik phenomenon
in Montenegro did not have a wide ideologica basis and, consequenthy
could not function without leaning on either the Allies or the occupier.
The Cetnik movement was basically a military organization, extremely
reactionary, of the anti-communist character, whose main purpose was
restauration of the monarchy. It is therefore understandable that the
Cetnik organization couldn't take wider roots in Montenegro. It is true, its
forces were relatively numerous for awhile, however, this was not an
expression of ideological motives, but rather the consequence of military
terror. Besides, a considerable number joined the Cetnik movement only
fighting for mere survival, both theirs and that of their families.
In order to overcome the difficult crisis and also to ingratiate themselves with the Allies, the Cetnik leadership recommended avoiding
open collaboration with the occupier. But for the Montenegrin in Cetniks
that was not practically feasible. Without the occupiers' support their main
aim., the destruction of the NOP, would have been unrealizable. That's
why the Montenegrin Cetniks didn't stop the collaboration with the Italians until the capitulation of Italy.
After the capitulation of Italy, in the expectation of the Allies' landing, the Montenegrin Ceniks avoided collaboration with the Germans.
Hower they informed them that they would not fight against them, their
miain aim being the liquidation of the People's Liberation Movement.
After the liberation of Kolašin and Vasojevići, splitting up of the Cetniks
of the »eastern front« and liquidation of the Cetniks' military and political leadership in Ostrog, the Montenegrin Cetniks were on the verge
of total collapse. However, help was offered when the German forcese came. After that, all Cetnik commanders started collaborating openly with
the German occupiers and accepted all their propasals for an anti-commiunist line of action. Collaboration with Germans was also' carried out by
gendarmerie (made up mostly by Cetnik officers) and by militia, commanded directly by German forces and Nedić.
The separatist and part of the leadership of the CFS (Montenegrin
Federalist Party) lost the main support for their political combinations
after the capitulation of Italy. In the conditions of German occupation
they were forced to modify their political conceptions. In October 1943
the separatist leadership and some members of CFS held a conference
(the first during the war) where a Provisional leadership of the Party was
appointed. At the end of December 1943 they made a proclamation in
which the main directives of their policy were explained. In the proclamation separatism was rejected as an »imposed« slogan, and federalism
Was declared the main tendency. (This was also stresse in the party's program from 1925.) Its attitude towards the German occupier was loyal and
the attitude towards the National Liberation Movement was extremely
hostile. The followers of CFS were urged to fight until »the last member
of the Jewish — Communist organization was destructed« —• that was to
be an imperative for every Montenegrin. The Provisional leadership urged
all its followers to join the units of militia and gendarmerie. This attitude
had a contrary effect: some outstanding CFS leaders and a considerable
number of its followers joined the National Liberation Movement, which in
essence was the only movement that fought for federalism.

Both the Cetnik movement and the Federalist or separatist movement were deeply reactionary in their essence. They represented the continuity of those mi Adle — class forces and ideologies between the two wars
which considered the progressive forces led by KP J even more dangerous
than fascism itself. Thist attitude was held on during the war, which brought them to collaboration with the occupiers and turned them against
their own people. This is undoubtedly one of the main reasons why these
forces had to leave the historic stage and to conceded their place to the
new, more progressive forces which fought for the more just social relations.

LA CONTREREVOLUTION AU MONTENEGRO NE 1941 —I 1945
Le mouvement de tchetniks et de federalistes
Le mouvement de tchétniks et de fédéralistes, c. à d. les mouvements
des séparatistes, réunissaient presque toutes les forces cointrerévolutionnaires au Monténégro au cours de la guerre de Libération Nationale de
1941 •—• 1945: Ils représentaient en quelque sens, une continuation des
prétentions détérminées de la société civile en notre pays entre les deux
guerres mondiales.
Les forces qui étaient titulaires de l'idéologie de la Grande Serbie
entre les deux guerres mondiales, prirent part au mouvement de tchétniks
de Draža Mihailovitch qui se tenaient laux positions monarchistes et celles
de la Grande Serbie et, par conséquent, aux positions de classes dont le
désire principal était de préserver l'iancien système des changements révolutionnaires où les larges couches du peuple aspiraient, guidées par la
Parti Communiste de Yougoslavie.
Les officiers de l'ancienne armée yougoslave, les politiciens civils
réactionnaires, et les intellectuels conservateurs, surtout des générations
ainnées et moyennes, ensuite, les restes de l'appareil de l'ancien pouvoir — agents de l'Etat, la gendarmérie, les financiers, les membres des unités
frontalières, constituaient les forces principales qui portaient le mouvement
de tchétniks. Ce mouvement s'appuyait sur la classe paysanne moyenne et
partiellement sur les réfugiers qui furent obligés d'accepter les armes des
occupants et d'entrer dans la milice anticommuniste ainsi qu'au mouvement
de tchétniks. après son organisation. Au début, les tchétniks réussirent de
séduire une partie de la classe paysanne pauvre au moyen d'une propagande fausse mais, plus tard, voyant leur vrai visage, elle les abandonna.
A la tète du mouvement fédéraliste au Monténégro, au début de la
deuxième guerre mondiale, se trouvaient les forces séparatistes de l'aile
du parti fédéraliste du Monténégro, manifestant une activité vers le dérrangement de l'intégrité de l'Etat yougoslave entre les deux guerres mondiales. C'est pourquoi ce movement portait des éléments de séparatisme
au cours de la guerre sous les auspices de l'Italie fasciste et du fédéralisme, — dans le cadre de la Yougoslavie bourgeoise, dépendant des circonstances politiques et des personnes se trouvant à leur tête. En principal,

le mouvement fut formé par des anciens politiciens conservateurs,
des hauts fonctionnaires roi Nikolas et d'une partie d' officier de
l'ancienne armée monténégrine. Il s'appuyait sur une partie de masses paysannes mécontentes, adhérentes au parti fédéraliste monténégrin.
La première ligne dans le mouvement, les forces droites extrêmes, qui
agissaient sur la sécession du Monténégro, n'ayant pas des adhérents,
avait comme appui principal l'occupant fasciste. Cependant, la deuxième
ligne, les séparatistes, qui étaient en opposition envers les premiers, menant
une politique plus modérée et consentant à la collaboration avec certaines
forces dans le mouvement des tchétniks, réussi à acquérir une partie de
masses paysannes, premièrement aux contrées de Katun, Rijeka et Crmnica et une partie dans les arrondissements de Podgorica, Nikšić et Kolašin.
Cette ligne avait quelques adhérents dans les villes (Cetinje, Podgorica,
Nikšić) :
Après la débâcle d'avril, une confusion générale et une désorganisation dans la vie politique et économique du pays survinrent au Monténégro. L'appareil de l'ancienne administration cese partiellement de foncionner et se mit partiellement au service des occupants. Les partis bourgeois se disspèrent et leurs principaux se pacifièrent ne manifestant aucune
position politique. La partie séparatiste des supérieurs du parti fédéraliste
du Monténégro (CFS), mécontents de leur position au royaume de Yougoslavie et vivant dans les illusions que, sous les occupants, ils pourraient
réaliser leur idée politique sur la formation d'un Etat monténégrin indépendant, souhaitèrent l'entrée des troupes occupantes, en nommant cet
acte »libération« du peuple monténégrin. Ce groupe de séparatistes représentait l'appui principal des occupants lors de la formation de la première
autorité traitre et de la politique italienne au Monténégro en général. La
plus complète démonstration de la collaboration et des liens entre les
occupants et les séparatistes fût l'assemblée nationale de Petrovdan (12
juillet 1941), où fût 'adoptée la déclaration de »souverénite« et »Indépendance« de l'Etat de Monténégro, sous la forme d'une monarchie constitutionnalle en liant son destin avec l'Italie fasciste. Cependant, sette formation occupant — séparatiste ne dura qu'un seul jour. Le landemain même
(13 juillet) le peuple monténégrin, par son insurrection de masses, annula
les décisions de l'assemblée nationale de Petrovdan.
Pendant l'occupation, le Parti Communiste de Yougoslavie était le
seul parti yugoslave qui, malgré le morcelleement territorial de la Yougoslavie, resta unitaire et garda la continité dans son activité. Dès les
premiers jours de l'occupation, le Parti commenta à faire les préparatifs
pour l'insurrection armée contre les occupants. Conformément à la ligne
générale du Parti Communiste de Yougoslavie, adoptée au Conseil de
mai (1941), il tâchait de se mettre en contact avec les membres des anciens
partis civils, dans le but d'assurer leur appui et la formation d'une large
plate-forme pour la lutte contre les occupants. Il tâchait aussi de gagner
pour sa cause les officiers de l'ancien armée yougoslave, dont il en avait
quelques centaines au Monténégro. Les membres des anciennes autorités
et la plupart des membres des partis civils, refusèrent l'appel du Parti
Communiste de Yougoslavie, avec motivation qu'il faut attendre le
règlement des comptes entre les grandes puissances.
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Et, malgré le refus des participants des partis civils de soutenir la
Lutte de Libération Nationale, les actions des unités de guérilla se transformèrent rapidement en une levée de masse. L'ampleur de l'insurrection
et les grands succès des insurgents influencèrent les participants des
anciens partis bourgeois de ne plus se tenir de côté et ainsi ils commencèrent à se grouper et à se joindre aux insurgents, désireux de restituer le
prestige perdu et-si possible — d'isoler les communistes du peuple. Dans
les lieux où le Parti Communiste de Yougoslavie n'avait pas une plus
grande influence sur les masses, les forces réactionnaires bourgeoises
agissaient déjà contre la direction des insurgés, c à d. contre le Parti
Communiste de Yougoslavie. Cependant, la direction des insurgés accepta
la collaboration avec touts les forces civiles, quoiq'une bonne partie d'elles
se déclarait apparément pour la lutte contre les occupants, leur donnant
la possibilité d'occuper d'importantes positions militaires et politiques
dans les directions des insurgés. Un grand nombre d'officiers de l'ancienne
armée yougoslave se trouvait dans les commités militaires et les Etats-majors des insurgés tendis que dans les organes de pouvoir révolitionnaires des insurgés se trouvait un nombre considérable de participants
des anciens partis cil vil s. Cependant, parallèlement à l'apparence de plus
grandes forces occupantes au cours de l'offensive ennemie contre les
insurgés, (juillet-août 1941), les forces contrerévolutionnaires civiles
tournent le dos au soulèvement, abandonnent les organes de pouvoir
des insurgés, commencent à conclure des arrangements politiques avec
les occupants, forment des comités du »Salut National« et présentent aux
ennemis un soutien direct dans la lutte contre le mouvement de Libération
Nationale. Stimulés par lia propagande et l'activité des politiciens civils,
certains officiers de l'ancienne armée yougoslave, étant commandants
des unités des insurgés, désertèrent du front, ce qu'amenait jusqu'à la
démoralisation et la dissolution dans certaines de ces unités. Ils abandonnèrent aussi les comités des insurgés militaires des arrondissements.
Les forces séparatistes présentèrent aussi aux occupants leur aide
dans la lutte contre les insurgés, quoique cette aide n'était pas d'une
grande importance, premièrement à cause de l'influence insignifiante
des séparatistes sur les masses.
Dans la lutte contre le mouvement de Libération Nationale, les
occupants ne se bornaient pas seulement à la collaboration avec les
séparatistes, comme ils le faisaient jusqu'à l'insurrection. Ils tâchaient
à réaliser aussi une collaboration plus complète avec les groupes contrerévolutionnaires orientés vers la politique de la »grande Serbie« qui
manifestaient des prétentions en ce sens. S'appuyant sur ces forces, les
occupants organisèrent une autorité traitre sous forme de sous-prefets
et d'administrations municipales. On forme certains corps politiques des
représentants des forces contrerévolutionnaires bourgeoises nommés
»comités nationaux«. Parallèlement à l'organisation de l'autorité civile
traitre, les occupants organisèrent une milice anticommuniste, ayant le
rôle d'unités d'assistance militaire des occupants.
Certaines forces contrerévolutionnaires bourgeoises, commencent
à s'organiser contre le mouvement de Libération Nationale en une autre
base. Vers la fin de l'été 1941, quelques groupes d'officiers actifs de
1' ancien armés yougoslave forment leurs organisations secrètes, représen575

tant le début de la formation des tchétniks au Monténégro. Leur but
principal était de ne pas permettre la formation d'aucune autre organisation militarie ou politique qui pourrait attaquer les occupants et
d'empaêcher chaque activité révolutionnaire jusque le retour du gouvernemant légal, »auquel alors délivrer les pouvoirs«.
Les groupes d'officiers et autres forces contrerévolutionnaires
réussirent à se mettre en contact avec Draža Mihailovitch au cours de
l'automne 1941, qui nomma immédiatement l'administration des tchétniks
au Monténégro avec le major de l'Etat-major Djorđije Lašić (Lachitch) à
sa tête. La mise en rapport avec Draža Mihaïlovitch et l'information du
gouvernement émigrant reçue par la T. S. F. de Londres et par d'autres
canaux, incitèrent ces forces à une plus grande activité. Elles tâchent
d'organiser, au cours de l'automne, leur »armée populaire«, comme
contrebalance aux détachements des partisants, mais sans succès.
Les occupants tâchent de toutes leurs forces de renforcer le front
contrerévolutionnaire et, à cet égard ils relâchent de l'internation les
officiers, les fonctionnaires d'Etat et autres employés desquels ils
attendent, et de la plupart résolvent, un appui contre le mouvement de
Libération Nationale. Ils prennent des démarches pour réconcilier les
unitaristes et les séparatistes afin de les rapprocher à la plate-forme
commune de la lutte contre le mouvement de la Libération Nationale.
Le développement des événements militaires et politiques internationaux vers la fin de lannée 1941 incite le gouvernement yougoslave
émigré de donner une aide et un soutien plus efficaces au mouvement
des tchétniks de Draža Mihaïlovitch. Il condamne le mouvement de
Libération Nationale comme une aventure et une violence et le proclame
comme illégal, tendis qu'il accepte le mouvement des tchétniks comme
mouvement de tous les yougoslaves et ses participants proclame comme
armée yougoslave dans la patrie. Le gouvernement émigré fait avancer
Draža Mihailovïtch en grade de général et le nomme ministre militaire,
. et parallèlement à cela il assure au mouvement des tchétniks le soutien
et l'assistance financière des alliés. Toutes ces mesures ainsi que la
propagande par la T. S. F. britanique et par tout autre moyen disponible
signifiaient une contribution de premier order au développement de
l'organiaation des tchétniks.
Le soutien du gouvernement yougoslave et des puissances occidentales et son acceptation de représentant autorisé (mandataire) dans le pays,
ainsi que le retrait des forces partisannes de la Serbie occidentale,
incitèrent Draža Mihaïlovitch d'agir librement et énérgiquement contre
le mouvement de Libération Nationale dans les autres régions du pays
aussi. Dans ses plans le Monténégro se trouva à une place très importante.
Vers mi-décembre 1941, Mihaïlovitch appela en hâte dans son EtatMajor, le capitaine Pavle Djurichitch étant un de ses commandants au
Monténégro1, et lui donna de diverses directives écrites et orales, des
ordres et d'autre matériel de propagande, ainsi qu'une certaine quantité
d'argent pour les besoins de l'organisation des tchétniks au Monténégro.
Il lui ordonna alors de p r e n n e des démarches pour la cosolidation de
l'organisation et de commencer au plus tôt possible avec la lutte contre
le mouvement de Libération Nationale. Mihaïlovitch envoya un ordre
écrit, émis au nom du gouvernement yougoslave, à Djurichitch, et aux
autres commandants des tchétniks au Monténégro-, de mobiliser tous les
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officiers et sous-officiers actifs et de réserve, en effet, tous les conscrits,
en leur attirant l'attention sur le fait que tous ceux qui ne se présenteraient
pas à cet ordre seront traités comme déserteurs et qu'il leur sera jugé
selon la loi de la guerre de l'ancienne armée yougoslave. Ce document
était d'une grande Importance pour l'adhésion d'une plus large masse
populaire au mouvement des tchétniks, et autres, car derrière lui se trouvait le gouvernement légitime qui était reconnu, soutenu et aidé par ]es
alliés.
Au début de 1942, on procède hâtivement à l'organisation des unités
des tchétniks au nord du Monténégro. Presque tous les officiers et sousofficiers actifs de ce terrain adhérèrent à Djurichitch et Lachitch, ainsi
que les gendarmes et les policiens, l'ensemble des employés de l'ancien
pouvoir, les politiciens civils et les intéllectuels conservatifs ainsi qu'une
bonne partie de la classe paysanne et la milice anticommuniste complète
des arrondissements de Berane et d'Andrijevica. Les occupants aidaient
les tchétniks en armes, en vivres et en autres manières. Les occupants
forçaient les paysants d'entrer à l'organisation des tchétniks par des
bombardements aériens fréquents et par les instruments d'artillerie,
ainsi que par la mianace de représailles.
La direction du mouvement de Libération Nationale essayait de
négocier avec les chefs du mouvement des tchétniks et de les détourner
de l'affaire commencée mais, ces derniers refusèrent cela énérgiquement
car, la directive reçue de Draža Mihaïlovitch ne permettait aucune
collaboration avec les partisants.
Dès le commencement de la seconde moitier de janvier 1942, les
tchétniks de Djurichitch et de Lachitch, s'appuyant aux garnisons des
occupants d'Andrijevica, de Berane et de Bijelo Polje, entrèrent en
conflit armé avec le mouvement de Libérazion Nationale, lui causant
quelques graves défaites. Se couvrant de l'autorité du gouvernement
légitime, profitant des atributs de l'armée yougoslave légale dans la
patrie, aidé généreusement par les alliés et les occupants, le mouvement
des tchétniks réussi assez vite d'acquérir des positions dans une grande
partie du Montenegro, A part de cela, les luttes graves et épuisantes que
menaient les combattants du mouvement de Libération Nationale dans
des circonstances matérielles graves, particulièrement la faim qui
commençait à ravager parmi eux, ainsi que les soidisiantes fautes de
gauche du mouvement de Libération Nationale dont les tchétniks savaient
habillement tirer profit pour leur propagande. Outre cela, au cours des
premiers combats contre les tchétniks, les combattants du mouvement
de Libération Nationale ne montrèrent pas assez d'énergie, de la raison
que la plupart d'eux ne voulaient pas la guerre civile. La direction du
mouvement de la Libération Nationale réorganisa les unités et, des
combattants choisis elle forma des unités de choc, toujours prêtes
d'accomplir chaque devoir, premièrement contre les tchétniks.
Au mois de mars les occupants réussirent de former une coalition
tchétniko-séparatiste, ce qui était un pas assez important pour le renforcement du front contrarevolutionnaire. Sous la pression des forces associées
des occupants et des tchétniko-séparatistes, les unités partisannes furent
obligées de se rétirer provisoirement du Monténégro, vers la moitié de
1942, tendis que les comités du parti et moindres groupes de partisans
restèrent sur le terrain.
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Après le retarait des forces partisannes, on procède au règlement
final des rapports entre les occupants, d'une part, et les tchétniks et les
séparatistes, d'autre part. Par la convention entre le commandant de
toutes les forces collaborationistes (Blažo Djukanovitch) et le gouverneur
italien, trois détachements volants furent formés dont deux de tchétniks
et un de séparatistes. Les occupants prirent soin de leur entretien. Les
unités ne faisant pas partie de ces détachements furent proclamées comme
»milice populaire rurale«. D'après la convention, les occupants avaient
à rétablir »l'ordre et la paix« dans les villes, tendis que les tchétniks et
les séparatistes dans les villages (chacun sur son teritorie).
Les occupants et les collaborationistes établirent une terreur terrible
sur les (appartenants et les adhérents au mouvement de la Libération Nationale et leurs familles. Tout le territorie du Monténégro était plein de
prisons, camps de concentration et 71e places d'exécution. Beaucoup de
patriotes furent condamnés à mort sans jugement ou par les sentences des
tribunaux des occupants et des tchétniks.
Les succès des alliés vers la fin de 1942, particulièrement en Afrique,
incitèrent les chefs tchétniks de conclure que le débarquement des alliés
sur sol européen ne tarderait pas, dans quel cas l'Italie devrait sortir de
la guerre. Par rapport à cela, la direction des tchétniks décida de faire des
préparations pour l'accueil des alliés et pour l'ouverture du »second front«
dans les zones occupées par les Italiens, surtout au Monténégro. Ce plan
monstrueux prévoyait, comme condition principale pour cette action, de
liquider sur ce terrain les soi — disant ennemis intérieurs, comprenant les
membres du mouvement de Libération nationale les séparatistes monténégrins et les musulmans. A cet égard, les tchétniks entrprenèrent une
chasse contre les groupes de partisans au Monténégro, et réussirent de
liquider 200 combattants à peu près, ensuite enéantrirent le peuple musulman dans les arrondissements de Bijelo Polje et de Pljevi ja ainsi que
dans une partie de la Bosnie de l'est.
Les tchétniks de Draža Mihailovitch port dans les actions d'hiver
italo-allemandes contre l'Armée de Libération Nationale qui furent terminées avec la bataille de Neretva. La direction des tchétniks croyait que
pour cette action il pourrait engager des volontaires. Cependant, à cause
de la terreur établie sur les appartenants et les adhérants du mouvement
de Libération Nationale et, en général, sur tout le peuple, ainsi qu'à cause
de la collaboration ouverte avec les occupants, les tchétniks avaient perdu
leurs positions dans le peuple. De cette raison les unités des tchétniks furent abandonnées par des particuliers ainsi que par des groupes entiers.
A cause de cela, la direction des tchétniks fût obligée de proclamer une
mobilisation générale pour la marche sur Neretva. Dans la bataille de Neretva, les tchétniks subirent une defaite très grave tout autant politique
que miliatire, de laquelle ils ne se sont plus jamais rétablis.
Au cours de l'été 1943, un changement eût lieu quant aux relations
des occupants et des alliés envers les tchétniks. A cause de la probabilité
réelle de l'embarquement des alliés à la presqu'ile de Balkan, les occupants craignant de la posibiiité de l'adhésion des tchétniks aux alliés en ce
cas, procédèrent à leur désarmement et internement partiel. Les alliés
furent obligés aussi de leur refuser l'aide et autres soutiens plus tard à
cause de leur collaboration avec les occupants et de reconnaitre le mouve578

ment de Libération Nationale comme force unique belligérante contre les
occupants dans notre pays. Tout cela provoqua chez les tchétniks une démoralisation et une désespérance totales. Donc, il apparu que le mouvement des tchétniks au Monténégro n'avait pas un caractère d'un mouvement de large idéologie et, par conséquant il n'pas pû se constituer une
base solide sans l'appui des occupants ou des alliés. Il représentait, en
effet, plus une organisation militaire, extrêmement réactionnaire, de caractère exclusivement anticomuniste, dont le but cardinal était la restauration de la monarchie. Il est donc compréhensible que l'organisation des
tchétniks au Monténégro n'a pas pû prendre une plus forte racine. A vrai
dire, ses forces étaient assez nombreuses auparavant, mais ce grand nombre
n'était pas une expression de motifs idéologiques, mais avant tout une
conséquence de la terreur des occupants et ensuite des tchétniks mêmes —
malgré le fait qu'une grande partie de ces gents s'était adhérée à l'organisation des tchétniks exclusivement pour préserver son existance et celle
de leurs familles.
Afin de surmonter autant que possible la crise 'advenue et de satisfaire aux désirs des masses populaires et des alliés, la direction des tchétniks recommande d'éviter la collaboration ouverte avec les occupants,
ce qui était pratiquement inexécutable pour les tchétniks au Monténégro.
Sans l'appui des occupants ils n'auraient pas pû réaliser leur but fondamental .— l'anéantissement du mouvement de Libération Nationale. De
cette raison, les tchétniks monténégrins ne rompirent pas la collaboration
avec les occupants italiens jusqu'à leur capitulation.
Après la capitulation de l'Italie, en attendant le débarquement des
alliés, les tchétniks monténégrins évitaient, pour un certain temps, de collaborer avec les occupants allemands. Cependant, ils leur communiquèrent
qu'il n'avaient pas l'intention de les attaquer, car leur but fondamental était
la lutte contre le mouvement de Libérfation Nationale. Après la libération
de Kolašin et Vasoieviéi. la destruction des tchétniks du »front de l'est« et
l'anéantissement de la direction militaire et politique des tchétniks à Oštrog, les tchétniks monténégrins se trouvèrent au bord de leur ruine totale,
mais ils fûrent sauvés de cela par l'arrivée des forces allemandes. Ensuite,
tous les commandants de tchétniks et leurs unités entrèrent en collaboration ouverta avec les occupants allemands et acceptèrent toutes leurs combinations à la ligne de la formation d'un front anticommuniste. La collaboration des tchétniks avec les [allemands se développait aussi par l'entremise de
la gendarmérie (dans laquelle se trouvaient la plupart d'officers de tchétnik) et la milice, qui se trouvaient sous la commande directe des forces
armées allemandes, par l'administration populaire, par Neditch etc.
Les séparatistes ainsi qu'une partie de la direction du parti fédéraliste monténégrin, perdirent par la capitulation de l'Italie l'appui principal
auquel ils liaient toutes leurs combinations politiques après la débâcle
d'avrail. Sous les conditions de l'occupation allemandes ils furent obligés
de modifier leurs conceptions politiques. En octobre 1943, les chefs des
séparatistes et un certain nombre du parti fédéraliste monténégrin (CFS)
eurent une conférence (première au cours de la guerre) pendant laquelle
élirent une direction provisoire du parti. Vers la fin de décembre 1943,
elle publie une proclamation exposant les directives fondamentales de sa
politique. Dans cette proclamation la direction provisorie du CFS rejette le
37
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séparatisme comme parole »imputée« et proclame le fédéralisme comme
leur aspiration fondamentale, comme il était souligné dans le programme
du parti de 1925. Envers les occupants allemands, cette direction prit une
position loyale tendis qu'evers le mouvement de Libération Nationale pritune position extrêmement ennemie. Elle appela tous ses adhérants à la
lutte anéantissante jusqu'au dernier membre de l'organisation »heubreuse-communiste«, en soulignant cele comme devoir de chaque monténégrin. La direction provisoire accepta le programme et les buts de l'administration populaire et appela ses adhérents et ses amis d'entrer dans les unités de milice et de gendarmérie. Une telle position de la direction provisoire contribua qu'un grand nombre d'adhérants éminents du CES et la
plupart des fédéralistes accèdent au mouvement de Libération Nationale
qui, à vrai dire, était le seul qui luttait pour le fédéralisme.
Le mouvement des tchétniks et des fédéralistes, c. à. d. le mouvement
séparastiste était, en son essence, profondément réactionnaire. Ils représentaient une continuité des forces et des idéologies bourgeoises entre les
deux guerres mondiales qui, dans les forces progressives avec le Parti Communiste à la tête, voyaient un plus grand danger que celui du fascisme
même. Ils gardèrent une telle conception pendant la guerre même, ce qui
les amena dans les bras de la collaboration avec les occupants, contre son
peuple. C'est, sans aucun doute, une des raisons principales que ces forces
furent obligées de descendre de la scène historique et de céder place aux
nouvelles forces progressives qui luttaient pour des relations sociales plus
justes.
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Вучинић Душан, адвокат, секретар
ЦФС — 47, 50, 51, 52, 56, 60, 61, 64,
66. 110, 112, 511, 521, 522.
Вучинић .Марко („Марко Ненадић"),
капетан — 481, 527.
Вучинић М. Милош, бив. предсједник општине — 1196.
Вучић Дамјан — 151, 190.
Вучић Ново — 190.
Вучковић И. Блажо — 52.
Вучковић Филип — 53,
Вучковић Перо — 435, 45|1.
Г
Гандини Томазо (Тотаао ОапсНш), потпуковник, командант краљевских
карабинијера за Црну Гору — 119.
Гардашевић Ђока — 230.
Гвозденовић Пашко •—3129.
Гилић Ммл„ судија — 196.
Глишић Милош, мајор •— 237.
Глобочник, њемачки војни заповједник у Трсту — 534.
Глумац (Стеван), капетан — 313.
Гогић Р. Војин, војни чиновник (III
класе) — '129.
Гогић Марко — .140.
Гогић Тодор, пуковник — 526.
Гојковић Вуксан, бив. срески начелник — 81, 82, 93, 362, 370', 388, 399,)
400.

Г о ј н и ћ Б л а ж о , м а ј о р , — 249, 257, 319,

338, 346, 302, 398, 432, 434, 439, 440,
443, 445, 470, 480, 481, 483, 506, 523,
527,
Гојнић Бранко, командант Црмничког националног батаљона — 439.
Гојнић Војислав, в. д. тужиоца — 196,
434, 470, 511.
Гојнић Лука, дивизијски генерал у
пензији — 112, 246, 260, 358, 432,
433, 434.
Гошо Јанко — 135.
Греговић Стево, предсједник Великог
суда — 196.
Грујовић Томаш — 308.
Гудовић Милисав, капетан — 331.

Д
Дабановић Петар, новинар — 270, 275,
314.
Дабетић Милисав, судија — 375.
Дабовић, капетан бојног брода •— 511.
Дамјановић Владо, срески начелник
у пензији — 151, 412.
Дамјановић Лазар, судија — 151, 511,
519.
Дамјановић Миодраг, генерал — 528,
532, 536.
Дамјановић Саво, капетан — 150.
Дангић (Јездимир), жандармеријски
мајор — 164.
Данило (Петровић) књаз, син краља
Николе — 68.
Дапчевић Пеко, члан Главног штаба,
командант II ударног корпуса —
215, 211, 216, 217, 236, 381, 402.
Дауел Мак, амерички пуковник —
505.
Дашић Александар, поручник — 174,
33,1.
Дебеља Никола — 52.
Девић ЈБубомир, потпоручник •— 169.
Дед Цока — 516.
Дедић Насто, капетан — 185, 186, 443,
444, 478.
Дедовић др Вукота, љекар — 06, 98,
99, 245, 387.
Дедовић Мирко, предузимач — 92.
Делетић Бранко, секретар МП К П Ј
—Андријевица — 174.
Дмитровић—Божовић Саво, капетан
—150, 210.
Добрашиновић Драгољуб, командант
четничке бригаде — 476, 524.
Добрашиновић Светозар, бив. предсједник Општине — 168, 365, 406,
407, 438.
Дожић Васо — 53.
Домазетовић Величко — 458.
Драганић Ђорђијс, капетан — 247.

Драговић Андрија, рез. капетан —
319.
Драговић Андрија, школски надзорник — 196.
Драговић Велиша — 286.
Драговић Гајо, рез. капетан — 481.
Драговић Душан, командант партизанског батаљона — 216.
Драговић Мирко, професор теологије — 196, 256, 451, 454.
Драговић Никола — 196.
Драговић Радосав, бив. виши државни тужилац — 519.
Драгојевић Богдан, поручник — 473,
485, 512.
Драгутиновић Андрија — 126.
Дракић Филип, капетан •— 210. 481.
Дракуловић Никола, потпоручник —
,135.
Драшковић Алекса, капетан — 487.
Драшковић Ј . Петар, жандармеријски капетан — 130, 201, 289, 418.
Дрецун Ђоко, мајор старе црногорске војске — 207, 247.
Дрецун Мило — 247.
Дрљевић Бранко, правник — 286, 540;
542, 544, 546, 548.
Дрљевић Вучета — 99.
Дрљевић Саво, командант Бјељопољског партизанског одреда — 236,
Дрљевић др Секула. сепаратистички
вођа — 20, 47, 56,' 60, 61, 62., 63, 66,
67, 72, 73, 110, 112, 114, 115, 385, 436,
451, 453, 536. 537, 638, 5в9, 540, 541,
542, 544, 545, 54«- 547, 548.
Дујовић Алекс^, бив. предсједник
општине — 83, 114, 176, 180,
Дујовић М. Војин, потпоручник —
129.
Дујовић Т. Драгиша, потпоручник —
129.
Дујовић Миро, капетан — 83, 129, 176.
Ђ
Ђаконовић Боро. капетан — 527.
Ђаловић Урош — 313 •
Ђантурко Вицко (СНапШгсо) — 56.
Ђелевић Гавро — 308Ћерковић Марко — 511.
Ђилас Милован, делегат ЦК, К П Ј —
224, 236.
Ђони Марк Ђон — 513, 5,16.
Ђу.јић Момчило, свештеник •— 303,
520, 5!2|8, 529, 534, 536, 546.
Ђукановић Блажо, бан Зетске бановине, бригадни генерал у резерви
50. 203, 204 ; 242; 24)3; 244 ; 245; 246
218, 250, 257, 258, 259, 260, 261, 263
264, 265; 266; 267, 270, 287, 291, 292
293, 298, 304; 307, 308, 309, 310, 330
336, 337, 338, 339, 340, 341; 345; 345
348, 349, 354, 355, 358, 363, 365, 367

370; 371;
398; 410,
455, 555.
Ђукановић
444, 445,
480 , 482,
Ђукановић

372; 373; 385, 389, 392, 397,
411, 412, 413, 432, 434, 450,
М. Јово, мајор — 442, 443^
446, 447, 448, 469, 470, 478,
514, 515.
Марко, — 443.

Ђукановић Перо, финансијски дире-

ктор — 196, 478, 514.

Ђуканохзић
Ђукановић

П е т а р , к а п е т а н — 247.
П . Симо, п о т ц у к о в н и к у

пензији — 251, 481, 52(4.
Ђукић Блажо, капетан —
Ђукић Владимир (Владо) ; генералштабни капетан — 79; 92- 94- 181'
185; 186, 444, 480, 481, 4812'483 519'
513.
'
'
Ђукић Дмитар, поручник
Ђукић ЈБубомир, рез. капетан
' 286.
Ђукић Ново, правник — ЈЈ^
Ђукић Радомир, наредник
' 185.
Ђукић Шћепан, командир партизанске чете — 146, 147, 21д.
Ђуковић Петар (Перо), поручник
247, 527.
Ђурановић Петар, капетан
481.
Ђурашковић Андрија — 44,3^
Ђурашковић Божо, војнос У д СК и потпуковник — 392.
Ђурашковић Бранко, поручник
138, 362, 365, 407, 432, 443, 485.
Ђурђић Милутин, капетан — 388.
Ђурић Никола, потпуковник (псеудоним Војислава Лукачевића) —
318.
Ђуришић Васо — 09.
Ђуришић Васо (брат Павла Ђуришића), четнички
представник
код
штаба дивизије Венеција — 170,
346.
Ђуришић Ђуро — 01Ђуришић Павле, капетан, командант
четничких снага за ЦрнУ Г°РУ —
79. 128, 133, 147, 149, 160, 161, 163,
167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 177.
178, 179. 101, 182, .183, 315. 216, 2182рл,

2,25, .234,

2Л% 246, 248,
262, 265, 266,
200.
293,
294,
303, 311, 312,
326, 328,
340, 343, 345,
375, 401, 421,
4©8. 471. 472.
478, 479, 480,
486, 487, 488,
505, 506. 508,
514, 5(15, 516,
524; 525, 526,
532, 533, 534,

235,

250.
1267,
295,
313,
329,
346,
461,
473,
481,
489.

2 3 6 , >237, 2 3 8 ,

253,
268,
303,
>314,
331,
353,
462,
474,
482,
490,
509, 510,
517, 518,
527, '528,
535, 536,

255, 256,
$70,
275,
$04, 306,
$15, 316,
$33, 334,
354. 361,
463, 464,
475, 476,
483, 484,
401.
бЊ 5 1 ? '
520, 521,
529, 530,
539. 540,

239,

261,
28Л
301,
мо.

А'*'
4№
<^о'

ол >
оч^
585

542, 543; 544, 545, 646, 548, 549, 554"
555.
Ђуришић Симо, капетан — 328.
Ђуровић Јован, политички комесар
Ударне групе партизанских батаљона — 404.
Ђуровић инг. Лазар — 51.
Ђуровић Машан — 333.
Ђуровић Милинко, политички комесар Никшићког партизанског одреда — 1215; 217.
Ђуровић Милован, капетан — 211,
411.
Ђуровић Никола, поручник — 2,13,
523: 527.
Ђуровић Ратко, поручник •— 138, 154.
Е
Емери (Атегу), британски мајор —
513.

Ж
Жанко Крунослав, усташки новинар — 67.
Живковић Јагош, капетан — 534.
Живковић Петар, генерал — 505, 507.
Жугић Ватрић, командант партизанског батаљона — 218.
Жугић Мирко — 86.

3
Зани Франћеско
(Ргапсевсо 2аш),
дивизијски
генерал,
командант
дивизије Месина, а затим дивизије
Ферара

—

41,

2164.

Звиздић Хасан — 423.
Зервас, грчки пуковник — 515.
Зечевић В. Видак, капетан — 83,
129, 166, 174, 176, 184, 320 , 446.
Зечевић Владо — 504, 526.
Зечевић М. Лука, судски пот;поручник — 129, 183.
Зечевић М. Симо, поручник — 129.
Зечевић М. Спасоје, поручник — 129.
Зогу Ахмед — 518.
Зоњић Миливоје, капетан — 388, 473.
И
Иванишевић Радован, генералштабни
капетан — 203, 250.
Ивановић инг. Богдан — 51, 52, 423,
435, 451, 4691, 470, 522.
Ивановић Војо, поручник — 473.
Ивановић Драгиша, политички комесар Зетског НОП одреда —187.
Ивановић Илија,
жандармеријски
капетан — 186, 187, 283, 417, 478.
52-3.
586

И в а н о в и ћ Ј а г о ш — 308.
Ивановић Лабуд, капетан
Ивановић Марко, судски
— 286.

— 319.
поручник

Ивановић
Михаило{
функционер
ЦФС, 20, 51, 55, 56, 61, 66, 71, 72,
73, 110, 112, 435, 521, 522.
Иветић Ђуро, капетан — 252, 391,
481.
Иветић Михаило — 912.
Ивовић Јован, професор — 519.
Игњатовић Вучко, мајор — 237.
Идризовић Јунуз — 99.
Инђић Душан — 512.
Ирић Богољуб, капетан — 138.
Ј
Јаничић Иван, поручник — 152, 153,
390, 431, 443, 481, 523, 527, 544, 547.
Јанкетић Миљан, капетан — 181, 534.
Јанковић Миличко, мајор •— 79, 92,
131.
Јањевић Лука, поручник — 247.
Јауковић Станиша, капетан — 154.
155, 215, 220.
Јевђевић Доброслав, бив. народни
посланик — 250, 316, 318, 321,
322, 528, 529, 536, 546.
,
Јевђевић Михаило, свештеник — 245«/
Јефтић (Бошко) — 170.
Јелена (Петровић-Савоја), краљица
Италије <кћи краља Николе) —
46. 68, 73, 111.
Јелић Милутин, професор, грађански политичар — 81, 82, 93, 94,
;98, 199, 116, 169, 170,172, 421.
Јеловац Јован, поручник — 261, 255, у
314, 315, 320.
Јеловац Милутин, подофицир — 139.
Јерговић др Никола (Нико), адвокат
— 285, 458, 459, 478, 519.
Јестровић Добрило, подофицир —
138, 140.
Јестровић Петар, подофицир — 136,
140.
Јоаникије, митрополит црногорски
— 264, 458, 519. 524.
Јовановић Арсо, генералштабни капетан,
начелник
Привремене
врховне
команде у тринаестојулском устанку — 79 92.
Јовановић Батрић, апелациони судија — 196.
Јовановић Блажо, командант Зетског
НОП одреда, организациони, а
затим, политички секретар ПК
К П Ј за Црну Гору — 79, 142,
143, 217.
Јовановић Јагош, представник Главног штаба партизанских
одреда — 142.

Јовановић Јоко, пуковник — 196.
Јовановић Љубо-(Патак, пуковник —
516, 536.
Јовановић Михаило, судија Великог
суда — 196, 519.
Јовановић Никола,
бив. народни
посланик — 85, 148.
Јовановић Перо — 52.
Јовановић
Слободан,
предсједник
^угословенске емигрантеке владе
—

160.

Јовановић, потпуковник (псеудоним
Андрије Весковића, Здравка Касаловића и Војислава Лукачевића)
— 318, 321.
Јованчевић Јован — 270, 275.
Јоветић Јован, професор — 519.
Јоветић Саво — 247.
Јовићевић Блажо •— 523.
Јовићевић Димитрије, мајор — 436.
ЈоЕићевић др Иво — 51, 52, 60, 61,
435, 451, 522.
Јовићевић Саво, наредник — 446,
479, 480.
Јовићевић Стево,
трговац — 396,
506.
Јововић Благоје — 512.
Јововић Јаков, марински капетан —
193, 204, 205, 248, 251, 252, 253.
264, 283, 309, 341, 356, 357, 372.
387, 389, 390, 397, 411, 431, 440
441, 443, 444, 445, 459, 464, 478,
479, 480, 481, 483, 485, 486, 506.
512, 513, 521, 522.
Јововић Милорад —• 512,
Јововић Милосав —• 481.
Јововић Милош, професор — 196.
389.
Јодл (А11гес1 Јо<11) — 500.
Јојић Велимир, професор, бив. народни посланик — 170, 407, 434,
439, 5)19.
Јоковић Димитрије, поручник — 201.
Јоксимовић Божо, мајор — 79, 168,
255, 473, 527, 543.
Јоксимовић Т. Милорад, мајор •—
128, 168, 184, 235, 251, 255, 353.
Јоксимовић Радосав, мајор •— 99, 118,
250, 255, 331, 340, 353.
Јоксимовић Тома, грађански политичар — 99, (169.
Јуоуф Жан — 515, 516.
К
Кавалеро
Уго
(ХЈео
Са^аДего),
маршал,
командант
оружаних
снага Албаније, а затим начелник
италијанске Врховне команде —
38, 54, 315.
Кажић др Милутин, савјетник штаба
партизанског батаљона — 283.

Кајпер Вилхелм (Ке1рег), генерал
-мајор, командант
окупационих
трупа Црне Горе — 415, 416, 417,
42®, 441, 442, 443, 445, 459, 469,
471, 477, 478, 479, 483, 514, 521.
Кајтел (№Пће1т уоп Ке11;е1) — 500.
Калабић Никола, мајор — 534.
Калајитовић (Калајит) Вук поручник
— 251, 253, 255, 365, 461;, 487,
502 , 527, 545, 549.
Калођеро Брунето — 56.
Капа Душан — 285, 512.
Караџић Миња — 53.
Караџић Митар, бив. предсједник
општине — 220.
Касаловић Здравко, мајор — 237,
249. 250. 255, 314, 320, 32,1, 443,
526.
Касом Душан, капетан — 201.
Кастратовић Милан, жандармеријски
капетан — 169, 335.
Кастратовић Милан, судија — 364.
Кастратовић Томо, судија •— 118, 287.
Кастратовић Тома, капетан — 169.
Каше (Зигфрид — 81е§1г1еа Казсће),
њемачки посланик у Загребу —
538,
Кековић Вуко — 211.
Кековић Михаило, мајор — 203, 226,
227, 2.28, 357.
Кековић Павић, свештеник —• 211.
Кеееровић- Драгутин, пуковник —
345, 350.
Киблер (КиМег Јоверћ), командант
118. ловачке дивизије — 453.
Киј ановић Никола, капетан — 251,
255,
Клисић др Јован. љекар — 51, 52.
115.
Кљајевић Крсто, капетан — 201,
514.
Кљајић Михаило, капетан — 201.
Кнежевић Благоје, капетан — 474.
Козачевић Миливоје — 512.
Ковачевић С. Новица, судија — 151,
152, 153.
Ковачевић Л. Стеван — 152.
Коматииа Божидар, поручник — 168.
Комненић Василије, поручник —247.
Контић М. Владимир, капетан — 130.
Контић М. Јован,
бив. школски
надзорник — 202, 276.
Кораћ Јагош — 131.
Корда Раде — 312.
Костић Н. Бошко — 534, 546.
Костић Мркоје, поручник — 201.
Костић Никола, директор Финансијске дирекције — 197, 519.
Др Крамарц (Кгатагг), Нојбахеров
представник за Црну Гору — 421.
478, 479, 511, 512, 519, 521.
Краљевић Ђоко — 119, 124.
пК7

Краљевић Миливоје, капетан — 130,
201.
Кривокапић Блажо, поручник — 480.
Кривокапић др
Божо,
адвокат;,
потпредсједник ЦФС — 112, 122,
125, 435, 451, 479, 484, 485.
Кривокапић Душан — 538, 539, 540,
542, 543, 544, 545, 548.
Кривокапић Радован — Ратко, рез.
потпоручник — 251, 255, 312.
Кривошић Велимир, публициста —
501, 508, 504.
Крстић <Иринеј, професор теологије
— 153.
Крушчић П. Радивоје, капетан —
129.
Кршикапа Томо — 112.
Кујовић Радуле, мајор — 234, 331,
362, 387, 407, 443, 476, 477.
Кујунџић
Драгољуб,
министар
у
Недићевој влади — 458.
Куклић Бранко, капетан — 387.
Куклић Мирко, поручник — 132, 160,
101, 3-61, 3165.
Кунгел (Кип§е1), њемачки обавјештајни официр — 539.
Куреш Милош, поручник — 504.
Куртони Јосип, поручник — 56, 98,
99.
Кусовац Јаков, капетан — 208.
Кустудић Марко, поручник — 201.
Л
Лабан Васо, поручник старе црногорске војске — 94, 99, 118.
Лабовић А. Мидован, судски капетан
— 181, 286, 483.
Лазаревић Ђорђије, професор — 85,
250, 255, 268, 331.
Лазаревић -Јово — 245.
Лазаревић Марко — 512.
Лазаревић Светозао, касациони судија — 85, 149.
Лазовић Новица,
капетан — 185,
186, 443, 444, 478, 481, 489.
Лазовић Шћепан, грађански политичар — 86, 90, 116, 308.
Лакићевић
Милутин,
командант
Комског НОП одреда — 217, 218.
Лаковић Митар, бив. срески начелник — 196.
Лаковић Митар — 52.
Лакчевић
Радоња,
бив.
срески
начелник — 202, 286.
Лалатовић Мирко, мајор — 108, 133.
190, 532, 544, 545.
Лалић Алекса-Леко- жандармеријски
поручник — 40. 361, 362, 387, 388.
405 , 406, 407, 438, 443, 478, 490
524, 527.
Латковић Илија — 512.
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Лашић Ђоко — 118.
Лашић
Ђорђије,
генералштабни
мајор, командант четничких снага
за Црну Гору — 79, 83, 9:2, 94,
98, 128, 129, 131, 133, 140, 141, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 161, 163 164,
163, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177.
178, 190, 191, 195, 208, 242, 244, 245.
253, 260, 261, 269, 270, 337, 339, 340
341, 346, 354, 357, 361, 363, 365, 366.
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 386, 387, 388, 389, 392, 393.
3!95 , 396, 39», 400, 401, 402, 403, 404
405, 406, 407, 411, 431, 432, 433, 437
438, 439, 442, 443, 444, 445, 459, 463
434, 468, 469, 476, 554, 555.
Лашић Радомир, инжењер — 287.
Лекић Благоје, учитељ — 92.
Лекић Б. Стеван — 53, 54.
Лековић Лука •— 123.
Лековић С. Мило, мајор у пензији
старе црногорске војске — 119.
1:2(3, 247.
Лер (А1ехапсЈег УОП Ббћг), генералпуковник, војни заповједник Југоистока — 300, 316, 498.
Лисичић Нићифор — 99, 138.
Литерс (КисМЈ БиЉегз),
генерал,
командант
у операцији
Шварц
— 351.
Ломпар Петар — 51, 52, 60, 116, 435.
Лорусо (1л>гиззо), шеф италијанске
пропаганде у Тирани — 50, 52.
Лукач Гаљан — 118.
Лукачевић Војислав, рез. капетан —
131, 132, 237, 25,1, 311, 312, 314.
318, 321, 3,22, 324, 325, 326, 329
333, 334. 342, 361, 362, 363, 364,
369, 370, 375, 386, 387, 389, 3195.
396, 399, 400, 401, 402. 403, 404.
.406, 407, 431, 439, 443, 461, 462.
463, 476, 486, 487, 501, 502, 503.
504, 505, 508, 509, 510, 525, 526,
Лукомски Александар,
адвокат —
286.

Љ
ЈБотић Димитрије — 254, 471, 472,
487, 517, 518, 525. 528, 529, 533,
535.
ЈБубибратић др Саво — 46.
ЈБумовић Крсто, директор гимназије
— 15.3, 357, 519.
М
Мајер Ото (ОШ Мауег),
њемачки
обавјештајни .официр — 421,
Маклин (Мас1еап), британски потпуковник — 513, 514.

Мамалела Амедео — 56.
Мандић Глиго, политички комесар
партиз. батаљона — 217.
Мандић Крсто, предсједник окружног суда — 196.
Мандић Миљан, поручник — 85, 353,
387, 418, 443; 506.
Маравале Лудвиг — 56.
Мараш Душан; наредник •— 286.
Мараш Јако — 308.
Мараш Нико, командант Зетског партизанског батаљона — 150.
Маријановић Милош — Мића, рез.
поручник — 174.
Маријановић В. Милош, поручник —
174, 483, 940, 524.
Маријановић Станко, судија — 375.
Маркај Марк Ђон — 513, 515, 516.
Марковић Батрић, полицијски писар,
рез. поручник — 185.
Марковић Блажо, официр црногорске
војске — 246, 308; 454.
Марковић Ђорђије, капетан — 152.
Марковић Илија, капетан — 431, 445,
481.
Марковић Милан, учитељ, командант
2. бјелопољске бригаде — 362.
Марковић Сава, мајор — 216.
Марковић Савић •— Штедимлија —
385, 451, 452, 536, 538, 539.
Марковић Станко — 52.
Маркуш Ристо — 308.
Мароти (МагоШ), генерал, предсједник Ратног војног суда на Цетињу — 285.
Мартиновић Арсо, апотекар — 470.
Мартиновић Благота — 52, 196, 198.
Мартиновић др Ђуро, љекар — 470.
Мартиновић Јово, капетан — 41(1.
Мартиновић др Нико, љекар — 245.
Мартииовић Симо — 56.
Мартииовић Стево, капетан — 446,
480.
Марушић Ј . Перо, мајор — 128.
Матовић Миливоје, публициста — 50.
Мацолини Серафино (МагаоИш), гроф,
цивилни односно високи комесар
за Црну Гору — 40, 41, 52, 44, 46.
47; 49; 54, 55, 56, 67, 58, 59, 60, 68.
69, 70, 72, 73, 74, 79,
Мачек Владимир — Влатко — 23, 37,
63.
Мемедовић Јован — 53.
Ментасти Луиђи
Меп1а51;1),
генерал, командант 14. армијског
корпуса и командант окупационих
трупа Црне Горе — 86, 195, 204.
264, 266, 346.
Метикош, усташки генерал — 545,
546,
Мећикукић Хасан — 423.

Мијатовић др Драгиша — 52, 60, 64,
65, 66.
Мијушковић Лука — 116.
Мијушковић Мирко — 112.
Мијушковић Радојица, рез. мајор —
251, 319, 443, 514.
Мијушковић Б. Симо, капетан — 201,
249, 252, 347, 393, 411, 412, 478, 523.
Миковић Голуб, судија — 375.
Милаић Мираш, рез. поручник — 388.
Милатовић Н. Душан, жандармеријски капетан — 130, 201, 289, 411,
412, 417.
Милачић
Милија,
члан
штаба
партизанског батаљона 18. октобар
— 185.
Милета Иван (Ђовани) — 56.
Милетић Илија, поднаредник — 201.
Миликић Б. Новак, капетан — 129,
249, 250, ,255, 474, 524.
Милић Радоје, судски пуковник —
443.
Милићевић Микета — 98.
Мило од Црне Горе (МПо о{ Моп1епе§го — 35.
Миловић Марко, адвокат — 286.
Миловановић Радосав, поручник —
— 109.
Милојевић, поручник — 328.
Милошевић Богић, професор — 83.
Милошевић Л. Божо, војни чиновник
(III класе) — 129.
Милошевић М. Петар, жандармеријски поручник — 83, 129.
Милошевић У. Радивоје, потпуковник
83, 129.
Милошевић Томо — 115.
Милошевић, хотелијер — 451.
Милутиновић
Иван,
делегат
ЦК
К П Ј — 106, 186, 382.
Минић Вучета, — 389.
Минић Љубо, судија — 84, 85, 97,
99, 118, 145, 148, 169, 177, 183, 184,
235, 286, 335, 353.
Минић Ј . Милинко — 149.
Мирко (Петровић), кнез (син краља
Николе) — 47, 68.
Мирковић Мило — 247.
Мировић Василије, мајор — 480.
Мировић Милан, поручник — 387.
Мировић Недељко, поручник —335.
Митић М., капетан — 407.
Митрановић Бора, капетан — 138.
Митровић Миливоје, капетан — 247,
258, 480.
Митровић Митар, новинар — 519.
Митровић Предраг — 512,.
Мићковић Леро — 308.
Мићовић Стеван, поручник — 152,
257.
Мићуновић Благота, капетан — 247.
Мићуновић Рако, рез. мајор — 230.
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Мишковић Александар, учитељ, рез.
поручник — 174.
Михаиловић Драгољуб-Дража — 21,
22, 24, 25, 26, 28, 30, 103, 131. 132,
133, 134, 137, 138, 139, 140, 147,
149, 151, 152, 153, 155, 159, 160
161, 162, 1®3, 164, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 174, 175, 176,
180, 186, 187, 1'90, 203, 221, 223,
239, 239, 249, 250, 251, 252, 253
254, 255, 2-56, 261, 267, 268, 271.
272, 273, 276. 277, 281, 282, 299
300, 302, 303. 304, 311, 313, 315.
316, 317, 319, 322, 326, 328. 329,
330, 333, 337, ,339, 342, 343. 345.
:346, 350. 351, 353, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 37& 373, 375, 385, 386, 387,
389, 392, 394, 395, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 412, 413.
418. 420, 432, 434, 437, 439, 404.
445, 449, 452. 454, 464, 467, 468,
470, 472, 475', 476, 486, 487, 495.
496, 497, 498. 499, 500, 501, 503
505, 506, 507, 508, 509, 513, 514
515, 515, 520. 524, 525, 526, 527,
528, 529, 530, 531, 532, 533', 534.
535, 536, 53». 541, 542, 545, 547
551, 553, 554. 655, 556.
Михаиловић
Лазар,
полицијски
службеник — 441, 514.
Михаиловић ЈБуба — 63.
Момчиловић (Милорад), капетан —
334.
Мрваљевић Јован — 211.
Мрдовић Милан,
судија великог
суда — 519.
Мугоша Михајло, потпуковник
у
пензији — 1:50, 196, 199, 251, 328.
Мугоша П. Митар — 286.
Мурат Мато — 515.
Мусолини (ВепИо
М иаоНш), вођа
фашизма
— 34, 37, 38. '48, 49,
51, 52, 56, 58, 59, 61, 68, 70, 816, 109,
263, 265, 276. 300, 321, 352, 354, 355,
368, 381.
Мустур Бранко, професор — 519.
Мушицки

(Коста),

пуковник —

471.

Н
Натлачен, бан — 50.
Недељковић Милован,
подофицир
— 132.
Недић Милан, армијски генерал,
предсједник српске квислиншке
владе — 237, 384, 424, 426, 448,
449, 450, 454, 455, 456, 457, 458,
460, 462,, 463, 464, 465, 470, 471.
472, 473, 475, 477, 487, 496, 497.
499, 500, 517, 518, 525, 533, 537.
Недовић Милија — 169.
БОП

•Ненадић Богдан — 138.
Ненадић Војислав — Војо — 99, 138,
245 , 264, 266, 4121, 422, 450, 454,
471.
Ненезић Душан — 46.
Никић Бајо, капетан — 314, 317,
329, 334.
Никовић Божидар —• 512.
Никовић Душан, капетан — 512, 513.
Никола (Петровић), краљ Црне Горе
— 33, 35, 36, 60, 61, 63, 68, 551.
Николић Јован, капетан — 247.
Николић Радован, поднаредник —
211.

Никчевић Лука — 53.
Никчевић Радојица — 119, 151, 153,
192, 209, 210.
Новаковић Борислав, капетан —506.
Новаковић ЈБубо, генерал — 371.
Новаковић Марјан — 387.
Новаковић др Обрад — 46, 423, 471.
Новаковић Павле, потпуковник —
501, 503 505, 526, 529, 534, 540, 543.
Новаковић Радош, правник — 275.
Нововић Јанко, рез. поручник — 174.
Нововић Рајко, поручник — 375.
Најбахер Херман (Негтапп
асћег), министар Р а ј х а за Југоисток — 421, 422, 423, 423, 453, 454,
455, 457, 458, 459, 460, 461, 463.
472, 478, 485, 498, 499, 508, 511
533, 538, 548.
О
Обрадовић Б. Миливоје, рез. капетан
— 137, 161, 312, 331, 375.
Обрадовић Милић, водник — 169.
Оксилија (ОхШа ОЈо^апш ВаШв^а),
дивизијски
генерал,
командант
д и в и з и ј е Венеција
— 396.
О л ћ а н М и х а и л о , министар
у

Нед-

ићевој влади — 464.
Омербашић Дервиш, трговац — 470.
Оровић Радојица — 116, 169, 177.
Остојић
Захарије,
генералштабни
мајор — 108, 133, 190, 250, 254.
270, 272, 277, 303, 311, 313, 317,
318, 321, 326, 355, 400, 432, 501,
503, 505, 509, 526, 529, 532, 534,
536, 542, 543, 544, 545, 548.
Оцокољић
'Синиша-Лазарац,
потпуковник — 536.
П
Павелић Анте, поглавник НДХ
46, 47, 48, 50, 67, 300, 301, 385,
Павић С. Бошко, мајор — 239,
396, 411, 412, 443, 478, 480,
480, 509, 511.
Павићевић Вогдан, поручник —

—
541
390,
481
188.

Павићевић Владо, правник — 286.
Павићевић Милош, капетан — 169,
251, 312, 314, 365, 399, 405, 432,
443, 474, 476, 506, 524, 527.
Павићевић Радуле, војни чиновник
(II

класе)

—

153.

Павловић инг. Душан — 540, 547 548.
Пајковић Ђоко, секретар МК К П Ј
Беране — 80.
Пајовић Јанко, мајор — 340, 346,
389, 412.
Пајовић Ново, капетан — 286.
Пајовић Тодор, потпуковник — 196,
319, 481.
Пантић Јован, мајор — 317, 322.
Паовић Кићо — 124.
Паовић Лазо — 124.
Парежанин Ратко — 517, 518, 519,
520, 525, 533,
Пачариз Хоџа — 311.
Педрацоли (СМпо РеЉаггоН), дивизијски генерал, командант дивизије

Таро

—

286.

—

202.

—

194,

230.

Пејаковић Митар, капетан — 481.
Пејовић Ј. Андрија, поручник старе
црногорске војске — 200, 283.
Пековић Влатко — 85.
Перић Димитрије, наредник водник
Перишић Радојица, свештеник —
250, 543.
Перишић Саво, капетан — 388.
Лерковић Лерко, наредник —• 186, 286.
Перовић С. Васо — 514.
Перовић Владимир, водник — 201.
Перовић Р. Ђорђије — 514.
Перовић Лука, потпоручник — 247.
Леровић Миладин, капетан — 285.
Перовић Милош, учитељ — 519.
Перовић Радован, судија — 286.
Перовић Симо, правник — 286.
Перовић Стеван — 246.
Перовић др Тодор, адвокат — 504.
Перуновић Милутин, војни чиновник
Перхинек Рудолф, капетан, обавјештајни официр Драже Михаиловића,
делегат че ^чичке В К за Црну
Гору — 132, 160, 616, 255, 275,
359, 3©1, 365, 366, 370, 373, 375,
386, 395, 396, 400, 401, 403, 404,
405, 407, 410, 433, 437, 461, 462.
Петар II, краљ Југославије — 43,
132, 144, 152, 164, 270, 413, 468,
472, 486, 498, 502, 503, 504, 507,
510.
Петерсон Делберт Артур, поручник
ТЈ8ААР — 511, 512.
Петричевић Бошко,
мајор — 328,
417, 448, 445, 480, 401, 512, 513.
Петричевић Лазар — Лазо — 119,
124.

Петровић Андрија — 64.
Петровић
Арсо,
бив.
помоћник
министра унутрашњих послова —•
197, 245, 263, 264, 265, 421, 450,
451, 454.
Петровић Крсто — 51, 52.
Летровић Михаило (унук
краља
Николе) — 35, 47, 68, 69, 70, 71.
Петровић Петар — Његош — 207.
Петровић, командант пројектовног
сепаратистичког батаљона — 308.
Петрушић Милосав — 135.
Пећанац Коста — 138, 371.
Пешикан Блажо — ,152.
Пешић
Велимир,
жандармеријски
наредник — 169.
Пешић Ђуро, директор гимназије —
196.
Пијаде Моша, делегат ЦК К П Ј —
199, 204, 220.
Пилетић Манојло, мајор — 501, 540.
Пилетић Реља, мајор — 195, 245,
338, 346, 357.
Пирцио Бироли (А1ебзапс1го Р 1 т о
ВЈгоН), армијски генерал. гувернер
Црне Горе — 86, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 120, 147.
196, 204, 242, ,246, 248, 258, 260,
261, 2,62,, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 291, 327, .352, 355, 358, 450.
Пламенац Бећо — 11, 123.
Пламенац Н. Владимир, поручник —•
480, 481, 523.
Пламенац Ђуро, капетан — 480, 481.
Пламенац Јован, бив. предсједник
црногорске владе <у емиграцији)
— '313, 66, 67.
Пламенац Јован — Јоцо — 123.
Лламенац Михаило — Мило, судија
Великог суда — 19©, ,197, 245,
264.
Пламенац Петар, бив. црногорски
министар — 47, 56, 60, 71, 72, 112,
115, 116, 119, 120, 121, 451, 521,
522.
Лолексић
Момчило,
командант
Дурмиторског партизанског одреда
—

220.

Попивода Крсто, инструктор ПК
К П Ј — 123.
Поповац др Исмет, вођа Муслимана
који су приступили четницима —
278, 322.
Поповић Богдан — 211.
Поповић Душан, бив. срески начелник
— 208, 519.
Поповић Ђуро — 51.
Поповић Илија, 213.
Поповић Јован — 312.
Поповић
Јово,
бив.
црногорски
министар — 50, 51, 52, 56, 60, 61,
64, 67, 1110, 114, 115, 451, 522.
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Поповић Крсто, командир (мајор)
старе црногорске војске, у емиграцији (у Гаети) унапријеђен у чин
бригадира
(бригадни
генерал),
сепаратистички вођа — 112, 116, 119,
120, 121, 124, 126, 127, 203, 204,
206, .207, 225, 226, 227 , 228, 229,
230, 231, 238, 239, 243, 246, 248,
256, .257, 258, 2,59, 260, 261, 262,
264, 268, 291, 307, 309, 335, 345,
346, 356, 358, 408, 421, 435, 436,
450, 451, 452, 496, 521, 522.
Поповић Милан, учитељ, грађански
политичар — 92, 96, 98, 99, 169,
170, 519.
Поповић Милета — 86, 90.
Поповић Милорад, капетан — 250,
359, 504, 535, 544.
Поповић Мирко — 247.
Поповић Митар, рез. потпуковник —
260, 423, 427, 436, 441, 442, 443,
471, 522.
Поповић Мишо (отац Јова Поповића)
—

60.

Поповић Мишо — 458, 459.
Поповић
Новица,
бив.
народни
посланик — '81, 82, 93, 99, 516.
Поповић Радомир — Рајо, капетан
— 79, 168, 275, 346, 353.
Поповић Саво, капетан — 286, 417,
5,12, 513.
Поповић М. Симо, капетан — 168, 283.
Поповић Тодо (р) — 96, 99.
Поповић Ј . Филип — 191.
Почек Томо — 1|19.
Прелевић Стеван, капетан — 135, 186,
481.
Прибићевић Адам — 79.
Приморац Рудолф, начелник штаба
II ударног корпуса — 402.
Прља др Мило — 285.
Пулевић Иван — 213.
Пурић Слободан, љекар — 245.
Р
Радан Богдан, командант партизанске
болнице — 403.
Радевић Бранко,
капетан — 129,
180, 515.
Радичевић Василије — 484, 485.
Радмиловић Ђорђе, капетан — 252,
480, 481.
Радовић В. Бајо — 286.
Радовић Благота — 357.
Радовић Владимир, капетан — 286.
Радовић Вукосав, судија — 286.
Радовић Гаврило, капетан — 255,
286/287, 387.
Радовић Јован — 98.
Радовић Јоксим — 53.
592

Радовић Косто — 247, 408, 436.
Радовић Крсто — 286.
Радовић Милан, хотелијер — 99',
513.
Радовић
Милош,
делегат штаба
Комског НОП одреда — 216.
Радовић Михаило,
правник — 275.
Радовић др Новица — 52, 60. 64,
65, 66, 71, 72, 89. 112, 115, 116,
119, 120, 121, 204, 246, 256, 259,
260, 264, 285, 422, 435, 451, 521
522.
Радовић Радован — 148.
Радовић Радуле, капетан — 181,
335.
Радовић др
Саво,
адвокат,
бив.
народни
посланик — 196, 197,
242, 245, 246, 260.
Радоњић Душан, потпоручник — 2.03.
Радоњић Иво, предсједник општине
Цетиње — 51, 204, 245, 278.
Радоњић
Илија,
жандармеријски
наредник — 190.
Радоњић М. Јован, капетан — 198.
481, 506, 523.
Радоњић П. Јован — 212.
Радоњић Миљан, грађански политичар — 86, 90, 329, 411, 478, 515, 519,
532, 545.
Радоњић Саво. правник — 285, 422,
471, 478, 517, 519.
Радоњић Спасоје, рез. капетан —
151, 190, 1911, 390, 391, 481.
Радошевић Милутин, судија — 440.
Радошевић Мирко — 286.
Радуловић Боривоје, генералштабни
мајор — 203, 321.
Радуловић Живко, поручник — 286.
Радуловић К. Лазар — 212.
Радуловић Г. Саво, капетан — 198,
481.
Радуловић Ф. Симон — 211.
Радуловић С. Филип — 211.
Радуновић Марко, капетан — 201,
443, 478, 481.
Радуновић, поручник — 482.
Радусиновић П. Крсто, поручник —
2.00.

Ражнатовић Стево, капетан — 446.
Раичевић Божо, наредник — 169.
Рајковић
Вукале,
капетан
старе
црногорске војске — 208, 435.
Рајлић Радоман, капетан — 255, V
365, 461, 474, 476, 502, 523, 526, \
527.
Ракетић Крсто — 93.
Раковић Предраг, капетан — 345, 350.
Ракочевић Батрић, судија — 85, 97,
143, 144, 149, 176.
Ракочевић
Драгутин,
командант
четничког батаљона — 387.

РакочевиН Митар — 144.
Ракочевић Саво, капетан — 402.
Ракочевић Шћепан — 118.
Ралевић Никодим, поручник — 168.
Рамовић Јован,
командант сепаратистичког батаљона — 387.
Растодер Хоџа — 311.
Рачић Драгослав,
капетан — 515,
516, 526, 532, 534.
Рачић Ђоко — 54, 93, 99, 118, 181,
182.

Рашовић Зарија, капетан — 210.
Рашовић Милета, капетан — 186, 219.
Рашовић Милош, предсједник Главног одбора НОФ-а Црне Горе
— 4314.
Рашовић Никола — 286.
Реџић Раде — 99.
Решетар Лазар — 440.
Рибентроп ( Ј « а с М т уоп КШћеп1;гор),
министар
иностраних
послова
Трећег Р а ј х а — 44, 454, 455, 458.
460, 461, 500.
Роата
Марио
(КоаИа),
генерал
командант II армије,
односно
Суперслоде
— 300, 301, 302, 353.
Работи Марио
(КоћоШ),
генерал
командант
II
армије,' односно
Суперслоде
— 315, 316.
Ровчанин Хусеин — ЗИ, 384.
Рогановић Алекса — 247.
Рс?ановић Лабуд, свештеник — 196.
Рогошић Божо, трговац — 196.
Роботи ((Романов), кнез (унук краља
Николе) — 69.
Ронкаља (Копса^На),
генерал командант 14. армијског
корпуса,
односно командант окупационих
снага Црне Горе — 358, 371, 372.
Рончевић Радојица, капетан — 204,
357, 417.
Ружић Иван, капетан — 154, 2,15,
220, 251, 25)5, 314, 320, 326, 335,
•340, 353, 418, 432, 443, 461, 478
481, 489, 507, 52:3, 526, 527, 545.
Рули
Гуљелмо
(Си§Не1то КиШ),
Ц И В И Л Н И комесар — 114, 116, 119,
120.

-

С
Савовић Мираш, капетан — 79, 92,
94, 312, 335.
Савковић Рако, наредник — 286.
Саичић Панто, рез. капетан — 357.
Салатић Данило,
капетан — 504,
526, 535.
Самарџић Вукадин — 231.
Самарџић Ш. Симо — 231.
Санторе Олимпо — 56.
Секулић Бајо, делегат Главног штаба
—176, 215, 216, 217, 218.

Секулић Бранко, поручник — 512,
513.
Секулић М. Марко — 212.
Секулић др Милош — 162.
Селмановић Шефкија — 99.
Сера ди Касано (Зегга <11 Саззапо
Сгкпгапт
ВаШз1а),
италијански
конзул — 69.
Сијарић Ћазим — 311.
Симовић Душан, армијски генерал,
предсједник
владе
Краљевине
Југославије — 37.
Симоновић Лука, командант партизанског батаљона — 218.
Сјеклоћа Илија, судија — 197.
Скопони Вјекослав — 56.
Скоти (ЗсоШ),
пуковник — 32,3.
325, 327, 328.
Спиталијери
СалваТоре (брИаНегЦ,
маЈор,
командант
мјеста
на
Ријеци Црнојевића — 207.
Станишић Бајо, пуковник — 28, 29,
131, 154, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 199, 200, 202, 204.
205, 209, 210, 215, 225, 2.2,6, 227,
229, азо, 231, 232, 233, 237, 239,
242, 243, 245, 246, 248, 249, 250
251, 252, 253, 256, 257, 259, 260.
261, 262, 264, 265, 2,88, 289, 2,90
291, 293, 294, 295, 297, 303, 304
307, 308, 309, 310, 318, 319, 323
324, 325, 326, 32,7, 328, 330, 333
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 346, 348, 355, 356, 357, 358
359, 360, 363, 365, 367, 369, 370
371, 372, 37.3, 374, 375, 385, 389.
390, 391, 392, 383, 394, 397, 398,
400, 409, 410, 411, 41,2. 413, 417,
431, 432, 434, 439, 455 , 547.
Станишић Вуко, учитељ —- 90 , 118.
Станишић Драго — 286.
Станковић Душан — 151.
Станковић А. Никола, судски капетан
— .286, 287.
Станојевић Александар — Аца, вођа
Радикалске странке — 2,1.
Стаљин
(Јосиф Висарионовић) —
146, 222.
Стефановић Светислав, опуномоћник
ЦК К П Ј — ,224.
Стијовић Мићо,
индустријалац —
196.
Стојадиновић
Милан,
предсједник
владе Краљевине Југославије —
29, 34.
Стојановић Душан — 540, 547.
Стојановић Шпиро, капетан — 130,
153, 193, 197, 201, 248, 252, 319,
335, 336, 366, 389, 474, 506, 524.
Страхиња Велиша, апотекар — 514.
Стриковић Павле, поручник •— 201.
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Стругар Нико, партизански командант — 404,
Т
Тавчар, инжењер — 482.
Тадић Спасоје, потпредсједник Удружења четника за Црну Гору — 26,
151.
Таталовић, потпуковник — 556.
Терзић Велимир, капетан, члаи Главног штаба — 23о.
Тешановић (Лазар) — 536, 542, 545.
Тијанић — 484, 485.
Тито (Јосип Броз) — 352, 467, 495, 496,
497, 498, 504, 510, 533.
Тодоровић Бошко, мајор — 190.
Тодоровић Војо, представник Главног штаба — 142.
Тодоровић Вукашин — 286.
Тодоровић Жарко, мајор — 131, 132.
Томић Вукола, поручник — 251, 2,55.
Томић Радован, предсједник Удружења четника за Црну Гору •— 26.
Томовић Бећир, професор, рез. потпоручник — 135, 331, 353, 387, 462,
523, 527. 540, 545.
Томовић Божидар, судија Великог
суда — 196, 357, 519.
Томовић Будо, секретар ПК СКОЈ-а
—

218.

Томовић Вељко, потпоручник — 129,
171. 177, 472. 474, 475. 476, 477, 478,
527.
Томовић М. Вук — 402.
Томовић Марко — 312.
Томовић Радован — 312.
Топаловић Бошко, поднаредник —
138.
Топаловић Драгомир — Гага, капетан — 535.
Топаловић, поручник — 333.
Тошковић др Јован (Јово) професор,
— 85, 32,9, 363. 411, 412, 433, 434.
Трифуновић — Бирчанин Илија —
79, 85, 132, 250.
Трифуновић Мирослав — Дроња, генерал, командант четника Србије
— 515, 517, 520, 525, 532.
Трифуновић Никола, капетак — 168,
169.
Тркља Лазар — 134, 151, 152, 190, 504.
Трупиано Франо •— 56.
Тујковић Иво — 512.
Тунгуз Данило — 112.
Турчиновић Милош — 125.
Тући Карло (Саг1о Тисс1), генерал,
командант дивизије Месина — 59.
72.
Ћано (ОаЈеагго Сгапо), министар иностраних послова Италије — 34,
44, 48, 52, 58, 73, 300.

Ћ а т о в и ћ С а в о — 291.
Ћ е р а н и ћ Б о ж и д а р , к а п е т а н — 163.
Ћ е р а н и ћ М и л и ј а , у ч и т е љ , рез. п о р у ч н и к — 169, 362, 375.
Ћ е р а н и ћ Р а д о м а н , к а п е т а н — 474,

475, 476, 477, 478, 485, 486, 510.
Ћетковић Радоје, капетан, — 410, 412.
Ћорић Дамјан — 135, 136.
Ћоровић Момчило, капетан — 331.
Ћулафић Ђорђије, професор — 407,
462,
У
Узоринац др Теодор, усташки публициста — 452.
Умберто
(Савојски),
италијански
престолонасљедник — 276.
Ускоковић Видо, члан ПК К П Ј —
283.
Ф
Фавенто Назаро •— 56.
Фемић Милан, потпоручник — 169.
Фемић Радојко, наредник — 168, 312.
Форел (топ Роге1), пуковник, командант мјеета у Подгорици — 477,
485.
Фризари Вито — 56.
Фузаро Салваторе — 53.

X
Хадсон Бил (ВШ НисЗзоп), британски
капетан — 107, 133, 190.
Хајдуковић Ристо, официр старе
црногорске војске — 209, 228, 246.
Хајдуковић Филип, — 99.
др Ханке, њемачки обавјештајни
официр — 423, 479.
Херендорф, њемачки пуковник —
506.
др Хетл (Н6Ш), њемачки обавјештајни официр — 539.
Химлер { Н е т п с ћ Шт1ег), — 500.
Хитлер (Адолф), Фирер — 34, 37, 44.
73, 263, 29:9, 300, 321, 351, 355, 385,
455, 458, 459, 460, 461. 467, 498, 499
500, 501, 505, 537.
Хојс (Неизб), потпоручник, њемачки
официр за везу у Ђуришићевом
штабу — 472, 476, 485,

Ц

Цали (Цаљо) Пренк — 95, 431.
Царичић Милош, наредник — 185
Цветић, капетан — 370.
Цветковић (Драгиша), предсједник
владе Краљевине Југославије - 23, 37, 63.

Цвилингер (Јоеерћ 2шШп§ег), њемачки обавјештајни официр — 415.
421, 484, 485, 511.
Цемовић Гавро — 92.
Цемовић Миомир, мајор — 79, 16В.
249, 250, 256, 320.
Цемовић Филип — >84, 96, 98, 99, 116.
Цемовић, учитељ — 312.
Цимбаљевић Вуксан, капетан — 169.
250, 255, 474, 527.
Цуцић, потпоручник — 511.

Ч
'ађеновић Милан,
судски припра
вник — 286.
Чађеновић Перо, војносудски мајоо
176.
Чановић Никола, капетан — 130, 373,
481, 523.
Челебић Саво. генерал Н О В Ј — 127.
522.
Челебић Ђ. Филип — 286.
Чермак Марко — 53.
Чернин, гроф — 534.
Черчил СШпзк>п СћигсћШ), — 395.
498.
Черчил, британски генерал — 508.
Ч у к и ћ Томица — 84.
Ц
Џаковић
Џаковић
Цаковић
Цаковић,

Момчило •— 164, 155.
Наход, капетан — 154, 155.
Периша, судија — 154. 155.
капетан — 546.
Ш

Шаковић Богдан — 308.
Шантић Милан — 250.
Шарановић Г. Никола. бив. полицијски писар — 286.

38

Шарановић Суљо, 53.
Шарановић Томан — 308.
Шаулић Јеврем — 153, 154, 245, 398,
412. 470. 478, 511.
Шекуларац Радивоје, наредник —
169.
Шећерагић Мурат, трговац — 245.
Шећеркадић Дервиш, муфтија — 245.
Шјака Арналдо (|8с1аса) — 56.
Шлаховић Јусуф — 423.
Шоћ Петар, ађутант сепаратистичког
батаљона — 247.
Шоћ Петар — 99.
Шофранац Андрија — 247.
Шошкић Александар —- Леко, поручник — 174, 312, 314, 527.
Шошкић Богдан — 98.
Шошкић Бранислав, жандармеријски
капетан — 190.
Шошкић др Вукман, љекар — 99.
Шошкић Драгиша — 99.
Шошкић Миро — 312.
Шремс (Зсћгетз), њемачки обавјештајни официр — 539.
Штедимлија (види: Марковић
Савић).
Штросмајер (Јосип Јурај) — 271.
Шћекић Бранко, потпоручник — 312.
Шћекић Радоје, грађански политичар — 168, 357.
Шћекић Радосав — 169.
Шћепановић Владимир — Владо, поручник — 169, 489, 524, 527.
Шћепановић Јефто — Чајо, секретар ОК К П Ј Колашин — 178.
Шћепановић Милован, рез. капетан
-

211.

Шћеповић Нешо, бив. народни посланик — 196, 197, 357.
Шубашић Иван, предсједник југословенске емигрантске владе —
467, 498, 504.
Шутовић Малиша — 331.
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Абисинија — 263.
Автовац — 237, 250, 303, 336, 337, а39.
Адровићи — 140.
Албанија — 29, 34, 35, 36, 38, 39,
45, 47, 48, 49 , 60, 52, 54, 56 , 59, 65,
68, 71, 86, 92, 106, 109, 164, 209,
241, 277, 282. 316, 366, 383, 385:
335, 424, 426, 431, 432, 453, 454
511, 513, 513, 514, 516, 518, 519, 520,
52б, 531.
Александровац —• 543.
Алжир — 2.69, 299.
Америка — 537.
Андријевица — 26, 40, 53, 53, 56,
70, 78. '81, 82,, 87, 88, 91, 92,, 93,
94, 95, »8, 99, 101, 110, 118, 118,
129, 172, 173, 178, 188, 2,15, 243,
245, 261, 263, 329, 350, 351, 353,
065, 370, 381, 388, 3'96, 403, 405,
406, 434, 464, 488, 491, 492, 506,
507, 565.
Апенинско гголуострво — 269, 299.
Аустрија — 2,9, 546, 548.
Аустро-Угарска — 40.
Африка — 265, 276, 279, 281, 292,
299, 304, 352, 353, 556.
Аџића До — 178.
В
Ба — 434.
Бајина Башта — 462.
Бајице — 206.
Баковићи — 217, 314.
Балкан (Балканско полуострво) —
33, 34, 37, 263, 235, 269, 276, 281,
299, 300, 352, 364, 365, 366, 383,
384, 385, 445, 452, 458. 495 , 496.
49«, 499, 500, 501, 505, 515, 556.
Балочи — 211.

Баљ — 92.
Банат — 23, 37, 164, 165, 474.
Бандићи — 211, 491.
Бандовића Мост — 11)8.
Банија — 23.
Бања Лука — 303, 542, 543, 544, 545,
546, 549.
Бањани — 239, 335, 402, 408, 409.
Башуш — 3)14.
Баошићи — 32'5.
Бар — 40, 45, 48, '52, 56, 57, 81, 87,
88, 110, 241, 2,43, 245, 246, 247,
250, 257, 284, 357, 416, 509.
Барања — 23, 38.
Баре Краљске — 93, 128, 145, 148,
172, 173, 175, 176, 177, 179, 180,
181, 182, 183. 222, 22-3, 282.
Бари — 357 , 443.
Барице — 403.
Барјамовица — ,212, 226, 227.
Еастаси — 179, 341.
Батурићи — 312.
Бахтијевица — 32,7, 328.
Бачка — 23 , 38, 164, 165.
Безјово — 186.
Београд — 27, 33, 35. 36, 64, 65, 67,
114, 132, 315, 383, 443, 454, 456,
457, 458, 463, 470, 471, 472, 473,
474, 476, 477, 485, 500, 513, 517,
536.
Беране — 39, 40, 46. 56, 70, 79, 80,
81, 84, 87, 88, 92, 95, 98, 99, 110,
116, 143, 147, 169, 188, 215, 243,
245, 261, 263, 265 , 287, 306, 310,
311, 312, 345, 365, 373, 381, 389,
395, 396, 399, 403, 404, 405, 406,
410. 464, 465, 491, 492, 506, 507,
555.
Бери — 311, 212.
Вериславци — 210.
Берлин — 37, 266, 267, 458, 538, 539.
Беч — 538, 530.
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Бешин убао — 227, 228, 30&.
Бијела гора — 409.
Бијели Дрим — 38.
Бијело Поље — 39, 40, 46, 54, 56,
70, 81, 87, 98, 99, 101, 110, 116,
118, 164, 183, 188, 209, 215, 238,
243, 245, 201, 262, 263, 311, 343,
345, 347, 348, 350, 351, 365, 403,
404, 462, 464, 465, 506, 507, 508,
523, 525, 555.
Бијело Лоље (у Зети) — 210.
Бијело Поље (код ;Мостара) — 325,
327, 32,8.
Билећа — 39, 104, 113, 190, 328, 336,
391, 400, 408, 445, 510, 526.
Биоградско језеро — 237.
Биоково — 277, 303.
Биоче — 40, 187, 218, 263, 294, 346,
340, 350, 351, 367.
Бистрица (берански срез) — 179.
Ћистрица (бјелопољска) — 277, 455.
Бистрица (липовска) — 2117, 235.
Бистрица (у Морачи) — 214, 215, 218.
Бистрица (пољска) — 235.
Бистрица (у Зети) — 210.
Битовња — 277, 545.
Бихаћ — 533, 534, 544, 546.
Бихор — 311, 388.
Бјеласица — 95, 179, 235, 345, 362,
404.
Бјелашница — 277, 317, 325.
Бјелимићи — 322.
Бјелице — 122, 125 , 238, 480.
Бјелопавлићи — 151, 213, 227, 232,
233, 248/249, 256, ,292, 360, 389,
391, 409, 410, 411, 431, 479, 483, 524.
Бјелопавлићка равница — 189.
Благај — 328.
Близна — 283.
Бљић — 235.
Боан — 53, 220', 239, 403.
Бобово — 140, 237, 320.
Богетићи — 202, 209, 410.
Богићевица — 277.
Богмиловићи — 189, 489.
Боговине — 191.
Боденско језеро — 69.
Божићи — 364.
Бојана — 277, 505.
Бојна њива — 235.
Бојовићи — 364.
Бока Которска — 23, 46, 47, 48, 48
67, 77, 811, 103, 104, 113, 114, 133,
209, 250, 252, 253, 270, 275, 277.
292, 297, 305, 344, 381, 383, 384,
385, 389, 391, 400, 411, 423, 447,
4;80, 483, 488, 505, 507 , 508, 509.
517, 521, 529.
Болдогасон —• 121.
Болиако — 443.
Бољанићи — 238, 328, 329.
Бољевићи — 123, 208.
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Борач<- — 137.
Борова глава — 185.
Боровине — 314.
Боровњачки крш — 236.
Босанска Градишка — 542, 543, 544,
545.
Босански Брод — 533, 535, 541, 542.
Босански Нови — 38.
Босанско Грахово — 302.
Босна — 38, 42, 49, 65, 75, 105, 140
164, 242, 250, 278, 23.-, 292, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 304, 309,
310, 311, 313, ?16, 32ј, 322, 335
383, 385, 404, 405, 438, 50::. 51 1
519, 520, 523, 524, 5*2.3, 3-9. 5»),
531, 532, 533, 534, 536, 54'., 316,
556.
Босна (ријека) — 529, 532, 533.
Восна и Херцеговкна — 23, 24, 25.
44, 49, 165, 1Р0, 355.
Браин До — 217.
Врајићи — 228.
Бранловица — 241, 283, 281.
Вратоножићи — 90, 91, 9С, 118, 143,
145, 177, 178, 181, 184, 185, 186,
187, 213, 017, 218, 219, 232, 348,
361, 387, 410, 464, 465, 481.
Брвеница — 140.
Брежине — 200.
Боеза — 354.
Брезна — 339, 340, 341, 492.
Брезовик — 294, 338, 339, 341.
Брзава — 168.
Бриње — 534.
Брод (на Дрини) — 341.
Бродарево — 261, 264, 488, 480, 525.
Броћанац — 152, 229, 230.
Брскут — 40, 91, 176, 177, 178, 181,
184, 185, 186, 217, 232, 297, 361.
Брчели — 241, 247.
Бршно — 200, 210, 232, 410.
Зубрежак — 230.
Бугарска — 21, 23, 37, 38, 65, 67,
164, 453, 495, 500, 501.
Будва — 40, 81, 87, 88, 110, 246, 247,
252, 258, 357, 419, 430, 447.
Будимља — 168, 364.
Будош — 230.
Буђево — 311, 362.
Букова Шмвана — 180.
Буковица (код Жабљака) — 155.
Буковица (Ћеклићи) — 206, 226.
Бунови — 342.
Бурен — 214.
Бус — 227.
Буче — 171, 179, 364.
Бучје — 314.

в
Ваљево
— 39.
Васојевићи — 142, 166, 181, 185, 206,
215, 221, 236, 292, 363, 364, 365,
397, 402, 403, 404, 407, 409, 431,
455, 461, 462, 507, 508, 557.
Ватикан — 203, 271.
Вашингтон — 159.
Вежешник — 89.
Велика — 40, 82, 93, 174, 488.
Велика Албанија — 47 , 48, 1,14, 174,
388, 459.
Велика Британија — 105, 150, 160,
486.
Велика окука — 327.
Велики Грабовник — 185.
Велики Препран — 221, 236.
Велимље — 26, 231, 247 , 408.
Веља страна (Љешанска нахија) —
212.

Веље Брдо — 75, 213.
Веље брдо (код Титограда) — 89, 2,11.
Веље брдо (код Матешева) — 183.
Версај — 62.
Веруша — 90, 177.
Вечериновац — 236.
Виесте — М2.
Вилац — 219.
Вилуси — 40, 81, 87. 117, 408, 409.
Винићи — 188, 190, 191, 192, 232,, 396.
Виница — 300.
Виницка — 168.
Вирпазар — 40, 81, 208, 228, 246. 247,
285.
Височица (у Херцеговини), 325.
Височник — 277.
Виталина — 48.
Витасојевићи — 227, 230.
Витина — 326.
Виш — 188.
Вишеград — 342, 492, 503, 518, 528,
539.
Вишњица — 463.
Вјетерник — 92, 215, 217, 219.
Владањ — 48.
Влашић — 545.
Војр.одина — 42, 463.
. Водне главице — 230.
/
Војинићи — 206.
Војник — 491.
Војковићи — 206.
Волујак — 334, 340, 343.
Вољевац — 312.
Вражегрмци — 151, 191, 209, 390,
481.
Враница — 277, 545.
Врањ — 48.
Врањештица — 145, 174, 180.
Врањештичка ријека — 184.
Врањићке Њиве — 150, 210.

Вратло — 218, 219, 221, 234, 235.
Враћеновићи — 247.
Врба (Бихор) — 313.
Врба (Херцеговина) — 408.
Врбања — 545.
Врбас (ријека) — 542, 544, 545.
Врбица (берански срез).
Врбица (Кучи) — 186.
(Вргорац — 302.
Врела (Вражегрмци) — 40.
Врела (Конак) — 123, 207.
Врела рибничка — 283.
Врмац — 383, 483.
Врмоша — 88, 431, 464, 466.
Врњачка Бања — 383, 476.
Врсник — 38.
В р х — 313.
Вршањ — 226.
Вукотица — 213, 233.
Вучево — 359.
Вучи До — 247.
Вучица — 210.
В у ч ј а — 179.
Вучја греда — 218.
Вучјак — 533, 535, 536.
В у ч ј е — 218.
Г
Гаета — 121.
Гајева планина — 314.
Гарач (Велики и Мали) — 227, 228.
Гарда — 443.
Гацка долина — 302.
Гацко — 46, 104, ;113, 237, 277, 319,
333, 334, 336, 337, 339, 408, 510.
Гвозд — 336, 347, 492.
Главатичево — 317, 326, 327, 337.
Главица — 179.
Гламоч — 301, 303, 316.
Глина — 38.
Глухи До — 247.
Гиљево — 277.
Годијево — 311, 313.
Годиње — 12:3Голија — 135, 136, 231, 2,37, 238, 239,
319, 337, 338, 339, 340, 402.
Голија (планина) — 277, 407, 462.
Голубовци — 40, 210, 478.
Горажде — 328, 333, 343, 520, 525,
528, 535 , 539.
Горажде (код Иванграда) — 168.
Горанско — 87, 237, 339, 340.
Горица (град) — 164.
Горица (Доња) — 200.
Горица (Горња) — 508.
Горица (брдо код Титограда) — 211.
Горичани — 150, 210.
Горња Села — 171, 178, 179.
Горња Црнча — 313.
Горњи В а к у ф — 324, 325.
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Горњи Кокоти — 40, 283.
Горњи Радулићи — 313.
Горњи Шехер — 545.
Горњоморачка капа — 234, 235.
Горски котар — 302.
Гостиљ — 210.
Гостиље — 213, 373, 382, 397.
Граб (у Морачи) — 217.
Граб (код Требиња) — 277.
Грабовица — 324.
Градац (Љешанска нахија) —
Градина — 217, 218.
Градиште — 235.
Грановишта — 314.
Грахово, 40, 81, 87, 104, 151, 152,
220, 231. 238, 347, 400, 408,
431, 445, 509.
Грачаница — ,232.
Грачац — 303.
Грбаљ — 512,.
Грбе — 211, 213.
Гркавац — 231.
Грмеч — 544.
Груда (у Конавлима) — 48, 88,
Груда (код Тузи) — 48.
Груда (западна Херцеговина) —
Грчка — 2.1, 23, 34. 37, 45, 263,
453, 501, 5,15, 516, 519, 520, 525,
Губовача — 312.
Гусар — 238.
Гусиње — 30, 40, 47, 48, 49, 71,
88, 93, 94, 114, 141, 360, 363,
491.

212.

153,
409.

277.
325.
383,
531.
72,
370,

Д
Дабовићи —• 191.
Дајбабе — 150.
Далмација — 20, 21. 34, 44, 47, 65,
«3, 87, 109^, 113, 250, 300, 302',
315, 381, 391, 407, 520, 525.
Даљам — 211.
Даниловград — 40, 52, 53, 56, 70.
81, 87, 89, 104. 110, 134, 188, 189,
195, 197, 198, 199, 209, 210, 226,
227, 2,33. 241, 243, 245, 250, 283,
285, 286, 287 , 389, 304, 309, 372.
373, 382, 396, 409, 410, 411, 412^
416, 439, 441, 464, 465, 479, 481,
483, 485. 489, 490, 508, 509, 511.
517, 518.
Дапсићи — 364.
Дебар — 38.
Дебело брдо — 314.
Деветак — 277, 528.
Демировићи — 189.
Дервента — 530, 534, 535.
Диклићи — 504.
Добој — 530, 540.
Добра вода — 247.
Добричево •— 49.
кпп

Добро Поље (Херцеговина) — 318.
Добрско Село — 205.
Добрун — 475.
Додеканеска острва — 352.
Долац (Горњи и Доњи) — 303.
Долац (код Иванграда) — 403.
Долови Ковачевића — 233.
Дољанка — 323.
Доња Костеница — 313.
Доњи Вакуф — 38.
Доњи В л а х — 312.
Доње Поље (Цетиње) — 283.
Доњи Дубац — 314.
До Пјешивачки •— 188.
Драгаљ — 231.
Драгаљско поље — 409.
Драгачево — 342.
Драговића Поље — '2116.
Драговољићи — 410.
Дражевина — 200, 2112.
Драч — 45.
Дрежанка — 324.
Дрежница — 318, 323, 324.
Дреновштица — 180, 194, 2,26.
Дрим — 39.
Дрина — 40, 139, 277, 313, 314, 315,
316, 320, 334, 336, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 350, 367, 375,
462, 515.
Дрниш — 303.
Дрпе — 237.
Друшићи — 89.
Дрцка — 184.
Дубовик — 82, 206, 247.
Дубоовник — 36, 39, 45, 110, 164,
1252, 277, 317, 434, 484, 501, 503,
504, 505, 509, 510, 515, 525, 536.
Дуга — 335.
Дуго Поље — 303.
Дупљаци — 313.
Дурмитор — 132, 256, 491, 238.
Дучићи — 186.
Ђ
Ђаковица — 365, 453.
Ђаловићи — 360.
Ђеђево — 320.
Ђеновићи •—• 26.
Ђулићи — 40, 364.
Ђурђевића Тара — 472.
Е
Европа — 299, 419, 450, 46У, 537.
Егејско море — 458.
,Ел Аламеин — 267, 260, 299.
Енглеска — 79, 102, 463.

ж
Жабљак —
2:14, 220,
263, 335,
491.
Жабљак (на
210.

53, 70, 81, 87, 104, 154,
237, 238, 239, 249, 261,
344, 365, 383, 384, 472,
Скадарском језеру) —

Ждребаоник — 210.
Женева — 63.
Жеравац — 536.
Жилице — 313.
Жирци — 218, 348.
Жлијеб — 225.
Жљеб — 277.
Жупа Никшићка — 213,
238, 348, 349, 373, 481.
Журен — 178.
Жута греда — 188, 189.
3

Зидани Мост — 548.
Зимље (Горње и Доње) — 327, 328.
Зимоњића Кула — 250, 302.
Златар — 277, 361, 549.
Златибор — 277, 4612, 492.
Златица — 237.
Змијинац — 313.
Зупци — 247.
Зупчићи — 328.
Зури — 219.
И

232, 233,

1
Забјело — 241, 284.
Заборак — 402, 526, 52в, 535.
Заборани — 327.
Забрдски Тоци — 314.
Забрђе (код Андријевице) — 93, 364.
Забрђе (пљеваљски срез) — 155.
Забрђе (чајнички срез) — 314.
Завајит — 342.
Завала — 213, 283.
Завраци — 234.
Загарач — 19:8, 199, 211, 226, 227.
228, 229, 257. 309, 390, 481, 524.
Загора (шири рејон Грахова) — 231.
Загорак — 397.
Заград — 17-9.
Загреб — 27, 44, 75, 301, 451, 452,
523, 6585, 530, 537, 538, 540, 545.
547.
Загреда — 188.
Задар — 48.
Заостро — 167, 108, 169, 171, 179,
181, 183, 345, 362, 364, 395.
Затон — 131, 472.
Затријебач — 48.
Зауглина — 178.
Заучка гора — 1-28.
Зачир —• 208.
Звечава — 265.
Звијезда (планина) — 277,
526.
чнп сое
Зеленгора — 492.
Зеленика (Комани) — 211.
Зелетин — 466.
Земун — 62, 114, 451, 452, 536.
Зеница — 64.
Зета — 134, 149, 150, 199, 2110, 211,
283, 328, 348, 349, 390 , 481, 485.
508, 517.
Зета (ријека) — (189, 191, 196, 197,
397, 465, 490, 491, 506.

Ибар — 462.
Иван планина — 277.
Иван-седло — 318.
Ивање (код Никшића) — 336, 347,
348.
Ивање (у Санџаку) — 313.
Изгори — 402.
Изласци — 184, 237.
Илино Брдо — 154.
Имотски — 303, 316, 317, 323, 324.
Исток — 365.
Истра — 164.
Италија — 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
44, 45, 47, 48, 49, 57 , 60, 61, 62,
64, 65, 67, 70, 86, 113, 114, 159,
194, 241, 263, 264, 269, 276, 279,
280, 28,1, 282, 285, 299, 300, 346,
852, 366, 367, 368, 369, 381, 383.
384, 385, 386, -391, 395, 398, 399,
402, 415, 423, 433, 435, 443, 448,
452, 454, 459, 461, 4,65 , 467, 492,
495, 501, 504, 511, 512, 514, 518,
556, 557.
Ифсар (Горњи и Доњи) — 342.
Ј
Јабланица — 303, 317, 318, 323, 324,
325.
Јабланов врх — 235, 238.
Јабланово брдо — 183, 184.
Јабук-а (код Грахова) — 152, 230.
Јабука (код Матешева) — 173, 177,
184, 217.
Јабука (код Пљеваља) — 402, 403.
Јабучина — 235.
Јавор (планина) — 277 , 407, 462.
Јаворак — 336, 347, 348, 367, 492.
Јаворје — 235, 491.
Јадовник — 277.
Јадран — 45, 352, 384, 385, 400.
Ј а ј ц е — 303.
Јапан —• 159.
Јарут — 277.
Јасен (код Матешева) — 177, 183.
Јасен (у Санџаку) — 313.
Јасеник — 339.
Јасеница — 504.
Јасеново Поље — 336, 347, 348.
601

Јасиковац — 95.
Јахорина — 277, 492, 535.
Јежице — 38.
Јелашница — 329.
Јеленак — 356.
Јелендо — 475.
Јелин дуб — 104, 117.
Јорчишта — 314.
Јошаница — 334.
Југовићи — 232.
Југово — 140.
Југославија — Пошто се овај појам
помиње често, сматрао сам да га
не треба уносити у регистар.
Јуденбург — 548.
К
Каблена глава — 232.
Казанци — 136, 339, 408.
Калиновник — 237, 313, 316, 320,
323, 325, 326, 327, 329, 333, 334,
336, 503, 510, 520, 525, 528, 535,
539.
Калудра — 168.
Камена гора — 139, 403, 491.
Каменик — 346, 349.
Ками — 141.
Капе (планина) — 95.
Карађорђево — 544.
Караула — 324.
Карловац — 547.
Каруч — 206.
Катин — 457.
Катунска нахија — 121, 122, 123,
124, 1125, 126, 206, 212, 226. 228,
229, 230, 231, 259, 282, 292, 371,
444, 446, 447, 448, 460, 465. 490,
520, 552.
Кашевар — 313.
Кашевска лака — 227.
Кидачке њиве — 326.
Кисјелица — 219.
Кифино Село — 327, 328, 337, 339.
Кичево — 38.
Клагенфурт — 548.
Кладањ — 528.
:
Клачина — 230, 339.
Клисура Баковића — 235.
Кличево — 202.
Клопот — 90, 187.
Клопотско платно — 185.
Кљуначка глава — 49.
Кљуни — 32,7, 328.
Книн — 301, 302, 303, 318, 323.
Книнска крајина — 302.
Ковач планина — 314, 502.
Ковачевићи — 314.
Коврен — 237, 238, 403.
Коврчко ждријело — 234.
Кодрабудан — 48.
602

(

Козара — &42, 543, 544.
Колашин — 39, 40, 52, 53, 56, 70, 79,
81 84 85, 87, 90, 91, 92, 95, 96,
97' 98 99, 101, 104, 110, 132, 149,
169 176, 177, 178, 179, 183, 184,
185' 209, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 020, 222, 224, 234, 235, 236,
237, 243, 245, 248, 250, 256, 263,
264, 266, 267, 268, 270, 2,75, 282,
285, 286, 307, 317, 319, 328, 329
334, 343, 345, 347, 349, 350, 351,
353, 365, 366, 435, 461, 462, 46?
477, 491, 492, 506, 507, 508, 511
523, 525, 557.
Кололеч — 191.
Комани — 198, 199, 211, 212, 257.
390, 481, 524.
Комарница —• 340.
Комарно — 209.
Комарно (у Санџаку) — 261.
Комови — 95, 181, 183, 405.
Конак — 121, 123, 124, 125, 207, 480.
Коњиц — 316, 317, 318, 320, 321, 3212,
324, 326, 329, 333.
Коњско — 179.
Коњуси — 93. 174, 181, 370.
Коњух — 528.
Копачи — 314.
Копилови — 342.
Копиље — 150, 2;13, 233, 348, 349,
355, 367.
Копривни до — 314.
Копривник (планина) — 277.
Кордељ — 179.
Корита — 88.
Корнет — 199, 200, 212.
Корушка — 164.
Косаница — 238.
Косијери — 205.
Космет — 94.
Косови Луг — 197, 198, 390, 481,
Косово — 34, 42, 47, 48, 65.
Косовска Митровица — 462.
Косор — 186.
Костићи (у Санџаку) — 313.
Котор — 26, 39, 40, 45, 49, 56, 57,
'87, 77, 415, 430, 482, 483, 484, 509,
511, 512.
Кочани — 481.
Кочерин — 323, 325.
Крагујевац — 458.
Крадежик — 313.
Крајеви (катун на Сињевини) —235.
Крајиште — 184.
Крајњи До — 206.
Краље — 40, 93, 118. 172, 173, 175,
176, 177, 180, 182.
Краљево — '462.
Краљске Баре (види: Баре Краљске).
Крета (Крит) — 352.
Кржања — 186.

Кржањско брдо — 1в6.
Кржуље — 179.
Криваја — 536.
Криви врх — 212.
Криви пут — 534.
Кривошије — 231, 406.
Крк — 45.
Крново — 347, 348, 492.
Крњача — 140.
Крњице — 208.
Крстац <у Херцеговини) — 326.
Крстац (голијски) — 135, 335, 340.
Крстача — 277.
Кртоле — 512.
Крупице — 320. 403, 472.
Круси — 212.
Крушевс — 140.
Крушчица — 320.
Кршје — 217.
Кујава — 188, 191, 193, 195, 202, 209.
Кукеш — 39.
Кукино брдо — 180.
Кула — 328.
Кула Фазлагића (види: Фазлагића
Кула).
Кунак — 202.
Кундаци — 342.
Купа — 546.
Купиново — 191, 397.
Курикуће — 179.
Курило (у Зети) — 210.
Курило (код Даниловграда) — 188.
Кусиде — 382.
Кућишта (Ћеклићи) — 206, 226.
Кучи — 86, 90, 91, 96, 104, 117, 135,
137, 145, 177, 178, 181. 184, 185.
186, 187, 213, 219, 232, 283, 292.
297, 328, 348, 349, 361, 387, 390,
405, 407, 410, 411, 464, 465, 481,
489.
Л
Лазине — 483.
Лакат — 327.
Ластва Чевска (Горња и Доња) —
226, 229.
Лебршник — 103.
Леваја — 142.
Левери — 237.
Лековина — 149, 464.
'
Лењинград — 27.
'
Лепетане — 383.
Лета — 227.
Либија — 263, 267.
Ливно — 301, 302, 303, 317.
Лигунар — 230.
Лијева Ријека — 40, 83, 85, 87, 90,
91, 92, 96, 97, 98, 104, 116. 128.
129, 130, 136, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 149, 166, 171,

172, 173, 175, 176, 177, 178, 183,
185, 217, 218, 261, 263, 354, 355,
361, 371, 372, 1373, 405, 406, 410,
411, 464, 465, 489, 525.
Лијевче - поље — 536, 542, 544, 546,
548.
Лијешти — 186.
Лијешње СРовца) — 221.
Лика — 23, 250, 302.
Лим — 118, 138, 139, 164, 178, 179,
191, 277, 311, 312, 313, 347, 348,
360, 400, 404, 405, 407, 465, 472.
491, 506, 525.
Лимљани — 123.
Лимска долина — 364, 406, 407.
Липета — 327.
Липник — 339.
Липова Раван — 347.
Липова страна — 226.
Липово (Горње и Доње) — 79, 84,
97, 149, 213, 214, 217, 234, 235,
236, 250, 253, 265, 268, 329, 330.
348.
Лиса — 472.
Лисковац — 325.
Личине •— 313.
Личко Петрово Село — 534.
Ливинц — 303.
Ловћен — 49, 509.
Локва (планина) — 128.
Лола (планина) — 235.
Лондон — 162, 39(2, 410, 485, 512.
Лопате (код Лијеве Ријеке) — 91, 96,
.142, 143, 177.
Лубнице — 176, 179, 180, 222, 223.
Лугови (колашински) -— 237.
Лужац — 80.
Луке — 327.
Луково — 336, 347, 348, 481.
Луксембург -— 495.
Лупоглав — 226, 227, 229.
Лутово — 217, 219.
Лучка гора — 234.
Луштица — 483.
Љ
Љубиње — 46, 510'.
Љубовић — 211.
Љубљана — 27, 65, 546.
Љуботињ — 205, 228, 247, 335,
483.
Љеш — 513.
Љешанска нахија — 79, 86, 134,
146, 150, 199, 200, 205, 283,
348, 389, 390, 411, 431, 465,
481.
Љешкопоље — 134, 149, 150,
200, 2110, 212, 282, 308, 348,
390, 481.

446,
135,
328,
479,
199,
349,
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зубишња — .343.
зубуша — 277.
зубушки — '303, 317, 325.
М
1аглај — 528.
Љађарска — 37, 38, 67, 165, 463.
Фајевица — 536.
Дакарска — 303.
Лакедонија — 21, 36, 37, 38, 42, 48.
Лала ријека — 187.
Далоншин До — 447.
Ламула — 241, 284, 416.
УГанастир Морача — 40, 148, 217,
218, 388, 489.
Маоче — 139, 403.
Марковина (Горња и Доња) — 227,
128, 209.
Марковића лаз — 97.
Марково брдо — 214, 217, 218, 236.
Мароко — 269, 299.
Марсенића Ријека (види: Ријека
Марсенића).
Мартинићи — 89, '117, Ш , 213, 256,
294, 356, 389, 390, 397, 410, 481.
Маслине — 431.
Мат — 47.
Матешево — 40, 87, 90, 92, 97, 99,
104, 128, 143, 145, 172, 173, 174.
177, 178, 181, 182, 183, 184, 185,
237, 261. 2:66, 268, 348, 373, 404,
464, 491, 925.
Махала — 150, 2(10.
Маџари — 314.
Машница — 174.
Медитеран (види: Средоземље).
Медова — 45.
Медун — 186.
Медише — 313.
Међеђе — 232, 410, 411.
Међице — 210.
Међуријечје — 216, 219.
Мека Груда — 328.
Мелаја — 237.
Мељак — 130, 140, 238, 402.
Меоца — 227, 220, 230.
Метаљка — 316, 343, 502.
Метеризи — 228, 247.
Метковић — 39.
Метохија — 42, 45, 46, 47, 48, 65,
52, 113. 114, 141, 164, 187, 206,
363, 370, 388, 432, 450.
Мештревице — 140.
Мигаловица — 217.
Ми.јокусовићи — 191.
Милијевићи — 206.
Милојевићи — .229.
Миљковац — 340.
Миљено — 314.
Миројевићи — 312.

Михајловица — 402.
Мишке — 206.
Мједено гумно — 235.
Мојан - планина — 88.
Мојановићи — 210.
Мојковац — 81, 87, 149, 182, 183,
184. 213, 214, 215 , 217 , 235, 236,
237, 238, 320, 328, 329, 347 , 348.
350, 403, 465, 471, 472, 492, 50^
507, 523, 525.
Мокра — 88, 96, 277.
Момишићи — 476, 477, 478, 470.
Момче — 186.
Монополи — 514.
Мораково — 232.
Морача (Горња и Доња) — 84, 85,
148, 140, 177, 181, 214, 215, 216.
217, 218, 219, '221, 234, 235, 292,
361, 431, 489 , 491, 492.
Морача (ријека) — 187, 191, 219, 220,
235, 490, 491.
Мориње — 225.
Москва — 159, 222.
Мосори — 356.
Мостар — 39, 46, 164, 277, 317, 318,
310, 320, 321, 323, 324, 327, 337,
351, 384.
Мотајица — 535, 542.
Мрке (Горње и Доње) — 283, 360.
Мркоњић — Град — 38, 303, 545.
Мртвица — 220.
Мртвичке стијене — 217.
Мртво Дубоко — 220.
Мрчевац — 483.
Мужник — 233.
Мујића Речине — 183, 184.
Муо — 512.
Мурина — 40, 174, 364, 464.
Муртеница — 277.
Мучањ — 277.
Мушовића Ријека — 237.
Н
Нанге — 314.
Невееиње — 277, 317, 325, 327, 323,
337, 339, 503, 510
Невесињско поље — 327.
Негобратима — 313.
Независна Држава Хрватска (НДХ)
— 38, 43, 46, 47, 49, 65. 67, 300,
1 301, 302, 384, 385, 436, 452, 500,
508, 522, 536, 537 , 539, 542, 547.
Незброј — 233.
Ненада (Велика) — 231, 238.
Неретва — 45, 47, 261, 277, 209, 300,
303. 306, 309, 310, 316, 317, 318.
319, 320, 321, 323, 324, 325, 326
327, 320, 330, 331, 332, 335, 336.
337, 343, 344, 345, 347, 352, 369,
367, 374, 375, 389, 407, 556.

Несилени врх — 230.
Несирен — 178.
Нова Варош — 46, 48, 245, 462.
Нови Бакар — 534.
Нови Пазар — 38, 46; 48, 113.
Ново Село — 211, 213.
Нормандија — 467.
Никшић — 26, 39, 52, 53, 56, 70, 81,
87, 100, 104, 110, 116, 118, 119.
•128, 120, 130, (134, 151, 153, 154,
164, 188, 189, 194, 197, 200, 201,
202, 209, 225, 229, 232, 237, 238,
239, 243, 245, 250, <257, 261, 277,
279, 282, 283, 285, 287, 288, 289,
290, 303, 304, 319, 329, 336, 339,
340, 341, 343, 348, 373, 382, 392,
396, 398, 408, 409, 4,10, 41.1, 41.2,
416, 418, 442, 443, 445, 4.53, 461,
464, 469, 470, 479, 482, 486, 488,
490, 515, 517, 518, 523, 552.
ј
Никшићка
Жупа
(види:
Жупа
Никшићка).
Ница — 61, 1114.
Њ
Њемачка
(Њемачки
Рајх) — 24, 37,
38, 44, 62, 159, 299, 300, 352, 416,
424, 429, 443, 452, 457 , 459, 461,
505, 537, 546.
Његовуђа — 250, 491, 492.
Његош (планина) — 340, 408.
Његуши — 49, 81, 121, 206, 480.

о
Обадов бријег — 188, 1,89.
Обаљ — 329.
Ожези — 283.
Озрен — 528.
Озринићи — 302, Ш2, 408.
Окучани — 544.
Олово — 628.
Оравица — 2111.
Орани До — 226, 227, 229, 230.
Орах — 219.
Ораховица — 324.
Орахово (Кучи) — 186.
Орахово (на Ћехотини) — 342.
Орја Лука — 194.
Орјен — 48, 225.
Орлова чука — 38.
Опасаница — 142, 183.
Опутна Рудина — 335.
Осаница — 333, 334.
Осјеченица — 247, 409.
Османбегово Оело — 313.
Острвица — 178, 217.
Острељ — 182.
Острог — 209, 222, 233, 248, 264,
28С, 370, 372, 397, 410, 411, 4,12,
431, 434, 455, 557.

Острожац — 318,
Острошке греде
Оточац — 303.
Охридско језеро
Очинићи — 123,
Оџаци — 337.

324, 325.
— 232.
— 38.
447.
П

Павино Поље — 402.
Павковићи — 188, 191, 209, 356, 396,
481.
Пајков Вир — 182.
Пали — 221.
Паљик — 314.
Папратница — 209.
Парци — 200, 212.
Паштровићи — 133, 447
Пелев Бријег — 185, 217, 219, 370.
Пелопонез — 322.
Пељешац — 303.
•Перуђа — 357.
Петњица — 95, 382, 465.
Петриња — 38.
Петров До — 206.
Петрова Раван — 217.
Петровац на Мору — 81, 133, 246, 247.
Петровићи (на комуникацији Вилуси
— Билећа) — 152.
Петровићи (у Пиперима) — 150, 213,
283, 3(50.
Петрушиновићи — 481.
Пећ — 39, 87, 88, 95, 350, 351, 365,
396, 421, 464, 506.
Лецки луг — 178.
Пештер

—

184,

464.

Пива — 87, 151, 214, 231, 237, 239,
242, 335, 340, 492.
Пива (ријека) — 191, 351.
Пивљен — 184.
Пивски манасгир — 333, 335.
Пипери — 26, 134, 149, 150, 177, 178,
187, 213, 219, 232, 283, 292, 294,
295, 238, 346, 349, 360, 410, 481,
489.
Пјешивци — 151, 202, 226, 227, 267,
481, 489.
Плав — 40, 47, 48, 49, 71, 72, 88, 91,
92, 93, 94, 114, 141, 360, 363, 370,
466, 401.
Плавац — 179.
Плавно — 303.
Плавче брдо — 403.
Плана — 217, 218.
Плана

(у Херцеговини) — 408.

Планина (Бјелимићи) — 3 2 2 .
Планиница (код Лијеве Ријеке) —
83.
Планиница (код Матешева — 180,
183, 184.
Планка — 45.
605

Пласа - глава — 323.
Плашки — 302.
Плитвице — 534.
Плоче — 303.
Плочице — 202.
Пљевља — 26, 39, 40, 46, 56, 70, 81,
87, 99, 100, 104, 110, 117, 124, 125,
138, 139, 147, 154, 155, 188, 209,
225, 237, 238, 245, 261, 263, 328,
333, 342, 347, 395, 402, 423, 464,
472, 474, 488, 489, 503, 506.
Побретићи — 313.
Повија — 202, 209.
Подбожур — 152, 409.
Подвраће — 232.
Подгора (код Жабљака). 249.
Подгорица —- 27, 39, 40, 49, 52, 56,
57, 58, 84, 65, 70, 71. 84, 87, 88,
90, 91, 93 95, 104, 110, 116, 132,
134, 136, 143, 149, 150, 151, 187,
191, 195, 196, 197, 198, 199, 209,
210, 211, 237, 241, 243, 245. 246,
250, 257, 277, 284, 285, 286, 287.
304, 308, 32.8, 330, 341, 345. 348,
349. 350, 354, 372, 384, 390, 396.
407, 410, 416, 423, 430, 431. 434,
438, 442, 444, 454, 455, 461, 464.
465, 469, 470, 474, 475, 476. 477,
479, 481, 482, 484, 488, 489, 490.
508, 509, 511, 513, 515, 517. 518.
52-3, 524, 552.
Подсусед — 536, 537.
Пожега — л92.
Пожња — 235.
Полимље — 93.
Полица — 171, 179.
Полков Градец — 38.
Поља Ко.дашинска — 84, 135, 137.
149. 213. 314. 235. 236. 250, 292.
Пољане — ^ 4 . 215, 217, 218.
ттољица — 504.
Пољска — 462.
Иоггово поље — 510.
Поровачке стране •— 314.
Посавина — 535.
Посуцле — 316 317, 323, 324, 325.
Потпеће (у Пиперима) — 283.
Иотпеће (кол Пљеваља) — 342.
Потрк — 218, 219, 234.
Ппањани — 505, 506.
тт^ићевац — 168, 179.
Поача — 277.
Поавлака — 284, 416.
Птетгпбоће — 84, «5, 97. 128, 140,
144. 144. 147. 149. 173, 175, 183,
ПЛ. 9(17. 218. 219, 361.
П^екомуоте — 38.
Ппекоонипа (Л>уботињ) — 384.
Прењ — 322,, 325, 328.
Пресеченик — 312.
Мресјека — 340.
606

Преспанско језеро —
Пржник — 212.

38.

јПрибој — 38, 46, 48, 245, 261, 263,
525.
Придворци —1 327.
Призрен — 45, 517.
Пријеворац — 327.
Пријелози — 179.
Пријепоље — 39, 46, 55, 116,
263 , 33, 395, 403, 463, 472,
474, 475, 488, 489, 491, 505,
5118, 523, 525.
Приштина — 1,32.
Прозор — 301, 302, 316, 317, 318,
322, 323.
Прошћење — 235.
Пруска — 300.
Птич — 142, 144, 145, 219.
Пусти Лисац — 230.

,

ЗЗЗЈ

261,
473.
506,
320,

Р
Раб — 45.
Равна гора — 131, 132.
Равна Ријека — 179, 182, 235, 329,
362, 472.
Равни Лаз — 294.
Радећа — 213, 283.
Радијевићи — 342.
Радијеља — 312.
Радов кук — 230.
Радовче — 133, 190, 213, 233, 489
Радојева Глава — 313.
Разбој — 536, 542.
Развршје — 217, 235.
Рајчево брдо — 314.
Ракита — 235
Ракита (Велика) — 231, 238
Ракитно — 3(24.
Рама — 303, 318, 321, 32',
Рама (ријека) — 277.
Растенбург — 300.
Рат камен — 327.
Рашка — 45, 132, 473, 517, 333.
Рашков Луг •— 219
Рашково гувно — 92, 143, 465
Рваши — 89.
Редице — 235.
Ресна — 125, 127, 247, 447.
Речине — 182.
Ржаница (Доња и Горња) — 171,
488.
Рибари — 327
Риђани — 230
Ријека — 45, 252.
Ријека Марсенића — 93, 464.
Ријека Црнојевића — 52, 65, 81, 89,
199, 207, 209, 228, 229, 246. 247.
479, 480.
Ријека (код Челебића) — 343
Ријечани — 152.

Ријечка нахија — 113, 121, 124, 2&5,
282, 292, 411, 445, 446, 552.
Рим — 47, 49, 55, 58, 67, 68, 69, 73,
110, 111, 113, 114, 203, 262, 263,
265, 267, 300, 350. 448.
Рисан — 409.
Ровачка главица (Катунска нахија)
— 227.
Ровца (Горња и Доња) — 84, 85, 136.
137, 143, 144, 148, 149, 2,15, 216,
217, 219. 220, 221, 355, 361, 491.
492.
Ровца (код Берана) — 363.
Рожаје — 47, 48, 88, 96, 114, 311,
462, 464, 488, 506.
Романија — 45, 536.
Рошца — 191.
Рсојевићи — 188. 191, 192.
Ругова — 92.
Руда глава — 327.
Рудо — 485, 503, 525, 526, 527, 528,
539.
Рујевик — азб.
Рујевица — 314.
Рујишта — 227.
Румунија — 37, 495. 601.
Русија — 46. 80. 192.
С.
Сава — 540, 541, 542. 544.
Самобор — 38.
Салцбург — 460.
Сана — 545.
Сан Ђовани ди Медуа — 453.
Сан Ремо — 114.
Сански Мост — 38.
Санџак — 45, 46, 47, 48, 49, 65, 72,
77, 84, 103, 104, 105, 106, 113, 124,
133, 137, 138, 139, 154, 155, 164,
165, ,188, 215, 217, 237, 238, 239,
245, 253, 261, 266, 267, 268, 270,
275, 278, 281, 282, 292, 304, 305,
308, 311, 322, 329, 336, 343, 345,
347, 350, 357, 360, 362, 365, 373,
381, 384, 385, 387, 395, 402, 404,
;
411, 423, 431, 432, 433, 444, 449,
• ' 454, 461, 462, 463, 464, 466, 468,
472,, 475, 476, 477, 480, 482, 485,
486, 487, 403, 401, 493, 502, 505,
506, 507, 508, 509, 511, 515, 516, 520,
541 545
Сарајево — 23. 38. 384, 403, 415,
518, 525, 528, 539.
Св. Јеремија — 225.
Свети Стефан — 247.
Свиба — 283.
Сврке — 85, 235.
Седобро — 475.
Села Морачка — 217.
Селача — 171.

Селишта (код Колашина) — 84.
Семоље — 235.
Сеоца (Пипери) — 150.
Сеоца ((Црмница) — 208.
Сеоштица — 219.
Сига — 235.
Симуња — 209, 226, 227, 447.
Сињајевина — 184, 213, 214, 216
218, 221, 225, 234, 235, 236, 237
238, 290, 348, 472.
Сипање — 313.
Сицилија — 364, 381.
Сједињене Америчке Државе (САД
— 79, 105, 159, 192, 222, 279, 486
Сјеница — 46, 164, 245, 261, 462, 476
Сјеница (Кучи) — 186.
Сјеничке баре — 88.
Сјеничке стијене (Кучи) — 117.
Сјенокоси — 410.
Скадар — 38, 39, 67, 87, 132, 164
350, 384, 453, 514, 515, 516, 517.
Скадарско језеро — 207.
Скара — 236.
Скрбуша — 84, 85, 97, 143, 373.
Славонија — 542.
Славонски Брод — 540.
Слап (на Зети) — 188, 194.
Слатина — 93.
Слацко — 141.
Словеначко приморје — 383, 546.
Словенија — 38, 50, 75, 87, 164, 3,15
395, 517, 518, 520, 528, 529, 530
531, 532, 533, 534, 536, 540, 542
544, 545, 546, 548, 549.
Смаилагића Поље — 84, 99.
Смоковац 187.
Совјетски Савез (ОССР) — 77, 78:
79, 80, 146, 299, 457, 495, 529.
Соко — 1711.
Сотонићи — 209.
Сочице — 314.
Спила — 151.
Спуж — 40, 89, 213, 256, 349, 481.
Србац — 542;.
Србијр — 21, 23, 38, 45, 49, 62, 65,
67, 73, 75, 131, 132, 136, 140, 164,
165, 167, 193, 223, 316, 333, 345,
350, 371, 384, 385, 404, 42,1, 426,
449, 450, 454, 455, 456, 457, 459,
460, 469, 471, 472, 473, 486, 482,
492, 495, 496, 497, 498, 500, 502,
515, 516, 517, 519, 525, 526, 538,
529, 530, 531, 532, 537, 547.
Средоземље (Средоземно море) — 34,
265, 299, 504, 520.
Срем — 164, 165.
Сретешка гора — 217, 465.
Ставор — 212.
Станисељићи — 199, 200, 212.
Стаљинград — 269, 299, 304.
Стара Градишка — 541, 546, 547.
607

Старац — 235,
Стари Колашин — 277.
Стијена Пиперска — 150, 210, 213.
Стијене милачке — 218.
Стози — 340.
Столац — 408, 510.
Столице — 104.
Стражница — 230.
Страшевина — 202, 257, 348, 356Страгачина — 314.
Стриј — 462.
Стрмица — 303, 318.
Стројтеница — 137
Стубло — 313.
Студено — 227.
Сува Гора — 145.
Сувогорска ријека — 184.
Сунга — 177, 180.
Сутјеска — 351, 359, 381, 408.
Суторман — 208.
Сухо Поље — 343.
Сухор — 277.
Сушак — 302, 534.
т

Тара (ријека) — 139, ,178, 184. 191.
213, 214, 218, 221, 235, 237, 233.
342, 343, 351, 400, 403, 406, 462.
464, 491, 606.
Тара (планина) — 277.
Тараш — 210.
Творило — 188, 191, 226.
Тепца — 343.
Тетово — 1З8.
Тиват — 40, 383, 512.
Тимар — 291.
Тирана — 38, 50, 65, 109.
Тиса — 408.
ТЈентиште — 239.
Томиславград — 301, 302. 317.
Топлица — 488.
Топола — 543.
Торино — 114.
Тортковићи — 314.
Трбушићи — 341.
Требава — 525, 526, 528.
Требавац — 535.
Требаљево — 2:16. 218.
Требешко брдо — 315.
Требиње — 39', 46, 87, 277, 333, 336,
391, 409, 445, 504, 509, 510.
Требјеса — 481.
Трепча (код Андријевице) — 26, 93,
364.
Трепча (Бањани) — 231, 233, 408, 409.
Трећи Р а ј х — 29, 37, 38, 44, 45, 67,
453, 454, 472, 499, 500, 539.
Трешњевик — 92, 95, 98, 99, 175,
178, 180, 181. 182, 404. 405.
Трешњево —г 93, 247.
кги

Тријебач — 89.
Тримојевићи — 217. 219.
Трновице — 235.
Трново — 317.
Тројица — 383.
Трст — 164, 534.
Трубјела — 231. 238. 247. 409.
Трунића До — 237.
Трусина — 337.
Туђемиле — 247.
Тузи — 47, 48, 88, 114.
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— 141. 465.
Тунис — 352, 353.
Туњ — 212.
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Туцање — 382.
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Ћехотина — 342, 348.
Ћурилац — 479, 485.
Ћурчићи — 226.
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"Убаљска планина — 225.
Убао (Ћеклићи) — 2,26.
Убли (Кучи) — 186.
Убли (херцегновска општина) — 225.
Убли (чевски) — 229, 230, 247.
Увац — 462.
Угн.и — 123, 207.
Ужице — 462, 475, 492.
Укрина — 535.
Улићи — 247.
Улог — 325, 327.
Улотина — 364.
Улцињ — 40, 45, 47, 48, 49, 52, 53,
57, 81, 87, 88, 113, 114, 383, 424,
42:6, 450, 517.
Урошевац — 38.
Ускопље — 504.
Ускоци — 214.
Устиколина — 329, 333, 341, 342.
Устипрача — 38, 341/342.
Утес — 239.
Ушановићи — 312.
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Фазлагића Кула — 322, 337.
Фемића Крш — 182.

Финска — 495.
Фојница — 337.
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329, 333, 334, 341,
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535, 539, 545.
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Фрутак — 189.
Фундина — 88, 186.
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Цер — 214, 235.
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Црна Гора — Пошто се овај појам
помиње често, сматрао сам да га
не треба уносити у регистар.
Црна гора — 325, 328.
Црна планина — 465.
Црне Локве —• 325.
Црни Врх (берански срез) — 171,
179.
Црни врх (пљеваљски срез) — 314,
342, 402.
Црни врх (код Симуње) — 226.
Црни Гвозд -— 213.
Црни Дрим — 38.
Црногорско приморје — 228, 383, 384,
407, 480, 507 , 508, 510, 517.
Црнци — 213.
Црхаљ — 313.
Цуце — 63, 122, 125, 126, 206, 480.
Чајниче — 49, 56, 72, 110, 113, 261,
315, 322, 333, 343, 503.
Чакор — 88, 92;, 93, 94, 95, 98, 164,
170, 488.
Чапљина — 317.
Чачак — 462, 476, 506.
Чево — 81, 87, >125, 206, 225, 226,
228, 231, 247, 282, 382, 383, 480.
Чекање — 206, 226.
Челебић — 140, 237, 320, 324, 343, 465.
Челинац (код Бања Луке) — 545.
Челинац (Ћеклићи) — 226.
Чемерно (нововарошки срез) — 361.
Чемерно (у Херцеговини) — 408.
Чехословачка — 29.
Чигота — 277.
Чичево — 327.
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Шабац — 39.
Шавник — 40, 52, 53, 56, 70, 81, 87,
104, 1110, 154, 220, 237, 238, 239,
243, 245, 201, 263, 303, 335, 340,
341, 347, 365, 383, 384, 410, 492.
Шаранци — 154, 155.
Шаховићи — 24, 26, 182, 183, 237,
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Шекулар — 93, 364, 464, 465.
Шент Ј а н ж — 38.
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Шестани — 208.
Шибићев Хан — 543.
Шинђон — 89.
Шипачно — 337.
Шиповице — 313.
Широка Улица — 230.
Широки Бријег — 303, 317, 324, 325.
Шљивовица — 237.
Шљивовичка косЗ — 184.
Шобајићи — 191.
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Шоља — 313.
Штавањ — 217, 218, 465.
Штавица — 388.
Штедим — 230.
Штип — 45.
Штитари — 127, 212, 229.
Штитарица (Горња и Доња) — 40, 214,
236, 329.
Шћепан - Поље — 237, 335, 343.
Шумадија — 165.
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Архив Историјсхог инетитута у Титограду.
Архив Института за историју радничког покрета, Београд.
Архив Инситута за историју радничког покрета Србије.
Архив Института за хисторију радничког покрета у Загребу.
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Јогословенска војска у отаџбини.
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Југословенска равногорска омладина.
Хомункстичка партија Југославијз.
Лимско-санџачки четнички одреди.
Мјесни комитет
МШиа уо1оп1.а1па ап1;1Сотит81)а (Антикомунистичка добровољачка милиција).
Министарство унутрашших послова.
Национални архив Вашингтон.
Независна Држава Хрватска.
Независна група националног отпора.
Национални комитет ослобођења Југославије.
Народноослободилачка борба.
Народноослободилачка војска Југославије.
Народноослободилачки покрет.
Народноослободилачки партизански одред.
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Одјељење за заштиту народа
Окружни комитег.
Покрајински комитет.
Републички секретаријат за унутрашње послове у Титограду.
Зшћегћеи&сНепз^; (служба безбједносги).
Српски добровољачки корпус.
Српско историјско-културно друштво („Његош").
Срески комитет.
Савез комунистичке омладине Југославије.
Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије.
Црногорско државно вијеће.
Црногорски добровољачки корпус.
Централни комитет.
Цивилни комесаријат за Црну Гору.
Централна народна библиотека, Цетиње.
Црногорска народна омладина.
Црногорска федералистичка странка.
Четничка архива.
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— — —
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Политички програм и циљеви четничког поиорета
— —
Формирање Лимско — санџачког одреда
— —. — —, —
Формирање Андријевичке четничке бригаде — — — — — —
Пораз партизана у Краљским Барама и Лубницама
— — —
Фронт на Ма'тешеву — Пад Колашина
— — — — — —
Формирање четничке организације у Брокуту, Братоножићима и Кучима
ФОРМИРАЊЕ „НАЦИОНАЛНЕ" ОРГАНИЗАЦИЈЕ Б А Ј А СТАНИШИЋА
Политички став Б а ј а Станишића
— — — — •—. — — — .—
Споразум Б а ј а Станишића с окупатаром — — — — — — — —, .—
Ширење „националне" оргаиизације Ба(ја Станишића
—, — —. — —
КОАЛИЦИЈА ЧЕТНИКА И СЕПАРАТИСТА — — — — _ _ _ _
Стварање националиспичиих војиих формација у цетишоком срезу и
Црмници
Уепостављање националистичке власти у подгоричком и даниловградоком
ерезу
_ _ _ _ _
__ _ _ _ _ _ _ _
_
_
_.
Борба снага НОП-а и четника у рејону Колашина почетком 'прољећа 1942.
године
'—' ' — — — — — — - : — — — — —.'
Мјера за стабилизацију НОП и сузбијање чеиничког .покрета у Црној' Гори
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— — — — — — — — — — — — — _
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Нови напад окупатара и националиста на Катунску нахију — — • — : —
Напад нацианалиста Б а ј а
Станишића на партизанске
снаге у Жупи
Никшићкој
— — — — — — ; — — — — — — — —•
Борбе на колашинском еектору од средине априла до средине маја 1942.
Повлачење партизананих онага из Црне Горе
— — — — •— — —
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТНИЧКЕ И СЕПАРАТИСТИЧКЕ ВЛАСТИ (ЈУН
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Регулисање односа са окупатаром — Спаразум Б л а ж а ЂукановиЉа и Пир•ција Биролија
•—• — — — . — — — — —• •—• — — —
Организација еепаратистичвих вој/них формација — Ловћенока бригада
О.рганизација четничких вој.них фармацит — — — — '•— — — —
Однос четника и црногарсиих еепаратистаЗзеленаша—
— — — — —
Одноои Италијана и четника Драже Михаиловића у другој половини 1942.
•гсцдине
— — — — — —' — — — — '—• — . — : — —
ЧЕТНН^КК "ГОЛИТМ:чКЕ И В О Ј Н Е ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ВЛАСТИ У СЛУЧАЈУ ИЗЛАСКА И Т А Л И Ј Е ИЗ Р А Т А — — —
Уобличење четничиог проврама — — — •— —• — — — — — —
Фарммрање Равного.рске омладине
•— — — — — — —• — .— —
Припреме з а отварање „другог фронта'' ~
— — — — — —• •— •—
Терор над пјрипадницима и присталицама н-ародноослободиЈлачиог локрета
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Покољ Муолимаиа у Санџаку, у чајничаоам- и фочаноком срезу
— — —
Учешће црногороких четалика у бици на Неретви —
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КРИЗА ЧЕТНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ П О С Л Ш Е »БИТКЕ НА НЕРЕТВИ
Разоружање четника Драже Михаилоиића у Црнај Гари у таку операцрје
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Покушај Драже Михаиловића да. реорганизује четничке онаге у Црној
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КАПИТУЛАЦИЈА И Т А Л И Ј Е И ЧЕТНИЦИ И ФЕДЕРАЛИСТИ (СЕПТЕМ, (БАР — ОКТОБАР 1943)
.. _ . _
^ _
_
_
_
_
_ _
Покушај четника да преузму власт у Црпој Гори — — :
— .
.— —
Одеос четника и Италијана у првим данмма паслије капитулацијеИталије
Однос ч е т н и к а у Црној Гори према Љемцима у првим данима послије к а питулације
Италије
— — — — — —
— — —•
' — _
Однос "Борђија Лашића и Војислава Лукачевића Покушај формирања четничког летећег корпуса
— — — — — —• . — .— _
•—• ,•—..
Дблазак јединица 2. ударног корпуса у Црну Гору и разбијање четника
„источнот фронта"
— — — —; _
— ——• — — — —
Ункгштење четничког руководства за Црну Гору и разбијање четничког
. ,,јужног франта"
— — — — — — —• — —,'-!-'••— —." • _
Г Л А В А

38}

335
39^
395
. .
. 399
402
407

Д Е В Е Т А

ЊЕМАЧКА ОКУПАЦИОНА ПОЛИТИКА У ЦРНОЈ ГОРИ — — — —
Формирање жандармарије и „Нарадне (милиције"
— — — — — —
Народна управа
— — — — •— — —• —• — — — — —
Однос њемачког окупатора и Народне управе — — — — — — — —
Мјере Нарадне угараве чтротив НОП — — — —• — — — — — —
Покушај кансолидације четеичких онага у Црној Гори — — — — —
Став прив,ременог вођства Црногореке
фенерал^истичке странке према
Нарадној уцрави
— — — — — — — — — — — —
Сарадња Њемаца и четника — Став црногорских четника према Народноо
•улрави
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Формирање Команде „националних трупа" за Црну Гору
— — — —
Покушај (стварања федерације између Србије м Црне Гаре —• — — —
Четкичка о.рганизација у Санџаку — Повратак Павла Ђуришића — — —
Г Л А В%А

,

415
418
420
424
427
431
435
43
4
4'>

Д Е С Е Т А

ПОСЛЕДЊИ П О К У Ш А Ј ЊЕМАЦА И ЧЕТНИКА ДА УНИШТЕ НОП У
ЦРНОЈ ГОРИ (МАЈ — АВГУСТ 1944) _ _
— _ _
— — —
Наименовање исше Народне ушраве
— —• — — — — — — —•
Црногороки добровољачни корпус — — — —' — — —1 — — — —
Однос Драже Михаиловића и Ђуришића и реорганизација четничких
јединица у Црној Гори
— —
—
—
— _ _
—
Учешће црногороких четника у нецријатељскоо операцији »НЉехаћ!« _
_

4°'
4
4

4
4°°
615

ГЛАВА

Ј Е Д А Н А Е С Т А

ПОКРЕТ ЧЕТНИКА ПРЕМА ЈАДРАНСКОЈ ОБАЛИ И ПРИПРЕМЕ ЗА
ДОЧЕК АНГЛО — АМЕРИЧКИХ АРМИЈА — — — — — — —
1реговори Драже Михаиловића с Њемцима
— — — — — — —
Ј>ормирање Независне прупе националног отпора Југословенске војске у
отаџбини
— — —> — — — — — — — — — —
Покрет четника Павла Ђуришића према јадранкжој обали — — — —
Покушај Павла Ђуришића да успостави везу с Војиславом Лукачевићем
Покушај Павла Ђуришића да успостави везу с англо-америчким армијама
Ђуришићеви преговори с албанским националистима и припреме за
дочек четника из Орбије
— — — — — — — — — —
Ђуришићева неуопдела комбинација за цреузимање власти од Шемаца
Формирање Националног комитета за Црну Гору — — — — — — —
Крај федералисшчког покрета у Црној Гори
— — — — — — —
Г Л А В А

501
505
508
511
515

~
§17/
-521

Д В А Н А Е С Т А

ПОВЛАЧЕЊЕ ЦРНОГОРСЖИХ ЧЕТНИКА У БОСНУ И ЊИХОВ КОНАЧАН СЛОМ
— —
— — _
Преформираше црногороних четника у дивизије и ,пукове
— — —' —
Одвајање Павла Ђуришића од Драже Михаиловића — — — — — —
Споразум Павла ЂурипшЉа и Секуле Дрљевића — — — — — — —
Слом четника на Лијевчу-пољу — — — — — — — — — — —
Формирање Црношрске народне војоке — Погубљење Павла Ђуришића и
његових најближих сарадника
— — — — — — — — — —
ЗАКЈБУЧАК
_
— — — — — — — — __ — — — —
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
_ — — — — — — — _
— —
Резиме на енглеском језику — — — — — — — — — — — —
Резиме на фрагацуском језику
— — — — —> — — — — — —
Регистар личних имена — — — — — — —1 — — — — — —
Регистар геопрафскжх појмова
— — — — —< — — — — — —
Зкраћеиице
— — — — — — — — — — — — —

616

495
Г49б7/

523
526
528
536
542
546
551
559
565
573
581
597
611

ИЗ ПРОШЛОСТИ ЦРНЕ ГОРЕ
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