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ПРЕДГОВОР

Југословенска историографија четничком покрету Д раж е Михаиловића није посвећивала велику пажњу, а нарочито појединим
аспектима њ егове делатности. О штампи, публицистици и свеукупној пропаганди тог покрета није написана ниједна књ ига, нити,
пак, чланак. Стога je М илан Матић обавио пионирски посао по
светивши једну главу четничкој штампи у својој докторској дисертацији „Штампа у Србији у Другом светском рату 1941-1944“. После
виш егодиш њ ег минуциозног истраживачког рада, Матић je веома
успешно одбранио докторску дисертацију на Ф илозофском факултету у Београду 1990. године, пред комисијом коју су сачињавали:
проф. др Бранко Петрановић, проф. др Ђорђе Кнежевић и проф.
др Ђорђе Станковић. Потом je из ње, 1993. године, објавио монографију „Партизанска штампа у Србији 1941-1944“. У плану му je
била, као следећа, књ ига о четничкој штампи у Србији 1941-1944,
али, на жалост, августа 1994. године, смрт je прекинула све његове
планове.
Највећи део посла о четничкој штампи већ je био обављен, али
текст, ни по обиму, ни по композицији није у потпуности одговарао
посебном изданьу, jep je био написан само као један део у оквиру
докторске дисертације. Уз то му je недостајао предговор, увод и
закључак. Сматрајући ту тему значајном за даља проучавања четничког покрета, Институт за савремену историју поверио je Милану
Весовићу и Кости Николићу да ову књигу допуне, систематизују
и припреме за штампу.
Пишући своју тезу (Штампа у Србији у Другом светском рату
1941-1944), М. Матић je настојао да посвети исту пажњу целокупној
штампи - партизанској, четничкој, окупаторској и колаборационистичкој. Он није правио разлику у њеном третману, већ je, строго
се држећи расположивих извора, настојао да материју изложи разложно и рационално. У третману четничке штампе, Матић није
теж ио ни да рехабилитује четнички покрет нити, пак, да потврди
дотадашње оцене о његовој колаборацији и издаји, већ само да
изнесе нове чињенице о четничкој штампи и пропаганди и тиме
помогне истраживачима и читалачкој публици да боље сагледају
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тај покрет и да, у светлу нових података, спознају њ егове циљеве
и дело. Приређивачи су се, у допунама и обликовању књ иге, такође
држали тог принципа.
Кад се историјски процеси заврше и кад наступе последние, могуће je боље и објективније процењивати минула збивања. Будући
да историографија о четничком покрету није дала коначан суд, по
требна су свестрана истраживања нових докумената, без којих није
могуће критичко преиспитивање прошлое™. Свако некритичко оцењивање прошлости рефлектује се на садашњости и оставља по
следние за будућност. У том смислу и ова књига треба да допринесе
и помогне даља истраживања на утврђивању истине о четничком
покрету.
Штампа у Србији у Другом светском рату, нарочито четничка,
окупаторска и колаборационистичка, у истраживачком смислу била
je маргинализована, па научна и шира јавност није била у могућности да се упозна са њеном стварном улогом у историјским збивањима тога времена. Ш тавише, у историограф ији je чак потцењен
значај штампе, нарочито четничке, у стицању што потпуније слике
о великој ратној драми у Југославији. Милан Матић се определио
да ту ело жену и обимну материју обради, јер улога штампе није
била мала: она се није сводила само на издавање неколико листова,
већ je на окупираном подручју Србије у четворогодишњем раздобљу
циркулисало на десетине и стотине листова различите политичке
и идеолошке провенијенције и путем штампе je вођена беспоштедна
борба између различитих и међусобно супротстављених политичких
и војних структура.
Сматрајући четничку штампу моћним средством пропаганде у
ратним условима, Милан Матић je помно истражио све инструкције,
одлукс, наредбе, расписс и сл. руководства четничког покрета о
задацима и улози пропаганде, а такође je детаљно обрадио организацију пропаганде и саопштио основне чињенице о њеној материјално-техничкој бази. На тај начин je, у првом одељку (сада Првој
глави), иецрпно обрађена и тема о улози и организации четничке
пропаганде.
Превасходни цшь у истраживању четничке штампе, М илан Матићу je био да утврди и објасни околности у којима je та штампа
настајала и да да основне податке о сваком листу: време излажења,
темпо, тираж, обим, технику и др. Такође je настојао да утврди
издаваче, уреднике, сараднике и све друге који су непосредно или
посредно учествовали у обликовању физиономије и садржине ове
штампе. У посебном делу, приказао je садржину и дао основне
карактеристике писања централне четничке штампе и, на тај начин,
макар и илустративно, отворио истраживачима и другим читаоцима
странице тих мало познатих и тешко доступних листова и билтена.
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Уз то je, успут, колико су извори омогућавали, писао и о распрострањености и утицају четничке штампе, како на припаднике овог
покрета, тако и на шире слојеве народа.
Због непостојања литературе о штампи и пропаганди четничког
покрета, коју je друга литература са том тематиком само успут дотицала, М. Матић je за своју тему највећим делом користио изворе
првог реда, као и саму четничку штампу, која у овом случају, такође,
припада тој категорији извора. Од 175 напомена, к oje се односе
на четничку штампу, у поменутој докторској дисертацији цитирају
се само две књ иге и један фељтон. Све остало су архивске сигна
туре, две штампане збирке докумената и, разуме се, наслови чет
ничке штампе. Сама та чшьеница потврђује да су истраживањ а М.
М атића заснована искључиво на архивским изворима.
Други, готово већи проблем био je у томе што je било тешко
доћи до те штампе, што нису сачувани њени комплети, већ само
појединачни бројеви, што су поједини бројеви оштећени, разасути
у виш е институција и др. Све je то, умногоме, отежавало реконструкцију четничке штампе, како у целини, тако и за сваки лист
понаособ. Тако од до сада истражених око 100 наслова четничке
периодике, за више од 20 није пронађен ниједан број, а за поједине
тек покоји. То je, разумљиво, отежало и анализу четничке штампе,
будући да се није имао деловит увид у њено писање, већ се морало
задовољити само са достугпшм сачуваним бројевима. То je, такође,
отежавало избор чланака за прилоге. Но, без обзира што нису пронађени сви наслови штампе и што сви утврђени нису комплетни,
све оцене и примери навођени у тексту, као и избор чланака у
прилогу, нису рађени по принципу случајног узорка, већ je извршен
релевантан избор.
Аутор je, због оскудности литературе о четничкој штампи и про
паганди, истраживања усмерио на необјављену архивску грађу и
друге списе (мемоарска казивања, дневничке забелешке и др.), похраньене у разним архивским и другим институцијама. У оквиру
архивских истраживагьа, значајне податке пронашао je у фондовима
четничке грађе из Архива Војноисторијског института, Архива Југославије, Архива Србије, као и одговарајућим фондовима локалних
архива у Србији. Поред тога, прегледао je и искористио грађу А р
хива града Београда, Историјског музеја града Београда, ф ондове
Народне библиотеке Србије и неких других библиотека, а посебно
je била од користи збирка грађе и штампе Библиотеке Института
за савремену историју у Београду. Истраживаньа архивске грађе
омогућила су му да употпуни сазнања о основама четничке штампе
и пропаганде, као и да разреши неке аспекте уређивачке и издавачке политике, дистрибуције и др.
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Поред истраживањ а архивских фондова, прегледао je и већину
штампаних зборника и збирки историјских извора, мемоарских казивања и дневничких забележака, за које je претпоставио да могу
користити обради задате теме. Међу њима, значајно je поменути
четири књ иге докумената четничких јединица, команди и установа,
које je објавио Војноисторијски институт (Београд 1981-1985), у оквиру едиције Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату народа Југославије, том XIV, затим, Документа о издајству Д раж е Михаиловића, књ. 1 (Београд 1945); Суђење члановима политичког и војног руководства организације Д раж е Михай
ловича, Стенограф ске белешке (Београд, 1945); Издајник и ратни
злочинац Д раж а Михаиловић пред судом, Стенограф ске белешке
(Београд 1946); Родољуб или издајник: Случај ђенерала Михаиловића, Записници и извештај И страж не комисије Комитета за пра
ведно суђење Д раж и Михаиловићу - документи Хуверовог инсти
тута (Београд 1990).
Наравно да je Милан Матић консултовао и користио постојећу
литературу о четничком покрету, али с обзиром да та литература
мало говори о нашој теми (штампи и пропаганди), у предговору
je нећемо наводити и оцењивати, већ ћемо само покушати да се,
уопштено, на њу осврнемо. У послератном периоду четнички покрет није био табу тема, па je о њему написано и објављено више
књига, претежно публицистичких, чланака, ф ељ тона и др. Но, у
најдужем периоду, до средине осамдесетих година, писало се једнострано, уз прихватање свих политичких оцена победничког по
крета у Југославији у Другом светском рату. То je, углавном, била
идеолошка литература, мада су поједини аутори настојали да дају
колико-толико објективну слику тог покрета. Тек од средине осам
десетих година четнички покрет Драже Михаиловића почшье да
се објективније валоризује, да му се не спори антифаш истички карактер до пред крај 1941. године, да се уклапа у мюъе светских
збивања и да се, на неки начин, посматра у истој равни са пар
тизанским покретом.
Н а другој страни, четници у емиграцији, у својој литератури,
настоје да докажу да je четнички покрет био антифаш истички и
патриотски све време окупације, а да je друга страна била превратничка, антисрпска итд. Страни аутори, истовремено, објављују
литературу о четничком покрету, у којој, углавном, заступају исте
тезе као и четници - емигранти. Разуме се да су и поједини страни
аутори, нарочито учесници у југословенском ратном колоплету,
више били наклоњени победничкој страни. Контроверзе о чет
ничком покрету у литератури свакако заслужују исцрпнију расправу
и могу бити тема посебног рада или научног скупа, а ми смо овде
само на то скренули пажњу.

Као што je већ речено, Матић je у својој тези четничкој штампи
посветио једну главу у оквиру к oje je материју систематизовао логичким следом у пет поглавља: 1. Основе и организација четничке
штампе и пропаганде; 2. Централна четничка штампа; 3. Садржајне
карактеристике централне штампе; 4. Бригадна, корпусна и штампа
равногорских одбора; и 5. Омладинска штампа. Будући да се сада
тај део дисертације објављује као посебно издање, настојећи да Матићев текст сачувамо у целини, извршили смо само тематску пресистематизацију и минималне допуне и занемарљиве редакторске
интервенције. Н а тај начин, оформили смо четири главе са одговарајућим поглављима и пододељцима.
Поред предговора, сматрали смо да je неопходно, за ово изданье,
написати увод, у коме смо саопштили релевантне чш-ьенице о настанку, циљевима и организации четничког покрета у Србији, његовим успонима, падовима и краху у јесен 1944. године. Чинило
нам се да би то помогло читаоцима да боље разумеју основну тему
ове књ иге - четничку штампу и пропаганду и настанак и развој
равногорске идеје.
Пошто се ова облает четничке делатности, чија тематика je го
тово сасвим непозната први пут обрађује, одлучили смо се да направимо тематски избор најзначајнијих чланака из четничке штампе
и у целини их донесемо у посебној, четвртој глави. Изабрани прилози - чланци из четничке штампе - углавном се односе на на
станак и цшъеве равногорског покрета, његове погледе на решење
српског нитања, државно и друштвено уређење Југославије, на комунисте и партизане, на западне савезнике и СССР, на однос према
Немцима, усташама и другим колаборационистима. Сви чланци класификовани су у пет тематских целина.
Трећа глава - Садржај четничке штампе - и четврта, Прилози,
комплементарне су. Те главе, заправо, отварају странице четничке
штампе и, путем појединих примера, указују на њене основне и
најзначајније теме. Истовремено, оне су документарна илустрација
о уређивачкој политици, начину саопштавања, а посебно о тематици
којом je четничка штампа била преокупирана.
Новом композицијом књиге - уводом, са основ ним чињеницама
о настанку и развоју четничког покрета; првом главом, у којој су
у целини елаборирани улога и организација пропаганде; трећом гла
вом, која се бави садржајем штампе и у којој je доминантна тема
равногорство; и четвртом главом, са избором чланака, у којима су
изложени смисао равногорске идеје и основни војно-политички циљеви равногорског покрета, практично je готово у целини приказан
четнички покрет Драж е Михаиловића, његов програм и идеологија.
Новим садржајем, ова монографија далеко превазилази оквире саме
четничке штампе, какав je и био наслов главе у тези покојног Ми9

лана Матића. Стога смо били слободни и определили се да књигу
насловимо „Равногорска идеја у штампи и пропаганди четничког
покрета у Србији 1941-1944“.
Кгьига у целини, поред осталог, треба да обогати наш а сазнања
о овом контраверзном покрету и истраживаче подстакне на веће
коришћење четничке штампе и друге њихове издавачке продукције
као историјских извора.
О штампи као историјском извору мишљења су поделена. Превладава гледиште да je она историјски извор другог реда и да je,
као средство за ширење идеологије појединих покрета и странака,
углавном у служби пропаганде.
И ако штампа као средство информисања треба да буде објективна и да износи само истину, познато je да то, у већини случајева,
није тако: она се не држ и строго тога правила, чак и када je у
питаььу независна штампа. Страначка штампа, пак, има као глав ни
задатак да пропагира идеологију, програме и циљеве своје странке,
па отуда то увек треба имати у виду када je користимо као историјски извор. Исти случај je са штампом појединих покрета, на
рочито у великим превирањима и трвењима. Ратна штампа, без обзира којем покрету или партији припадала, у саставу je ратне про
паганде, па опрезност и критичност у њеном коришћењу треба да
буде знатна.
Циљ сваке стране у рату je да разобличава супарничку страну,
да увеличава и идеализује своје циљеве, а омаловажи и прикаже
у кривом светлу непријатељске. Такође, јако je изражена тенденција
да се предимензирају успеси свога покрета, преувеличају победе а
уманье губици; а на другој страни, да се минимизирају успеси супротстављене стране и увећају њени порази. Све то треба имати
у виду када се ратна штампа користи као историјски извор. Стога
се чињенице које она пружа морају увек конфронтирати с подацима
из архивских докумената.
Анализа чланака и других прилога из штампе, као специфичног
историјског извора, веома je сложен процес. На првом месту, по
требно je утврдити с каквим цшьем и којим поводом су они писани,
потом, на основу којих извора, посредних и непосредних, са места
збивања или посредством извештаја или агенцијских вести, да ли
су цензурисани и слично. Реч je, заправо, о могућности сазнања
њихових аутора, а затим и о томе ко je све могао да утиче на
њихово писање. Када се има у виду да je циљ већине написа да
се привуку масе за свој покрет и да се њима утиче на јавно мњење,
јасно je зашто су програмски циљеви сувише идеализовани, успеси
предимензионирани, а пропусти и порази минимизирани. Супарничка страна се приказује у што црњем светлу, каткад приземно
и вулгарно. Поред нетачних података, лансирају се и разне дезин10

формације и ф алсиф икати, глорификују личности и стварају митови. На пример: Д раж а М ихаиловић се сврстава у трећу личност
новије српске историје по значају, после Карађорђа и Милоша. У
партизанској штампи се, пак, пишу легенде о Титу. Апологетика
je толико нападна да се граничи са добрим укусом, па се чини да
се таквим написима постиже сасвим супротан ефекат.
У штампи се огледају и све заблуде и наивност појединих по
крета, лоша обавештеност и рђаво предвиђање догађаја. Отуда су
и неки коментари безвредни и депласирани. Све то, природно, тре
ба имати у виду кад се анализира и оцењује четничка и свака друга
ратна штампа и публицистика. Стога им треба с резервом и великим
опрезом прилазити и користити их као специфични историјски из
вор.
За проучавање четничке пропаганде, равногорске идеологије,
четничких програма и циљева, гледишта о многим питаньима (националном питању, уређењу земље, спољнополитичким проблемима,
социјалним и културним програмима), четничка штампа je право
врело података. Кад се томе дода да су у њој објављена многа
битна документа, говори вођа покрета, одлуке и упутства, препоруке, инструкције и слично, сасвим je логично да се она не сме
занемарити приликом изучавања четничког покрета, али и свеукупних збивања у ратном вихору на југословенском простору.
Процењујући писање четничке штампе, Милан Матић je закључио да je у њеним написима главна оштрица усмерена против
комуниста и партизана, из чега произлази да су они били највећи
непријатељ четничком покрету. Н а другој страни, Милоје Пршић
у дисертацији „Штампа Н О П-а у Југославији 1941-1943.“ (одбрањена 1993) износи мишљење да je, према писању Партизанске штам
пе, најважнији непријатељ НОП-а био четнички покрет, Те чињенице упућују на закључак да je, поред борбе против окупатора и
колаборациониста, у Југославији беснео жестоки грађански рат и
водила се беспоштедна борба за освајање власти.
У целини гледано, ратна штампа, поред осталог, са свим својим
написима одражава атмосферу времена, политичку и духовну Кли
му, дочарава амбијент из минулог рата и сву острашћеност супротстављених страна. Стога je она значајан историјски извор, без кога
би наша сазнања била далеко сиромашнија.
Студија М илана Матића значајно je историографско дело, без
којег се не могу сагледати сви аспекти деловања четничког покрета.
Ш тавише, оно мора бити полазна основа за све истраживаче, јер
je пропаганда одувек била моГшо средство идеологије и политике,
нарочито у ратним условима.
Будући да се о четничкој штампи, до сада, мало знало, да je
расејана у више институција, да се тешко могу саставити комплети,
И

да поједини наслови нису сачувани, она je врло мало кориш ћена
као историјски извор. Томе треба додати да je историографија,
углавном, писана на основу архивске и друге грађе победничке
стране, што je, свакако, њен велики недостатак.
Познато je да наука може почивати само на критичком мишљењу. Данас, када су објективно завршени неки историјски процеси
и наступиле последние, могућности за сагледавање наше релативно
блиске прошлое™ далеко су веће. Надамо се да неће бити више
ни забрањених тема, ни запретених извора и тајних докумената,
као ни недодирљивих личности. А књ ига М илана Матића која je,
по нашем мишљењу, чиььенички урађена врло коректно, уз извесне
допуне, наставиће да живи као трајни ф онд сазиања.
У Београду, априла 1995.
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М илан Весовић

УВОД

Ране почетке четничког покрета можемо тражити у малој групи
официра, подофицира и војника Југословенске краљевске војске
који су одбили да се предају на својим положајима у близини Добоја, средином априла 1941. године. Под вођством генералш табног
пуковника Драгољуба М. Михаиловића, који je у време априлског
слома био начелник Оперативног одељења 2. армије, та група je
одлучила да се повуче у планинску унутрашњост Србије, како би
наставила борбу против непријатеља.1 После сазнагьа о пропасти
Југословенске војске у Босни, о немогућности отпора ф ронталног
типа, о примирју које je указивало на пораз и губитка везе са ш та
бом 2. армије, пуковник М ихаиловић je са остатком „Брзог одреда“
прешао на герилски вид оружане борбе; 15. априла група je кренула
ка Д рини.2
У време расула краљевске војске у Босни и Хрватској, сматрало
се да je ситуација у Србији много боља и да се тамо може наставити
отпор окупатору: „Ja нисам хтео да капитулирам и одбио сам наређење да преговарам са Немцима. Дошао сам на идеју да избијем
на Дрину, убеђен да ћу тамо наћи ф ронт“.3 Убрзо ће се и сам Михаиловић уверити да се радило о великој заблуди. Правац кретања
био je ка југоистоку, а затим источно према Србији. Од Добоја je
М ихаиловићева група кренула према обронцима Озрена, а 21. апри
ла стигла je до пруге Завидовићи-Х ан Пијесак (порушена по преласку). П осле реона Олова, група je избила на пут Зворник-С арајево, а 26. априла стигла у село Кусаче, одакле су слате извиднице
ка Дрини.
Предвече 28. априла група je стигла у село Стара Гора и кренула
право ка Старом Броду. У три наврата, 29. априла група je прешла
Дрину и избила на стару границу Краљевине Србије. Из села Зао1 Јозо Томашевић, Четници у Друюм свјетском рату, Загреб 1979, стр. 118.
2 Бојан Димитријевић, Дртољуб М. Михаиловић - Војна служба do маја 1941.
Године (дипломски рад), Филозофски факултет, Београд 1994, стр. 135.
3 Не осећам се кривим - СтенЫрамске белещке са суђења вођи четничкоГ
покрета; књигу приредили: Јован Кесар и Драгоје Лукић, Београд 1990, стр. XII.
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вине, група се пребацила на Тару, а домаћа жандармерија je о томе
одмах обавестила Немце. У потеру за „бандом“, кренуо je 3, маја
артиљеријски поручник Брабентер са артиљеријским одељењем
11/116 и одредом војне жандармерије. Н а раздаљини од 400 до 500
метара, дошло je до краћег пушкарања.4 Нретрес терена настављен
je и 4. маја, али je група успела да измакне.
Прелазак у Србију и инцидентне ситуације довеле су до одвајањ а неких људи из одреда. Први се одвојио мајор М ирко Станковић са својим људима, због сукоба са „класићем“ М иодрагом Налошевићем. Убрзо je отишао и поручник Ратко Мартиновић, а Михаиловић je послао једну групу на Рудник.5 Тако je до пастирских
колиба на Равној гори (на западним падинама Сувобора, на пола
пута између Ваљева и Чачка), стигло, уз М ихаиловића, 7 оф ицира
- мајор М. Палошевић, капетан I класе Милојко Узелац, капетан
II класе М иленко Рељић, поручници И лија П аж ина и Боривоје
Илић, потпоручници Павле Мешковић и (резервни) Владимир Ленац - и око 20 подофицира и војника. Датум доласка био je 11.
мај 1941.
Најраспрострањеније мишљење о 13. мају, као датуму доласка,
изнео je Радоје Л. Кнежевић, на основу проблематичног сећања
мајора Мирка Станковића, који тада, чак, није ни био са трупом.6
Три су сигуриа показателе која упућују на 11. мај: 1) Сам Михаиловић je у једном (необјављеном) интервјуу, датом 18. септембра
1942, негде на Сињајевини, навео да je почео акцију против окупатора 11. маја 1941; 2) Исказ поручника Боривоја И лића (био у
групи која je стигла на Равну гору) из „Упитника за старейшие
ЈВУ О “; на питање од када се налази у организации, поручник Илић
(тада на дужности помоћника команданта Колубарг.ке бригаде) одговорио je: „Дошао са Чичом 11. маја 1941. године“.7 Исказ je дат
у току 1943. године; 3) Централни лист ЈВУО објавио je 1. марта
1943. текст о историјату покрета. У делу у коме се пише о доласку
на Равну гору стоји: „У ноћи између 10. и И . маја 1941. године
пронашао je (Д. М. -- примедба К. Н.) Александра (М ишића, син
војводе Ж ивојина - примедба К. Н.) упутио „брзи одред“ 2. армије
по највећој киши, а после двочасовног разговора са Александром,
кренуо je сам на Равну гору, где je стигао око по дне 11. маја“.8
4 Иван Авакумовић, Михайлович према немачким документима, Лондон 1969,
стр. 14.
5 Б. Димитријевић, цит. дело, стр. 152-153.
6 Исто, стр. 156.
7 Архив Војноисторијског института, Четничка архива, фонд: Ваљевски корпус
ЈВУО, 69-4-47/3.
8 Равна Гора, бр. 3 (1. март 1943).
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По доласку на Равну гору, Михаиловић и гьегови људи суочили
су се са дилемом: да ли се са закашњењем предати окупационим
властима и бити најоштрије кажњ ен или постати језгро покрета
отпора? Одабрана je друга алтернатива. Н а Равној гори je основан
први штаб и она je постала седиште акција и симбол целог покрета:
отуда и име - равногорски покрет. Д. Михаиловић je организовао
команду Четничких одреда Југословенске војске. Касније, током
лета, име je промењено у војно-четнички одреди. Иако je име „чет
ник“ било преузето, организације се није заснивала на предратном
четничком удружењу или удружењу старих четника, нити je израсла
из Четничке команде Југословенске војске, створене у априлу 1940.
године. Име „четник“ симболизовало je преузимање дуге традиције
српске гериле.9
*
Од средине маја до августа 1941. године, главна активност Михаиловићевих људи састојала се у окупљању новог људетва, пописивању добровољаца и припреми мобилизацијских спискова; затим,
у сакупљању и уређењу скровишта за муницију, опреме за везу и
планирању стратегије отпора.
У првим данима стварања своје организације, М ихаиловић je
истицао потребу тајног организованна, грађанску непослушност и
штетност преурањених дејстава: „Због свега тога, морамо окупатора
непрекидно узнемиравати и код пемачких трупа развита осећај сталне несигурности. Потребно je што пре широм земље образовати
тајне јединице по градовима и селима, поверенике по засеоцима,
а мале четничке одреде по слободним српским планинама и добру
обавештајну службу“.10
Већ у јуну 1941. године у Београду je, као Михаиловићев повереник, радио капетан Серафим Неготинац. Он je организовао
одлазак на Равну гору. Тада je формиран и Београдски подземни
штаб, под командой потпуковника Душана М анојловића. О радио
материјалу старао се поручник Вјекослав Фаркаш; као агент у београдској телефонској централи радио je поручник Зоран Васшьевић.11
Посебан део рада био je посвећен омладини. Taj посао je обављао др Војин Андрић, председник омладинске секције Српског културног клуба. Омладинци су обављали курирску службу у Београду;
разносили инструкције, писане извештаје и обавештегьа; информаs

Ј. Томашевић, цит. дело, стр. 121.

10 Цитат према: Милош Аћин-Коста, Дража Михаилооић - апостол слободе,
Вашингтон, 1993, стр. 40.
11 Први Дражин аЬутант - Јакша В. Ђелевић (мемоари), Виндзор 1993, стр.
41-42.
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ције о припреми за одлазак у шуму; куповали су возне карте,
израђивали легитимације и помагали породице погинулих и заробљених.
Активан je био и резервни поручник Александар Николајевић
- преко његове банке, примльена je из Турске већа пошшъка новца
за организацију. О сакупљању новца од трговаца, старао се капетан
Бративоје Урошевић. Снабдевање je организовао капетан Стани
слав Стојан, каснији главни интендант четничке Врховне команде.
Обавештајном службом у тој почетној ф ази руководили су браћа
Бошко и Ж ар к о Тодоровић, мајори и капетан Александар Михаиловић, каснији командант Команде Београда. Са њима су сарађивали капетан Н енад Митровић, поручник Милан Перић и пуковник
Бранислав П антић.12
Михаиловић je истицао да je само прва битка била изгубљена,
jep je он организовао отпор у земљи. Као главке циљеве своје opганизације, у почетној фази, истицао je: организовање народа за
ослободилачку борбу; подизање устанка у тренутку када je успех
сигуран и у складу са спољном ситуацијом; збацивање режима које
je окупатор поставио; одржавањ е реда у земљи; спречавање орга
низована пљачке од стране окупатора; онемогућавање редовног саобраћаја и кориш ћењ а комуникација; кажњ авањ е свих издајника и
злочинаца.13 Према српским властима у немачкој служби, требало
je заузети следећи став: сузбијати њихову пропаганду, али не ометати користан учинак за народ; спречавати користан учинак за оку
патора; водити евиденцију о личној одговорности; отворене издајнике одмах ликвидирати.14
У својим наређењима, Михаиловић je упозоравао да je Југославија и даље у ратном стању са „непријатељем - Немцима и хьиховим
савезницима. Према положеној заклетви (Јтаџбини и Краљу,
дужност нам налаж е да се по сваку цену одужимо својој савести,
ослобођењем своје Отацбине“.15 Указивао je и да „част и понос
наш ег народа и славне традиције светлог оружја наших предака“
захтевају борбу за слободу „како би смо тог вековног непријатеља
наш ег народа достојно избацили из Отацбине“.16 Такође, Михаиловић je од официра, војника и свих родольуба тражио да се одазову
„крику Отацбине“ и свим средствима помогну борбу: „Тражена це
на и жртве су теш ке и крваве, али ће успех бити од историјског
значаја за векове. Слободан живот, величина народа и благостање
12
13
14
15
16

16

Исто, стр. 42-43.
АВИИ, ЧА: фонд: Врховна команда ЈВУО, 16-1-22.
Исто.
АВИИ, ЧА, В К, 7-1-15.
АВИИ, ЧА, ВК, 1-1-8.

за све Јужне Словене уједињене под окршьем заједничке мајке Велике Југославије“.17 Скретао je пажњу свим војним обвезницима
да се join увек налазе под заклетвом, а свако неодазивање позиву
на мобилизацију третирано je као издаја краља и отацбине: „Сви
оф ицири и подофицири (активни и резервни), били су дужни да
се одмах ставе на чело одреда“.18
Првобитна мреж а четничке организације обухватала je пет гру
па: за организована отпора, спровођење грађанске непослушности,
обавештајну и контраобавештајну службу, вођење пропагандног рата, формирањ е и наоружаваьье војске и вођење четничког рата. У
тој почетној ф ази поставлен je темељ каснијој војној организации.
О на je обухватала две врсте формација: оперативне трупе (илегални, тзв. шумски одреди - тројке, чете, батаљони; касније ће основне
ј единице бити бригаде и корпуси) и резервне јединице, к oje су
обучаване у складу са могућностима, а требало je да се мобилишу
у случају општег устанка или веће акције. Подељене су у три подгрупе, у зависности од година старости: 1) жетеоци - најмлађи обвезници (20-30 година); ударне јединице (у каснијој реорганизации
- тзв. прве чете); 2) сејачи (30-40 година) - они који су одслужили
војску (касније - друге чете) - контрола и чишћење ослобођене
територије; 3) копачи (40-50 година) - трећи позив (касније треће
чете) одржавање реда и безбедности по селима. Почетком јуна 1941.
године било je замишљено (по територијалном принципу) формирањ е 102 четничка одреда.19
Први четнички одреди у Србији обично су носили име неке
планине или реке на свом подручју. Одреде који су настајали спонтано М ихаиловић би уврстио у своју организацију, у оном тренутку
када би стигли његови официри и преузели команду. Одреди су
бројали од 150 до 300 хьуди и имали су одређену самосталност у
деловању, условљену у почетку тешкоћама у комуницирању са шта
бом, али и локалним особеностима.20 Војници су били, у огромној
већини, сељачког порекла, укорењени у српску традицију и филозофију села; у одреде су уписивани и људи без оружја, који су
вежбали када су то пољски радови дозвољавали.
Импровизовани штаб на Равној гори имао je два дела: горњи
и догьи. П оред Михаиловића, штаб су сачињавали: начелник - потпуковник Драгослав Павловић; ађутант - поручник Јаш а Ђелевић;
лични курир - Станислава Вучићевић; командант везе - поручник
Јож е Певец; командант унутрашње безбедности - капетан Милојко
17 Зборник докумената и података о народноослободидачком рату народа ЈуГославије, XIV, 1, Београд, 1981, стр. 77-78.
18 АВИИ, ЧА, ВК, 1-2-2.
19 М. Аћин, цит. дело, стр. 49.
20 Ј. Томашевић, цит. дело, стр. 165.

17

Узелац; командант подофицирске групе - наредник Бож идар Перовић и писар-наредник Војислав М илошевић.21 Октобра 1941, го
дине формирано je и судско одељење, у саставу: Радослав Јовановић, Владан Лабус, Петар Крстић (судије Окружног суда из Чачка);
Предраг Ђорђевић (заменик државног тужиоца из Чачка); Љ убиш а
Кордић (судија Среског суда из Чачка); Сретен Правица (судски
приправник); М иодраг Васић, адвокат и М иодраг Глинтић, судија.
Одељење je израдило „Упутство о раду власти на ослобођеним територијама“:22 Почетком новембра, пребачено je са Равне горе у
Праньане, а касније у Ба.
Током октобра 1941. године, п.пуковник Д. Павловић и по
ручник Ј. Ђ елевић издали су „Упут за четничко ратоваьье“, према
Михаиловићевим упутствима. Упутство je говорило о организации
и вођењу герилског рата, а неко време je служило и као кључ за
ш ифру између Врховне команде и команданата на терену. ЈБуди
који су упућивани на одређени терен давали су инструкције, орга
низовали народ; територијални принцип извођен je на основу предратне административне поделе - по општинама, срезовима и окрузима. Основ замишљеног герилског рата била je чета од 60 људи,
jep je так в а формација била најпрактичнија за покрет и лакш е je
могла бити под контролом команданта. Сваки срез имао je један
стални одред, састављен од добровољаца, који je улазио у командни
рам организације. У тој концепцији, искључено je било заузимање
и држањ е већих градова („Село je основни чинилац код нас и село
треба повезати; лако ће нам доцније бити да уђемо у градове; наш а
акција великог стала, доћи ће касније, у вези са стањем и потребама
савезничких ф ронтова“).23 Концепција гериле захтевала je јаку индивидуалност, храброст и спремност од бораца; групе су морале
да буду лако покретљиве, способне за брзе ударе и повлачење пред
надмоћнијим непријатељем.
*
Та концепција, међутим, није изведена у потпуности до краја
због, пре свега, наглог избијања у станка у лето 1941. године, каснијег сукоба са НОП-ом и сломом самог у станка, крајем новембра
и почетком децембра 1941. Н ајтеж е последице по каснији развој
М ихаиловићеве организације оставио je, ипак, грађански рат.
Већ први облици сарадње и заједничког борбеног дејства пар
тизана и четника били су праћени неспоразумима војно-политичке
природе. Питања старешинства, извођења акција, односа према „ку21 Први Дражин ађутант, стр. 68.
22 Исто, стр. 69.
23 Исто, стр. 47.
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лацима“ и „петој колони“, подела власти ка ослобођеној територији
(увек су ф ормиране две команде места); подела оружја, начин мобилизације - све су то била питања која су ограничавала устанички
ф ронт и која ће се изродити у отворени сукоб. Инсистирање НОП-а
на другој ф ази борбе (социјална револуција), а на другој страни,
покрета који се изјашњавао за легалног настављача континуитета
Југославије, браниоца монархизма и носиоца дијаметрално супротне
националне политике, нису дозволили постојање два паралелна антиф аш истичка покрета и њихову сарадњу, Тако je дошло до осо
беног грађаиског рата. Борбе на тлу Србије у јесен 1941. године
изродиће се у трајни сукоб партизана и четника, отварајући нове
ф ронтове на целом српском простору Југославије. .Тедни за друге,
постали су најважнији противници, означавајући своје супарнике
као највеће унутрашње непријатеље. Идеолошки раскол био je најдубљи: у међусобним оптуживањима, четници су постали „домаћи
издајници, слуге окупатора, велико-српски реакционари“, а партизани „издајници српства, усташки злотвори и комунистички безумници“.
Наредна реорганизација војног дела покрета била je у складу
са новом позицијом, која je уследила после признавања Д. Михаиловића за „команданта свих патриотских снага у Југославији“. То
признање уследило je од Југосдовенске емигрантске владе и владе
Велике Британије, а изрекао га je 15. новембра 1941. председник
владе Душан Симовић преко Радио-Лондона.24 Затим je 7. деце'мбра
Михаиловић унапређен у чин бригадног генерала, а 11. јануара 1942.
у новој Југословенској влади (председник - Слободан Јовановић)
Михаиловић je поставлен за министра војске, морнарице и ваздухопловства; 19. јануара унапређен je у чин дивизијског генерала.
Тада je своје снагс прсимсновао у Југословенска војска у отаџбини
- службено име, које lie остати до краја рата. У народу je, међутим,
већ био одомаћен назив четници (четници Д раж е М ихаиловића,
дражиновци), тако да je назив ЈВУО остао само у званичној упо
треби.
После званичног признавања, Михаиловић je захтевао да сви
наоружани покрети у целој држави буду стављени под његову ко
манду и подређени старешинама, које ће он наименовати, јер Југославија није имала само краља и владу, са симболичним контигентом војске у иностранству, „већ и слободну државну територију
са слободним грађанима“.25 Борба против Немаца могла je бити
успешна само ако се све снаге уједине и воде са једног места.
24 Јован Марјановић, Дрожа Михаиловић између Британаца и Немаца, Загреб
1979, стр. 179.
25 АВИИ, ЧА, ВК, 12-1-6; Нрсплае Д. Михаиловића Сейм Србима, Хрваишма
и Словенцима (16. X I 1941).
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Појединачне акције М ихаиловић je означавао као „лакомислено
проливање драгоцене крви народа, који већ крвари из безброј рана.
Слога, јединство и дисциплина, данас су највиша народна дужност
и предуслов сваке победе“.26
&
Поред војног штаба, у августу 1941. године, ствара се и политичко крило покрета. План о стварању Централног националног
комитета покренули су Младен Ж ујовић и Драгиш а Васић. У ко
митет би ушли прваци српских политичких странака, који су остали
у земљи, представници патриотских друштава и истакнути јавни
радници. Н а Равној гори су се налазили, припадали покрету или
били у иьеговим политичким телима, прваци Савеза земљорадника,
републиканци, социјалисти, припадници СКК-а, учесници пуча од
27. марта.
Ц ентрални национални комитет (ЦНК) основан je крајем ав
густа 1941. године, као саветодавно тело. Скоро две године радио
je само његов Извршни одбор, који су сачињавали: Драгиш а Васић,
Стеван Мољевић и Младен Ж ујовић. И О je управљао политичкопропагандним пословима. Постојали су и регионални национални
комитети: у Црној Гори - Комитет црногорских националиста и у Сплиту - Српски национални комитет, који je ф ормирао Илија
Трифуновић. Они нису били подређени Централном националном
комитету, иако су као регионална политичка тела подржавали Д.
М ихаиловића.27
Н ајваж нији члан. Ц ентралног националног комитета био je, до
половине 1943. године, Драгиш а Васић (у пропаганди често називан
„Чича број 2“). Васић je уједно био и старешина групе „Тројице“
(осим Васића, чланови групе били су потпуковник Д. П авловић и
мајор Јездимир Дангић), који би наследио Михаиловића у случају
њ егове смрти.
Ц Н К није радио у пуном саставу све до 1943. године. М ноги
српски политичари и интелектуалци оклевали су да се прикльуче
Комитету, због страха од одмазди или опортунизма. Нову иницијативу покренуо je Јован Ђоновић из Л ондона.28 Тек у другој половини 1943. године, Ц Н К je објединио све политичке ф ункције
покрета. О томе je Д. М ихаиловић обавестио своје команданте
4. октобра 1943: „Ц ентрални национални комитет Краљ евине Југославије, кога сам ja тајно образовао још 1941. године и у коме
се налазе људи најчеститије прошлости, преузео je политичке
26 Зборник НОР-а, XIV, 1, стр. 77-79.
27 Бранко ПетрановиГ), Србија у Друюм светском рату 1939-1945, Београд,
1992, стр. 377.
28 Димитрије Ђорђевић, Ожшъци и опомене, Београд 1994, стр. 264.
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функције у земљи. Овај Комитет броји око 50 чланова из свих покрајина. Застушьен je и раднички сталеж, преко ново-образованих
радничких синдиката. Свим старешинама војске најстрожије забрањујем да се баве ма каквом политиком, сем чисто националног и
пропагандног рада. Ово примити добро на уму. Вођење државних
и војних послова, сада je у сигурним рукама“.29
М ихаиловић je свој покрет схватао као чисто војнички и, самим
тим, изнад свих партија. Сматрао je да je рат искључивао политичке
борбе, страначке трзавице и поделе у народу на политичкој основи,
које су могле имати теш ке последице у условима окупације.
£
Нова реорганизација Југословенске војске у отацбини изведена
je половином 1942. године. Почетком јуна 1942, Врховна команда
премештена je из Каира у земљу. Указом краља Петра II до 10.
јуна 1942. Михаиловић je наименован за начелника штаба Врховне
команде, а 17. јуна унапређен у чин армијског генерала.
Н ова војна реорганизација установила je оперативне и тер^торијалне јединице. Оперативне јединице биле су јединице под
оружјем (илегални, тзв. шумски одреди), ф ормирани у чете, батаљоне, бригаде и корпусе. На сваки срез, долазила je по једна бри
гада. И организација територијалних јединица изведена je по срезовима. Од величине среза и насеља зависила je и величина територијалних чета. Њ ихови основни задаци били су: старанье о миру
и поретку у срезу и рушегье комуникација, техничких објеката и
ометање саобраћаја.30
Војна организација почивала je на „Упутству број 5“, које je
предвиђало чету као основну јединицу, батальон од 2-3 чете, бригаду
од 3-5 батаљона и корпус од 2-5 бригада. Чете, као основ организације, разликовале су се по мобилности, задацима и саставу.
Прву категорију чета чиниле су оперативне јединице са обвезницима од 20 до 30 година, предвиђене за ударна борбена дејства;
другу категорију чиниле су чете са обвезницима од 31 до 40 година
(обављају саботаже на путевима и железници, руше мостове и остале комуникације); трећу rpyriy чета попуњавали су обвезници од
41 до 50 година, са задатком да чувају село, снабдевају оперативне
јединице, обезбеђују ред и мир.31 Чете друге и треће категорије
биле су под командом среских команданата.
29 АВИИ, ЧА, Руднички корпус ЈВУО, 74-3-5.
30 АВИИ, ЧА, ВК, 15-4-30.
31 АВИИ, ЧА, ВК, 1-3-10.
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Крајем 1942. године, та организациона основа била je допуњена
стварањем четничких тројки, као основних јединица -- вођа тројке,
заменик и лице за везу. Стварање система тројки значило je оживљавање традиционалне српске гериле.32 Један од основних задатака
трећих чета био je да упућују по један одред среским командантима,
како би се створиле јединице за „одржавање реда и угушивање
свих екстремних елемената, болесних амбиција и других бунтовника, као и пречишћавање петоколонаша, шпијуна, комуниста, присталица Недића, Љ отића и Пећанца“.33
Територијална организација изграђена je да би се избегле репресалије, рационисала исхрана војске и сачувало што више људи
за пољске радове и обавиле припреме за завршне операције. Територија Србије била je прекривена мрежом од шест команди (ко
манда Србије, Војводине, источне Србије, јужне Србије, Београда
и Старог Раса) и 34 корпуса, смештених близу путева, али и у брдима и планинама, који су отежавали спровођење блокада и пред
ставляли идеалан простор за сакривање присталица покрета. Бо
г а т е и крајеви омогућавали су исхрану већих војних снага.
Током 1942. и 1943. године формирани су следећи корпуси:
Авалски, Ваљевски, Варварински, Делиградски, Горска гарда, Златиборски, Иванковачки, Јабланички, Јасгребачки, Јаворски, Јужноморавски, Књажевачки, Колубарски, 1. и 2. косовски, Крајински,
Мачвански, 1. и 2. милешевски, Млавски, Нишавски, П ож еш ки,
Расински, 1. и 2. равногорски, Ресавски, Руднички, Смедеревски,
Тимочки, Топлички, Церски, Чегарски, 1. и 2. шумадијски. Крајем
1943. и у првој половини 1944. године дошло je до њиховог обједињавања и ф ормирањ а 9 група корпуса ЈВУО: Велико-моравска,
Западно-моравска, Јужно-моравска^ Расинско-топличка, Млавскосмедеревска, Посавско-колубарска, Нишавска, Перско-мајевичка и
Шумадијска група корпуса. У 1944. години, почињу да се формирају
тзв. летеће бригаде, састављене од најмлађих и најбољих бораца,
које су биле способне за дејство ван своје територије, на широком
оперативном простору. Са истом наменом, стварају се и јуришни
корпуси и као ударна војна формација IV група јуришних корпуса.
„Упутство број 5“ није применьивано за рад у Београду („због
специјалних прилика“). Организација je спроведена по квартовима
(замењивали су бригаде) и реонима (замењивали су корпусе). Било
je предвиђено формирањ е 5 корпуса (реона) са 17 бригада (квартова). Н а територији кварта, деловала су тројица старешина (ко
мандант бригаде, командант кварта и старешина кварта). КоманБ. Петрановић, цит. дело, стр. 364.
33
Заповест потпуковника. Милутини Радојевића, команданта ТопличкоГ кор
пуса ЈВУО од 26. априла 1943; АВИИ, ЧА, Топлички корпус, 82—3—
4.
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дант бригаде био je оперативни командант, а командант кварта територијална војна власт, са задатком да припрема и изводи мобилизацију у датом тренутку; по преузимању власти, требало je да
организује снабдевање трупа на својој територији.34
У осталим градовима, организација je спровођена по систему
копчи („један нађе двојицу“). Основни задаци рада у градовима би
ли су: буђење националне идеје и идеје о успостављању нове Југославије; онемогућавање комуниста и фаш иста; презирање народних издајника Љ отића и његових слугу и избацивање из друштва
свих оних који су служили окупатору.35
*
Команданти оперативних јединица (бригада и корпуса) имали
су дужност да територију повереног среза организују по свим питагьима битним за покрет. Посебно je командант бригаде имао ве
лику слободу и инициативу у раду, што je често доводило до мно
гих негативних појава и слабо изведене организације.36 Зато je
почетком 1943. године спроведена реорганизација и на нивоу цивилних власти. Срески команданти били су непосредно потчињени
командантима бригада и имали су функцију њихових помоћника.
Сарадња je требало да се игл еда у: 1) организации јединица ЈВУО
у срезу; 2) одржавагьу реда и безбедности; организован^ обавештајне службе и пропаганде; у одржавању војних веза, снабдеваньу и
раду са равногорском омладином. Командант ЈВУО je често тражио
да се све лично потчини општем добру: „Ко то није у стању, тај
није достојан положаја који му je дат, непријатељ je наш е свете
ствари за коју се боримо“.37
Неразграниченост између цивилних и војних власти доводила
je до честог мешања оперативних команданата у цивилна питања.
Због тога je прописано да у надлежност војних команданата спадају
само ствари чисто војничке природе (војна безбедност и спремност
оружаних снага). Под њихову надлежност долазило je само људство
у сталном саставу; право кажњ авања имали су над оружаним снагама под својом непосредном контролом, цивилима на служби у
јединицама и лицима која учине неко дело против војске, њене
безбедности или нанесу штету војним интересима.38 Војним коман
дантима било je строго забрањено вођење спорова из домена
грађанског законодавства, пре с в era у парничном поступку. То je
34 АВИИ, ЧА, Команда Бет рада (28. 8. 1943), 54-1-4.
35 АВИИ, ЧА, ВК, 1-3-10.
36 АВИИ, ЧА, Први шумадијски корпус ЈВУО, 35-1-17.
37 Нарећење Д . Михаиловића од 30. јануара 1943; АВИИ, ЧА, ВК, 2-1-9.
34
Наређсње мајора Дущана Смиљанића, команданта ПрвоГ шумадијскоГ корпуса
ЈВУО од 22. дсцембра 1943; АВИИ, ЧА, Први шумадијски корпус, 36-2-26.
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било у дужности команданта срезов а.39 У пракси je, међутим, било
обрнуто. Команданти бригада најчешће су преузимали те послове,
што je доводило до бројних инцидената.
Команданти срезова држали су под својом контролом све
грађанске власти и старали су се о свим организацијама равногор
ског покрета. Од ньих je, посебно пред крај рата, захтевано да максимално оспособе све организације, како би се што више помогло
оперативним јединицама: „Водите рачуна да све те организације
не смеју да буду само на папиру. Ж елим да видим резултат њиховог
рада у пропаганди, песми, у прегалаштву и раду за Краљеве војнике.
Код таквих организација, трупне јединице не смеју да оскудевају
у храни, вешу, оделу, обући“.40 Цео рад требало je да има само
један цшь - „омогућити Краљевој војсци да дође до победе и остварења наших националних идеала“.41 Такође, требало je обезбедити
да свештеници, учители и лекари спроводе мисионарски рад, како
би се обезбедило „јединство духа, слога и љубав према Краљевој
војсци и њеном команданту“.42
Деф инитивно раздвајање оперативних и територијалних јединица изведено je, у зависности од корпуса, у периоду март-мај 1944.
године, услед разбуктавања грађанског рата у Србији, како оперативне јединице не би више остајале чврсто везана за своју територију. Контролу над простором, који би напустиле те јединице,
преузимао je командант округа. У редовима ЈВУО, оцењивано je
да се тек од тог момента могло говорити о устройству праве војске:
„Спремни смо да напустимо гнездо где смо се излегли и способни
смо да дејствујемо као војска, ван терена на коме смо поникли“.43
Раздвојене су војне и цивилне функције и на локалном нивоу.
Команданти батальона нису више имали ингеренције према председницима општина (потчињеним команданту среза); у сваком селу
(општини) поставлъан je командант села (непосредно потчињен ко
манданту батальона - обично je постављан командир чете), који je
одлучивао о војним питањима. Сва суђења из домена цивилног законодавства пренета су на народне равногорске одборе.44
Реорганизација Штаба Врховне команде ЈВУО извршена je
почетком септембра 1943. године. Штаб ВК сачињавали су:
39 Исто.
40 Паређење мајора Синище Оцоколмћа, команданта МлавскоГ корпуса ЈВУО,
од 24. јануара 1944; АВИИ, ЧА, Млавски корпус, 85-4-33.
41 Исто.
42 Исто.
43 Наређење команданта Хомол,ско1 среза од 29. априла 1944\ АВИИ, ЧА,
Млавски кориус ЈВУО, 86-5-48.
44 Исто.
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1) Оперативно одељење, Први одсек - начелник, мајор Захарије
Остојић (припрема и вођење операција, организација и формација
војске, попуна војске људством и комором; обука и настава у војсци;
евиденција о јачини и саставу јединица). Други одсек - начелник,
мајор Мирко Лалатовић (наоружавање и опрема војске, служба везе
у земљи и иностранству ш иф ра). Н а служби у том одсеку били
су: капетан Душан Јовановић, капетан Јож е Певец и поручник Милисав Шурбатовић.
2) Обавештајно одељење ~ начелник, мајор Павле Новаковић;
П рви одсек - начелник, капетан Тодор Гогић (прикупљање података о унутрашњем непријатељу, шпијунима и издајницима Југословенске војске и народа; сузбијање непријатељске акције; организовање и вођење пропаганде); Други одсек - начелник, капетан
Слободан Нешић (прикупљање и тумачење података о окупаторским трупама у Југославији и другим земљама); оф ицир за везу ca
страним војним мисијама - капетан Аћим Слијепчевић; ш еф ађутантуре - капетан М илорад Јовановић; ш еф команде стана - капетан
М илојко Узелац; командант батахьона за обезбеђење ВК - капетан
М иљан Јанкетић.
Реорганизација Штаба ВК ступила je на снагу 5. септембра
1943.45
*
Ради спровођења пропаганде, ЈВУО je формирала народне равногорске одборе, чији je задатак био да шире пропаганду и идеологију по целој земљи. Наређење о њиховом устројству Д. Михаиловић je упутио 25. децембра 1943. План о ширењу мреж а равно
горских одбора предвићао je ф ормирањ е сеоских, општинских,
окружних и покрајинских одбора.
У одборе je требало да уђу „угледни и поштовани људи у крају
и коме ће се радити“; одбори су могли да имају и различите секције.
Пропагандом су руководили покрајински одбори, а главни носиоци
били су сеоски и општински. Они су вршили само усмену пропа
ганду (живом речју, читањем летака, листова и књига). Ш ирили
су пропаганду на састанцима, „по селима, разговорима, гуслама и
песмама“. Сеоски и општински одбори били су дужни да одржавају
тесну везу са суседима; пропаганду су вршили непосредно - преко
својих чланова, и посредно - преко људи изван одбора. Руководиоци
пропаганде на локалном нивоу били су команданти корпуса и група
корпуса, а одборима су непосредно управљали команданти срезова.46
45 АВИИ, ЧА, ВК, 2-3-29.
46 Упутсшво број 1; АВИИ, ЧА, Руднички корпус ЈВУО, 74-5-22.

25

Један од задатака равногорских одбора била je и контрола над
организациям ЈВУО („да сам народ буде контрола над свим радом
и над организациям “).47
*
У новембру 1942. године, ф ормирана je Југословенска равногорска омладина (ЈУРАО), заснована на предратним омладинским
секцијама Српског културног клуба, Демократске странке и Земљорадничке странке. Организација ЈУ РА О je била под контролом
ВК (са доста самосталности у раду; 1944. одвојила се од ВК) и
организована на регионалној основи.
Организација ЈУ РА О ф ормирана je после М ихаиловићеве про
цене да je „наша омладина у овоме рату подбацила у свом националном стремљењу“.48 Омладина није била свесна „ни данашньице,
ни сутрашњице, ни задатака који јој предстоје у новој држ ави“.
Зато се омладина морала у најкраћем времену окупити и васпитати
у духу Равне горе, како би била на висини на којој je била омладина
1918. године: „Она мора стећи поверење и љубав свога народа;
она мора дата све од себе како би са правом носила име заточеника
и узданице Отацбине“.49 Зато je требало организовати формације
и припремити програм за морално и национално васпитање омладине у духу југословенске равногорске идеје.
Омладину je требало васпитавати и у духу ствараььа „новог човека, у духу продубљивања националне свести и уздизања националног поноса“; такође, требало je продубљивати осећања грађанске
дужности према отацбини, истицати тежњу за редом, поретком: величати осећања достојанства, поштења и скромности; југословенског братства и словенске солидарности.50 Равногорски покрет придавао je велики значај раду међу омладином: „Омладина ће тражити
радикалан социјално-политички програм за будућност и искрену и
оштру критику наше државне прошлости, а повероваће ономе ко
их буде припремио политички и духовно за нова времена“. Пошто
je омладина теж ила новом социјално-политичком програму, „само
оштром критиком прошлости и истицањем начела социјалне правде,
могуће je омладину приволети да учествује у националном покрету“.
Требало je истицати да корен „с в era наш ег зла леж и у политици
бившег југословенског режима и објавити борбу против старих политичара“.51
47 АВИИ, ЧА, ВК, 16-3-27.
48 Заповест Д. Михаиловића од 6. септембра 1942; АВИИ, ЧА, ВК, 18-5-7.
49
50
51
Србије
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Исто.
АВИИ, ЧА, ВК, 19-6-5.
Изводи из нарећења потйуковника Радослава Ђурића, команданта Јужне
(Горски штаб 110), АВИИ, ЧА, ВК, 15-2-39.

Одлуку о коначном ствараньу омладинских штабова у оквиру
ЈУ РА О М ихаиловић je донео новембра 1942. године у Липову.
Основани су штабови 701 и 808 за Црну Гору, а 501, 601 и 1001
за Србију. Вођство Ш таба 701, на челу са Димитријем Радовићем,
изгинуло je у сукобу са партизанима код Главатичева, марта 1943.
године; тада je штаб престао да постоји.52 Штабу 1001 доделена je
територија Јужне Србије; рад je био угрожен преласком потпуковника Р. Ђурића у партизане и издајом једног омладинца из Вар
варина. Руководиоце штаба похапсио je Гестапо - Богдан Милутиновић и 13 чланова стрељани су на Бањици.53 Штаб 601 требало
je да дејствује у источној Србији, али његова активност није дошла
до посебног изражаја.54
Најважнији огранак био je Штаб 501 - обухватао je Београд и
централ ну Србију. Основни задатак je био окупите и организовати
„национално некомпромитовану“ омладину, васпитати je у патриотском духу и припремити за извршење свих задатака у интересу
српског народа. Постојале су посебне секције за гимназијалце, ом
ладину, студенте, за људе у Недићевој омладинској радној служби
и за омладинце у индустрији- и рударству. Чланови равногорске
омладине били су подложни мобилизации на позив команданта
корпуса или бригаде.55
Штаб 501 je образовао штабну чету у Гледићким планинама и
преко ње ширио своје огранке у корпусима ЈВУО. На челу чете
били су поручник Лазар Јовановић, Милорад Драшковић (главни
идеолог), Војин Андрић и М иодраг Матић. У њој je било 40 омладинаца, регрутованих углавном из Београда.56 У јесен 1943. го
дине, Штаб 501 je реорганизован. Поред већ постојећег центра 501/1
у Београду, активност je проширена на три центра. Центар А добио
je у делокруг околину Београда; центар Б - западна Србија; посебан
цен гар био je распоређен у Рудничком, Колубарском и при Шумадијској групи корпуса.57 С а војним и политичким поразом ЈВУО у
Србији и ЈУРАО je престала да постоји.

У последњој ф ази рата у Србији, ЈВУО je доживела дефинитивни слом. После тешких борби са јединицама НОВЈ у августу
1944. године, пораз се није могао избећи, нарочито од када je постало јасно да ће Црвена армија ући у Југославију.
52
53
54
55
56
57

Д. Ђорђеиић, цит. дело, стр. 283.
Исто.
Исто, стр. 284.
Ј. Томашевић, цит. дело, стр. 173.
Д. Ђорђевић, цит. дело, стр. 286.
Исто, стр. 289.
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П ораз je, међутим, био видљив знатно раније. Д а ће Михаиловићев покрет бити одбачен од свог најважнијег савезника, било je
јасно већ у другој половини 1943. године. Према тумачењу енглеских историчара, Форин оф ис je већ крајем 1942. године био незадовољан Михаиловићем и склон да покуша успостављање кон
такта са партизанима.58 Тако je септембра 1943. године, доласком
бригадира Фицроја М аклејна на чело мисије, Велика Британија у
стварности признала НОВЈ. Ту политичку промену посебно je
подржавао огранак СО Е у Каиру. Он je 19. новембра 1943. службено изложио аргументе на основу којих je траж ено обустављање
помоћи ЈВУ О и опозив британских официра за везу при Михаиловићевом штабу. То je 25. новембра препоручио и Заједнички одбор обавештајних служби. Британски врховни заповедник за Блиски
исток, генерал Вилсон, сматрао je да je боље оставити Михаиловића
да „иструне сам од себе и отпадне као трули плод, него одгурнути
га“.59 Тако je у новембру 1943. године престала свака испорука ратног материјала ЈВУО. Осим тога, на кон ф ерен ц и и у Техерану (28.
XI-1. XII 1943) дошло je и до ф ормалног признања партизана као
савезничке стране и до преноса целокупне војне, политичке и дипломатске подршке на ПОП.
М ихаиловић није одговарао британској политици по питањима
обнове Југославије и њеног унутрашњег уређења. Зато га je про
паганда рушила и квалификовала као великосрбина, као човека
који жели реванш за побијене Србе у ИДХ.® Главни човек у дискредитовању Д. Михаиловића био je, управо, Ф. Маклејн. Он je
његову политику означавао као „велико-српску и анти-хрватску“.
Велика промена, условљена компромисом са Совјетским Савезом,
немилосрдно je одбацила дојучерашње савезнике. Поједине стареш ине ЈВУО, као Захарије Остојић, са горчином су говориле о
енглеској лакоћи потцењивања и жртвовања савезника.61 У складу
са својом империјалном политиком, Британија je најближе савез
нике безобзирно отписала, у часу к ада се њихово понашање косило
са њеним државним интересима.62
У Форин офису je фебруара 1944. године коначно преовладало
мишљење о уклањању Михаиловића. Постојао je, чак, и план за
пуч (потврђен и од Министарства рата) - уместо М ихаиловића, на
58 Елизабет Баркер, Британска политика на Балкану у Другом свјетском рату,
књ. 1. (Британска политика према ЈуЈоисточној Европи у Друюм свјешском рашу),
Загреб 1978, стр. 157.
59 Исто, кн.. 2 (Британска политика према покрету отпора у Јушславији и
Грчкоу, уредници: Филис Оти и Ричард Клуг), стр. 303.
60 Б. Петрановић, цит. дело, стр. 543.
61 Исто, стр. 573.
62 Исто, стр. 581.
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чело ЈВУ О дошао би официр, подесан за Британију.63 Одлучено je
да промене иду званичним путем - преко краља Петра II. У ф ебруару, опозвани су и последњи британски оф ицири у Михаиловићевом штабу. Притисак на југословенског монарха да распусти
владу Божидара Пурића резултирао je у мају 1944. године. Петар
II je распустио Пурићеву владу и 1. јуна именовао др Ивана
Ш убашића за председника владе. Самим тим je и Михаиловић био
разрешен министарског положаја.
Одговор равногорског покрета на притиске из иностранства и
изазове из земље, био je Светосавски конгрес у селу Ба. У Резолуцији конгреса истакнут je захтев за обновом демократске, парламентарне монархије у Југославији. Поред верности краљу и устав
ном поретку, у првом плану била су начела проглаш ена у борби
против фаш изма. Конгрес je негирао колективну одговорност на
рода за злочине почињене у рату, одбацио сумње у диктаторске
теж њ е Д. Михаиловића и заложио се за обнову Југославије као
тројне федерације Срба, Хрвата и Словенаца. Српски народ био
би окуплен у једној јединици и имао би због, „историјских заслуга“
и бројности, водећу улогу.
Конгрес je поништио српско-хрватски споразум из 1939. године.
Осим тога, предвидео je корените реформе привредног, друштвеног
и културног живота. Прихваћене су одлуке Атлантске повеље, засноване на социјалној правди и изражена je вера у победу демократских снага у свету. Оштро je осуђена политика КП Ј због стварања партијске војске. Светосавски конгрес одбацио je одлуке АВНОЈ-а, које су предвиђале федерацију шест република и у којој су
Црногорци и Македоници били признати као посебне нације.64
*
Одсудна битка за Србију почела je 28. јула 1944, продором Опе
ративке групе дивизије НОВЈ (2. пролетерска, 5. и 17. ударна дивизија). Група je 4. августа успела да се пребаци на десну обалу
Ибра. Циљ joj je био да, по избијању на Копаоник, продре на подручје Јабланице и Топлице и, у садејству са српским јединицама,
овлада простором Ж упе и Расине и избије на десну обалу Западне
Мораве.
Главни удар примиле су јединице IV групе јуришних корпуса
- командант, мајор Драгослав Рачић (командант свих операција у
Србији) и Расинско-топличке групе корпуса - командант, пуковник
Драгутин Кесеровић. У завршној ф ази рата, Д. Михаиловић je 1.
септембра прогласио општу мобилизацију, како би се земља осло63 Исто, стр. 592.
64 Д. Ђорђевић, цит. дело, стр. 313-314.
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бодила и од спољњег и од унутрашњег непријатеља („окупатор трпи
поразе на свим фронтовима, а комунисти се припремају да нам
донесу ново ропство и своју крваву тиранију“).65 Мобилизација je,
међутим, била слабо изведена и остала je без ефекта.
Почетком септембра 1944. године, најжеш ће борбе вођене су у
Западној Србији. Врховна команда ЈВУО налазила се у чачанском
срезу, a ј единице Црвене армије биле су код Турн Северина, на
румунској обали Дунава. Михаиловић je у инструкцијама наређивао
да „Русе не треба нипошто нападати“, већ их дочекати као савезнике и пријателье, избегавајући свако политизирање. Веровао je да
ће совјетске трупе третирати ЈВУО као савезника и да неће активно
стати на страну НОВЈ, тј. да неће подстрекавати грађански рат,
подржавањем једне стране у сукобу и прејудицирањем будућег социјалног и политичког поретка у Југославији.
У ВК се од 26. августа налазио пуковник Роберт Мек Дауел,
последњи ш еф америчке војне мисије, који je створио уверење код
М ихаиловића да ће улазак Црвене армије у Југославију довести до
сукоба са западним савезницима. Нокушао je и да се немачке снаге
на Балкану предају ЈВУО, што се завршило немачким одбијањем.
И покушај сарадње са Црвеном армијом био je неуспешан. После
првих пријатељских додира с а Крајинским корпусом Велимира Пилетића, Расинско-топличком групом корпуса - заједнички je ослобођен Крушевац 14. октобра, и '1. јуришним корпусом капетана Предрага Раковића - заједничке борбе у долини Западне М ораве, јединице Црвене армије окренуле су се против ЈВУО.
Н ајтеж и ударац равногорски покрет добио je, нпак, са оне стра
не од к oje се то најмање очекивало - од свог суверена. Прво je
краљ Петар II 24. августа 1944. потписао акт о укидању Врховне
команде Југословенске војске, тако да Михаиловић више није био
начелник њ еног штаба. Затим je у говору од 12. септембра исте
године позвао све Михаиловићеве четнике, као и цео српски народ,
да се ставе под команду Н О В! и „маршала Тита“. Taj чин je за
равногорски покрет био раван издаји: „Напустио их je њихов краљ
о коме су певали песме за време рата и умирали носећи у срцу
њ егово име. Напустио их je у свом краљевском саможивљу“.“
Суочен са поразом у Србији, ослоњен на непресушни оптимизам, у нади да ће се исход рата преокренути, Д. Михаиловић je
донео одлуку о преласку у Босну, очекујући сукоб Запада и Совјета.
После заседаља Ц ентралног националног комитета (8-9. IX 1944),
у селу М илићевци (код Чачка), В К се, услед надирања 1. пролетерског и 12. ударног корпуса HOI3J, повлачила преко Сувобора;
65 АВИИ, ЧА, ВК, 5-3-32.
66 Д. Ђорђевић, цит. дело. стр. 316.
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21. септембра, стигла je у Бадовинце, мачванско село на Дрини.
Већ 24. септембра, Михаиловић и Врховна команда прелазе у Босну.67
Улазак Црвене армије у Србију значио je, за одреде ЈВУО, неразрешиву д ил ему: „Тући се са њима, било je ван свака здрав е ло
гике. Ниш та друго није преостајало, него повући се на запад,
испред њих. Другог излаза нисмо имали“.® Кључна одлука донета
je на кон ф ерен ц и и команданата корпуса и група корпуса, 21. октобра 1944. у Ивањици, коју je сазвао мајор Драгослав Рачић. Пред
алтернативом останка у Србији и одласка у герилу, донета je одлука
да се крене пут Босне, како би се србијанске ј единице придружиле
Врховној команди. Смисао те одлуке био je у нестварној нади да
ће се западни савезници и искрцати на Јадранску обалу, па онда,
са одредима ЈВУО, кренути ка Србији.
Пут Босне, у последгье искушење, кренуле су знатно смањене
јединице следећих корпуса: 1. и 2. шумадијског, 1. и 2. равногорског, Колубарског, Горске гарде, Млавског, Авалског, П ож еш ког,
Ваљевског, Топличког, Рудничког, Церског, 1. косовског, 1. милешевског и Расинског корпуса (око 25.000 бораца). Тако се грађански рат у Србији завршио коначним поразом четничког покрета.
Коста Н иколић

67 Никола Миловановић, Кроз шајни архив Удбе, Београд 1975, стр. 20.
68 Операцщски дневник 2. гиумадијскоГ корпуса ЈВУО - командант, мајор Александар Милошевић, АВИИ, ЧА, 2. шумадщски корпус, 49-6.
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Глава прва
Ц И Љ Е В И И О РГА Н И ЗА Ц И ЈА Ч Е Т Н И Ч К Е П РО П А ГА Н Д Е

1. УлоГа и задаци щ иам пе и пропаганде
У време априлског расула и капитулације пуковник Д раж а Михаиловић, начелник Оперативног одељења Друге армије, са групом
од 26 официра и војника да би избегао заробљавање склонно се
на Равну гору у планинском рејону Сувобора. Од највернијих о ф и 
цира из групе формирао je штаб под називом Команда четничких
одреда Јуш словенске војске у отаџбини, а себе именовао његовим
командантом. У данима опште дезорганизације и расула појава те
наоружане групе, као и сличне четничке групе Косте Миловановића Пећанца у областима јужне Србије, која није признавала окупацију прокламујући да наставља борбу, одјекнула je у народу охрабрујуће и будила наду да све није изгубљено, односно да се и у
условима окупације оружаним отпором земља може одупрети
фашистичком завојевачу.
Делатност равногорске групе у почетку сводила се углавном на
прикупљање информација о новонасталој ситуацији, обавештајни
и пропагандни рад на терену и стварању упоришта, уписивање
бивших војних обвезника у мобилизацијске спискове на основу полож ене заклетве у бившој Југословенској војсци, са наговештајем
да ће ч е т н и ц и „насту нити у погодном моменту к ада за то дође
одлучујући тренутак“ ради преузимања власти и одржавања реда
до повратка легитимне владе из избеглиштва. Доследно таквој оријентацији, четничко руководство прегюручивало je активним и потенцијалним присталицама уздржавање од оружаних и диверзантских акција, полазећи од становишта да ће српски народ једино
на тај начин избећи репресалије и кроз окупацију и ратни вихор
проћи с минимумом губитака, а поуздајући се у то да ће савезници
сломити фаш изам и свим поробљеним народима, па и српском,
обезбедити слободу.
До почетка оружане борбе против окупатора, коју je организо
вала КП Ј ствараљем бројних партизанских одреда, та четничка група није износила други програм активности осим уздржавања од
оружаних акција. Ш тавише, Драж а Михаиловић се у почетку декларисао „као војник кога се политика не тиче“, али ће га развој
догађаја убрзо демантовати. Четничком покрету ће приступити чла-

нови руководства и прваци грађанеких политичких странака, разни
политичари који нису емигрирали, а свесрдно ће га подржати и
избегличка влада са западним савезиицима - са којима ће развита
интензквну политичко-проиагандну делатиост и формулисати по
литичке програме четничке аг.ције.
Током јула-септембра 1941, године, равногорско je:
агало
je напоре да учврсти оргаиизацију и распростре вести >
м постојању и плановима у разним крајевима земле. НастОјш«
придобију што више присталица, четници су одржавали по селима илегалне састаике и зборове, говорили да су они ту „у име краља“,
обавезујући сељаке и грађанство да не приступају дру
—ганизацијама већ да чекају „па њихов знак“. И даље су ч
у организацију промовисали лсгитимним представником Ју
енске
војске и иепријателем окупатора, али истичући да „из тактичких
разлога“ и могућих репресалија не треба напалати и убшати окупаторске војнике, као ни квислиншке opra;
ције.
Четнички покрет je своје планове и поли
ш-юм
на добро организованој штау'~' ” чешто в
п
i
, ч Т''
чињеница евидентна je од мо
доласкг
1 ■,
i ,
расула у јесен 1944. године. 1
щ су и,
1; >
пропаганде: усмену, писмепу, јавиу, скривен
н
иозитивну и негативну, као и радио-пропаганд;,. „
leiuiie
je примењивана усмена и писмена пропаганда, а касније и све друге.
Равногорско руководство je систематски разрађивало инструкције штабовима једипица и пропагаторима четничке идеје у вези
с организацијом и радом штампе и пропаганде. Упутством бр. 3.
од 7. новембра 1941, које je иотпиеао Д. Михаиловић, наређено je
да се ради што јаче пропаганде при свим четничким одредима „одмах устроје обавештајно-пропагандни одсеци“ од „национално потпуно свесних“ људи „који су добри говорници и добри организатори“. У делокруг рада тих одсека сврстане су следеће пропагандне
активности: развијање националне свести и припрема за борбу про
тив Немана, Италијана и комуписта, обавештавање народа о постојању Југословенске војске у отаибиии „коју признају и даље
наши савезници Енглези, Руси и Американци“, обавештавање да
je командант Југословенске војске у отаибиии пуковник Д раж а Михаиловић „чијим се наређењима морају да повинују сви иојни обвезници и цео народ“, одпоспо да je пуковник М ихаиловић „једини
законити командант наше војске у зем ли и вођа нашег народа“,
подсећање војних обвезника на њихове обавезе и положену војничку заклетву, односно „да су сви на војној дужности и да сада
није време нити имају нрава да бирају где хоће и како хоће“, про
паганда става „да су све партије а напосе комунистичка, 2Ü година
подривале нашу Отацбину, а када je наша Отацбина нападнута, они
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су били ти петоколонаши који су чак и оружјем дејствовали против
наш е војске и још тада убијали наше синове“, указивање на то да
je „комунистичкој странци цшь да створи беду и несрећу ради извлачења што веће користи за себе“, да je њој циљ „уништење нашег
народа како наш народ не би био у моћи да да одмазду издајицама
за издајства пре и за в реме рата“, као и на то да се на челу комунистичке странке нал азе странци „Немци, Мађари, Бугари и
хрватске Усташе, да они наоружавају босанске муслимане и арнауте
из Санцака, које спремају за борбу против Срба и певају чак и
песме „не бојте се браћо муслимани, у помоћ вам иду партизани“,
итд.1
У успех пропаганде ослоњене на савезнике и избегличку владу
полагао je велике наде Д раж а Мнхаиловић, нарочито од успостављања радио-везе са том владом. Тако je у депеши Радославу
Ђурићу, 23, августа 1942, писао: „Наша пропаганда преко р. Л он
дона ради пуном паром, комунисти губе па имају право да се љуте.
Н аш а влада одржава савезничке везе са Русијом, а ми има да их
у земљи помдатимо и уништимо где год их сретнемо, настаните
на томе у вашој области“.2 Међутим, како се истина о народноослободилачком покрету све више пробијала у светској јавности и
како су њихове радио-станице и штампа доносили све повољније
оцене и комеитаре, Врховна команда и Д. Михаиловић су енергично
настојали ДЕ СПрСЧС СВНКО ПОЗИТИВНО ИЗјаШЊаваЊС СНВСЗНИКЗ. О ПЗ-р-”
тизанској борби. Пошто се промена курса савезника према народноослободилачком покрету назирала већ крајем 1942. године. Дража
Михаиловић je у то време у више депеша изражавао незадовољство
и покушавао да у зачетку тај курс промени. У депеши од 13. новембра 1942. с тим у вези каже: „Даиас сам поново јавио председнику [Слободану Јовановићу - прим. аутора], депешом 963 да интервенише код Енглеза због пропаганде коју врше преко радио
Лондона за комунисте. Не могу Енглези да ставе југословенску
војску и комунисте на равну ногу. Знам и уверен сам да то све
иде без знања и одобрења председника владе. Треба да знају Е н 
глези да то иде и на њихову штету код нашег народа а специјално
код Срба. Бришите реч родољуб, jep je то енглеска камуфлаж а за
комунисте коју добро разуме цео народ“.3 У депеши Драгутину Кесеровићу, од 1. децембра исте године, подвлачи: „Увек протестујем
кад Лондон прави глупости, а ви пропагандой парирајте одмах. Ми
1 Архив Војноисторијског института (дгиье: АВИИ). Четничка архива (даље:
ЧА), куг. 12, бр. per, 5/1-5.
Зборник документна и података о IIародноослободилачком рату народа Jy'гославије (да>ье: 36. НОР), т. XIV, књ. 1, Београд 1981, стр. 573.
3 Исто, стр. 707.
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немамо ништа против Русије и радујемо се њеним победама, али
не желимо да нам се нико меша у уређење наше куће. Дал>е у
народу говорите да су наше комунисте троцкиста који су противници М оскве“.4
Неколико сачуваних докумената указују на настојања да се четничка пропаганда прошири на Бугарску и Албанију у оквиру чега
je пропагирано и стварање Балканске уније са њима. Тако се у
депеши Д. Михаиловића бр. 466, од 21. августа 1942, четничким
командантима Радославу Ђурићу, Синиши Оцокољићу, Драгутину
Кесеровићу, Драгославу Павловићу и Звонку Вучковићу у вези наведеног каже: „Развијте што јачу пропаганду међу бугарским војницима за Балканску унију. Позовите их да помажу четнике у шуми
и да са оружјем беже својим кућама и да слично нама образују у
Бугарској оружане чете за ослобођење од Германа и Бориса. Час
ослобођења je близу а пропаст Бугарске сигуран ако остану на страни Г ермана“.5 У депеши бр. 477 упућеној Радославу Ђурићу, истог
дана (21. августа 1942), наводи се: „Драгољуб Јовановић од интереса
je за нас за везу са Бугарима. Н ека „Густав“ [Ненад Митровић,
капетан, четнички обавештајац за везу са Јозефом Матлом, ш ефом
Абвера - прим. аутора] од мах ступи у везу преко Драгољуба са
Асеном Стамболиским... Поручите Бугарима да наговарају војнике
да беже кућама са оружјем и там о по шумама да организују националне земљорадничке чете као и ми нашу војску, али не комунистичке. Ставићемо новчана средства на расположение...“.6
У реферату Захарија Остојића, команданта истакнутог дела
Врховне команде, од 4. септембра 1942, у оквиру анализе штампе
и пропаганде, констатује се да од повлачења четника са Равне горе
(6. децембра 1941) до момента писања реферата, четници „немају
новина“, док су леци и предав аньа ретки и непотпуни: „Народ je
оставлен сам себи и вестима Радио Лондона, које слушају врло
нерадо, јер су сви спикери Хрвати. Последица овога je зачмалост
и мртвило у народу. Међутим, наши непријатељи су врло стали и
у пропаганди, која често успева да изазове забуну код наших људи“.7
4 Исто, стр. 746.
5 Исто, стр. 559. Сличне садржине je и депеша Д. Михаилопића од 25. августа
исте године упућена Д. Кесеровићу (исто, стр. 574).
6 Исто, стр. 560. У вези ствараньа Балканске уније, Д. Михаиловић je настојао
да се преко Радослава Ђурића иовеже и са „националистима албанске државе к oje
води пуковиик Мухарем Барјактари“, обећавајући да ће му „пружити сву потребну
помоћ чим са њим постигне узајамни бољи додир и везу“ (види: депеше Д. Михаиловића бр. 499, 500, 501, 503, од 23. августа 1942. Исто, стр. 573). Једна од
брошура Стевана Мољевића „Значај југословенско-грчке уније по Србе и Србију“
бави се сличним питањима у односу на Грчку.
7 Исто, стр. 602.
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Због тога, подвлачи Остојић, „питање пропаганде мора се у најкраћем року поставити на здраве основе“. Узроке слабе пропаганде
он налази у неискоришћености интелектуалаца и омладине, као и
Цркве и свештенства. Кад je реч о ангажовању интелектуалаца,
на чему се иначе упорно инсистира и у другим четничким документима, Остојић напомиње да „не треба заборавити да ће сви они
у новој држави тражити да воде, па када je тако, онда их треба
искористити“, док о недостацима коришћења Цркве у пропагандне
сврхе закључује да су „комунисти успели својом разорном пропагандом да потпуно одвоје народ од Цркве и унесу п о м е т у у религиозним схватањима народа“: „Било je доста попова који су са
олтара говорили против Цркве и хулили све светиње. Тучењем комуниста, народ je очекивао да ће исправни свештеници похрлити
Цркви и објаснити забуну насталу комунистичком пропагандом.
Међутим, дешава се да после 3 месеца још поједине цркве не раде,
а попови беже из парохија. Неопходно je да се народ врати Цркви
и да се свештеници натерају на вршење службе преданије и савесније него икад досад“.8 Остојић упозорава на то да се и савезничка помоћ мора још више користити у пропагандне сврхе: „Треба
je увеличавати због дизања морала наших људи и боље вере и што
скорију победу наше ствари. Самим тим, свима нашим непријатељима се уста затварају“.9 Најзад, и присуство „мана и порока“ у
четничким редовима Остојић убраја међу штетне ф акторе по про
паганду и тражи њихово хитно искорењивање: „Доста je честа појава код наших старешина: болесна амбиција, оговарања, разметања, свађе, непослушности, па чак код појединаца и хохштаплерај.
Све су ово остаци старог доба - мирнодопског живота. Код војника
има случајева: пљачке, крађе, недисциплине и крволоштва. Само
ригорозне мере предузете од Врховне команде, могу ова зла да
излече и да наше јединице представљају не народну, него праву
регуларну војску“.10
Цитирани извори указују на то да je четничка пропаганда била
од почетка уперена у првом реду против народноослободилачког
покрета, КПЈ и њених руководилаца, а затим против октупатора и
квислинга. О томе сведочи и радиограмско наређење Д. Михаиловића од 16. јануара 1943, насловљено „Свим трупам а у Србији“, у
коме се каже: „Нарочито подвлачим, да je комунистичка опасност
једна од највећих по српски народ и његову националну светињу.
У ништавајте без милости партизане и комунисте, јер они нас ометају да имамо слободне руке према непријатељу исто као и л>о8 Исто, стр. 603.
5

Исто, стр. 605.

10 Исто, стр. 604.
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тићевци. Уништавајте их без милости и сви команданти су ми одговории за своје реоне, које морају очистити од мангупа и проби
света, које воде странци: Тито, Моша Пијаде и други. Н е сме се
дозволити да нас комунисти надјачају у пропаганди утолико пре,
што ми користимо истину, а они лажу. Сваку ььихову лаж треба
изобличити и оповргиути документима. Међу комунистима има мно
го странаца и пробисвета, а ми смо из народа. Док они руше по
род и цу и цркву, ми их бранимо и боримо се за част и право наше
нације. Они хоће пролетера и бескућника, а ми хоћемо домаћине
часне и национално исправне. Они хоће комунистичку диктатуру
а ми демократију. Они хоће роба увек, као што хоће Хитлер и
Мусолини, а ми хоћемо слободног човека. Они хоће за вођу стра
наца Тита, а ми Краља из народне династије. Ми нећемо ни Хитлера ни Мусолинија нити фашизам, већ хоћемо праведну слободу.
Комунисти и партизани лажу народ докле га не заробе, а после
прелазе на убијања и клагьа у вези са шъачком. Сада лажу народ,
јер су почели да стварају цркве, да врше опела умрлих и слично,
а незнабошци су и рушиоци вере. Народ не треба да се да лагати...
Команданти бригада, ово наређење саопштите свима старешинама
до водника и упознати све тројке, а у народу разпити најјачу про
паганду против свих непријатеља нашег покрета...“.11 У две узастопне депеше Млавском корпусу, 21. и 23. јануара 1943, Д раж а Михаиловић je ради расгшривања што јаче пропаганде против народноослободилачког покрета наређивао: „Комунистима не дозволити
да дижу главу. Уништавајте их без милости као наше највеће злотворе. Терен од њих мора бити чист. Поступите без сентименталности исто као што и они раде. Развита међу сељацима што јачу
пропаганду против н>их“. И даље: „Ако су комунисти активни ви
будите још активнији. Ако они раде у свим друштвеним слојевима,
радите и ви контра. Ако они раде прецизно и вешто ви радите
прецизније и вештије. Ако je наша пропаганда слаба, ви je појачајте
у вашем крају. Ако комунисти употребљавају лаж не вести, кажите
истину а у лаж и je плитко дно...“.12 Слнчна наређења Драж а М и
хаил о в ић и Врховна команда упућивали су и другим четничким јединицама,
О деловању пропагандних штабова, одељења и других органа
у јединицама и на терему, односно спровођењу инструкција четничке Врховне команде по линији штампе и пропаганде, сачувани
Исто, т. XIV, хн>. 2, стр. 192-193. У инструктивном писму Захарија Остојића,
од 17. децембра 1942, комунисти су названи „највећим крволоцима света“, „државним непријатељима бр. 1“, против којих „треба водити бескомиромисну борбу све
дотде док се потпуно не дотуку“ (исто, кн>. S, стр. 778).
Исто, кн.. 2, стр. 134-135.
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извори су малобројни, али ипак одсликавају начин и облике те чет
ничке активности.
Командант Млавског корпуса (Горски штаб 69) сматра да
већииа подређеиих му команданата не обраћа довольно пажњ е про
пагандном деду службе, „мада у саставу својих штабова имају пропагандна одељења и секције који имају једини и искључив задатак:
пропаганду и обавештавање народа о нашгој ствари и ситуацији“.
Да би се то отклонило, до 20, јануара 1943, издао je наређење у
коме се захтевало да подређени му команданти „под личном одговорношћу“ предузму хитне мере, „да се писмена и усмена пропа
ганда развије до савршенства“. „Писмену пропаганду вршити преко
летака, обавештеььа, ппеко .Видовдана’. Усмену пропаганду вршити
преко агената, Мо£
и најугледније грађане којима издати
тачна упутства да гк
згодне моменте пласирају згодно у на
роду, Са тим агентива ирышавити свако село, с в и т дом сваку во
роги. Они имају да гамижу као мрави свуда и на све стране. На
сваком кораку има да се шапће и проноси: Дража, народна војска
Кра/ьа Петри проз кију има да диЬе слобода! Све има да буде ф анатизовано за наш покрет и за Слободну Отаибину. При овоме
имати на уму да се каже да су комунисти гробари нашег народа
и заточеници: мрака, хаоса, смрти из које нема васкрсења. Ово предузети одмах и сироводити стално и истрајно. При овоме не обазирати се само на свој срез већ зрачити истином и национал ном
свешћу далеко изван среза преко брда и планина, шума и дубрава
до у сваки кутак где се српски мисли и дише...“.13
И командант Крајинског четничког корпуса (Горски штаб 67)
имао je повремених примедби на пропагандну активност на подручју
тог корпуса, па je у више махова интервенисао издајући наредбе

,
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и упутства. Оцењујући да je рад на терену на ширењу равногорске
идеје ослабио, односно да су активисти „који се у том пил>у налазе
у народу у извесној мери занемарили тај свети задатак“, у наређењу
командантима Звишког четничког одреда и Друге звипже бригаде,
27. јануара 1943, инсистирао je на следећем: „Да се развије најживља како усмена тако и писмена пропаганда у народу. У смену про
паганду вршити ширећи наше идеје на зборовима и скуповима сељака и чланова наше организације к oje редовно обавештавати о
успесима Савезника и о појавама деморализације код противника.
При овоме не сме се десити да поједина села остану и после овога
наређења да у њих нису ушли наши људи и да од њих нису чули
топлу и братску реч... Писмену пропаганду вршити умножавањем
летака и радио дневника ,Видовдан’ које овај штаб доставља. Овај
пропагандни материјал ширити преко наших најоданијих људи
тежећи увек да се њима постигне прави циљ. Рад на ширегьу усмене
и писмене пропаганде вршиће се под контролом команданата бри
гада, који ће овим радом руководити и прибављати потребна тех
ничка средства за рад својих пропагапдних одељења к oje одмах
формирати уколико до сада то није учш-ьено..,“.14
Пропагандном активношћу на подручју Варваринског, Иванковачког и Ресавског корпуса није био задовољан делегат Врховне
команде Бранивоје Петровић који о томе, 1. августа 1943, извештава
и Дражу Михаиловића. Као разлоге за то, он наводи недостатак
средстава, велико пространство територије на којој су деловале те
јединице, као небрига према пропагандној делатности од стране
команданата и штабова одговарајућих јединица. У закључку П е
трович сматра да би се стање изменило набоље „доласком старих
Равногораца, или пак легализованих али не профанисаних са дру
гих терена“: „Ако би се тиме придодале мање групе наших инте
лектуалаца, васпитаних у Равногорском духу, који би кроз састанке
и договоре са људима упознавали народ са Вашим идејама и жељама, ситуација би се изменила у часу. Народ je слабо упознат са
идејама Равне горе. Ослабљеност нерава, не даје му могућност да
чита и оно мало пропагандног материјала што добије. Док разго
вори и састанци са нашим људима, њему одговарају, он их воли
и очекује. Рад наш ег омладинца Војина Андрића и његових омладинаца к oje сам срео на једном делу ових терена, одушевљавао je
команданте корпуса и бригада, а народ их je страшно слушао...“ .15
Бранивоју П етровићу одао je признанье командант Тимочког чет
ничког корпуса писмом од 14. janyapa 1943. што je „лепо организовао интелектуалце, штампарију и пропагандни одбор“, замоливши
м АВИИ, ЧА, 112-5.
15 36. НОР-а, т. XIV, кн,. 2, стр. 872, 875, 877-878.
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га да размењују летке, листове и други пропагандни материјал „тако
да вршимо контролу и нивелацију наше пропаганде на једној линији“.16 Иначе, ни командант Тимочког четничког корпуса (Горски
штаб 65) није био задоволан пропагандном активношћу на подручју
деловања свог корпуса, сматрајући да равногорска мисао, као и цела
четничка пропаганда, „није продрла у сваки српски дом, у сваку
српску душу“. За такво стаьье у широким народним слојевима, па
и код активних четника „који су морали бити лучоноше наших
мисли“, он у распису командантима бригада од 29. октобра 1943.
окривљује команданте бригада „пошто они добијају и расписе
Врховне команде и штампами материјал Корпусне пропаганде који
бацају довољно светла на цео наш национални и политички про
грам у данашњици и будућности“, они нису та] посао у својој надлежности „каналисали и организовали како треба“.17 Стога се тим
расписом разрађују смернице за оживљавање пропаганде на подручју Тимочког корпуса и обавезују команданти бригада да их
спроводе.
Тим документом посебно се разрађује четничка пропаганда у
одредима, а посебно пропаганда у народу. У вези организације про
паганде у одредима задатак команданата бригада je био да, пошто
сви имају радио-станице, два пута дневно, ујутро и увече, организују
слушање и бележењ е емисија савезиичких радио-станица, а затим
и њихово умножавање у виду вести. Начин уређивања вести био
je: јужни фронт, источни фронт, западни ваздушни ф ронт, југословенски фронт, остале вести. Код презентирања вести са југословенског ф ронта учињена je ограда „да се не обухвати акција
партизанских одреда“, а „вести Радио Лондона које имају привремену и провидну сврху уопште не узимати у обзир“. Нетрпељивости
према Радио-Лондону изазивале су његове емисије, неповољне по
четнички покрет, к oje су у то време емитоване. Тако уређене и
систематизоване вести, према поменутом распису, требало je умножити у онолико примерака колико бригада има општина и свакога дана свакој од њих доставлати по један тзв. „билтен дневних
догађаја“, а такође и по један примерак „који ће се прочитати војницима пред стројем, непосредно пред ручак“. Хватање вести став
л е н о je у дужност радио-телеграфисти бригаде или нарочито
одређеном лицу „у сваком случају интелектуалцу“, које ће их читати
пред стројем. О ставлена je могућност да у неким бригадам а ту
дужност може обавлати и ађутант команданта бригаде „поред својих редовних послова“. Војницима се ставлало у „дужност“ да ове
вести „памте и шире у народу где стигну“: „Наше војнике морамо
16 Исто, стр. 60.
17 АВИИ, ЧА, 112-4/2.
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не само обавестити већ и одушевити, јер су они наша равноюрска
авангарда.., Овако просвећен и одушевлен војпик cnoje редовне
дужности неће схватити само као војничку дужност, jour маг-ье као
кулук, већ као националну светињу....“.18 Команданти општина били
су дужни да шальу курира сваки дан команданту бригаде ради пријема „билтена дневних догађаја“ и осталих материала. Том свакодневном комуиикацијом, по речима команданата корпуса, „иостићи
ће се највећа духовна повезаност између народа и војске, јер оно
што je за српски народ иајважније у данашњем времену духовна
храна долази и добија се од војске“. Што се тиче штампаних ма
т е р и а л а корпусне пропаганде које су бригаде добијале, како je већ
поменуто, препоручено je да се сви прочитају и објасне војницима
„у кругу бивака (не пред стројем), а у јесењој и зимској сезони
по војничким собама на појатама“,
Истичући потребу покретања омладинских листова, у документу
„Данашњи положај српске о мл ад и не“ (вероватно из 1943), поред
осталог, предвиђени су и други облици пропагандне активности
међу омладином, о чему се даље каже: „Да би се онемогућило
лаж но к произвольно тумачење појединих в аж них нациоиалних и
друштвених питања и да би се са идеологијом Равне горе упознали
сви они који о њој немају јасну нредставу, издаваће се повремено
брошуре о појединим важним проблемима. Ту би у првом плану
били: низ кратких и одлично аргументисаних студија г. др Ст. Мољовића, затим низ брошура са темама: српски карактер отетих
српских земаља; критика разних области бившег југословенског
живота; разрада појединих идеолошких гштања; третирагье омла
динских проблема итд. Него тако, наставило би се са издаваљем
летака и истовремено би се издавао „Лист младих Срба“ као идеолошко гласило нов их генерација у духу Равне гојзе. На тај начин,
стварањем здравог, равпогорског српског јавног мњења, постигло би
се не само идеолошко васпитање омладиие, већ би цео народ прожели
истином о данаппьици, вером у нашу победу и иоверењем у вођство
Југословенске војске у отаибини, а да не говоримо што би на тај
начин паралисали кобне утицаје комуниста и љотићеваца...“.19
Упутством Драже Михаиловића од 26, јануара 1944. скицирана
je основна садржина пропаганде преко равногорских одбора, која
се састојала у следећем:
„Прво, Развијање льубави народа према Кральу и Отаибини,
истичући да je династија Карађорђевића народна династија, потекла
са села и да je у својој прошлое™ од Вожда Карађорђа па до данас,
18 И с т о .
" И с т о , 106-31/5.
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с народом делила судбину - и зло и добро. Затим ваља истица™
Први српски устанак и Карађорђеве подвиге и борбе. Ту се могу
чинити поређења са данашњом нашом борбом. У вези са династијом
Карађорђевића в ал а народ подсећати на народну демократску владавину К рал а Петра I, под чијом je владавином народ у слободи
припремлен за велике историјске подвиге што их je изборио у бал
канским ратовима и у Првом светском рату,
ДруГо, Тумачење Равногорског покрета и његових теж њ и - да
Кралевину Југославију обнови на чвршћој, здравијој основи, државној, политичкој и друштвеној. Државно-правно Југославија ва л а да
се постав и на федеративну основу да би Срби, Хрвати и Словении
сваки на свом народном подручју могли да уређују своје послове
како најбоље знају и умеју. Политика у зем ли в ал а да се води
само једна - народна, а то ће бита ако народ буде извор и утока
ове власти, тј. ако се землом буде управлало демократски и пар
ламентарию - да народ слободно бира своје представнике, најболе
међу најбољима, који ће зем ли доиосити праведне законе и надзирати да се по тим законима и yupaBJba. Друштвена правда в а л а
да провејава сав наш живот. Земла вала да буде тогито оп-ьиште
за све - за велике као и за мале, за сиромашне као и за богате.
Отаџбииа вала да буде мајка а не маћеха, онима којима судбина
није дала, да се у богатству роде. Рад има да буде целен и праведно
награђиван, а свако који са својим трудом свој хлеб зарађује, има
да буде штићен и поштован, У томе смислу в ал а да се тумане
наши прогласи „Радиицима и намештеницима“ и „Селак - домаћин
најбољи je чу вар слободе и демократије“.
Трепе, Слобода вере, слобода поштене и истииите речи, слобода
збора и договора, слобода рада и слобода поштеног стицагьа имовине, основне су теж љ е сваког слибодног човека, на су то теж љ е
и нашег покрета.
Четврто, Према Хрватима и Словенцима као и према муслиманима, ми водимо гюштену политику. Сваки ко се у овим тешким Бре
менима огрешио о закон и о правду, о своје суседе и суграђане, вала
да за своја дела и одговара. Али одговориост треба да буде сведена
само на кривде и казна да их достигие пред надлежним судовима. Стога
они који нису криви, немају зашто да одговарају и немају чега да се
боје. Али и они вала да свој удео у овој тешкој борби допринесу.
Зато им вала у овом општем народном злу и у овој тешкој борби дати
места, а на ту сарадњу вала их стално и искрено позивати.
Пето, Према суседним балканским народима ми се руководимо
прастарим и постојано брањеним пачелом политике раније К ралевине Србије „Балкан балканским народима“. Наша je тежња да,
руковођеии тим начелом оживотворима Балканску Унију, у којој
ће сви балкански народи да нађу своје достојно место.

Шесто, Према нашим великим савезницима ми гајимо и велико
поштовање и тражимо наслои на њих. Али мимо свих тражимо у
првом реду наслои на Британску Империју чији се интереси подударају с интересима наш е земље, чије и политичко и друштвено
уређење јамчи слободан живот и развитак сваком њеном грађанину.
Колевка уставности и парламентаризма, најјачег бедема и народних
и личних слобода, има да нам буде пример и учитељица за наш
народни и политички живот. Како год била теш ка искушења и
како год биле болне невоље које нам наноси пропаганда са бри
танских радиостаница и у ступцима једног дела британске штампе,
ми са ове своје линије нећемо сићи, тим пре што верујемо да су
ово пре појаве пролазне природе“.20
Слично томе, и у допису шефу Пропагандног одељења у свом
Штабу, априла 1944. године, командант Млавског корпуса инсистирао je на свестранијем раду тога одељења на похьу пропаганде,
подвлачећи да се не може задовољити само уређивањем и издаваньем листова, већ да се „пропагандна служба мора појачати до мак
симума“ да би се њоме „распирио национализам и сузбило ме~
куштво а код непријатеља створио страх од сусрета са нашим јединицама“. Према том допису, осим преко листова и летака „који
треба да преплаве сва села и градове“, четничка пропаганда треба
да се усредсреди на следеће циљеве:
„ - формирањ е моралне чврстине војника и грађана и развијање
неодољиве и фанатизоване љубави и поверења према Врховном ко
манданту, владаоцу, отацбини, застави, старешинском кадру;
- преношење наведених особина посредним путем и на омладину и цео народ, популарисање и стварање поверења у народну
узданицу и њену победу;
- спречавање и отклањање штетног утицаја непријатељске про
паганде која je уперена противу наше војске и интереса народа и
земље, било да се она спроводи од квислинговаца или од самог
спољњег непријатеља;
- гајење наде, стварање убеђења и распростирање веровања да
je наш а оружана сила народна узданица која ће решити сигурно
и поуздано питање унутрашње! непријатеља нашег народа - комунизма и анархизма, а у заједници са нашим савезницима и питанье
спољњег непријатеља;
- да се к роз наше листове у иностранству наша оружана сила
прикаж е у правом и у што бољем светлу, да јој се обезбеди што
веће поштовање и углед;
20 Исто, 105-26/6.
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- непријатељу спољњем и унутрашњем да се улива страх и бојазан од судара са нашом оружаном силом;
- да се врши духовно слабљење непријатеља, парадизовање његовог
оружаног отпора, убијање његове борбене воље, подстицање његових
трупа на непослушност, побуну и пребегавање, изазивање неповерења
у његово вођство, једном речју духовно разоружање непријатеља;
- да се кратким изрекама, заповестима, цитатима наших песама,
распирује патриотизам, борбеност и жеља да се у утакмици створи
утркивање ко ће више допринети за отаџбину, на пр.: Славно мрите,
кад мријет морате!; Н ека мре ко хоће да живи!; Чувај тајну, непријатељ слуша!; Боље je јуначки погинути него срамно живети!;
Ко за Отаџбину погине спомен му не гине! итд“.21
Поред разних упутстава, наређења и других усмених и писмених
инструкција, четничко руководство je одржало и Први конгрес демократске подземне штампе, на коме су сумирани дотадашњи резултати на пољу штампе и одређени њени предстојећи задаци. Најпре je било планирано да се конгрес одржи 6-8. августа 1944. го
дине. О одлагању и начину његовог одржавања Врховна команда
je расписом потчињеним командама, 8. августа 1944, налагала следеће: „Конгрес подземне демократске штампе одложен je за 21, 22.
и 23. август. На конгрес имају доћи ш ефови пропаганде у корпусима и главни уредници вашег листа. Ако je ш еф пропаганде у
исто време и уредник листа, доћи ће само он. Учесници на конгресу
дужни су поднети кратак реферат о стању пропаганде на својој
територији. Уредници да понесу све бројеве свога листа. Конгрес
ће се одржати на планини Јелици. Искрцавање из воза у Заблаћу
на прузи Чачак-Краљ ево на дан 20. августа. Пешаци да се јаве
истог дана команданту к oje било општине у Таковском срезу, околина Ч ачка“.22 Као што се из п.итираног расписа види, конгрес je
одржан у Пож еш ком срезу у селу Јежевици.
Конгресу je присуствовало преко 40 представника пропагандних
штабова и уредништва листова, а међу представницима Централног
националног комитета били су: др Ђура Ђуровић, др Стеван Мољевић, др Ђура Виловић, Александар Аксентијевић, М устафа Мулалић, Јосип Цветић, Александар Павловић. Конгресним заседањем
руководило je председништво изабрано на почетку рада, а за председавајућег председништво je именовало др Ђуру Виловића. Председавајући Виловић je отворио заседање уводном речи у којој je
поздравио присутне и нагласио да je инициативу за конгрес дао
Ц ентрални национални комитет. Истакао je да je „равногорска демократска пропаганда млада“ и да „има теж ак задатак да се бори
21 Исто, 111-34/8.
” Исто, 33-15/3.
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с противничком комунистичком пропагандом која има традицију од
више деценија“, али да je и поред тога четничка пропаганда „до
стигла комунистичку а делимично je и превазишла по квалитету
и још више по квантитету“.23 Као што je расписом било предвиђено,
сви шефови пропагандних одељења и одсека, као и уредиици листова, поднели су извештаје о раду „који су изазвали живу дискусију
и излучили одличне идеје“. Реферат „Идеје и развитак равногорског покрета“ поднео je др Стеваи Мољевић, др Ђура Ђуровић je
говорио о средствима, методама и цшъевима пропаганде, Јосип Цветић о практичном и техиичком излагаљу пропаганде у штампи, док
je Александар Павловић поднео реферат „Наши односи према окупатору к ньеговим помагачима Недићу и Љ отићу“.
Конгрес je имао задатак да утврди смернице за издавање и
уређивање четничке штампе, омогућио размену искустава и подстакне тенньу сарадљу пропагандних одељења и уредништва ли
стов а. Међутим, но мишљењу Мустафе Мулића, конгрес није успео
jep je на њему учествовао мали број уредника листова и ш ефова
пропаганде при корпусима, па je углавном у погледу штампе остало
по старом: „Неки листови нападали су званичну Русију, а по неки
Енглезе, неки су нападали и претили Хрватима и муслиманима, а
неки су нападали и Недића и Љ отића, док су опет неки водили
досадне полемике са Љотипем и Станиславом Краковом“:24
П оједини четнички листови одржаван>е коигреса пропратили су
великим публицитетом. „Свитагье“, орган 2, шумадијског корпуса,
под насловом „Конгрес демократске подземне штампе“ објављује
следећи прилог: „Откако постоји новинарство, десило се, први пут
у историји, да се у једној окупираиој и потлаченој земљи окупе
представници слободне речи ради договора о свом будућем раду
у борби против свих народнмх непријатеља, Била je то, заиста, jeдинствена слика. На самим падинама лепе и шумовите иланине,
у најживописнијем крају Србије, састали су се борци пера из свих
крајева наше лепе отаибине, да донесу одлуке о појачаној акцији
штампе на путу ка елободи њиховог народа. Том приликом нашли
су се заједно Војвођани, Цриогорци, Далматинци, Босанци, Јужносрбијанци, Шумадинци, Колубарци, Мачвани, Тимочани, као и пред
ставници свих осталих крајева Југославије. Сви они дисали су једним духом, сви су имали исту тежњу: да даду све од себе за слободу
и бољу будућност свога народа. Један за другим, низали су се извештаји о напорима и успесима равногорског покрета у појединим
нашим покрајииама. Говорници су искрено и истинито износили
тежње и жеље наш ег народа, а једиодушно одобравање свих приа Поморавље, 1. IX 19*14, бр. 12.
24 А В И И , Ч А , М .154, стр. 83-84.

еутних делегата пропратило je завршетак сваког извештаја. Из свих
извештаја се видело да je равногорски покрет ухватио дубоког
корена у народу, који je једнодушан по питальу заузетог става у
овој гигантској борби што пламти широм света. На конгресу су
нарочито запажени реферати и прикази опште ситуације, дати од
стране вођства наш ег народа, делегата Централног националног
комитета. Они су својим свестраиим објашњењима осветљавањем
иојединих ствари, показали да je народ мудро изабрао себи вођство,
да се оно налази у сигу pi шм рукама и да треба имати пуно поверельа
у оне, којима je народ поверио своју судбину...“.25
На почетку конгреса упућени су поздравни телеграми кральу П е
тру II и Дражи Михаиловићу, а на крају заседања донета je Резолуција као завршни докуменат четничког Конгреса подземне штам
пе. У Т)пог'Т-,цији -т ’гч аж ава веоиост и пуна подршка равногор
ском г
на 1
са Д. Михаиловићем и дају смернице за
даљи f , I . yuan
у четничке штампе, и пропаганде. У тачки
6, Резолуције, с тим у вези, констатује се: „Да редактори 62 подземна
листа, који излазе као демократски органи народног покрета отпора
Југославије жале да нису до сада успели, поред свих својих настојања, да јавном мшшвењу савезничких народа даду деталне инфор
м а н т е о отварном спиьу и располож ен^ у нашој напаћеној зс м јб и ,
о непоколебливој воли парода да остане веран својим демократским П0ЛИТИЧК.ИМ традицијама, о чврстој његовој одлуци да свим
својим расположивим снагама истраје у борби за ослобођење од
окупатора и уииштеље сваке диктатуре у земли. Демократски новинари Југославије констатују ово с пуном надом да ће њима, који
живе са својим народом и деле с ш-ша и добро и зло, бити пружена
прилика да уз високо осећаље одговорности јавних радника, органима савезничког јавног миш лењ а дају податке о војничкој и noлитичкој ситуацији своје зем.:ье, која с поносом и уз највеће жртве,
чини све за општи успех савезника.
На основу ових чињеница Конгрес заклучује:
а) да демократска подземна штампа са иојачаном снагом и
истрајношћу пастави свој рад и да и д а л е енажно, свим расположивим средствима, помаже акције Југословенске војске у отацбини и Југословенске демокрагске народне заједнице, на остварењу
постављених цшьева у борби за ослобођење од непријатеља и за
задобијање права народа да ""ободно одлучује својом судбином;
б) да се што брже cnp
;шршћа оргапизација и потпуна
хармонизација гюопагандпе
; у зем ли и да се створе везе са
еавезничким јавпим мишлељем како би ово било тачније обавештеСектам,е, б. IX 1944, б)). 9. С д и ч н е и р и л о г е о б ја и н л и су Поморавље, 1. IX
1944, бр, 12, и Војводшш, 1 5 Л Х 1944, Gp. 5,

но о правом стању у Југославији и о истинским тежньама огромна
већине народа;
в) да се у сврху обједињења пропаганде појачају везе и сарадња
са Ратним пресбироом при Централном националном комитету, и
г) да се ова резолуција достави Врховној команди, Централном
националном комитету, савезничкој штампи у иностранству и представницима југословенских политичких странака у иностранству“.26
Цшъеви које je поставио четнички Конгрес демократске под
земне штампе нису битније утицали на оживљавање четничке штам
пе, будући да je њено гашење почело раније и да су се само поједини листови уз велике напоре штампали.

2. Организацией пропаганде и издавања гшиампе
Четничку пропаганду спроводили су штабови и команде четничких јединица, њихова пропагандна одељења, пропагандни шта
бови, одсеци, секције, одбори, команде села и сеоски одбори, четовође, свештеници и други симпатизери и активиста равногорског
покрета, на конференцијама, зборовима, предавањима и другим скуповима, као и у разговорима са гтојединцима и групама грађана.
Писана пропаганда обухватала je најразличитије видове, почев од
умножавања летака, билтена, обавештења и плаката, преко штампе
и часописа, до штампања посебних пропагандних издања, најчешће
књ ига и брошура.
У вези с начином рада на плану пропаганде, Упутством бр. 3.
од 7. новембра 1941. предвиђено je држање говора у одредима и
на зборовима, растурање листа „Слобода или Смрт“, дневног бил
тена „Видовдан“, летака и „националних књ ига“. Сугерисано je да
сваки одрсд треба да прибави радио-апарат и организујс слушање
вести савезничких радиостаница, као и њихово умножавање на
шапирографу у већем броју примерака за свако село. Поред тога,
наглаш ено je да „сваки одред треба да издаје на основу слушања
радио-вести билтен под називом „Видовдан“ у коме ће бита изнете
вести за последња 24 часа“ и да се.тај билтен, као и леци, новине
и остало растурају у народу“.27
Сличне садржине je и Упутство бр. 5, од 15. фебруара 1942, у
коме се, између осталог, прецизира: „У свакој бригади формирати
пропагандно-обавештајни одсек, у сваком батаљону пропаганднообавештајну секцију. Сваки одсек, односно секција треба да има
пријемни радио-апарат, уколико им се не додели пријемнопредајна
26 Поморавл>е, 1.1X 1944, бр. 12. Интегрални текст те Резолуције објавила je
и Војводина, 15. IX 1944, бр. 5.
27 АВИИ, ЧА, 12-5/1-5.
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станица... Пропагандни одсек, секција, одмах ће, уколико то до сада
нису, приступите издавагьу радио-дневника „Видовдан“ и издавати
га само четовођама који ће даље усмено саопштавати поузданим
лицима“.2* У радиограмској поруци од 30. јула исте године, насловљеној „Распис свима“, Д. М ихаиловић je инсистирао да се поступи
по Упутству бр. 5, тј. да се поред обавештајне службе развије јака
писмена и усмена пропаганда „према свима и свакоме“, јер се „на
род мора уверити да су му једини пријатељи Равногорци и да од
њих треба очекивати слободу и срећан ж ивот“.29
При штабу Д раж е Михаиловића, који je јуна 1942. године промовисан у Врховну команду, постојао je Пропагандни одсек чији
je ш еф био др Драгиш а Васић, али су се на пропагандном послу
ангаж овали и многи други интелектуалци из Врховне команде и
изван ње, као што су: др Стеван Мољевић, др Ђура Ђуровић, др
Војин Андрић, Милан Бојчевић и други. И ако се на овом послу
ангажовао од свог доласка у штаб Д раж е Михаиловића, две сачуване депеше говоре о Васићевом званичном именовању за ш еф а про
паганде, које му je Михаиловић упутио 10. и 26. јула 1942. У њима
стоји да je он „на челу пропаганде новоформираног штаба Врховне
команде“, односно да „у штабу Врховне команде има положај ш еф а
пропаганде“ и да му je задатак да проучава сва питања из делокруга
пропаганде, даје „тачна“ упутства и обавештава Д. М ихаиловића и
Врховну команду.30
Недатирана инструкција, вероватно из 1943. године, под насдовом „Пропагандна служба“, такође разрађује организацију четничке
штампе и пропагандне делатности. У њој су карактеристични еледећи ставови: „Обзиром на велику важност пропагандне службе
за нашу организацију и управљање њоме морају се одређивати на
рочито способна лица на чији избор треба обратити велику пажњу.
Ова се лица обично врбују из редова интелектуалаца, који располажу са довольно способности и наклоности овом послу... Све наше
28 36. ПОР, т. XIV, књ. 1, стр. 161-162.
9 Исто, стр. 504.
30
Исто, т. XIV, књ, 1, стр. 499, 503. У вези кадровског појачања при Врховној
команди Д. Михаиловић, септембра 1942, у депеши Звонку Вучковићу и Драгославу
Павловићу поручује: „Намеран сам да ирипучем к себи Драгишу Павловића, Moљевића, Бојчевића за појачање пропаганде. Упутите им питање да ли немају каквих
сметай. Дошли би заједно са вама када ви будете пошли...“, (исто, стр. 618). Према
депеши Д. Михаиловића, упућеној избегличкој влади (27. јуна 1942), у Врховној
команди извршена je следећа подела рада: за оперативке, организацијске и обавештајне послове задужен je Захарије Остојић, за унутрашњу и спољну службу
везе (са авијацијом) и пријем материјала - мајор Мирко Лалатовић, за пропаганду
- Драгиша Васић са Стеваном Мољевићем, за команданта Горске гарде именован
je Никола Калабић, а за команданта нозадине потпуковник Драгослав Павловић
(исто, стр. 601).

49

јединице, почев од чете па до највећих морају имати нарочите секције за пропаганду. Колико ће пропагандна секција бројати чланова
зависи од броја способних лица за ово... Писмена пропаганда обухвата на првом месту издавање и штампање - умножавање путем
ш апирографа (пресе) једног листа - часописа. У овом листу би се
[писало] о свим актуелним темама и догађајима, све у цшьу упознавања нашег народа о свему, дизајући код њега свест, дух и морал
српски. Л ист би обично садржавао уводни чланак, потом једну слободну тему (као поштење, част, понос, јунаштво итд.), потом нека
песма, па некролог где се описује јуначка смрт и дело појединаца
славно пал их старешина и бораца, најзад би дошле вести из света
и код нас а у додатак листа би дошла и по нека актуелна шала
или пак карикатура која представља непријатеља. П оред издавања
листа издају се леци и брошуре... Неопходно je да оба пола, мушки
и ж енски буду заступльени у раду пропагандне службе. За рад пропагандне службе потребна су прилична материјална средства, без
којих би ова као и обавештајна служба били у немогућности да
се правилно... (Дальи текст нечитак - прим. аутора). Радио апарат
за слушање емисија разних радио станица а нарочито савезничких
земаља, неопходан je а и више оваквих. Једном нарочитом лицу
се даје задатак да слуша и бележи емисије радио станица к oje се
путем билтена и уз коментар објављују...“.31
Ш таб Топличког четничког корпуса доставио je 12. јула 1943.
команданту Друге косаничке бригаде пошихьку са 12 примерака
плаката намењених пропаганди против комуниста с налогом да се
у штабу бригаде они умноже и доставе командантима села, уз обавештење да ће „овакви билтени убудуће излазити један до два пута
недељно“. Скренута je пажња командантима бригада да се уколико
не располажу писаћим машинама и шапирографима за умножавагье
или другим потребним материјалним средствима, обрате Штабу кор
пуса или на други начин реше проблем, „јер материјални недостаци
или макар који други разлог за неизвршење овог наређења неће
се узимати у обзир“. Командантима села стављено je у задатак да
по пријему билтена „сакупе све своје ставновнике од 16 до 60 го 
дина и да им на томе скупа читају са потребном поуком“. Долазак
на скупове био je обавезан, јер „никакви кућевни послови не могу
бити пречи ма коме грађанину него што je позив команданта села“.32
Командант Тимочког корпуса 29. октобра '1943. констатује да
корпусна пропаганда не може „убацити у народ“ онолико летака
колико има српских домова, због чега се и дешава да пропагандни
материјал дође до руку сваком десетом сељаку. Па и кад га добије
31 АВИИ, ЧА, 16-18/3.
32 Исто, 111-2/1.
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„због свoje невелике писмености, сељак не може да схвати прави
значај и замашај изложених мисли, програма и догађаја“. Због тога
je расписом предвиђено да командант бригаде одреди у сваком ме
сту пропагандни одбор у који улазе командант општине, учител>,
свештеник и по један отресит сељак: „Ако су учитехь и свештеник
настројени комунистички или иначе нису светле прошлое™, онда
на њихова места изабрати друге погодне интелектуалце или у не
достатку ових отреситије и писменије сељаке“ Када добије штампани материјал и од команданта бригаде „билтен дневних догађаја“,
командант општине два пута недељно (четвртком и недељом) позива све сељаке из села на заједничке скупове. Заједнички скупови
се одржавају у свакој сељачкој кући чиме се постиже да сваки сељачки дом буде везан за четничку организацију: „Онима код којих
се одржи један или више оваквих скупова више излаза нема, они
су неповратио везани за организацију“. Чланови пропагандног одбора били су дужни да читају штампами материјал корпусне про
паганде и „билтен дневних догађаја“ и да после читања пружају
сељацима потребна обавештења. Наглаш ено je да „ови скупови за
окупатора и комунисте морају остати заверенички“. После читања
и објашњења дељени су леци и други штампами материјал присутним сељацима, нарочито онима који су имали веће задруге. П ре
ма том распису, пропаганда у градовима ће се ширити „као и до
сада од уста до уста, а лецима из руке у руку“. Команданти бригада
треба да повећају број сарадника на ширењу пропаганде у варошима
- градовима. Било je предвиђено да команданти бригада бар jeданпут недељно контролишу преко поверљивих људи или нарочитих изасланика да ли се одржавају заједнички скупови по се
лима. Вероватно не без разлога у распису je нашло упозорегье: „Ови
скупови не смсју сс прстворити у места за пијанку, већ морају ripoтећи достојанствено и озбиљно, тако да одговара тешкоћама вре
мена и озбшьности посла који наш народ има пред собом. Тако
ће ови заједнички скупови у исто време бити и национална смотра.
Они који су другачије расположени, било као комунисти или иначе
штетни, одмах ће се издвајати, саботирати рад скупова и о дм ах показати како дишу и осећају. Ово lie бити опет знак за надлежне
да се овакве штеточине ликвидирају“.33
Расположиви извори показују да je Врховна команда наређењем
бр. 473 од 6. новембра 1943. наложила да се формира Пропагандни
штаб за источну Србију, што je спровео у дело делегат Врховне
команде пук. Драгослав Павловић иаређењем бр. 102 од 31. децембра исте године. У тај Штаб ушли су Стеван-Стефан Србаков, Кли
мент Марковић Клинков, Властимир Панајотовић и М ирко Ристић.
33 И сто, 112-4/2.
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Команданту Тимочког корпуса наложено je да Штабу стави на
располагайте своју штампарију са цслокупним стручним особљсм,
а исто тако и команданту М лавског корпуса да у пути штампарију,
гештетнер, пресу, писаћу машину, „као и све остало што има или
што je набавио за рад на пропаганди“. Поред тога, команданту
М лавског корпуса наложено je да за поменути Пропагандни штаб
обезбеди: хартију за писање и штампање, индиго, хемијски индиго,
пресу, 2-3 писаће машине, један радио-апарат на батерије, 2-4 батерије, 2-4 акумулатора, као и штамбиљ са именом Пропагандни
штаб. Поред тога, тај командант обавезан je да преко својих веза
из Београда доведе у Штаб за пропаганду више интелектуалаца „од
стварне вредности а који нису компромитовани у народу нити својим предратним радом, нити садашњим радом службом непријатељу“. Затим, да из свог састава упути два типографа, као и да претплати Пропагандни штаб за новине и јавна гласила која излазе у
Београду („Ново време“, „Српски народ“, „Коло“) са по једним примерком, с тим да претплата гласи на општину у селу Лескову или
на неко виђеније лице у том селу које ће те листове „редовно и
на време упућивати у Пропагандни штаб, за шта ће бити лично
одговорно“. Командан'гу Крајинског корпуса ставлено je у задатак
да упути стенографа у наоружану тројку, као и да команданти
Млавског, Крајинског и Тимочког корпуса одмах организују прикупљање народних песама „садаид-ьег доба“ и њихово достављање
Пропагандном штабу (по могућству са нотама), а ако имају погодне
младе певаче да и њих упуте ради образовала хора „који ће кроз
песму ширити у народ наше нове националне идеје“. Такође, по
менути команданти корпуса обавезани су да одмах упуте сваки по
150.000 динара на име материјалног издржавања Пропагандног
штаба команданту Поречке бригаде (кап. Ратковићу), који ће стављати потребне суме новца Штабу на располагайте „уз прописне потврде“. Поменутим командантима наглашено je да „Пропагандни
штаб не сме да оскудева у новцу и средствима за пропаганду jep
je пропаганда неисплативо оружје у борби једнога народа“. Коман
данти корпуса достављаће своје сугестије за писмену и усмену про
паганду и ангаж оваће се да се пропагандни материјал на време и
што више „убацује у народ и там о где треба“, али им je забрааивано
да „лично и на своју руку воде икакву пропаганду“ без одобрења
делегата Врховне команде. Дозвољавало се да се лична мишљења
и осећања износе у народу само „под именом Њ . В. К рала, организације Југословенске војске или активног министра и члана Југословенске владе генерала М ихаиловића“ с мотивацијом да „про
паганда мора да носи карактер борбе свеукупног нашег народа, а
не да буде израз локалног патриотизма“. За смештај, исхрану и безбедност Пропагандног штаба задужен je био поручник Прица са
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12 стално наоружаних четника уз учешће сеоске страже. Посебно
je наглаш ено да „ни један летак и напис не сме се дати у штампу
или на умножавање ripe но што командант Крајинског корпуса,
пук. Пилетић в иди и парафира“. То упутство доставлено je командантима Млавског, Крајинског, Тимочког и Делиградског кор
пуса, кап. Ратковићу и Врховној команди.34
Сачувана je и инструкција команданта Тимочког четничког кор
пуса упућена начелнику за пропаганду у штабу тог Корпуса, 15.
јануара 1944, према којој се корпусна пропагандна у тој јединици
имала организовати на следећи начин:
„1. У корпусу се образује Корпусни пропагандни биро, у чијем
саставу се формирају три секције: Секција за праћење ситуације,
наше и стране пропаганде; Секција за немачку пропаганду и Секција за бугарску пропаганду. Корпусни пропагандни биро има свога
ш еф а и њ еговог помоћника који су били овлашћени да руководе
целокупном корпусном пропагандой. Сврха формирањ а овог Бироа,
односно делокруг његового рада, била je „да би пропаганда равногорске мисли и идеја продрла у све слојеве народа, свуда и на
сваком месту да би парирала непријатељску пропаганду, да би била
на достојној висини и стекла право компетентное форума за данашњу ситуацију, да би преузела вођство на томе пољу и све непријатељско одбацила као лажно и споредно“. Задатак прве секције,
састављене од сарадника са знањем страних језика и стенографије,
био je слушање домаћих и страних радио-станица, праћење написа
у штампи, сређивање и превођење вести и састављање општих билтена - извештаја о пропаганди и ситуацији у зем ли и на страни
и Нзихово доставление штабу Корпуса. Задатак друге две секције,
које су такође формиране од познавалаца одговарајућег језика, био
je саставлање и штампање летака на немачком, односно на бугарском
језику, с цилем „да се у редове немачких окупаторских војника унесе
пометња, расуло и дезертерство“, односно да се „у редовима бугарске
војске унесе неотпорност, пометња, расуло и дезертерство“.
2. У Корпусу се образују Специјалне пропагандне групе, и то:
Специјалне групе на станицама и возовима, са задатком преношења летака, ширења усмене пропаганде у Корпусу и ван њега,
на железници и ван ње. Предвиђено je да се на свим железничким
станицама преко оданих железничара „на погодан начин свим путницима саопште наше пароле, дотури летак и др., што буде у датом
моменту потребно“ а исто тако да се оваква лица обезбеде „међу
путујућим железничким особлем, са задатком да тај посао обавлају
у возу“. Образование специјалне пропагандне групе на железничким
34 Исто, 111-3/5.
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станицама и возовима ставлено je у дужност свим ш ефовима
железничких станица, а надлежним командантима бригада да
изврше контролу „да ли je ова замисао поставлена на чврсте основе
као и да ли се пропаганда врши“.
Специјалне групе ван Корпуса, са задатком ширења пропа
ганде и разношења материјала -у остале корпусе, односно примања
пропагандног материјала од њих „све у циљу нивелације наш е про
паганде са осталим суседима на истој линији“.
~ Специјалне пропагандне групе за наша села у Бугарској са
задатком ширења усмене пропаганде и разношења материјала „по
нашим селима у Бугарској и подизању духа код народа, као и прикупљања података о бугарској пропаганди“.
3. Ш еф корпусне пропаганде образоваће Пропагандну школу
за све омладинце „национално исправне који ће се у школу примати
по партијама“ са задатком „оспособљавања и васпитаньа у духу рав
ногорских идеја што већег броја омладине као и стварања јаког
кадра омладинаца пропагандиста“.
4. У корпусу се образује Омладинска пропагандна група, од ом
ладинаца који су завршили Пропагандну школу, са задатком да де~
лује у самом Корпусу и ван i-ьега у суседним корпусима. Ова група
биће јачине до 50 наоружаних људи „који требају да знају да певају
све наше песме, разне рецитације и који ће ширити усмену и писмену пропаганду“.
5. Контролии органи пропаганде су Корпусни пропагандни биро, Бригадна пропагандна група и обавештајци „са задатком прикупљања летака стране пропаганде и контроле разношења и тумачења пропаганде“.
6. Набављачки органи, са цшъем набавке материјала за Штампарију, који се. морају образовати у Неготину, Зајечару, Бору, Нишу,
Београду итд.
7. У Корпусу се образују Ш тампарије с а одговарајућим особљем
и то „Велика штампарија“ за штампање листова и „Мала штампарија“ за штампање летака.
Ш ефу пропаганде наведеног Корпуса ставлено je у задатак да
„поступи по предњем наређењу у што краћем року и образује напред
поменуте секције и групе“.35
Поступајући по тим инструкцијама команданта Тимочког кор
пуса, ш еф корпусне пропаганде поднео je 21. јануара 1944. извештај
„Организација корпусне пропаганде“, у коме je подробно известно
о реализации задатака нагласивши да од наведених препорука у
живот није спроведено само наређење о формирању Специјалне
35 Исто, 112-9/2.
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пропагандне групе на железничким станицама и возовима и Омладинске пропагандне групе, која ће „бити образована онога дана
када прво коло равногорских слушалаца Пропагандне школе Тимочког корпуса буде успешно завршило курс“.36
Ради обједињавања и усмеравања пропагандне активности из
једног центра, при Врховној команди образован je почетком 1944.
године Ратни пресбиро, о чему су расписом обавештене команде
свих четничких јединица и подручних органа. Н е располажемо детаљнијим подацима о активности тог органа, али се из неких
сачуваних докумената в иди да je он одмах предузео мере да прикупи
податке о томе који листови, у ком тиражу и временском интервалу
излазе на подручју деловања сваког корпуса и подручних органа,
са колико штампарија сваки корпус располаже, поименични списак
уредника листова и ш еф ова пропаганде, као и новинара који се
нал азе на територији сваког корпуса, без обзира на којој су дужности. Затражени су и примерци свих бројева корпусних листова и
летака штампаних у оквиру корпусне пропаганде, као и сав штампани или умножавани пропагандни материјал: Партизанске, немачке
и квислинш ке провеиијенције уколико се њиме располаже. Распи
сом о формирању Ратног пресбироа предвиђено je да он даје „инструкције за писање листова као и за вођење пропаганде“, с тим
да се подређени органи тих инструкција „имају стриктно
придржавати“, а за „неизвршење одговорни су команданти корпуса
и ш еф ови пропаганде“.37
И поред тога што нема довољно под атак а о његовој активности,
Ратни пресбиро свакако je допринео унапређењу четничке пропа
ганде, као и издавању и дистрибуцији четничке штампе. То се
потврђује дописом Ратног пресбироа команданту М лавског корпуса,
у коме се каже: „Ратном пресбироу при штабу Врховне команде
част je у прилогу доставити Вам пропагандни материјал, с молбом
да га у споразуму са ш ефом пропаганде корпуса на одговарајући
начин што боље искористите и раширите по територији Вашег кор
пуса. У сваком случају изволите овај материјал најхитније доставити
уредништвима листова који излазе на Вашој територији као и омладинском центру“.38 Пропагандни материјал који се помиње у том
допису односио се на венчање краља Петра II Карађорђевића са
грчком принцезом Александром, 20. марта 1944, у коме се попула36 Исто, 112-10/2-1.
37

Исто, 13-37/1; 13-34/1; 130-32/2. Према једном сачуваном извору, при Ратном
пресбироу налазила су се следећа лица: 1) Сотлица Миодраг, 2) Околичањи Александар,
3) Милорад Драшконић, 4) Бранислаи Страњакоиић, 5) Павловић Драган, 6) Ђорђевић
Димитрије, 7) Радослав Драшковић, 8) Мирко Мајсторовић (исто, 130-13/5).
38 Исто, 13-6/2.
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риш е тај догађај. Сличне пошиљке Ратни пресбиро достављао je
и другим четничким јединицама и уредништвима листова.
Од краја 1943. године на пропагандном плану делују и равно
горски народни одбори, који се формирају по препоруци четничке
Врховне команде. О начину њиховог организованна и делокругу
пропагандне активности говори сачувано упутство начелника
Врховне команде које je команда 1. шумадијског корпуса 26. јануара
1944. дистрибуирала .подручним јединицама и командама. Према
упутству, да би четничка пропаганда обухватила „сву земљу и цео
народ имају се одмах и по свој земљи образовати Равиогорски на
родни одбори“, и то:
1) У сваком селу Сеоски равногорски народни одбор;
2) У свакој општини Општински равногорски народни одбор;
3) У сваком срезу Срески равногорски народни одбор;
4) У сваком округу (где има округа) Окружни равногорски на
родни одбор;
5) У свакој покрајини Покрајииски равногорски народни одбор.
У крајевима где су настањсни муслимани, ставља се у наслов
одбора још и реч „муслимански“.
Н а чело покрајинских одбора именовани су:
За Србију - штаб 1А, под чијом управом стоје и сви окружни
одбори;
За Црну Гору - мајор Павле Ђуришић;
За Санџак - мајор Воја Лукачевић;
За Далмацију - војвода Момчило Ђујић;
За Херцеговину и Боку - потпуковник Петар Баћовић;
За Источну и Западну Босну - потпуковник Захарије Остојић;
За Срем - пуковник Драг. Радовановић;
За Банат и Бачку - мајор Павле 1 'рујић;
За Јужну Србију (тадашњи назив за Македонију) - потпуковник
Радослав Ђурић.
Упутством je препоручено да се у одборе изаберу угледни и
поштовани грађаии, а за поједине пропагандне задатке могла су
се ангаж овати и лица која нису чланови одбора. Број чланова у
сваком одбору „требало je да буде толики да омогући успешан рад
на његовом подручју, селу, општини, срезу итд.“. Одбори су могли
имати и своје секције: позоришну, омладинску итд., али су оне потпадале под руководство и надзор одбора. Одбор je из своје средине
бирао председника. У устројеној организационој структури сеоски
одбор je био основна организациона јединица. Као и општински
одбор, вршио je само усмену пропаганду живом речју и читањем
летака, листова, књ ига (који су им слали срески, окружни и покрајински одбори), састанцима, поселима, разговорима, гуслама и
песмама. У делокруг рада тих одбора спадало je и растурање летака
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„и све друге писмене пропаганде“. Сеоски и општински одбори
били су дужни да одржавају најтешње везе са суседима као и са
среским одборима, а ови опет са окружним, односно покрајинским
одбором. Срески и окружни одбори вршили су пропаганду непосредно преко својих чланова и посредно преко одабраних лица изван одбора, која су била дужна да раде по упутствима чланова одбора. Одбори су пропагандну активност могли обављати писмено
и усмено. Покрајински равногорски народни одбор свој рад орга
низовао je у споразуму са командантом покрајине. Они су руково
дили пропагандом у својој покрајини, давали писмена и усмена
упутства итд.39
Нема поузданих података колико je равногорских народы их одбора
формирано и какав je био гьихов допринос. Из сачуваних веродостојних докумената се в иди да су они били формирани и развијали
пропагандну активност у складу са упутствима највиших четничких
органа. Тако се, на пример, у извештају изасланика Златиборског кор
пуса команданту тога Корпуса, од 28. марта 1944, под тачком 8 извештава се следеће: „Примљене летке, листове и брошуре одбори
редовно умножавају и растурају у границама могућности...“.4(1 Команда
Тамнавског среза у упутству од 18. априла исте године Равногорском
националном одбору Зукве налаже: „Да национални одбори сав про
пагандни материјал, као листове ’Све за српство’, ’Равногорац’, затим
разне летке и друге ствари које се у сврху пропаганде достављају,
имају читати на скуповима које ће сазивати у празничне дане, као и
на приредбама уколико се оне одржавају. При расподели добијеног
пропагандног материјала водити рачуна да се исти даје првенствено
писменим људима и добрим националистима, како би исти све оно
што je важније по прочитању другима саопштили и разјаснили. По
један примерак од сваког добијеног листа или летка задржаће одбор
за своју архиву“.41 Команда среза Тамнавског доставила je такође ко
манданту општине Патьуви, 10. августа исте године, пропагандни ма
териал и у пропратном писму наложила да се он раздели председницима равногорских националних одбора, с тим да се прочита на
састанцима - зборовима грађана.42
39 Исто, 105-26/6.
40 Исто, 104-7/5.
41 Исто, 109-18/1.
42 Исто, 109-9/3. Према писму Штаба 56/5, од 27. септембра 1944, rmpoxy цркве
доставлено je неколико билтена, брошура-летака да исте „обавезно после службе
божје у цркви прочита народу сваки билтен посебице са потребним коментаром“. У
писму се подвлачи: „Понављам, предње je обавезно и морате да прочитате и дате
дшъе народу да чита и тумачи да ли je то добро за српски народ, или je боље да
се слуша хрватско-усташки разбојник и крволок Срба Тито. Народ уверите да je
победа, благодарећи моћним савезницима на нашој страни...“. (исто, 106—36/1).
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Командант Ваљевског округа упутио je 11. маја 1944. наређење
свим командантима општина и националним одборима да пропа
гандни материјал који буду добијали од Ратног пресбироа или Про
пагандног одсека растурају према нахођењу команданта срезова с
тим да се „обрати пажња да се што више материјала убацује у
места где још постоји понеки комунистички симпатизер“. Поред
тога, наглашено je да се строго забрањује читање свих окупаторских
листова и брошура, изузимајући команданте срезова којима je то
дозвољено. Комунистички пропагандни материјал треба уништити,
а онога код кога се нађе непријављен комунистички летак - стрељати на лицу места.43
И нтересантна je и наредба заменика ш еф а Пропагандног одељења М лавског корпуса Климента Марковића-Клинкова, од 12. фебруара 1944, о организации рада унутар одељења. У штампарији
je ради ефикасније организације предвиђена подела посла тако што
ће једно лице радити слагачке послове и коректуру док ће друго
штампати материјал. Заведено je и дежурство техничког особља у
радним просторијама Пропагандног одељења у трајању од 24 часа
по распореду који се правио недељно. Дужности дежурног су биле
да организује одржавање просторија и машина, обезбеђује огрев и
сл. У наредби се нарочито инсистирало на дисциплини и одговорности у руковању и чувању машина и штампарског материјала, на
„беспоговорном испуњавању дужности и стриктном придржавању
наредби“. За сваког онога ко би се „огрешио о прописана правила“
биле су предвиђене казне „по пропису војне дисциплине за ратно
и мобилно стање“. За прву грешку кажњ авало се укидањем следовања дувана за недељу дана, за другу казном од 5 батина, док
се за сваку следећу грешку телесна казна повећавала од 5 до 25
батина. На крају наређипало се и япе.повяло да међу пеобл>ем морају
владати дружељубље, пријатељски односи, узајамно потпомагање,
жеља и воља да Одељење постигне свој циљ, а сваки појединац
„несебичним и пожртвованим радом покаже да служи за опште
добро, како организации тако и отацбини и народу“.44
У предавању курсистима школе за резервне официре маја 1944.
године, Димитрије М. Лазаревић оцењује четничку пропаганду следећим речима: „Доста je на пропаганди урађено, тј. на ослобођеној
територији у оквиру Југословенске војске у отацбини, само није
43 Исто, 108-25/1.
44 Исто, 111-6/8. Пропагандно одел>ење Млавског корпуса (Горски штаб 69)
иодило je Деловодни протокол током 1943. и 1944. године, из кога се може зак
лючите да je штампање листова, умножаваьье летака и другог пропагандног ма
териала, те НэИхово растурање и агитација међу становништвом за равногорску
идеју веома успешно функционисала (Деловодни протокол у рукопису похрањен
je у Архиву ВИИ, 111—50/1; исто, 112-13/7-1).
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плански извођена нити je централизована. Када би била централи
зована и диригована од једног тела, како je обилна, могла би дати
огромне резултате. Вероватно да ће то у најскоријем времену бити
пошто je основан Ратни пресбиро при Врховној команди, који ће
в а л да, поред осталог, имати и ту дужност да координира једном
пропаганду. Иначе, овако, да једни пропагирају једну идеју, други
другу, може да има недогледне последние по наше битне интересе.
Н ајболи je пример за то у погледу пропагирања државно-правне
идеје. Једни су за велико српство, други за југословенство, а трећи
често пута ни за једно ни за друго, већ за једно компромисно
решење, које се не би могло уопште прихватити. Ако се сви не
достачи наше пропаганде уклоне, има изгледа да ће поћи добрим
путем. Средства су јој жива реч, летак и новине. Ш тампани списи
су одлично опремлени и публикују се у много примерака. Само у
Србији валда се издаје више од тридесет разних листова, од којих
je половина одлично технички уређена“.45
Према непотпуним подацима формиран je и Пропагандни штаб
Шумадијске групе корпуса (наредбом команданта те јединице), који
je био лоциран у рејону Левачког среза и бројао око осам чланова.
Руководилац Пропагандног штаба био je предратни уредник „Землорадничке задруге“, „Правде“ и члан Пресбироа. Подручни органи Л евачког среза били су оснивачким актом одговорни за снабдевање материалом за рад и исхрану особла, а такође и за обезбеђење несметаног рада, што су они понекад и занемаривали, о
чему ш еф Пропагандног штаба оштро протествује у писму команданту Л евачког среза, 15. маја '1944.#
У упутству „О организации пропаганде у округу ваљевском“,
од 4. јула 1944, командант Ваљевског округа у девет тачака разрађује
четничку пропагандну актив ноет у том крају. Слично претх одним
и у овом документу наглашава се да четничка пропаганда „има
смернице и дух који одређује Врховна команда Југословенске војске
у отацбини“ у чијој основи су „идеали истине, правде и слободе“,
односно борба „за добро, спас, ослобођење и препород пороблене
отаџбине“. Такође, наглашава се да се и на овом подручју четничка
пропаганда спроводи писменим и усменим путем. У средствима писмене пропаганде убројани су штампа, односно листови, новине,
леци, брошуре и плаката, док су усмену чинили говори и предавања
на зборовима, жива реч и слика, „извођење националних комада“,
рецитације и песме „са националном садржином“. При Команди
округа постојало je Пропагандно оделењ е, у чијем саставу су били:
уредници, сарадници, дактилографи, технички стручњаци, ађутант,
45 Исто, 13-50/2-1.
46 Исто, 105-18/2.
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благајник, магационер и дисциплински надзорник. Одговорни уредник и врховни контролни орган био je командант ваљевског округа.
Дужности Пропагандног одељења Команде округа биле су
уређивање, штампање и растурање листа, летака, брошура и плаката
и одржавање говора и предавања. Дужности особља тог Одељења
биле су:
а) уредник уређује лист и пише чланке;
б) сарадници шаљу дописе и пишу чланке;
в) технички органи штампају лист, летке и остало;
г) ађутант, благајник и магационер као једно административно
лице води деловодник, експедициону књигу, дневник касе, магацинску књигу примања и издавагьа материјала као и инвентар ствари;
д) чланови Теренске секције држ е зборове, предавања, пишу
чланке и дописе са терена и организују омладину села и градова
у Равногорском покрету;
ђ) надзорни орган - дисциплински надзорник, контролиш е издаваче листа и рад у Одељењу „нарочито водећи рачуна о владању
и понашагьу чланова Одељења, које мора бити беспрекорно, тако
да чланови Одељења својим животом у народу буду ж ива пропа
ганда апостолског живота, умерености и самопрегора“.
Ради боље организације Пропагандно одељење команде округа
делило се на Секцију за штампу и Теренску секцију.
Секција за штампу посвећује се искључиво писаној пропаганди
у оквиру које се уређује лист „Све за Српство“, органа Команде
ваљевског округа. Л ист излази најмање ј еданпут месечно, на 12-16
полу-табака. Поред тога, Секција издаје летке, вести и по потреби
ванредна издања листа. Ниједан плакат нити летак није смео ући
у штампу док не буде одобрен парафом команданта Баљевског
округа. Секција за штампу по потреби одвојена je од штаба Команде
округа, тј. „дислоцирана je на извесно место“.
Теренска секција држи зборове (јавне говоре) и предавагьа,
креће се уз штаб Команде округа или се по потреби одваја од њега
по нахођењу команданта округа. Говори и усмена предавања држе
се по одобрењу команданта округа на основу поднетог концепта,
који се оставльа у књигу концепата пропаганде, коју води Команда
округа. Предвиђено je да та Секција располаже са радио-пријемним
апаратом.
Љ удство у саставу пропаганде у округу, снабдевано легитимацијама и сматрано мобилисаним, подлегало je војној дисциплини
и није се могло употребљавати за другу службу нити за оперативу.
У поменутом упутству о томе се прецизно каже: „С озбиром да je
људство мобилисано, сматра се да je на војној дужности те подлеже
војној дисциплини у опхођењу с а народом, у војсци, као и ста60

реш инама млађим и старијим. Носе ознаке чинов а, које имају као
Гото je предвиђено, за официре, подофицире и капларе“.47
Пропагандно одељење у погледу снабдевања опремом, материјалом за рад и финансијским средствима било je у надлежности
команде округа. Извори средстава за издржавање Одељења, односно организацију пропаганде, били су добровољни прилози убирани
на свим јавним народним скуповима (игранке, прела, села, вашари
и водице). Команданти срезова били су дужни да сваког првог у
месецу достављају команди округа „по списку прикупл>ени новац,
прилоге, као и приход од игранки, забава и позоришних представа“.
Упутством je такође предвиђено образовање пропагандних секција при командама срезова и општина. Пропагандна секција ко
манде среза имала je три члана, од којих je један био секретар,
док je пропагандна секција при команди општине имала секретара
и по једног члана - повереника секције из сваког села к oje je улазило у састав те општине. Ако се село поклапало са општином,
пропагандна секција имала je секретара и још једног или највише
два члана - повереника. Секретар среске пропагандне секције моpao je имати средњу или њој равну стручну школу, а повереници
села по могућству „нешто гимназије или бар да су довољно писмени
и природно отресити“, Пропагандна секција при команди среза налазила се уз штаб команде среза, а могла се од њега одвојити ради
усмене пропаганде по нахођењу команданта среза, односно одобрењу команданта округа. Такође, и пропагандне секције при коман
дама срезова требало je да имају радио-пријемни апарат, а пожељно
je било да се при свакој од њих налази једна или више дилетантских
позоришних група. Среске пропагандне секције примале су од Про
пагандног одељења материјал за пропаганду и достављале га
општинским секцијама, а ове повереницима села који су га растурали у народу или читали на народним скуповима.
Команданти срезова били су одговорни за правилно дељење и
растурање листова и летака. Писани пропагандни материјал дистрибуиран je и оперативним јединицама на дотичној територији за шта
су се такође старали команданти срезова и i-ьихове пропагандне
секције. Под контролом команданта среза стајале су и дилетантске
групе. П ропагандне секције срезова могле су путем расписа издавати вести без коментара, а планов и пропагандних секција давати
дописе и чланке из области лепе књ ижевности и поезије. Рукописи
су достављани команданту округа који их je одабирао, одобравао
за штампу и упућивао Пропагандном одельеньу. Дописе су могла
слати сва војна и грађанска лица која су била заинтересована за
сарадњу у листу. Такође, чланови пропагандних секција могли су
47 Исто, 108-9/1-1.
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држати говоре и предавања по концепту који je одобрио командант
округа. Команданти срезова су од мах по образован^ секција и повереника при командама срезова и општина достављали ко м ан д ату
округа спискове особла ради издавања легитимација. Као и чланови Пропагандног одељења, чланови пропагандних секција при
командама срезова и општина сматрани су мобилисаним и нису
могли бити коришћени на другом послу.
Као строго поверљив материјал то Упутство je доставлено команданту Посавско-колубарске групе корпуса, командантима Ваљевског и Колубарског корпуса, Пропагандном одељењу Команде
ваљевског округа и командантима срезова, којима je налож ено да
га „распишу“ свим командантима општина и села, уз препоруку
да „рад по Упуту отпочну одмах“. Према пропратном акту већ истог
дана, 4. јула 1944. године Упутство je доставлено команданту К о
лубарског корпуса, па je реална претпоставка да су га и друге jeдинице убрзо добиле.
Тежећи „једнообразности и униформности целокупне равногорске пропаганде, у цилу обједињавања рада свих пропагандних ор
гана, центара, оделењ а и отсека“ начелник штаба Врховне команде
Д раж а Михаиловић je 28. фебруара 1945. посебном Уредбом формирао Пропагандно оделењ е Врховне команде (ПОВК), Уредба je
садржавала осам чланова којима су регулисани задаци и начин рада
Пропагандног оделеньа. Док се у првом члану говори о оснивању
и називу О делењ а, остали чланови регулишу следећа питања:
„На челу ПОВК-а налази се ш еф, кога поставла Министар војске, морнарице и ваздухопловства, односно Начелник штаба В К.
Ш еф ПОВК-а руководи целокупном равногорском пропагандой и
одговоран je за свој рад самом Министру војске, морнарице и ваз
духопловства, односно Начелнику штаба ВК (члан 2);
Задатак Пропагандног оделењ а ВК je следећи: да ради на идеолошком изграђивању војске и шири Равногорску мисао у народу;
да правилно обавештава војску и народ о догађајима у зем ли и
на страни; и да својим радом што више доприноси победи равногорске мнсли и ЈВУО. (члан 3);
Пропагандно оделењ е дели се на отсеке: Отсек за пресе и радиофонију; Отсек за просветнике; Отсек за јавне манифестације
(конгрес, позоришта, зборове, конференције); Отсек за штампу и
Отсек архивско-историјски. Број отсека се према потреби може повећавати или смањивати. Н а челу сваког отсека стоји старешина.
Њ их поставла ш еф ПОВК-а и њему су лично одговорни за свој
рад (члан 4);
Рад сваког отсека регулисаће се посебним правилником (члан 5).
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М атеријална и ф инансијска средства за правилно и еф икасно
функционисањ е ПОВК-а даје Врховна команда (члан 6);
Сва постојећа пропагандна тела даном изласка ове Уредбе
потчињавају се Пропагандном одељењу ВК (члан 7);
Ова Уредба ступа на снагу од мах (члан 8).“48
Није познато колико je и да ли je уопште Пропагандно одељење
успело да оствари предвиђене задатке с обзиром да се четничка
организација налазила пред дефинитивним сломом, али изненађује
са колико се упорности и предубеђења она заносила да ће се
одржати и преокренути ситуацију у своју корист.

3. Шшампарије
У делокруг организације четничке штампе, односно пропаганде,
спадала je и брига за обезбеђење писаћег и штампарског прибора,
штампарских машина за штампање и умножавање листова, летака
и другог пропагандног материјала. Иако оскудни, расположиви извори показују да су четничке јединице, почев од бригада до корпуса
и групе корпуса, као и њихови подручни органи, располагали са
штампаријама, шапирографима, односно пресама за умножаванье
материјала, лоцираним најчешће у добро закамуфлираним склоништима или код проверених симпатизера четничког покрета; да
су брижљиво одабирани кадрови и особље за рад и руковођење
штампаријама и издавачким послом уопште и да je поклањана одговарајућа паж њ а обезбеђењу склоништа, несметаном штампању и
дистрибуцији пропагандног материјала. О раду штампарија, к oje су
најчешће биле у саставу пропагандних одељења и одсека, старали
су се надлежни органи који су руководили радом пропагандних
одељења: команде и штабови четничких јединица и подручних ор
гана, а ш ефови, односно команданти пропагандних одељења, штабова, одсека, као гьихове ниж е инстанце, вршили су улогу непосредних наредбодаваца у погледу организације рада и регулисања
свих других питања запосленог особља на издавању листова и дру
гог пропагандног материјала.
Најилустративнији пример организације рада у штампаријама чет
ничких јединица пружа цитирана наредба заменика ш ефа Пропаган
дног одељења Млавског корпуса, од 12. фебруара 1944, којом je регулисана подела послова у штампарији тога корпуса. Из конспиративних разлога само ужи круг, углавном из руководећег састава, знао
je где су се налазила илегална склоништа са четничким штампаријама
док се то у службеној преписци углавном није наводило. Стога за
48 Исто, 15-25/2.
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сада није могуће прецизније одредити место њиховог рада, већ само
шири рејон у оквиру којег je деловала одређена јединица.
Већина четничких јединица располагала je сопственим пресама
за умножавање материјала или штампаријама, лоцираним на подручјима на којима су деловале. Крупније формације, на пример
корпуси и групе корпуса, располагале су најчешће штампарским
машинама, к oje je опслуживао већи број лица. Према нашим сазнањима, штампаријама су располагали М лавски, Крајински и Тимочки корпус, Авалски корпус, Команда ваљевског округа, Шумадијска група корпуса, Церски четнички корпус, односно Церска гру
па корпуса, итд. Штампаријом je располагао и Пропагандни штаб
за источну Србију. Ту штампарију, као што je поменуто, комплетирало je неколико корпуса који су деловали на подручју источне
Србије. Такође, четнички штабови који су деловали у Београду користили су постојеће штампарије окупаторских и квислиншких вла
сти, а имали су и сопствене пресе или мање штампарске тиглове.
Најзад, и Врховна четничка команда, односно штаб Д раж е Михаиловића, убрзо по формирању организовао je сопствену штампарију
за задовољење потреба како Врховне команде, тако и целе четничке
организације. И ова je штампарија из конспиративних разлога, као
и све друге, мењала склоништа, ал и се углавном налазила уз Врховну команду или у њеној близини. Извесни извори указују да се
највише задржавала у Таковском, Пожешком, Драгачевском и не
ким другим срезовима западне Србије. О раду и организации штампарије Врховне команде континуирано се бринуо и сам Д раж а Михаиловић, о чему сведочи више сачуваних извора. У Наредби од
6. маја 1944. налагао je да се штампарија Врховне команде смести
привремено на територију 2. равногорског корпуса, на место к oje
одреди командант корпуса. Он he се побринути да се штампарија
снабде хартијом и другим материалом, а преко потчш-ьених органа
осигураће радну снагу, смештај и исхрану запосленог особља.
Изричито je наглаш ено да штампарија „ниуком случају не падне
непријатељу у руке“ и да се у том циљу „спроведе планско скривање
и камуфлирањ е штампарских постројења“.
Команданту 2. равногорског корпуса наложено je, такође, да
одреди „погодног официра за привременог управника штампарије“,
коме ће у дисциплинском погледу бити потчињено сво особље запослено у штампарији. Управник штампарије одговарао je за рад
штампарије, дисциплину и експедитивност у раду и в одно евиденцију потрошеног материјала и инвентар набавке. Истом наредбом
предвиђено je да се штампање листова, брошура, летака и свег другог пропагандног материјала у штампарији Врховне команде врши
под контролом др Ђуре Ђуровића „коме ће се предавати сви ру
кописи и који за обављање овога посла може одредити погодно
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лице као помоћника“. Управник штампарије био je дужан да др
Ђуровићу „у сваком погледу излази у сусрет“.49 Према неким непровереним подацима ова штампарија налазила се у Љ убићу, а за
њ еног управника био je по одобрењу Д. М ихаиловића, поставлен
Драгослав Сретеновић.50
Ш тампарија Врховне команде једно време била je смештена у
селу Субјелу у Црногорском срезу, али немамо подробнијих података о њеном раду. У писму председника Изврш ног одбора Ц ен
тр алног националног комитета команданту батаљона у Субјелу, 15.
јула 1944, од тог команданта тражено je да став и на располагайте
четири лица која ће штампарску машину окретати „пошто наша
Штампарија треба да почне са озбшъним радом и без икаквог застоја“. Захтевано je такође да командант преузме све што je по
требно „да стручки персонал Штампарије буде обезбеђен са свим:
потребама и на време, како не би око пребрињавања брига за намирнице и храну упропаштавали нам а драгоцено радно време“. Н а
рочито je подвучено да се „уреди“ да „неко куха храну, да то један
слагар не би морао чинити, јер нам je он потребнији за посао за
који je позван и за који се сам патриотски жртвује“,51
*

На основу изложеног може се заклучити да je четничка про
паганда била разграната и разноврсна, У њеном оквиру нарочито
се придавао велики значај штампи, о чему сведочи велики број ли
стова који су скоро непрекидно циркулисали на терену, у чет
ничким одредима, корпусима и групама корпуса. Четничка пропа
ганда, која je систематски и упорно развијана од појаве четничког
покрета, била je изразито агресивиа, о чему сведочи велики број
докумената наредбодавног карактера из те области. Чстнички покрет полагао je велике наде у штампу и пропаганду будући да je
избегавао оружане акције против окупатора, које су саме по себи
имале моћно пропагандно дејство. Већина четничких оружаних акција предузимана je против иародноослободилачког покрета, па се
® Исто, 13-21/2.
50 Исто, 13-30/2.
31 Исто, 13-34/3. О проблемима рада штампарије Врховне команде у о б о в р е м е
говоре и две депеше Живка Тоналовића и Бранислава Стрњаковића упућене др
Степану Мољевићу 15. јула 1944. Због недостатка слова и лругог техничког мате
риала, наводи се у депешама, не може се наставити штампање иредвиђених
брошура и нового броја „Равне горе“, те се умољава Мољевић за интервенцију
да се штамиање обезбеди у некој другој штампарији, уз упозорење: „Пошто je Раковићева штампарија преоптерећена, Субјелска enemyално заузета за брошуре, остаje још чика Перина [Николе Калабића - прим. аутора]удалена десет часова одавде“
(исто, 110-26/11).
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четнички покрет популаризацијом таквих акција преко штампе и
пропаганде настојао афирмисати и стећи подршку међу народом.
Четничко руководство je непрекидно инсистирало на пропаганди
продукујући бројна упутства, наредбе и друге инструкције. Ту упорност нарочито илуструје цитирано упутство о организации Пропа
гандног одељења Врховне команде, 28. фебруара 1945, донето у
ситуацији када су се последњи четнички одреди једва одржавали
у пограничним областима готово потпуно ослобођене земље.
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Глава друга
Ч Е Т Н И Ч К А Ш ТАМПА

1. Ценшрална гласила
Четничко руководство je придавало изузетан значај штампи као
ефикасном средству пропаганде, па се убрзо по формирањ у чет
ничке организације појављује више листова централног и локалног
карактера.
Колико je до сада познато, један од првих централних четничких
листова био je „Слобода или смрт “. За ньега се у извештају др
Стевана Мољевића, подпетом на Народном (Светосавском) конгресу, наводи да je био „први четнички глас који се чуо са Равне
горе“, а затим су се „јављали мали листови у појединим крајевима“
све док није у зиму 1943, године стала да излази „Равна гора“.52
Први број листа „Слобода или смрт“ изашао je у Горњем Милановцу крајем септембра 1941. године. Њ егово уредник био je Д ра
гиш а Васић, који о листу између осталог каже: „Крајем августа ja
сам покренуо лист ’Слобода или смрт’. Најближи сарадници на
уређењу листа били су ми: професори Милош Савковић и Милан
Бојчевић и новинар Драган Сотировић. Изашла су само четири броја. У другом броју који je објављен почетком септембра 1941. у
време краљевог рођендана ни једном речју није био поменут краљ
Петар, А у чланку ’Само слога Србина спасава’ Савковић се от
ворено залагао за споразум с партизанима и за заједничку борбу
против окупатора. У сличном духу био je написан и један Сотировићев чланак. Ови чланци, нарочито непомињање краља, изазвали су реаговагье појединих команданата. Падале су многобројне
клевете и теш ке оптужбе на мој рачун чинећи ме одговорним као
главног уредника листа. Солидаришући се са својим сарадницима,
командант [мисли се на Д. Михаиловића - прим аутора] je био
принуђен да поведе и неку врсту истраге против мене. Једва сам,
на крају, успео да убедим команданта да су ме прилике у којима
смо се тада налазили, натерале да уређење овога броја листа по
верим Сотировићу и да се заиста не слажем са ставовима изнетим
у овим чланцима. Кривци су очигледно били Савковић и Сотиро52 П оморављ е , 15. III 1944, год. I, бр. 1.
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вић. Командант их je удаљио из штаба и упутио у одред“.53 Касније
Милош Савковић je ступио у Космајски партизански одред у коме
се борио све док га нису четници заробили и убили 1943. године.
Драган Сотировић je отишао у Топлицу, остао у четничким редовима и био командант 1. топличке бригаде и обавештајни оф ицир
Команде јужне Србије. Јула 1943. године четници су га ликвидирали под оптужбом да има толерантан однос према припадницима
и симпатизерима Народноослободилачког покрета.
И Дража Михаиловић у писму Врховном штабу НОПОЈ, 22. октобра 1941, у контексту преговора о партизанско-четничкој сарадњи,
пише у листу „Слобода или смрт“. „С обзиром на ово стање ствари,
а увиђајући важност овог фронта, сматрам да са обе стране треба
учинити све да се настале супротности ублаже, и изгладе, а даљи
сукоби по сваку цену отклоне зашто сам се стално залагао, па je се
по мојој наредби и лист ’Слобода или смрт’ предано заузимао у горњем
смислу“54 У Упутству бр. 3, од 7. новембра 1941, такође се помиње
четнички лист „Слобода или смрт“ у контексту развијања четничке
пропаганде „растурањем у народу националних књига, летака и наших
листова ’Слобода или смрт’ и дневног билтена ’Видовдан’“.
Издавањ е првог четничког гласила „Слобода или смрт“ било
je краткотрајно (према досадашњим сазнањима изашла су само
четири броја), а прекинуто je разбијањем четиичких одреда и повлачењем њихове Врховне команде из Србије. Обавештавајући
Главни штаб Н О П Словеније о издајству-Д. М ихаиловића, члан
Врховног штаба Н О П О Ј Едвард Кардељ у опширном писму од децембра 1941. године помиње наведени четнички лист и оцењује
његове написе, истичући следеће: „Њ ихов недељни лист ’Слобода
или смрт’, који неће више излазити јер су партизани заузели место
у коме се штампао, доноси разјарене шовинистичке чланке против
53 Никола Миловановий: Драшша Васић од ГраЬанскоГ бунтовникл до контрареволуциошра, Београд 1986, стр. 259-260. У сећању Д. Васића, према интерпретации
Н. Миловановића, поткрале су се две грешке: Први број листа „Слобода или смрт“
није изашао крајем августа, већ крајем септембра 1941. године, а други број je објављен
19. октобра исте године, а не крајем септембра (примедба приређивача).
54 36. НОР, т. XIV, књ. 1, стр. 41. У невезаном разговору за време преговора
између четника и партизана у Брајићима, 26-27. октобра исте године, Д. Михаидовић je казивао Титу да у оквиру његовог штаба теолог по имену Перовић, Црногорац, уређује њихов лист „Слобода или смрт“. Јован Радуловић у својој књизи
цитира разговор између Митра Бакића, члана Партизанске делегације на преговорима, и поменутог уредника за време паузе и, између осталог, каже: „Бакић га je
раније познавао и питао га: - Шта радиш овђе? - Уређујем Слободу или смрт четнички лист - одговорио je теолог. - Слободно оно ’Слобода’ избриши. Нека
остане само ’смрт’...! Него што не идеш у Црну Гору па да видиш како се Црногорци боре! - Рекао je Бакић“ (Јован Радуловић: 67 дана Уж тке републике, Треће
допуњено и проширено издање, Ужиие-Чачак, 1983, стр. 139).
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Хрвата и прети им да ће бити поробљени. Ова банда je систематски
припремала план да опколи У жиде и остала места у којима су се
налазили партизани и на крају je, 1. новембра, мучки напала Пар
тизанске јединице. Њ ихове припреме нису остале непримећене, та
ко да су им партизани, спремни за напад, дали добру лекцију. Били
су потучени у околини Ужица, у близини Чачка који je потпуно
у партизанским рукама, затим у близини Краљева, Косјерића и Ваљева и у близини М илановца и Љубовије. Њ ихови остаци су се
концентрисали у узаном простору око Равне горе, где се налази
њихов Главни штаб са Дражом Михаиловићем, тако да су били
опкољени са свих страна...“.55
Л ист „Слобода или смрт“ био je мањег ф ронта, обима до осам
страна, ћириличног слога, неодређеног тиража, без поднаслова и
годишта издања, са датумом и годином излажења, нумерацијом и
ознаком „Шуме и планине“ уместо места издања.
После привременог пораза у станка у Србији, штаб четничке
Врховне команде са Дражом Михаиловићем повукао се у Црну Г о
ру и сместио у село Липово код Колашина, одакле je усмеравао
четничку делатност. Покренут je нови централни лист „Равна w p a “,
од којег се нарочито очекивала активна пропагандна улога.
Први број „Равне горе“ изашао je 1. фебруара 1943. под уредништвом Драгиш е Васића. О покретању „Равне горе“ Драгиш а Васић, између осталог, каже: „По доласку у Црну Гору, покренуо сам
наш централни лист ’Равна гора’. Основни задатак листа био je
ш ирење наших идеја и наше пропаганде. Кроз ньега смо давали и
смернице за пропаганду осталим локалним листовима које издају
поједини команданти. Међутим, Мољевић je дошао на идеју да један
од првих бројева буде посвећен Енглезима. Ja сам се, као главни
уредпик листа, томе енергично успротивио. Објашњавао сам му да
Енглезе сматрам гробарима нашег народа и да их због тога мрзим
до те мере да ћу, у ослобођеној земљи, свим силама настојати да
оснујем катедру на којој ће се изучавати и неговати мржња према
Енглезима. Исто тако рекао сам му да ћу настојати да све мале
народе света ангажујем у борби против њих. Али, М ољевић je и
даље остао упоран у захтевима да се његова идеја реализује. Он
je чак припремио и послао ми комплетан материјал за један такав
број ’Равне горе’. М атеријал сам му вратио и ставио до знања да
он у ’Равној гори’ неће бити објављен док сам ja њен главни уредник“.56
Првих осам бројева листа уређивао je Драгиш а Васић, али га
je са уредничког места потиснуо Стеван Мољевић који га je као
55 36. НОР, т. VI, кн.. 1, Београд 1952, стр. 154-155.
36 М. Миловановић, н. д., стр. 274.
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ривада потиснуо и са места најутицајније личности на Дражу Михаиловића. Од деветог броја лист се штампа у Србији у штампарији
2. равногорског корпуса, која се налазила у рејону Љ убићког среза.
Према досадашњим сазнањима, штампано je 15 бројева „Равне го
ре“ . Последњи, 15. број штампам je 15. августа 1944. Лист je излазио
петнаестодневно, али je било и одступања од тог начелног опре
деленна. О томе говори и уредник листа Драгинга Васић у писму
Д раж и Михаиловићу, 11. децембра 1943. године; „Из Тополе дошло
ми je неколико интелектуалаца Београђана. Очајно су необавештени. Они ми кажу да узнемирени Београд вапије за пропагандом.
Мало je кад кажем да сам очајан због неизлажеььа Равне горе,
к oje нико данас не може да схвати. Ви ћете ми веровати да бих
се сав заложио, али сам у положају чика Пера (мисли се на Николу
Калабића - прим. аутора], који треба да се бори без средстава. Равна
гора би досад изашла да сте ми оставили бар двојицу сарадника.
Сада ми je остала нада у Ж и в ка Топаловића, о коме сам Вам јавио
телеграмом, ако дође из Београда... Ja мислим да je крајње време
да се Централни комитет позове овамо без сваког изговора да са
њим хитно претресемо овај положај. Ми морамо позвати льуде из
народа, одржати конгрес, доказати целом свету да смо израз народне воље, ми морамо нешто урадити. Јер докле ћемо да ћутимо
и не покушавајући да одбијемо најгадније и тенденциозне клевете
о нашем реакционарству и др. ... Равна гора која одмах мора да
изађе и наш а мушка реч на народном састанку јесте оно што се
мора хитно спровести“.57 Руководство Народноослободилачког покрета пратило je издавање централног четничког листа, па je већ
марта месеца 1943. Ц К КПЈ о томе известно и Извршни комитет
Комунистичке интернационале: „Дража, чији се штаб налази у Липову код Колашина, има тамо и штампарију, у којој штампа свој
орган ’Равна гора’, путем којег, заједно с другим издањима, шири
оно што он назива ’равногорском идеологијом’, а што je уствари
одвратни великосрпски шовинизам.... У Дражином органу ’Равна
гора5, бр. [6] од [1. априла 1943.], објављен je посебан чланак о
страхотама бољшевичког режима у Русији, који би чинио част било
којем најогавнијем фашистичком гласилу...“.58
57 АВИИ, ЧА, 12-21/4. На полеђини овог писма, Д. Михаиловић je загшсао
следећу белешку: „Г. Васићу одговорити: 1) Ж ивко Топаловић потребан овамо,
2) Равна гора неопходна, 3) Никола Панић добио место где једино може користити,
4) Јанић образује трупу за Равну гору и- још неколико журналиста (исто). И у
цитираном извештају за Конгрес представника равногорског покрета, наводи се
да je излажење „Равне Горе“ било прекинуто, али да je потом настављено (исто,
13-17/1).
38 Архив Југославије, фонд Ц К КГ1Ј-КИ, 1943/425.
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У послератном присећању, Младен Ј. Ж ујовић о покретању из
д а в а л а „Равне горе“, између осталог, наводи: „Васићу je пошло за
руком да покрене лист Равну гору и да изда дванаест бројева, мислим, испуњених нланцима и разним написима из њ еговог пера и
из пера пок. Чиче, пуковника Белиа, Мољевића и пок. Ј. Тошковића, пок. Бакића, даров итог и рано упокојеног омладинца Boje
М итровића и још извесног броја нас. Поред коментара важнијих
вести, донош ени су и написи из енглеских новина и из америчког
Србобрана који су добацивани енглеској мисији или нама, као на
пример један особити говор министра Емериа посвећен нашој
прошлости и садашњој борби или новоспеване песме пок. Јована
Дучића итд. Л ист je био на великој висини. Написи су увек претходно читани, цењени и дискутовани са Чичом и члановима штаба,
осим кад се за то није имало времена“.59
Лист „Равна гора“ био je обима 4 до б страна ћириличног штампаног слога, неодређеног, ал и свакако већег тираж а и већег ф о р 
мата (40 X 30). Л ист je са техничке стране спадао међу успешнија
издања четничке штампе, будући да je излазио у неповољним ратним условима. ЬЬегово растурање организовано je преко команди,
штабов а, пропагандних одељења, одсека, секција и других четничких органа. Тако je, на пример, пропратним актом Пропагандни
одсек 1. шумадијског корпуса известно команданта Л евачког среза
о упућивању 45 примерака листа „Равна гора“ с напоменом да их
растури на подручју тога среза.“ У извештају о организовању курирске службе на релацији Београд-Врховна команда, омладински
„Горски штаб 501“, обавестио je 21. фебруара 1943. начелника
Врховне команде .ЈВУО да je око 80 примерака листа „Равна гора“
пренето у Београд и предато команданту београдске четничке организације .Александру Саши М их аилов ићу и другим четничким
функционерима. У истом извештају се затим каже: „Остали број
примерака ’Равне горе’ одређен за Београд, пренет je постепено
помоћу курира и биће стављен преко Центра за везу на распо
ложение горњим личностима, са чијим представницима Центар за
везу има непосредан додир...“ы
Сви консултовани извори указују да je „Равна гора“ била централни четнички лист са директивним и инструктивним функцијама, чији су ставовн били обавезни за све војнополитичке институције четничког покрета. То се подвлачи и у писму Д раж е Михаиловића упућеном Драгиши Васићу 16. јануара 1944, у коме се
59 Радивоје Цветићанин и Сава Даутовић: Књижевна десница, Ривалства у
и/табу четника, 26. наставак. - „Политика“, 5. VII '1983.
“ АВИИ, ЧА, 105-33/7.
61 Архив Србије, Збирка о ИОР-у, корпуси ДМ, кут. 12.
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наглаш ава да „Равна гора“ треба да буде „лист директиве“ уз напомену да je „наређено да никну листови свуда по корпусима“ и
да „колико стиже Врховна команда даје упутства“.
По стварању Југословенске демократске народне заједнице
(ЈД Н З) на Народном (Светосавском) четничком конгресу, 25-28.
јануара 1944, у Београду je покренут т е х „Глас Београда“ као орган
ЈДН З, што je назначено у поднаслову самог листа. Први број je
штампам 15. маја 1944, а изашло je 11 бројева, заклучно са 8. октобром 1944. Л ист je штампан на 4 стране новинског ф ормата (40
X 30), а само je видовдански двоброј 4-5 (28. јуна 1944) штампан
на 8 страна. Уредник „Гласа Београда“ био je Александар Ада Павловић, члан Ц ентралног националног комитета. Према ньеговом
сведочењу, сарадници „Гласа Београда“ били су Ж и вко Топаловић,
Адам Прибићевић и други, који су поред њ ега углавном писали
разне чланке и прилоге. Тираж листа у почетку je био 8.000, а
касннје 25.000 примерака. Растурање je организовано преко курира
и на разне друге начине.62
У уводнику првог броја, из пера Ж и в к а Топаловића, представљени су главни задаци и определенна „Гласа Београда“, о чему се
поред осталог каже: „... За то ново доба и нове луде у њему ми
покрећемо Т'лас Београда’, да и данас као и раније то буде у суштини глас народа. Јер за то ново доба и нове луд е ми имамо веру,
несаломљиву и у најтежим искушењима. Н аш а вера извире из старога народнога духа, слободохьубивог и национално дубоко револуционарног, а социјално високо изграђеног, напредног и правичног. Ми смо ту веру сачу в ал и од наших честитих предака, за
њу страдали у старој Југославији, и са њом ушли у данахшьу борбу
до последньаг за уједињено српство у новој и болој Југославији...
Ми већ годинама водимо борбу, неравну и тешку, за б о л и ред ства
ри, за истинску слободу, за праву социјалну правду. Ми смо били
и у овој борби за ослобођење изнад свих партија и партијских комбинација, па према томе и без икаквих политичких спекулација.
Его смо се сви, што демократски и социјално мислимо, ујединили
у борби за национално ослобођење. Одрекли смо се сви свог посебног партијског делагьа и створили заједнички програм. Остали
смо некомпромисни само кад су у питању народне слободе и на
родна права, право на рад, социјално обезбеђење л>уди и жена, једном речју духовни и материјални напредак широких народних маса.
Са истим духом и готовошћу на највеће жртве, ми водимо данашњу
тешку борбу да повратимо слободу нашем народу, да обновимо своју државну независност, да ујединимо све честите Србе, Хрвате и
62
Суђење члановима политичког и војног руководства организације Драже
Михаиловића, Стенографске белешке, Београд, 1945, стр. 92, 94.
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Словенце, у једну заједничку државу или државну заједницу, где
tie сваки бити у својој купи и под својим кровом, слободан да изабере управу какву хоће и васпостави систем који најбоље одговара
широким слојевима. Том великом народном циљу служиће Т л а с
Београда’“.63
Централни национални комитет као извршилац одлука Народног конгреса у оквиру ЈДН З издавао je посебни званични орган
под насловом „Г лас ЈуГославије“, у чијем je поднаслову наведено
да je службени орган ЦН К. Taj лист мањег ф ормата (30 х 20) покренут je 10. јула 1944. на основу члана 23. Статута ЈДН З донесеног
30. јуна исте године. Л ист je објавио тај Статут у првом броју.64
Ш тампан je на 4 стране и сем Статута није објављен ниједан
други прилог. Није познато да ли je и колико још бројева „Гласа
Југославије“ објављено, али није искључено и да je то једини
објављени број. У „Гласу Београда“ број 8, од 1. септембра 1944,
међу „приказании“ листовима (у напису „Преглед наш е штампе“)
помиње се и „Глас Југославије“, с напоменом да као службени
орган Ц Н К доноси Статут обавезан за све организације ЈДНЗ.
У ређивањ е тог листа било je у надлеж ности И зврш ног одбора
Ц Н К , који je вршио све дужности Ц Н К када овај није био на
окупу, а пре света у надлеж ности секретара И зврш ног одбора
Ц Н К др Ђуре Ђуровића, једног од идеолога и организатора чет
ничке штампе и пропаганде.
Стална преокупација четничког руководства било je и издавање
посебног листа који би обрађивао равногорске погледе и стремљења у вези решавања срнског питања у констелацији нових односа
који ће се устројити према равногорској визији након повлачења
окупатора. О таквом листу говори се у заједничком писму Драгиш е
Васића и Стевана Мољевића Д. Михаиловићу, од 12. фебруара 1944,
у коме се између осталог каже: „Покренуће се један неслужбени
српски лист, који ће се звати Уједињено српство и који ће заступати
интересе српске федеративне јединице и целог српског народа“.65
Убрзо затим, 2. априла 1944. штампан je први број „Уједињент
српства ". Уређивање листа поверено je секретару Ц Н К Ђури Ђуровићу. Према досадашњим сазнањима штампана су 4 броја, закључно
са 31. јулом исте године. Није познато да ли je после тога објављен
још који број. Л ист je био мањег ф ормата (30 * 20), солидне тех
ничке израде. Излазио je углавном месечно, са извесним одступаньима, на 10 до 12 страница. У заглављу, као и у већини четничких
63 Глас Београда, 15. V '1944, бр. 1.
“

АВИИ, ЧА, 13-19/3-1.

® Исто, 13-42/1-1.
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листова, као место издања фигурира одредница „Слободне српске
планине“, са датумом изласка, бројем и годиштем листа.
Наслов листа и опширан уводник „За наше уједињење и наше
јединство“ (који je објављен у првом броју) сугеришу концепцију и
задатке листа. Они су посебно наглашени у заюъучном делу уводника,
у коме се каже: „Наш спас у садашњости, наш напредак, наша срећа
и наше благостање у будућности зависе од нашег српског уједињења
и нашег српског јединств а, политичког, духовног, моралног, заснованог на слободи и правди, тим вечним темељима сваке солидне
људске заједнице. Томе идеалу српског уједињења и српског jeдинства служиће овај лист из слободних српских планина“.66
Ч ланке за лист писао je најчешће уредник Ђ. Ђуровић, као и
други виђенији четнички идеолози и прваци, којима je између осталих био и задатак да сарађују у четничкој централној и другој штампи. Дужност им je била и да je растурају, што се в иди из упозорења
поновљеног више пута у „Уједињеном српству“: „Дужност je свих
ф ункционера наше организације, војних и политичких, да шире
нашу штампу“. У истом упозорењу наглашено je да je „Уједињено
српство“ један од централних четничких органа у коме се „расправљају начелна питања и третирају идеолошки проблеми српске заједнице“.67 Функционерима и присталицама четничке организације
налагано je редовно читање „Уједињеног српства“, јер „само обавештени и идеолошки изграђени људи могу дати пуну меру у овој
тешкој али часној борби коју води српски народ за свој опстанак
и своју слободу“. Уредништво и други надлежни органи за про
паганду настојали су да се „Уједињено српство“, као и други ли
стови, што више распростире и чита. Неколико сачуваних докумената из међусобне преписке надлежних команди и органа илуструју
како се вршила дистрибуција и коришћење листа. У пропратном
писму председнику М есног равногорског одбора Матаруге, уз прилож ене примерке „Уједињеног српства“, наложено je да се они
одмах разделе свим члановима Равногорског одбора дотичне
општине, као и виђенијим грађанима „с тим да се стави до знања
да сваки по прочитању да даље свим лицима национално исправним
на читање тако да сваки грађанин има новине прочитати“.68 У извештају команданта Качерске бригаде, од 10. маја 1944, командант
Рудничког корпуса обавештен je да je бригада примила 100 при
м е р а м „Уједињеног српства“.69 Командант 1. шумадијског корпуса,
9. јуна исте године, известио je свог надређеног, команданта Шума66 Исто, 107-4/4.
61 Уједињено српство, 20. V 1944, бр. 2.
68 АВИИ, ЧА, 113-48/8.
69 Исто, 109-38/5.
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дијске групе корпуса, да je примио око 120 примерака истог листа
и „разаслао юс равномерно јединицама, срезовима и среским на»
родним одборима“.70
Колика je пажњ а посвећивана дистрибуцији четничке штампе,
укључујући и „Уједињено српство“, говори и упозорење које je под
насловом „Пажњ а војним поштама“ неколико пута поновљено у
„Уједињеном српству“: „Пропагандни материјал који се шаље
поштом мора се без задржавања отпремити оној команди којој je
упућен. Примећено je да се тако не поступа. У неким поштама
вршена су препакивања ’Уједињеног српства’, у неким су одвађивани бројеви за локалне потребе, а у неким поштама су пакета овог
листа просто нестали. Овај крајње несавестан рад јесте најобичније
саботирање које се мора сузбити најенергичнијим мерама. Дужност
je надлежних територијалних команданата (среских и окружних)
и команданата корпуса, да све учине да се поштанска служба на
њиховој територији беспрекорно обавља. И први и други број ’Уједињ еног српства’ доставлен je свим корпусима“.71
По формирању Нациопалног радничког покрета Равна гора
(НАРАП) под вођством Љубомира Митића, једне од главних лично
сти бившег „Југораса“, јула 1943, покренут je решењем врховног
вођства НА РА П-а лист „Глас равногорског радничког покрета“ као
његов орган. Први број штампан je на годишњицу ствараньа НАРАП-а, 6. јула 1944, нумерисан ради камуфлаже бројем 22 у серији
II годишта. Задатак листа, као што се из више објављених прилога
види, био je да доприноси „окупљању свих радника и намештеника
ма где били упослени, под равногорску заставу, и њиховом укључивању у Равногорски Народни Покрет“, да би „равногорском
идеологијом задојени радници постали одлични активни борци у
батаљонима и бригадама Југословенске војске у отацбини, те корисни сарадници и у свим другим равногорским установама“.72
„Глас равногорског радничког покрета“ штампан je на осам
страна (тростубачног слога) мањег формата (30 * 20), углавном
солидније техничке израде. У заглављу листа, поред одреднице
. 70 Исто, 33-57/1.
71 Исто, 13-48/8.
11 Исто, 14-32/1. У „Равногорској застаии“, органу Златиборског четничког
корпуса, објављена je белешка о изласку овог листа, у којој се, између осталог,
каже: „Равногорски раднички покрет развија живу акцију за равногорску идеологију и то како путем састанака тако и преко своје штампе. Скоро je изашао из
штампе 22. број „Гласа равногорског радничког покрета“, који одлучно заступа
чистоту равногорске идеологије и изражава решеност радничких маса да у народној
борби издрже до коначне победе. Осим тога, наши равногорски радници издају
недељно свој Билтен, као информативну службу равногорског радничког покрета.
Препоручујемо нашим пријатед>има и присталицама да редовно прате штампу националног радничког покрета“ („Равногорска застава“, 15. август 1944, бр. 1).
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„Слободне српске планине“ као место издања, унет je и податак
да ће лист излазити два пута месечно. У првом броју занимљиво
je „Упозорење нашим сарадницима“ штампано у рубрици „Кроника“, које у целини гласи: „Редакција Т ласа равногорског радничког
покрета’ преселила се до ’зграде’ штампарије листа: Голија планина,
кота 713, стан земуница 42 и на ту адресу треба слати рукописе
за лист. Сарадња наших пријатеља по свим актуелним проблемима
из области радничке заштите и социјалне политике биће радо прихватана. Поједини корпуси могу своје саставе за лист упућивати и
преко Горског штаба бр. 18, одакле ће без задржавања бити одаслан
у стан редакције листа“.73
У оквиру НА РА П-а био je формиран Ш таб наци он ал не рад
ничке пропаганде с цшъем „да се очува идеолошка чистота покрета
и сузбије појачана пропаганда националних теж њ и“. Према белешци из августа 1944, Штаб je већ био отпочео рад када га je
посетило вођство НАРАП-а и дало директиве за рад. У поменутој
белешци поводом формирањ а Ш таба пропаганде забележено je и
следеће: „Надамо се да ће сви наши пријатељи и симпатизери свесрдно помоћи рад овог пропагандног тела, за којим се давно
осећала потреба. Обласна вођства НАРАП-а дужна су редовио извештавати Штаб пропаганде о свим појавама на подручју свога делов агь а како би и пропаганда Штаба могла благовремено и пра-'
вилно подешавати своје дужности“.74
У то време вођство НАРАП-а у заједници са Штабом за пропа
ганду одлучило je да промени име листа, односно да уместо „Гласа
равногорског радничког покрета“ убудуће излази лист „Полет“, као
орган Равногорског радничког покрета. Тако je у ствари објављен
само један број „Гласа“ да би га заменио лист са новим именом.
Први, односно 23. број „Полета“ штампан je 2. септембра 1944. У
ствари, лист je продужио нумерацију „Гласа“ (број 22, год. II) и
задржао локацију „Слободне српске планине“. Унеколико je промењено заглавље, с тим што je назив отиснут другачијим слогом на
импровизованом цргежу државне заставе (тробојке), а испод наслова
одштампан je псеудоним уредника „Чика Горан“, и за кога се крило
име правог уредника, Драгана Голуба. Са леве и десне стране назива
листа одштампане су у уоквиреним правоугаоницима пароле: „Боримо
се за слободу и пуну социјалну правду“ и „Дража нас води величини
и слободи“ (претходни „Глас“ je имао само другу паролу). „Полет“
je такође излазио на осам страна, био истог формата, имао двостубични слог и био у техничком погледу сличан свом претходнику.
Други број „Полета“ издат je 20. септембра 1944, а затим вероватно
73 Исто, 104-17/5.
74 Исто, 14-32/1.
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његово излажење престаје јер се четнички покрет већ налазио у
расулу. Према неким непровереним подацима, изгледа да je лист
штампан у штампарији у којој je штампан и „Глас Београда“.75
У међувремену, од преименовања „Гласа“ у „Полет“, покренут je
„Б илт ен“ у издању Информативне службе Равногорског радничког
покрета. И у његовом заглављу отиснут je псеудоним уредника „Чика
Г оран“, алиас Драган Г олуб, као и пребивалиште редакције: „Сло
бодне српске планине“. На насловној страни извучен je садржај листа.
У техничком погледу „Билтен“ заостаје за претходним листов има, јер
je по свој прилици умножаван на гештетнеру. У првом броју, који
je изашао 4. августа 1944, вођство НАРАП-а објаснило je циљ његовог
издав ања: „Ради лакшег и бржег обавештавања наших чланова по
свим питањима унутрашње организације нашега покрета, као и о догађајима који имају значаја у нашој борби за васкрс и слободу драге
нам отацбине, вођство „Haparia“ одлучило je да сваке недеље издаје
Билтен - као информативну службу Равногорског радничког покрета.
Издав аньем овог првог броја ’Билтена’ испуњава се ова пажња вредна
одлука нашега вођства“.76 Д а je овај лист испуњавао основ ну намену
обавештавања чланова НАРАП-а о најважнијим догађајима, говори
и податак да je у оквиру рубрике „Наша штампа“ штампано обавештење о промени наслова „Гласа“ у „Полет“ којим су истовремено
позвани „сви способни да својом сарадњом помогну овај наш лист“.
Није нам познато да ли je сем овог првог броја објавлен joui који
број „Билтена“. Реално би било претпоставити да je издат бар још
један број, с обзиром да су после његовог покретања, септембра месеца 1944. године објавлена два броја „Полета“.
Н а стварање Националног радничког покрета (НАРАП) и покретагье његове штампе негативно je реаговала Социјалистичка
странка, односно њен председник др Ж и в к о Топаловић, који je
иначе био истакнута ф игура у равногорском покрету. У изјави коју
je објавио „Глас Београда“ у 9. броју од 10. септембра 1944, под
насловом „Радницима и осталој иашој јавности“, у тачки 4. он каже:
„Ми социјалисти немамо никакве везе са оснивањем ’Националних
радничких синдиката (’Н А РА П А ’) као и са издавањем листа Т л а с
равногорског радничког покрета’ и листа ’П олет’ сада под окупацијом док зем ла још није сасвим ослобођена, јер сматрамо: да ће
само по ослобођењу, у слободној и демократској држави, радници
моћи без икаквих сметњи и ограниченна сами да организују свој
слободни раднички покрет, политички и синдикални; најзад и
уређују своје социјалне установе, да издају своју штампу итд.“.77
75 Исто, 15-53/4.
76 Исто, 14-32/1.
77 Глас Београда, 1. IX 1944, бр. 9.
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Међутим, у другом напису „Раднички покрет Равне горе“ који
je објављен у часопису „Препород“, у коме се иначе позитивно оце
н к е стварање НАРАП-а, о његовој штампи се каже: „Национални
раднички покрет Равне горе има и своју равногорску штампу, намењену искључиво третирању радничких питања. На овај начин он
je у могућности да у пуној мери претресе све социјалне проблеме,
кристалише погледе на њих и припреми план социјалне реформе
наш е Отацбине“.78
Пропагандно одељење Врховне команде покренуло je и часопис
под називом „Препород“, чији je први број објављен новембра 1944.
Појаву листа промовисале су „Војничке новине“ у рубрици „Преглед штампе“, приказом ньегове садржине и техничке опремљености. О томе се у приказу каже: „Пропаганда ВК издала je крајем
прошле године први број повременог часописа ’Препород’ који
представља збирку одабраних чланака. У уводнику ’Нови људи’ констатује се да равногорску револуцију могу на својим леђима носити
и изнети само нови људи, који не мора да буду и млади људи,
али у сваком случају морају бити нови по својим схватањима света
и живота и својим моралним квалификацијама. У осталим чланцима написаним од истакнутих равногорских интелектуалаца и
књижевника са много укуса и разумевања, третирају се актуелни проблеми југословенски и светски. Има и књижевних прилога, као што
je песма у прози ’Легенда’. Техничка опрема je брижљива и представља максимум онога што се под околностима под којима je часо
пис рађен, могло д ата“.79 „Препород“ je штампан на 23 странице,
непознатог тиража, као место изданьа означене су „Слободне југословенске планине“, а у заглављу сем наслова, унети су да'гум, број
и годиште издакьа. Није познато да ли je још који број одштампан,
мада je највероватније да се други број није никада ни појавио.80
Међу централне четничке листове спада свакако и лист „Нова
ЈуГославија“, који у поднаслову слови као „Глас непокорене Југославије“. Л ист je покренут 1. марта 1944. на већем новинском ф о р 
мату (40 X 25), солидније техничке израде. У заглављу су наведени
датум и година, број и седиште издања (I), а испред и иза имена
листа извучене четничке пароле „Дража нас води величини и слободи“ и „Слобода или смрт“. Сачувани су само први и други број
листа, штампани 1. марта, односно 1. јуна 1944. на 6 страна. Није
познато да ли je изашао још који број листа.81
78 АВИИ, ЧА, 14-8/1.
79 Исто, 114-5/3.
80 Исто, 14-8/3.
81 Исто, 114-5/1.
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У издав ању листа „Нова Југославија“ највише су се ангажовали
др Ж и в к о Топаловић и његова супруга Милица Топаловић. Ж и вко
Топаловић je написао и потписао уводнике првом и другом броју:
„Обнова Југославије“ и „Непрекидност живота наше држ аве“, док
je Милица Топаловић вероватно коаутор са Ж . Топаловићем чланка
„Ко су политички комесари“, објављеног у другом броју, који je
иначе потписан иницијалима М. Ж . Т. Поред тога, у првом броју
„Нове Југославије“ je започето, а у другом настављено објављивање
стенографских бележака докумената и материјала усвојених на
Светосавском конгресу, одржаном у селу Ба, 25-28. јануара 1944.
У Београду je 6. септембра 1944, у част рођендана краља Петра
П,покренут лист „Одјек Равне Горе“. Штампан je на већем новинском
формату (40 X 29) на четири странице. У техничком погледу спада
међу успешнија издања четничке штампе. Њ егово покретање везу je
се за краљев рођендан, што се види из „уводне речи“ у првом броју,
у којој се између осталог каже: „Није случајно што баш данас излазимо пред јавност. То je жеља да, као и цео наш народ, што
свечаније обележимо овај светли наш народни и државни празник.
И то je доказ наше дубоке повезаности с нашим народом и његовим
политичким тежњ ама...“.-42
Према досадашњим сазнањима, објављен je само први број „Одјека Равне горе“. Није познато да ли je изашао још који број, али
с обзиром на ситуацију у којој се у јесен 1944. године четнички
покрет налазио, по свој прилици то je био jедини објављени број.
Њ егову садржину углавном чине чланци начелног карактера који
лист због тога сврставају међу централне органе четничке штампе.
Међу насловима чланака, карактеристични су следећи: „Народни дух
и политички поредак“; „I Карађорђе и Милош“; „Српској омладини“;
„Монархичко настројење српског народа“; „Реформа васпитања“. Ни
један од тих прилога није потписан, тако да није познато ко су били
аутори и сарадници листа, а као ни чланови уредништва.
Команда Војводине, која je развијала четничку актив ноет у Војводини, неговала je такође писану пропагандну реч, настојећи да
путем штампе популарише равногорске идеје у тој области. Н а том
послу нарочито се ангажовало Пропагандно одељење при Команди
Војводине, у чијој се надлежности налазило издавање листова, умнож авањ е летака, прогласа, брошура и другог пропагандног мате
р и а л а. Н а чело Одељења наредбом команданта Војводине, од 28.
јуна 1944, био je поставлен Богдан Бојкић, а на службу у истом
Одељењу били су одређени: др Бранко Мрвош и проф. Спаса Благојевић „са три омладинца која ће им ставити на расположение командант Омладинске бригаде од омладинаца који се неће употре82 Одјек Равне Горе, б. IX 1944, бр. 1.

79

бити у акцији...“.83 Централни четнички лист који je излазио у Bojводини покренут je под називом „Војводина Њ егову централ ну
припадност прецизира и поднаслов којим се наглашава да je у питању „Орган Команде Војводине Југословенске војске у отацбини“.
Поред датума и године, у заглављу су одштампани број и годиште
издања (I), а у празнинама са леве и десне стране назива пароле
„Слободне југословенске планине“ и „За владу народа“, које су понављане у сваком броју све до гашења листа. Први број „Војводине“
изашао je 1. маја 1944, на четири стране новинског ф ормата (40
X 28) солидне техничке израде. Објављено je пет бројева. Последњи,
пети број изашао je 15. септембра 1944.
У у воднику првог броја под насловом „Прва реч“ читалац се
упознаје да je Војводина „ступила у редове бораца Југословенске
војске у отацбини“ и повезала се са равногорцима, духовним саборцима „који су заметли искру и постали жариште, не само нашег
народног отпора против непријатеља, него наш ег народног и
држ авног препорода“. Подржавајући равногорски покрет и одлуке
Народног (Светосавског) конгреса, уводничари се заветују да ће
се борити „за духовни и морални препород“ јавног живота и да
ће се „у овом и оваквом колу људи и схватања борити свим својим
физичким и духовним снагама“.84 Објављени бројеви „Војводине“
изражавају определенна прокламована тим уводником.
Међу централним четничким издањима налази се и лист
„И ст ок“, глас југословенских муслимана, како je назначено у његовом поднаслову. У редник je био М устафа Мулалић, потпредседник Ц ентралиог националн ог ком итета. Л и ст je покренут у
лето 1944. године. П рви број нумерисан je бројем 7 ради кам уф л аж е, а укупно je изаш ло четири или пет бројева. П оред
ноднаслива, у заглашьу листа наведени. су датум и година, број
годиш та (I) (назив je на арапском, а као место издањ а наведене
су „С лободне југословен ске п ланине“). Л и ст je био м ањ ег ф о р 
мата (30 X 20), двостубачног ћириличног слога, задовољавајуће тех
ничке израде.85
83 АВИИ, ЧА, 113-16/5.
и Исто, 113-11/5. О издавању „Војиодине“ у једном писму, уггућеном др Стевану
Мољевићу од стране Пропагандног одељења штаба Команде Војводине, 25. маја
1944, између осталог, каже се: „Иначе, ми смо у великом послу. После много мука,
ево, дошли смо до првог броја нашег гласника „Војводине“, који Вам шаљемо у
50 примерака. Осећамо да су очи свију Вас сада уперене на нас. Трудимо се да
осветлимо образ. Истина je, да се прасе не гоји пред Божић, али, чини нам се,
да ће нам поред нознавања ствари и добре волье, и срећа притећи у помоћ, јер
последи,их дана све више пристижу и средства и л>уди...“ (исто, 113-13/5).
85
У истраживањима дошли смо до „Истока“ бр, 10, од 5. јула 1944, који се
чува у Архиву Војноисторијског института, ЧА, 13-16/3.
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Према исказу уредника М устафе Мулалића, улога листа била
je „да одвраћа муслимане од окупатора и устатпа и да их позива
да се идеолошки боре против комунизма“.86 Као уредник, Мул али ћ
je написао више чланака у којима je популарисао четничку идеологију и агитовао за приступање муслимана тој организации.
Сачуван je само број 10 (односно стварни број 3, имајући у виду
да je лист покренут под камуфлираним бројем 7), од 5, јула 1944,
тако да није могуће прецизније одредити садржину објављених бројева. Оцену о садржини „Истока“ објавио je „Глас Београда“ бр.
8, од 1. септембра 1944. у рубрици „Преглед наше штампе“, која
гласи: „Исток“ глас југословенских муслимана у сваком свом броју
расправља исцрпно и документовано онај теж ак проблем Југославије који леж и у решењу положаја Босне и Херцеговине у будућој
Југославији. Доследио у сваком броју, лист заступа мишљење да
се муслимани кроз своју верску организацију имају везати са својом
крвном браћом Србима и да са Хрватском немају никакве везе“.87

2. Бртадна, корпусна и гишампа равноюрских одбора
а)
Билтени, Поред централног листа „Слобода или смрт“ који
je издавав 1941. године, Упутством бр. 3, од 7. новембра исте го
дине, налож ено je да свака четничка бригада издаје билтен „Видовдан“ у коме ће се штампа™ вести за последња 24 часа, као и
да се тај билтен растура у народу у што више примерака. Н а основу
тог, као и Упутства бр. 5, од 15. фебруара 1942, којим je поновљено
наређење за оне који нису почели да издају „Видовдан“ (да то одмах
учине), већ 1941. године више четничких бригада отпочело je ca
штампањем тог билтена. Према досадашњим сазнагьима, ретка je
била четничка бригада, поготову крупнија формација, да није из
давала „Видовдан“, макар то било и у каснијем периоду, тако да
се мож е констатовати да je у четворогодишгьем периоду четничке
делатности само у Србији излазило десетине „Видовдана“, неодређеног али свакако великог тиража. Врло je тешко доћи до свих
тих наслова, јер су неке јединице издале свега по један или неколико бројева, који најчешће нису ни сачувани, а за неке који
су сачувани теш ко je утврдити ко их je, када и где издавао, jep
због конспирације, ти билтени, као и остали четнички листови,
најчешће нису садржавали ни основне елементе за ближе одређење
њиховог порекла. У прегледу четничке штампе који je објавила
„Равна гора“ у последнем броју од 15. августа 1944. помшье се
86 Суђење члановима политичког и војног руководства организације Драже
Михаиловића, стр. 89.
87 Глас Београда, 1. IX 1944. бр. 8.
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девет наслова „Видовдана“, међу којима су: „Видовдан“ (тимочки),
„Видовдан“ (романијски), „Видовдан“ (далматински), „Видовдан“
(жички), „Видовдан“ (херцеговачки), „Видовдан“ (опленачки и
орешачки) и „Видовдан“ (војвођански).88
У нашим истраживањима дошли смо до података да je „Видов
дан“ излазио као орган Шумадијске групе корпуса, односно обласни
орган Шумадије. Под уредништвом Слободана Небојшића, билтен
je умножаван на гештетнеру на 1-2 листа (2-4 странице) недељом
и четвртком. Сачувани су бројеви из 1944. године, и то: бр. 124
(16. март 1944), 127 (26. март), 129 (1. април, ванредно издатье),
134 (20. април), 136 (27. април), као и бројеви 149, 158, 159, 170,
172, 174, 175 са одговарајућим датумом. Билтен je доносио углавном
вести међународних радио-станица и имао je устаљене рубрике, на
пример: „Преглед важнијих догађаја“, „Вести са бојишта“, „Балкан
на дневном реду“, „Последњи минут“. С обзиром на високу нумерацију реално je претпоставити да je билтен издаван 1943, па и
1942. године.
Штаб 1. шумадијског корпуса издавао je такође „Видовдан“ три
пута недељно. Сачувано je 13 бројева из маја-септембра 1944. го
дине. Билтен, који je био без нумерације, умножен на гештетнеру
на 1 листу (2 странице), доносио je углавном вести о стању на
фронтовима.
Према сачуваном примерку „Видовдана“ бр. 2, од 20. јануара
1943, који je издавао Јаворски четнички корпус да се закључити
да je тај корпус издавао „Видовдан“и 1942. године. То се потврђује
на основу другог годишта к oje je наведено у заглављу сачуваног
примерка из 1943. године, што значи да су бројеви из 1942. излазили
у серији првог годишта. Сачувани примерак „Видовдана“ je ум
нож ен на гештетнеру па два листа (4 странице); у њсму јс објављена и порука читаоцима, у којој се каже: „Читајте и ширите овај
наш народни лист. Н ека га ни ко на задржава већ к ада прочита
нека га да другоме. Трудите се да често заједно читате, а после
поразговарајте о ономе што сте прочитали“.89
Први број „Видовдана“ у издаььу Рудничког четничког корпуса
издат je 18. марта 1944, а већ 3. августа умножен je 28. број. Сачува
но je 15 бројева билтена. У множавањ е je вршено на гештетнеру
на 11 страница. Према допису од 5. априла 1944, Штаб Рудничког
корпуса je доставио четврти број „Видовдана“ команди Качарске
бригаде с налогом „да га одмах разделе коме треба, јер кроз два
дана следује и следећи број, па да се не би сустигли“ .90 Ради еф и88 Равна Гора, 15. VIII 1944, бр. 15.
89 АВИИ, ЧА, 105-1/1.
90 Исто, 109-19/5.
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каснијег растурања „Видовдана“ и ширења четничке пропаганде,
Штаб Рудничког корпуса упутио je 22. априда 1944. наређење ко
мандантима бригада батаљона, срезова и седа, у коме je захтевао
да се на најпрометнијим местам а у сваком селу поставе табле (1
X 60) и на гьима излепе „Видовдани“ и леци „одмах по пријему“.
„Видовдани“ би на табли стајали до изласка следећег броја кад ће
се заменити, док би се леци скидали после 10 дана да би се излепили нови. Рок за извршење наређења био je 1. мај, а била je предвиђена и специјална контрола. Посебно je наглашено да се осигура
да „неко не цепа летке и те третирати као комунистичке присталице
и издајнике“.91 О издавању „Видовдана“ командант Рудничког кор
пуса известио je 26. јула '1944. Врховну команду, наводећи следеће:
„Листови ’Видовдан’ и леци издају се у још већем броју. Послали
смо новац за штампарију и добићемо je за који дан. Хартије имам
у довољној количини, те ћемо целокупни посао на писменом обавештавању народа увећати. Ставио ми се на расположение новинар
Самарпић из Београда. Молим ако располажете каквим подацима
о његовој исправности да будемо обавештени“.92 У прилогу тог извештаја Врховној команди достављани су примерци листова и ле
така које je издавало пропагандно одељење овога корпуса.
Пропагандно одељење 2. равногорског корпуса издавало je такође „Видовдан“ који je више од годину дана уређивао Петар Љ .
Валић. У писму команданту корпуса, 16. септембра 1943, он о томе
између осталог каже: „Моја амбиција кад сам пошао у четнике била
je да дам један лист који lie од свог скромног почетка да се развије
91 Исто, 109-31/5. Сачупано je и наређење команданта Качерске бригаде, од
28. маја 1944, издато на основу поменуте наредбе команданта Рудничког корпуса
у вези дистрибуције „Бидовдана“, у коме се каже: „Приметно сам да се у појединим
селима добивени леци и ’Видовдан’ не раздају грађанству како треба те да би
цело грађанство било са истима упознато и да би се бохье ширила пропаганда,
морал и наш покрет. Да би се у буду he спречила свака злоупотреба око растурања
ових летака и ’Видовдана’ и да би народ видео моралне користи од истих, то
најстрожије: Наређујем: 1) Да се убудуће сви примљени леци, ’Видовдан’ и све
остало што служи за обавештај, пропаганду и подизанье морала код народа раздаје
грађанству у сваком делу села и засеока тако да би сви грађни исте могли прочитати
и са истима се упознати; 2) На више места у селу на видним местима као: кафанама,
школама, дућанима, задругама и већим раскршћима на нуту да се излепљују ови
леци на увид и читање, али то само где je народу приступачно, но с тим да ко
манданти села, четовође, командири страже и стражари обрате највећу пажњу да
неко ове летке не скида и цепа; 3) Ако се примети да неко намерно скида ове
летке дању или ноћу, било комунисти или ко други, онда ће команданти села
постављати тајне заседе у близини излешьених летака да исте пазе ко их скида,
па таква лица хватати или убијати уколико се не могу ухватити“. И ово наређење
упућено je команданту Среза, командантима батаљона, командиру Штабне чете и
свим командантима села (АВИИ, 109-42/5).
92 36. НОР, т. XIV, КЊ. 3, Београд 1983, стр. 864.
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до општег четничког листа, ’Видовдан’ je данас заиста j едини четнички лист који редовно излази 3 пута недељно и с те стране je
нешто постигнуто. Међутим, дефектан гештетнер и рђава расподела
бројева (већином остају у једном батаљону, а и тамо тру ну у очекивању да их неко однесе даље) о чему истом поштом пишем г. Чековићу, чине да није постигнут ни онај број примерака ни она хитна
достав а, који би од i-ьега начинили најчитанији наш подземни лист.
Питанье штампарије која би могла да реши ова два проблема join
увек je магловито и нерешено. Исто тако, данас je нереш ено и
питање доставе листа Београду, пошто ja узалуд већ два месеца
покушавам да добијем једног жандара, поштара или уопште униформисано лице, к oje би извесне примерке ’Видовдана’ могло да
достави г. Виби у Београд а да не рескира да буде претресано.
Н о, поред сијасет обећања, ja још нисам ycrieo да добијем тог ж ан 
дара из Српске државне страже која тобож сарађује са нама. Обра
тно сам се и капетану у Прељини и г. Чековићу али никаквог
одзива“.93
Љ убићка четничка бригада као саставни део 2. равногорског
корпуса издавала je такође билтен под називом „Видовдан“. Сачувана су три примерка из 1943. године нумерисана бројевима 102, 113
и 116. У поднаслову je наведено да je „Видовдан“ орган Љ убићке
бригаде и да излази три пута недељно под уредништвом Слободана
Небојшића. Билтен je умножаван на гештетнеру од 1 до 4 странице,
а доносио je углавном вести са бојишта.
Током 1943. године, а можда и раније, „Видовдан“ je издавала
команда 1. жичке бригаде. Умножаван je на гештетнеру на једном
листу (2 стране), а у изузетним случајевима и на повећаном броју
страна, на пример видовдански број из 1943. године на 8 страна
или божићни (1944) који je и мао чак 20. Према нашој евиденцији,
сачувано je 37 брцјева тог „Видовдана“, који није нумерисан по
бројевима и годиштима.
Такође, и 2. жичка бригада издавала je „Видовдан“ који je по
ф орми и техници био сличан претходном. Сачувана су свега два
примерка овог ненумерисаног билтена, од 27. новембра и 18. децембра 1943. и три броја из фебруара 1944. године.
Сачувано je и око 20 бројева „Видовдана“ који je излазио у рејону Гледићких планина, али нисмо успели да утврдимо која га je
четничка бригада или корпус издавала. У његовом поднаслову извучене су „Слободне Гледићке планине“, а наведени су и датум,
година излаженьа и годиште. Сачувани примерци су из 1944. године
без нумерације са ознаком III годишта, из чега се може закључити
да je билтен покренут 1942. године. У пределу Гледићких планина
93 АВИИ, ЧА, 104-2/3.

илегално je деловао штаб „команде Србије“ са Мирославом Трифуновићем „Дроњом“ на челу, па je могуће да je „Видовдан“ из
давала ова Команда.94
„Видовдан“ je издавала и 1. беличка бригада, која je деловала
у саставу Варваринског корпуса, о чему сведочи сачувани примерак
од 6. новембра 1943.95 Велика je вероватноћа да су и Варварински
корпус, као и а е го в е бригаде Темнићка и 2. беличка, издавали „Ви
довдан“ али нисмо успели да дођемо до поузданих података.
Као што je већ поменуто, током 1943. године а по свој прилици
и раније, „Видовдан“ je издавало и Пропагандою (И нформативно)
одељење М лавског четничког корпуса (Горички штаб 69). О томе
говоре и две наредбе И нф ормативног одељења М лавског корпуса,
од 1. новембра исте године, којима се налаже да се лист „Видовдан“
уместо недељно издаје свакодневно на једној или две стране у форми билтена „тако да се у i-ьему региструју догађаји на сјзронтовима
и све актуелне вести, уносећи у закључку истог потребну пропа
гандну мисао“. Израђен je и нацрт заглавља листа који je симболички престављао смернице четничког покрета. Предвиђено je да
„Видовдан“ излази у тиражу од 3.000 примерака и да га уређује
Стефан Србаков - чика Стева.% Према наређењу команданта Млав
ског корпуса од 15. септембра 1943, које сс тсмсљило на наређењу
Врховне команде, Пропагандном одељењу je препоручено да убудуће у „Видовдану“, као у „Горњаку“, у в еде посебну рубрику „Наши
нови Обилићн“, у оквиру које lie се „износити имена храбро палих
бораца, наших војника као и дела која су учинили, а исто тако и
имена и дела живих бораца који се нарочито истакну“.97
Издавање билтена под називом „Видовдан“, као што je поменуто,
практиковали су и Крајински и Тимочки четнички корпуси, разрађујући смернице о њиховом уређивању, прикупљању вести и сл.
То се најпотпуније види из цитираног расписа команданта Тимочког корпуса од 29, октобра 1943. упућеног подређеним јединицама.
Команда Космајског четничког корпуса о дм ах после формирањ а
корпуса као самосталне јединице (поделом Опленачког корпуса на
два дела, јуна 1943) предузела je мере да у оквиру корпусне про
паганде штампа „Видовдан“ за обавештавање јавности о најновијим
догађајима у свету и код нас. У томе je убрзо и успела што се
w Исто, 105-23/2; 24/2; 25/2; 26/2; 29/2; 32/2; 34/2; 37/2; 38/2; 40/2; 41/2; 42; 43/2;
5/3; 6/3; 7/3.
95 Исто, 110-33/5.
96 Исто, 111-42/6; 43/6.
97 Исто, 111-12/6. У белешци на t o n ! и с т о м документу, датираној са 22. IX
1943, наведено je да je постушьено по предњем наређењу, тј. да су штампана имена
четничких иалих бораца.
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в иди из извештаја команданта Корпуса Дражи Михаилов ићу 5. септембра 1943, у коме се између осталог каже: „После великих
теш коћа успео сак? да издајем билтен ’Видовдан’, Бригаде то нису
у могућности јер немају пресе и машине па ja то чиним из штаба
Корпуса за бригаде. Билтен излази два пута недељно и добро je
примхьен код народа“.98
Корпус Горске гарде краља Петра II у оквиру пропагандне ак
тивности такође je издавао „Видовдан“ али о томе немамо прецизнијих података. Билтен „Видовдан" издавали су и Орашачки и Опленачки срески равногорски одбори, о чему сведоче три сачувана броја од 1. фебруара, 15. и 31. јула 1944. Примерци од 1. фебруара и
15, јула представљају ванредне бројеве 1 и 3, а „Видовдан“ од 31.
јула нумерисан je бројем 392. У поднаслову je наведено да je „Ви
довдан“ глас среских равногорских народних одбора Орешачког и
Опленачког среза и да излази свакога дана. Taj „Видовдан“, који
je издавал на једном листу (2 стране), покренут je вероватно 1943.
године, будући да сачувани бројеви из 1944. носе нумерацију другог
(II) годишта. Сачувано je и писмо председника Среског равногор
ског одбора Орашачког среза од 21. јуна 1944. којим се умољава
Стеван Мољевић да посредује код Д раж е Михаиловића да напише
чланак за њихов „Видовдан“: „Најлепше Вас молим издејствујте код
Ч т о да он лично напише један краћи чланак за наш лист ’Ви
довдан’, где би био уводник, а треб ало би да буде упућен Орашчанима и Аранђеловчанима посебно, да не изневере нашу историју и
своје славне претке који су са Карађорђем дигли први устанак, Taj
чланак био би неопходно потребан за њих, јер су још увек неодлучни и поводљиви, а верујем да би био добро примљен и имао
би одјека“.99
Према цитираном Упутству бр. 3 од 7. новембра 1941, дневни
билтен „Видовдан“ издавала je и Врховна команда и са цеш ралним
листовима „Слобода или смрт“ и „Равна гора“, као и другим пропагандним материјалом, доставляла четничким јединицама. У под
наслову билтена наведено je да je то „Орган Југословенске војске
у отацбини“. Сачувани бројеви 28, 29 и 30 су из 1944. године,
одштампани су на штампарској машини на два листа (4 странице)
у серији III годишта издања.
Команда Београда издавала je такође „Видовдан“ два пута недељно у 300 примерака до јесени 1942. године, а његов уредник
je био др Војислав Андрић све до повлачења из Београда. И други
корпуси, на пример Златиборски, Косовски итд., издавали су тај
билтен, али о томе немамо детаљнијих података. Равногорски одбор
* АС, 36. о НОР-у, ВК, ДМ, кут. IX, ВК „ДМ“ 21.
* АВИИ, ЧА, 104-35/4.

за Посавски срез издавао je „Видовдан“ током 1944. године. Сачуван
je број 2 од 12. јула исте године, умножен на гештетнеру на 8
страна. Како се у њему наглашава, тај „Видовдан“ je излазио повремено, по потреби, а за све што се на ньега односи, имало се
„обраћати команданту среза посавског“.100
„Видовдан“ je имао функцију да као дневни или повремени билтен информиш е о најбитнијим догађајима, међународним и унутрашњим, на основу радио-вести савезничких радио-станица, укључујући и четничке радио-станице у земљи, сукцесивно како су
успостављане. У већини, „Видовдани“ су били билтени који се по
строжим критеријима не могу уврстити међу штампу, мада с обзиром на услове и сврху којој су служили, они углавном припадају
жанру штампе. То тим пре, што су неки од њих били технички
уређивани и третирани као остала четничка штампа. Већина њих
била je датирана, нумерисана и носила слична обележја која je
имала тадашња четничка штампа, тако да се и по томе могу третирати као једна врста четничке штампе.
Поједине четничке јединице штампале су билтене сличне „Видовдану“, али под другим називом. Пропагандни штаб Церско-Мајевичке
групе јуришних корпуса издавао je „Шумске вести“, које су уређивали
Јанко 'Гуфегцић и Србољуб Борић. Према досадашњим сазнањима,
објављено je седам бројева билтена, јуна-јула 1944. године. Умножаван je на гештетнеру на једној до две странице.
Штаб 4. групе јуришних .корпуса издавао je билтен под називом
„Вести“, умножаван на гештетнеру на једној до две странице. П ре
ма досадашњим сазнањима, током јуна-јула 1944. године објављено
je 11 бројева билтена.
б)
Л истови. Поред „Видовдана“ и сличних билтена, већина четничких јединица, издавала je већи број листова са свим атрибутима
праве штампе у којима су, поред вести и информација, објављивани
многи четнички официјелни документи, аналитички и студијски
чланци, коментари, кньижевни прилози и други написи, чији je
основни циљ био афирмација равногорског покрета као војног и
политичког ф актора, ослободиоца и препородитеља држ аве и
друштва, чувара државног континуитета и овлашћеног представника краљевске владе у земљи, националног заштитника, заточника
вере, обичаја, традиција, непомирљивог противника „комуниста-неверника“, „отпадника и узурпатора“.
Ц ерска четничка бригада (касније Церско-мајевичка група кор
пуса) издавала je „Глас Ц ера“, као свој информативни орган. Л ист
je покренут вероватно 1941. године, што се може заключите на
1(0 Исто, 108-27/5.
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основу нумерације еачуваних примерака из 1942. године. Пошто
су бројеви из 1942. године излазили у серији II годишта, произлази
да су бројеви из претходне 1941, године излазили у i серији.
„Глас Ц ера“ je умножаван на шапирографу на четири странице
форм ата 34 х 20, сем неких изузетака када je излазио на повећаном
броју страна, као што je божићни двоброј 37-38 од 5. јануара 1944.
С обзиром на ш апирографску технику лист спада међу технички
слабија издања четничке штампе. У заглављу наведени су датум и
година издања, број и годиште, а као место издања фигурирају
„Слободне српске планине“. Нумерација листа наставља се у кон
тинуитету као и годишта изданьа. Л ист je по свој прилици излазио
петнаестодневно, са повременим одступањима. Једини сачувани
примерак из 1942. године je број 17, од 15. новембра, а последней
сачувани примерак број 51 од 25. августа 1944. Тај број je отиснут
штампарским слогом (тростубачно) и технички je знатно побољшан
у односу на претходне. Није познаю да ли je после овог датума
изашао још који број листа.
Главни уредник „Гласа Ц ера“ био je књ ижевник Јанко Туфепш ћ. Он je обављао и функцију ш еф а Пропагандног одсека Церско-мајевичке групе корпуса и као уредник потписивао се готово
на сваком броју листа, у почетку под псеудонимом „Дрш ьанин“, а
касније правим именом. Туфегцић je био и аутор бројних чланака
и написа објављиваних у „Гласу Ц ера“, к oje je често потписивао
иницијалима или пуним именом. „Глас Ц ера“ je иначе један од
ређих четничких листова чије су чланке и написе потписивали ау
тори тако да се може видети ко су били сарадници овога листа.
П оред Јанка Туфегџића, аутори неких написа били су: Србољуб
Борић, 3. 'Генк, проф. Срдан Р. Бакајлић, Ж . Мишарац, Борис Рихтершић, кап. Раде С. Степановић, Драгутин Боговац. Међу ауторима
je застушъен и командант Церско-мајевичке групе корпуса мајор
Драгослав С. Рачић. У паређегву објављеном у „Гласу Ц ера“ бр.
20, од 28. јануара 1943, он je код својих подређених инсистирао да
се у свакодневној пропаганди и „просвећиваљу народа“ нарочито
служе листовима „Глас Ц ера“ и „Уљезом“, стављајући им у задатак
да „све што у гьима буде објављено умножавају, преписују и тумаче“.101
101 Исто, 110-5/2. „Глас Цера“ je цоиуларисан и на тај начин што су поједини
његови чланци и прилози ирештампавани у другим четничким листовима. У
брошури Србол,уба Борића: Љотићевишшна, II свеска, од маја 1944. године, стр.
9, лист je читалачкој публици преиоручиван следећим речима: „Читајте и ширите
’Глас Цера’, који je орган групе корпуса мајора Рачића. Наш лист се тражи у
целој зешьи, а добили смо извештај да je и преко границе, у Бугарској, имао великог
успеха. У њему сарађују сви онробани борцм пушке и пера. Уредник je Јанко Туфегцић“. Исто, 110-16/3.
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Церска четничка бригада, односно Церско-мајевичка група кор
пуса, издавала je и хумористички лист „У/ъез“. И овај лист умнож аван je на шапирографу на четири странице магьег формата
(26 X 16) лошије техничке израде. „Уљез“ je покренут 1942. године
и током прве године излажења објављено je 10 бројева. У заглавльу
листа наведени су уобичајени елементи: датум и година излажења,
годиште и број листа, а као место издања означене су „Слободне
српске планине“. Уз извесна одступања, лист je углавном излазио
петнаестодневно. Од објављених 10, сачу ван je само један број из
1942. године, док je из 1943. сачувано седам. Последњи сачувани
примерак из 1943. je број 17 од 6. маја исте године. Вероватно je
лист излазио и 1944, да би се угасио кад и „Глас Ц ера“, августа
1944. Уредник тог хумористичког листа био je такође Јанко Туфегџић, који се у тој функцији и потписује почев од 14. броја. „Уљез“
je био лист хумористичког садржаја са текстовима који нису задовохьавали ни најминималније захтеве хумористичког жанра.
Штаб Поцерске четничке бригаде М ачванског корпуса издавао
je лист „Нова Србија али немамо подробнијих података о околностима његовог излажења. Сачуван je само један примерак 122.
броја од 6. септембра 1943. писан рукописом на четири странице.
Бројеве од 123. до 134. доставио je штаб Поцерске бригаде коман
данту Церско-мајевичке групе корпуса, што се в иди из пропратног
акта упућеног 19. фебруара '1944. Према том акту фебруара 1944.
године није изашао ни један број „Нове Србије“, пошто су издавачи
листа били ангажовани на умножавању летака.102 И злаж ењ е листа
евидентирано je и у прегледу „Наша шумска штампа“ који je објавила „Равна гора“ 15. августа 1944.
Почетком јуна 1943. године Пропагандно одељење М лавског
четничког корпуса (Горски штаб 69) штампало je први број листа
„Горњак“, који je у почетку излазио једанпут месечно на осам стра
на. Према сачуваним примерцима од 1. јула (бр. 2) и 1. августа
(бр. 3) 1943. године, лист je умножаван на шапирографу у мањем
формату (30 X 20), али су каснији бројеви штампани на штампарском слогу у већем - новинском формату. Поред имена, у заглављу
листа наводе се датум и година штампања, годиште издања и број,
а у поднаслову одредница „Глас синова слободних српских планина“. Према наређењима ш еф а Информативной одељења Горског
штаба 69, пов. бр. 1 и 2 од 1. новембра 1943, у оквиру реорганизације
тог одељења предвиђено je да се „Горњ ак“ уместо месечно, штампа
двонедељно, на четири а не на 8 страна. У вези с тим, израђен je
и нови нацрт листа и извршен распоред сарадника за уређивање
102 Исто, 110-6/3.
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одговарајућих рубрика. Нацртом су скициране следеће рубрике и
њихови уредници:
а) Прва страна први стубац: Преглед међународне ситуације уредник Властимир Паиајотовић;
б) Прва страна, први и трећи стубац: Недељни преглед ратних
догађаја на ф ронтовима - уредник Ж . Ристић;
в) Друга страна, први и други стубац: Вести из свих крајева
света - уредник Ж . Ристић;
г) Друга страна, трећи стубац: Актуелни догађаји из наш е земље
- уредник М арко-Брка;
д) Трећа страна, први и други стубац: Идеје и проблеми (Смернице ослободилачког покрета ђенерала Д раж е) - уредник СтеванС теф ан Србаков - Ч ика Стева са Вером Милосављевић;
ђ) Трећа страна трећи стубац: Преглед штампе (Полемика, тј.
одговори на усмену и штампану пропаганду „наших непријатеља
и њихових плаћеника“) - уредник Властимир Панајотовић;
е) Четврта страна, први и други стубац: Перспективе народне
индустрије, радиности, пољопривреде и задругарства „посматрани
кроз призму и реформаторску делатност ђенерала Драж е“ - уредник
Ч ика Стева;
ж) Четврта страна трећи стубац: Наши нови Обилићи - уредник
Климент Марковић-Клинков;
з) Доле: Литература - уредник Вера Милосављевић.
Истим наређењима предвиђено je да се лист штампа у 3.000
примерака и да рукописи пре штампања прођу кроз цензуру ш еф а
И нф ормативног одељења.103
Растурање „Горњ ака“ организовано je у оквиру дистрибуције
другог пропагандног материјала, о чему сведочи неколико сачуваних докумената. Актом од 18. јупа 1943. команданту Крајинског
корпуса Велимиру Пилетићу доставља лист „Горњ ак“ као и прилож ени леци с тим да се по могућиости умноже и њима „преплаве
села и градови те да у истим наш народ дође до праве истине“ .104
Командант Рамског среза поручник Бранко Д. Радаковић упутио
je председнику општине Велико Градиште по два примерка „Гор
н я к а “ и „Равне горе“, с тим да „поверено му особље упозна са
садржином и стих“, док je директору Велике гимназије у истом ме
сту упутио шест примерака „Горњ ака“ и два броја „Равне горе“,
такође уз препоруку да упозна наставно особље и ђаке виших разреда. Исте листове доставио je и старешини националне групе,
па чак и управитељу основне школе у Великом Градишту.105 Ко103 Исто, 111-42 и 43/6.
ш Исто, 112-2/5.
Ш Исто, 111-35 и 36/8; 130-42 и 43/2.
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мандант М лавског корпуса 10. марта 1944. доставио je 50 примерака
фебруарског броја „Горњ ака“ Врховној команди „с молбом на
увиђај и мишљење“. У пропратном писму он каже: „По свим овим
питањима која интересују наш народ, молим да се доставе главне
црте одлука Националног комитета за наш лист: Т орњ ак’, ’За Отацбину’ и ’Видовдан’, како би могла програматика наш ега покрета
да захвати и најзабаченије кутове људскога живљења. Ово je на
сущна и неопходна потреба. Уколико ова питаньа нису претрееана
и обрађена у Националном комитету, молим за одобрение да их
кроз наш е листове обраде стручњаци сарадници из редова универзитетских професора, књижевника, публициста, а на принципу америчког демократског система“.1“
Н а сличан начин „Горњ ак“ и остала четничка штампа дистрибуирани су и другим четничким штабовима и командама срезова,
уз препоруку па и наређење да их умножавају и растурају у што
већем броју примерака.107 Пропагандно одељење М лавског корпуса
у оквиру редовног обавештавања штаба тог корпуса о ев ом раду
извештавало je и о издавању штампе, што се в иди из извештаја
од 21. октобра 1943, који je у име Пропагандног одељења потписао
заменик ш еф а пропаганде Климент М арковић-Клинков. Поред
више летака, уз тај извештај као прилог достављени су и примерци
„Горњ ака“ бр. 3 од 1. августа исте године и „Видовдан“ број 27.
Н аговеш тен je и скори излазак четвртог броја „Горњ ака“, чије je
закаш аењ е образложеио недостатком хартије.108 Закаш њ ењ е са
штампањем „Горњ ака“ број 4 показује да Пропагандно одељење
није могло одржати двонедељни темпо издавања листа како je било
предвиђено. Изгледа да одредбе о двонедељном излажењу нису ни
применьиване, пошто се из сачуваних примерака види да je лист
и даље излазио једанпуг месечно.
Према нашим сазнањима, објављено je 13 бројева „Горњ ака“.
Последњи, 13. број изашао je августа 1944. године. Колико je до
сада познато, сачувана су два броја из 1943. и шест из 1944. године.
Сви сачувани бројеви из 1944. године штампани су штампарском
техником и по свему судећи на штампање том техником прешло
се од четвртог броја који je највероватније изашао новембра 1943.
Сви примерци израђени штампарским слогом су задовољавајући у
техничком погледу и одштампани су на шест страна, сем ускршњег
броја који je изашао на осам страна.109
105 Исто, 111-19/8.
107 Исто, 111-8/6; 11/6; 17/8.
108 Исто, 111-36/6.
т Сачувани бројеви „Горњака“ похрањени су у Библиотеци Института за савремену историју, 11—1632.
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Садржина „Горњ ака“ заснивала се на популаризацији и тумачењу равногорског покрета и његове идеологије и по карактеру
и опсежности написа превазилазила je оквире локалног гласила.
У ствари, лист je претендовао да се уврсти међу централне органе
четничког покрета, што се може закључити из написа начелног
характера, као што су: „Пут наше борбе“, „Улога школе у стварању
грађанина демократије“ („Горњ ак“ бр. 3); „Крал. П етар II и 27.
март“, „Уништење нацизма - услов je слободе и мира“ (бр. 9);
„Васкрс отапбине“, „Улога омладине у прошлости и садашњости“,
„Европски дух Недићеве политике“, „Де Гол - творац нове Француске“, „За нову Југославију“, „Историјска улога ђенерала Михаиловића“ (бр. 10); „Народ и држ ава“, „За бољи живот наш ег сељака“
(бр. И ); „Уређење ф едерације“ (бр. 12); „Шта je федерација“ (бр.
13), итд. О карактеру листа говори и обавештење команданта Млавског корпуса потчињеним јединицама од 30. децембра 1943. у коме
се, између осталог, каже: „Успео сам да се у једном од места у
унутрашњости омогући штампаље једног наш ег листа, више билтена и летака. Све то треба прихватите м атериалом кога треба
по свим гранама прикупљати од свих националиста. Taj наш лист
као јавно гласило треба да буде тако уређен да у гьему буде за
ступлено све оно што треба да задовољи како интелектуалце, тако
и ширу масу те да се цео народ утркује к ада ће и од кога да добије
тај наш нови лист. Кроз њега треба да провејавају наша национална
стремљења, војно-политичка ситуација у свету, студије о уређењу
села, вароши, културном, просветном, здравственом, социјалном
итд., до војничког хумора који ће такође бита заступлен на последњој страни“.110
Ч ланке за „Горњ ак“ писали су махом чланови Пропагандног
оделењ а и Ш таба кропуса, али je сарадша у листу обезбеђивана
и наређењима којима су интелектуалци обавезивани да пишу прилоге за лист. То показује и наређење Штаба друге хомолске бригаде
од 1. јануара 1944. свим командантима баталона, у коме се између
осталог каже: „Да сви команданти баталона ове бригаде одмах
ангажују све културне и просветне раднике, који ће обрадити поједина питаньа а која сматрају да треба да продру у народ у духу
наш ег националног покрета. Да све те обрађене темате доставе пре
ко Вас овоме штабу који ће их после цензуре слати штабу 69 ради
сланьа на штампање односно одобрење за штампу. Овде запослити
и наш ега землорадника, који ако не уме да напише он нека каж е
неком писменом човеку шта ж ел и да се напише и то да се прерађено достави за штампање. Војничке радове, песме итд. такође
доставлати. Све ове рукописе слати тако да их овај штаб има нај110 АВИИ, 111-1/8.
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даље до среде сваке недеље како би се на време могло слати штам
пи“.111
Поред „ Г о р а а к а “ у источној Србији хомољски четници су из
давали лист Хомољ е“ чији je први број изашао септембра 1943.
У заглављу поред наслова, отиснути су датум, година, годиште,
као и поднаслов „Глас о них који се морају чути“. Први број ум
нож ен je на гештетнеру на четири странице мањег формата. Не
располажемо подробнијим подацима у којим временским интервалима je лист излазио, колико je бројева објављено и сл., као и да
ли je сем првог сачу ван још који број овога листа.
Команда Тимочког корпуса (Горски штаб 65), односно Пропа
гандою одељ еае тог корпуса издавало je лист „Одјек слободних планина“. Први број изашао je 1. октобра 1943, а укупно je објављено
15 бројева. П оследаи, 15. број изашао je јуна 1944. Л ист je штампан
у штампарији Душана Томића у Бољевцу, углавном једанпут месечно, на четири до шест страна м а а е г формата (30 * 20), изузев
12. и 15. броја који су изашли на повећаном броју страна (12 и
8). Уредник je био Ђорђе Јуришин, ш еф пропаганде Тимочког кор
пуса. Л ист je излазио у тиражу од 2.000 примерак а. Од 12. или 13.
броја штампан je на већем новинском формату (40 х 27). Сви бројеви су задовољавајуће техничке израде, а нарочито они штампами
у новинском формату. У наднаслову листа извучени су датум и
година, број и годиште, док се у поднаслову налази парола: „Све
за слободу а слободу ни за шта“. Од укупно 15 објављених бројева,
8 je сачувано. У „Гласу Београда“ бр. 8, од 1. септембра 1944, при
казан je најважнији чланак објављен у 15. броју „Одјека“ под насловом „Зашто смо против комунизма“ са цитатима појединих ставова из тог чланка. Материјал за лист обезбеђиван je путем наредаба
Ш таба корпуса и Пропагандног одељ еаа свим интелектуалцима да
им шаљу недељено по један чланак, што je била непопуларна мера.
Већина написа сводила се на борбу против комуниста, односно бо
раца народноослободилачког покрета. Они су представљани као
противници демократије, породице, вере, имовине, који својом борбом против окупатора упропаштавају народ, изазивају окупатора да
врши одмазде и др. Малобројни написи о четничкој борби против
окупатора углавном су апстрактни и, сем против партизана, не в иди
се против кога се join треба борити за слободу. Н и у једном од
а и х , пак, није пропуштена прилика да се подвуче да je носилац
борбе за ослобођеае Д раж а Михаиловић и „краљева војска у отацбини“. Он je упоређиван и с а историјским личностима из борбе
српског народа за ослобођеае у прошлое™, па су у том контексту
пом иаани косовски јунаци, Косовска битка, вође П рвог и Другог
111 Исто.
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српског устанка и слично. Објављивани су и „родољубиви“ стихови
четничких лесника написапи махом у истом духу. Лист je бесплатно
дељен четницима и растуран међу становништвом на подручју деловањ а Тимочког корпуса, а вршена je и размена листова са околним четничким јединицама.
Пропагандни штаб за источну Србију у оквиру поменуте про
пагандне активности покренуо je и издавао лист „За Ошаџбину“.
Први број објављен je 1. јуна 1944. на шест страна већег - новинског ф ормата (40 * 28). У заглављу листа поред датума, године и
годишта издања и броја, у поднаслову je назначено да je лист „Глас
нове демократске Југославије“. Н а последњој страни сваког броја
наводи се да лист издаје „Пропагандни штаб команде И сток“. Дру
ги број изашао je јула исте године, тако да се према временском
интервалу између изласка та два броја може претпоставити да je
било планирано да лист излази месечно. Међутим, није познато да
ли je сем та два штампам још који број. У техничком погледу лист
„За Отацбину“ био je на завидном нивоу, чему je свакако у знатној
мери допрннела опремљеност шгампарије (о којој je било речи) у
којој je учествовало неколико четничких корпуса. Такође, и у
садржинском погледу лист je претендовао на свеобухватније представљање равногорског покрета, чему су доприносили поменути
чланови Пропагандног одељења и други аутори из редова четнички
опредељене интелигенције.
У Књажевцу je Књажевачки четнички корпус издавао лист
„Глас Старе планине“ који je ширен на подручју деловања овога
корпуса и размењиван са другим сличним издањима четничке штам
пе на том подручју. Према оскудним подацима, објављено je седам
бројева, а последњи, двоброј 6-7 изашао јс јуна-јула 1944. године.
У „Гласу Београда“ бр. 8, од 1. септембра 1944, приказан je по
свој прилици садржај 5. броја листа, с а акцентом на извештају о
освећењу равногорске спомен капеле и развијању заставе 14.
пешадијског пука, односно на велики успех ове свечаности.
Слично томе, и „Поморавље“ je у 12. броју од 1. септембра 1944.
донело чланак из „Гласа Старе планине“ бр. 6-7 под насловом
„Овако умире Словенац за равногорство“, у коме се велича лик
Словенца Франца Јасенка, погинулог у борби против партизана.
Сем поменутих, немамо других података о том листу јер у досадашњим истраживањима нисмо успели да пронађемо ни један
сачувани број.
Ш таб Великоморавске групе корпуса и његово Пропагандно
одељење издавали су лист „П оморавље“ чији je први број објављен
15. марта 1944. У купно je објављено 14 редовних и пет ванредних
бројева. Последней, 14. број штампам je 23. септембра 1944. Први

број листа штампан je на 20 страница, док су остали излазили на
16. Сви су били мањег формата (30 х 20) сем последњег 14. броја,
који je изашао на четири стране већег - новинског формата. У
заглављу листа поред датума и године, годишта издања и броја,
назначено je да je у питању обласни орган непокорене Југословенске војске у отацбини. Од И . броја, у поднаслову се наводи
„Јако српство - јака Југославија“, а у уоквиреним празнинама с
обе стране, испод назива, извучене су пароле „За народ, краља и
отаџбину“ и „Слобода или смрт“, које се понављају у свим бројевима. Ванредна издања садрже у заглављу све наведене елементе
редовних бројева, с тим што je у наднаслову назначено да се ради
о ванредном издању и што су датирање и нумерација различита.
Према дату му изласка сваког броја, може се констатовати да je
лист штампан петнаестодневно, мада се у последњем 14. броју на
води да излази недељно.
У техничком погледу, лист je спадао међу успешнија издања
четничке штампе, као и у садржинском, будући да je доносио
опширније чланке и прилоге који су по тематици превазилазили
ниво локалног гласила.
Уредник „Поморавља“ био je проф. Слободан Дамјановић, који
се потписивао псеудонимом „СлоБоД а“. Чланци и написи објављ ивани у листу углавном нису потписивани, изузев неких који
су потписани иницијалима. Због тога није могуће утврдити ко
су били аутори прилога и сарадници листа. Н ајвиш е прилога,
укупно 9, потписано je иницијалима МН, а серију „портрета“ пар
тизанских новинара и књ иж евника као што су Владислав Рибникар, Владимир Дедијер, др Радоје Вукчевић, Густав Крклец,
браћа Хумо (Ханза и Авдо) и др., потписао je ДЂ . П о два прилога
пп'шисана су следећим иницијалима: БВ, JIM К, ПП, ВПД, Ђ, док
су аутори по једног прилога били: СМ, Н БЂ , М. Пол,., МП, ВД,
ПВД, Д, БН, ИМ.
У рубрици „Преглед штампе“ коју je објавио „Глас Београда“
бр. 8, од 1. септембра 1944, приказан je чланак Д аф а Купера „Вер
сальски уговор“ објављен у осмом броју „Поморавља“, а у 10. броју
„Поморавља“ представлена je публикација „Мисија Равногорства“
коју je написао сарадник „Поморавља“ НБЂ,
Дистрибуција „Поморавља“ организована je преко штабова кор
пуса, бригада, пропагандних одељења, команди срезова и сл. који
су у оквиру пропагандне активности били дужни да брину и о коришћењу штампе. Како je у том погледу било слабости и незаинтересованости не само да се лист растури, већ и да се прочита,
надлеж ни четнички органи предузимали су мере да се те појаве
отклоне. Командант Деспотовачког среза позивајући се на наредбу
команданта Ресавског корпуса упутио je наређење свим командан95

тима села са инструкцијама за отклањ ањ е уочених недостатака.
У једном од тих наређења, упућеном команданту села Балајнац
6. јула 1944, између осталог се каже: „Примећено je да се лист
’П ом орављ е’ не даје у читање међу народом па чак шта виш е
било je случајева да се овај лист бацао и ништио. Ради јаче кон 
троле наређено je да се за сваки прошли месец издатог листа
’П оморављ е’ доставља списак најмање 30 читаоца овога листа.
П рема томе, команданти села досгављаће ми за сваки примљени
број наведеног листа, списак читаоца - најмање 30 који су исти
у току месеца читали. Рок за достављање овога списка биће сваки
1. за прошли месец“.112
Команда Ресавског четничког корпуса (Горски штаб 79/1) из
давала je лист „Р е с а в а који je покренут априла 1944. године. Први
број представља ускршње издање што je и назначено у наднаслову
листа. У поднаслову наведено je да je „Ресава“ локални лист рав
ногорског покрета и да излази у „Слободним српским планинама“,
а у уоквиреним квадратам а са леве и десне стране назива штампане
су пароле „Слобода или смрт“ и „С вером у бога за краља и отацбину“. У пошшъци команданту Смедеревског корпуса 15. априла
1944, командант Ресавског корпуса о том листу je писао: „У прилогу
доставља се 30 примерака листа ’Ресава’ који je уједно и прво издање под горњим насловом при овом штабу. Л ист je штампан на
две странице услед краткоће времена и малих техничких потешкоћа.
Убудуће, лист lie се издавати обимније, а излазиће два пута месечно“.113 Сем ускршњег издагьа које je једино и сачувано, није поз
н а ю да ли je објављен још који број. Л ист je мањег ф ормата (30
X 20), израђен у штампарији „Синђелић“ под уредништвом
„Хришћанске слободе и Божанског спасења“, што су све камуфлирани називи којима се четничка пропаганда радо служила да би
прикрила идентитет сарадника и штампарије.
Садржину једног примерка листа чини порука „Српској омладини“ да ступа у редове равногораца, ускршња честитка „Христос
васкресе!“, честитка Д раж е Михаиловића поводом венчања краља
П етра П и напис под насловом „Уместо воштанице“ којим се глориф икује „храброст“ и погибија митраљесца М илана М ркшића у
борби с партизанима.
Н а Ускрс 1944. године покренут je и лист „ Све за Српст во“,
у издакьу Варваринског корпуса. Први број умножен je на шапирографу на 10 страница магьег формата (30 х 20). У заглавльу листа
наведени су датум издања и број, а са леве и десне стране отиснуте
пароле „Јака Србија јака Југославија“ и „Слобода или смрт“. Није
112 АС, Збирка о ИОР-у, ВК. ДМ, кут. XI, ВК „ДМ“ 67.
113 АВИИ, ЧА, 107-6/5.
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познато да ли je изашао још који број листа, као ни ко га je
уређивао. Највероватније je да je и тај као и претходни лист „Ресава“ издаван још неко време, као што то показују примери других
четничких листова о којима je било речи.
П оред ускршњег поздрава „Христос воскресе!“ као уводника,
интонираног равногорском визијом „нове Србије у новој Југославији“, међу осталим прилозима у том броју налазе се и осврт („Оволико за сада“) на народни (Светосавски) конгрес, два прилога под
насловом „Опортунисти имају реч“ и „Ко има уши нека чује...“,
непотписана песма „Младом краљу Петру II“ и коментар краљеве
женидбе са политичким призвуком. У „Прегледу наше штампе“ који je објавио „Глас Београда“ бр. 8, од 1. септембра 1944, пред
ставлен je и лист „Све за Српство“, односно његов најважнији
чланак „Опортунисти имају реч“.114
М арта 1944. године изашао je први број листа „Глас Суве планине“. У заглављу, поред датума и године издања, годишта (I) и
броја, наведено je да лист уређује штаб Ч егарског корпуса ЈВУО.
Техника израде листа je штампами слог на четири странице мањег
ф ормата (30 * 20). Немамо прецизнијих података о уредницима и
сарадницима листа, јер ни један прилог у првом броју није потписан.
Није познато ни да ли je сем првог изашао још који број.
У првом броју „Гласа Суве планине“ објављена су четири при
лога: „Ж ен и д ба Њ . В. краља П етра II“, „Из говора Њ . В. краља
П етра другог“, „Карађорђе и Д раж а“ и „Партизани су пор аж ен и “.115
Расински четнички корпус издавао je корпусни лист „ Слобода
или см рт “. Н а Божић, 7. јануара 1944, објављен je први - божићни
број листа. Током 1944. године, изашло je 14 бројева, а последњи,
14, број штампан je јула исте године. У заглављу назначено je да
je лист издање Расинског корпуса, односно Расинско-топличке гру
пе корпуса, а у поднаслову слови као „Глас слободних планина“.
Сви бројеви из 1944. године су у серији III годишта из чега би се
могло закључити да je лист излазио 1942. и 1943. године. И ако
нема поузданих података за ту претпоставку нити сачуваних бројева
из помеиутог периода, овакву могућност не треба занемарити. Уколико би се та претпоставка показала тачном то би значило да je
свако годиште имало посебну нумерацију бројева, јер бројеви из
серије III годишта почињу са 1. Као што je поменуто, било je и
ретких случајева камуфлиране нумерације неких листова четничке
штампе да би се код противника створио утисак да je лист раније
покренут, али то у овом случају вероватно није у питању. Л ист je
ш Глас БеЫрада, 1. IX 1944, бр. 8.
115 АВИИ, ЧА, 113-1/3.
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рађен штампарском техником на 6 до 8 страна мањ ег ф орм ата
(30 X 20), изузев 12. броја који je изашао па 10 страна. У садржинском погледу спада међу успешнија издања четничке штампе. Будући да доноси неке прилоге који превазилазе локалне оквире,
на известан начин подсећа на нека издања централне четничке
штампе. Према неким подацима, уредник листа je био М ихаило
К неж евић, али није познато ко су били сарадници јер ни један
чланак и напис, како се из шест сачуваних бројева в иди, није
потписан, чак ни иницијалима. Изузетак представља само песма
„Верујте прво!“, објављена у четвртом броју, коју je потписао В.
Петровић. У „Прегледу наше штампе“, који je објавио „Глас Б ео
град a“ бр. 8, од 1. септембра 1944, приказан je у водник 13. броја
„Хрвати православие вере и хрватска грчко-источна црква и патријарш ија“ са наднасловом „Клеро-усташи и Титови партизани на
делу“ и поднасловом „Забрањен приступ Јеврејима, циганима, Србима и псима“, у коме се говори о „злочину с предумишљајем за
истребљење Срба“ у НДХ, с констатацијом да „у Хрватској нема
више Срба“.116
Попут Расинског и лист Делиградског четничког корпуса изла
зио je под називом „Слобода или см рт “. При штабу тог корпуса
дело в ало je Пропагандно одељење, к oje je у оквиру пропагандне
активности издавало поменути лист. Ш еф пропаганде у корпусу
био je др Војин Андрић, који се након напуштања Београда обрео
у четничким формацијама тога краја. Андрић je био и уредник поменутог листа, који je покренут 1943. године. Немамо прецизнијих
података када je изашао први број и колико je бројева објављено
1943. године. Према досадашњим сазнањима у 1944. годи ни објављено je шест бројева, а последней, 6. број изашао je маја исте го
дине. Немамо података ни да ли je после тог датума изашао join
који број, али je највероватније лист излазио join неко време. Према
сачуваним бројевима из 1944. године, лист je по свој прилици изла
зио једанпут месечно у серији II годишта. У поднаслову je назначено
да je у питаньу „Глас Делиградског корпуса Југословенске војске
у отацбини“. Штампан je у тиражу од 3.000 примерака у штампарији
Делиградског корпуса на новинском формату (38 х 26), на осам
страна. У техничком и садржинском погледу, спада међу успешнија
издања четничке штампе. Сачувани су само двоброј 3-4 за ф ебруармарт и последњи број 6 за мај 1944. године. Чланци и прилози
објављивани у овом листу такође нису потписивани, тако да није
познато ко су били сарадници и аутори чланака. Изузетак je само
уводни чланак за број 6 „Задаци југословенске војске у отацбини“
који je потписао Драж а Михаиловић и две песме: „Буђење“ и „Срби116 Г л а с Београда , 1. IX 1944, бр. 8.

ja“ које су потписали Момчило Милошевић и Милосав Јелић, као
и чланак „Оснивање Југословенске демократске народне заједнице“, који je уредништву листа упутио др Ж и в к о Топаловић за двоброј 3-4. Пошто je двоброј 3-4 штампан непосредно по завршетку
Народног (Светосавског) конгреса, његови стубци су добрим делом
посвећени том догађају. У оквиру опширног уводника објављен je
и говор Д раж е Михаиловића, као и Резолуција усвојена на конгресу. У двоброју 3-4 објављен je на последњој страни и извештај
о победи четника над партизанима код Коњске пољане, који je уред
ништву листа упутио командант Алексиначке четничке бригаде Jeремија Марјановић.
О листу Делиградског корпуса „Слобода или смрт“ веома по
волено се изразио Драгиш а Васић, један од тьегових сарадника. У
писму од 20. априла 1944. делегату Врховне команде Бранивоју П е
тров ићу, између осталог писао je: „Примио сам Ваше топло писмо
и поклоне, који су ме о празнику искрено обрадовали. Примио сам
исто тако и ускршњи број Вашег листа. Л ист je одличан, жив, пун
садржине у истини пробране. Допао се свима. Хвала Вама и Војину.
Сви смо уверени да ћете и даље свесрдно наставити. За идући број
шаљем вам чланак „Задаци југословенске војске у отапбини“. Чича
je пристао да га штампате. Шаљем Вам и три чланка од Топаловића.
Ч ланак „Задаци српске ж ене“ je врло добар. Војин може од мах да
га пусти. Она друга два може такође само ако нису дугачка. Он
je уредник нека их прегледа и располаже са ньима како треба..
У чините све што можете за Ваш крај. И да знате сад je дошло
оно бити или не бити...“.117
Занимљиво je и писмо од 21. jyна 1944. које je уреднику листа
Војину Андрићу стигло из Корпуса Горске гарде, потписано псеудонимом „Чика М аша“, којим се служио председник Среског рав
ногорског народног одбора Орашачког среза, у коме се каже: „При
ликом последње моје посете Врховној команди дошао ми je до руку
Ваш лист посвећен жени-равногорки, као и лист „Слобода или
смрт“. Верујте ми да ме техничка опрема и садржајност ваших ли
стова побудила да Вам напишем ово писмо и да Вас замолим да
ми у будуће уколико вам буде могуће шаљете примерке оба листа
за целокупну територију Горске гарде Њ . В. краља Петра II. Мислим да и сами видите да и поред великог броја листова к oje издајемо ми равногорци, ипак нам недостају листови Ваших издања.
Зато Вас молим још једном, да гледате на сваки начин да ми
упућујете Ваше листове, које ћу ja преко својих људи растурати по
свим бригадама Горске гарде...“.11*
117 АВИИ, ЧА, 13-10/2.
1,8 Исто, 104-34/4.

У „Прегледу наше штампе“ који je објавио „Глас Београда“
бр. 8 од 1, септембра 1944. приказан je шести број „Слободе или
смрти“, са освртом на у водник Д раж е Михаиловића „Задаци југословенске војске у отацбини“ и чланак „Партизанска демократија“.ш У „Видовдану“ бр. 18 од 1. јуна исте године у рубрици „Из
наше штампе“ цитиран je већи део чланка Драгиш е Васића, објављеног у 5. ускршњем броју „Слободе или смрти“.120
Поред „Слободе или смрти“ у Делиградском корпусу издаван
je и лист „Равноюрка“, који се помиње и у цитираном писму од
21. јуна 1944. упућеном из Корпуса Горске гарде, а који je по свој
прилици уређивала М илка Тодоровић. О томе листу немамо прецизнијих података ria предстоје даља истраживања. Он се не помиње ни у „Прегледу шумске штампе“ који je објавила „Равна гора“
у 15. броју од 15. августа 1944. У том прегледу евидентирана су
63 листа који излазе у „слободним српским планинама“ и које прима
Врховна команда и Центрадни национални комитет.
П ропагандни одсек Авалског корпуса издавао je лист „Равною рац“. Ш еф Одсека и уредник листа био je Јован М. Ралетић-Панонац. Л ист je покренут новембра 1943. године са почетном нумерацијом од броја И ради „затурања пред полицијом“, како je наглаш ено у извештају ш еф а пропаганде и уредника листа. У истом
извештају наводи се да лист излази повремено, али се чине напори
да излази редовно и петнаестодневно. Тираж „Равногорца“ износио
je 10.000 примерака и он се растурао на територији Београда и
Посавско-тамнавске групе корпуса.121 Од новембра '1943. године,
Авалски корпус располагао je с а једним штампарским тиглом на
нож ни погон на коме je штампан „Равногорац“ и други пропаган
дни материјал.
До краја 1943. године поред броја И , као првог броја листа,
изашао je и двоброј 12-13 за децембар. Издања из 1943. године
нису имала нумерацију годишта, док je на бројевима из 1944. године
извучена серија II годишта. Током 1944. године, штампана су још
три броја: број 14 за март, бро] 15 за април и број 16 за јуни месец
1944. године. Није познато да ли je после 16. броја објављено још
ко je издање. Л ист je штампан на шест до осам страна, мањег ф о р 
мата (33 X 23) у штампарској техници.
Чланци и прилози у „Равногорцу“ нису потписивани тако да
није могуће утврдити ко су били сарадници и аутори чланака. У
14. броју уредништво листа се обратило јавности написом „Из редакције“, у коме се каже: „Често радимо под најтежим околно119 Глас Беснрада, 1.1X 1944, бр. 8.
ш Видовдан, 1, VI 1944, бр. 18 (АВИИ, ЧА, 105-39/7).
121 АВИИ, ЧА, 107-2/3.
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стима. По јазбинама крај ж иш ка и сиромашног чађавог ф ењ ера,
А сви послови: од ноћног стражарчења до најсложенијих магновења - траж е да буду свршени. Немци, Љ отићевци... Често лаковерни, разметљиви, брбливи свет. Сложена ситуација у нутра, још
сложенија спола. Набавка и пренос ретког м атериала. Све то треба
савладати. Под најтежим, најсложенијим, иајнередовнијим приликама треба писати - стварати. Честа и теш ка искушења треба са
владати страшном, дивљом, шумском вером у крајњу победу. - Парабелум, пушка, машинка, перо, писаћа машина, штампарија; све
то стоји и иде заједно. Зачудо - сарадника мало. Они из градов а
стално се договарају, и, „преоптерећени пословима и бригама за
Отацбину“, у меким ф отелам а, још увек имају нешто да се претходно договоре и да сврше - па ће онда... Они који треба да помогну материјалним средствима, често и још увек се питају: да ли
je згодно и сигурно још сада инвестирати капитал... Зар није боље
мирно и сигурно сачекати крај па онда... А закони шуме све то
не узимају у обзир. Они траже да се сврши посао. Иначе пропашће
све! И ми чинимо све напоре - о томе ће се знати тек после рата
- да нашој поштеној јавности кажемо коју реч истине. Али, иако
je то сада најпотребније, не треба очекивати, као у нормалиа вре
мена, да лист излази у ре давним временским размацима. Ипак
нећемо оставити да обавестимо нашу јавност о ономе што треба
да зна“.ш
Други напис, такође „Из редакције“, апелује за сарадњу у листу,
па га као интересаитног цитирамо у целини: „Позивамо сву националну интелигенцију на сарадњу. Апстиненција у овој тешкој
борби о бити, или не бити због овога или онога не може бити
оправдана. Комунистичка и фашинацистичка интелигенција je сва
на послу. Национална интелигенција није. М ноги се још интелектуалци колебају и траће време на препричавање безначајних ствари,
док нација тражи пуно ангажовање свих позитивних снага до краја.
„Равногорац“ ће све озбиљне написе радо примати и објављивати.
Команданти на својим територијама треба ревносно да прикупљају
све интерееантне податке и догађаје из ове наше тешке борбе, и
да их упућују својим вишим командантима, а ови редакцији „Рапногорца“. Сваки крај наше земље подједнако учествује у овој борби
и има своје дож ивлаје. Они треба да буду забележени и објављени
целом свету да зна са чим се све бори српски народ, кроз какве
n a m e пролази, шта све савлађује и побеђује. Уједно то je и ткиво
за нашу велику историју данашњице, која треба да одреди пут поколењима која долазе“.123
122 Равноюрац, март 1944, бр. 14.
1А> Равноюрац, април 1944, бр. 15.
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Команда Авалског корпуса по издавању другог броја „Равногорца“, сходно директивама Ратног пресбироа, упутила je овоме ор
гану траж ени пропагандни материјал и поменути лист, што се в иди
из пропратног акта начелнику штаба Врховне команде - за П ре
сбиро, у коме се каже: „На основу вашег радиограма бр. 999 од
5. марта 1944. год. доставља се пропагандни материјал који je изла
зио на територији овога корпуса као и два примерка листа ’Равногорац’ с молбом на употребу“.124
Орган Корпуса горске краљеве гарде био je лист „Краљев lapдист “, покренут 1942. године. Штампан je штампарском техником,
на четири странице новинског формата (35 * 28), а у техничком
погледу спадао je међу успешнија издања четничке штампе. У заглављу, поред датума и броја, наводи се да je у питању орган Горске
гарде, да излази у „слободним српским планинама“ под устаљеном
четничком синтагмом „слобода или смрт“. На челу уредништва ли
ста као уредник стајао je п.пор. Раонић са надимком „Ера“. Према
сачувана три броја из 1943. године лист je настојао да објављује
програмска и идеолошка определенна четничког покрета величајући
равногорски покрет и посебно Дражу Михаиловића, тако да по
уређивачкој концепцији више нагиьье четничким централним органима. Такви прилози су „Смисао наше борбе“, „Равногорски покрет
- социјални покрет“, „Петорка на делу“ (о „спасиоцима српства“
на челу са М. Недићем), „Тито уста ш а и комуниста“ и др.125 П ри
лози у листу нису потписивани, тако да није познато ко су били
аутори чланака.
После трећег броја, промењен je назив листа у „Г лас Тополе“,
па je под тим именом изашао божићни број 4 за 1943. годину у
серији II годишта. Л ист je задржао формат, али je у поднаслову
назначено да излази као „Обласни орган Југословепске војске у
О тацбини“. П оред бож и ћн е посланице „Х ристос се роди“ коју
je потписао Д. М ихаидовић, објављ ене као уводник, лист д о 
носи опш ирнији чланак „Комунистичке смутњ е“; III наставак
рубрике „И сповести и сведочанства“ под насловом „Ш та сам
видео и доживео међу партизанима“; „Прву поруку Хрватима“, коју
je упутио инж. Владимир Предавец; „Изјаву Централног национал
ног комитета“, поводом одлука I заседања АВНОЈ-а и друге прилоге.126
„Глас Тополе“ je нередовно излазио. Једно време je било прекинуто ньегово штампаље, па je у међувремену покренут лист „Глас
Опленца “ у чијем поднаслову се поново налази одредница да je
124 АВИИ, ЧА, 107-2/3.
Крал,ев Гардисш, 1. XI 1943, бр. 1.
Глас Тополе, Божић 1943, год. II, бр. 4.
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орган Горске гарде. Према досадашгьим сазнаньима, током 1943.
године објављена су четири броја, а поеледњи 4. број изашао je
15. децембра исте године. Пије познато да ли je лист излазио у
1944. години. Уредник „Гласа Опленца“ био je Петар Jb. Валић,
који се потписивао пееудонимом „Срђан Руднички“. Он je годину
дана био уредник „Видовдана“ у 2. равногорском корпусу, а затим
je прешао у Корпус Горске гарде и прихватио се уредништва листа.
О покретању „Гласа Опленца“ join у својству уредника поменутог
„Видовдана“, П. Валић je надређеном команданту 2. равногорског
корпуса Предрагу Раковићу, 16. септембра 1943, писао: „П рили
ком 6. септембра израдио сам један пробни примерак ’Гласа
О пленца’ за Горску гарду, а на молбу др Стојановића који je
овде био са рањеницима из Страгара. Н а ово сам добио врло
ласкаво писмо од г. Калабића који ми каж е да je писао Вама и
молио ме да се примим уредништва овог гардијског органа, који
бих ja штампао овде једном у 7-10 дана и преко њ иховог курира
достављао њима. Они би дали хартију, боју и матрице. К ако немам резерве у батерији и акумулатору - то ћу од њих траж ити.
П рви шумадијски корпус такође се интересује за један интеркорпусни лист и ja сам их упутио на Вас да се са Вама споразуму,
пошто ja ник ад не правим питање од мога рада и срећан сам к ад
ми се пружи прилика да нешто више учиним за организацију“.127
Као уредник „Гласа Опленца“ Петар Љ . Валић je неколико пута
унапређиван и то по убрзаном поступку на лични предлог коман
данта Горске гарде Н иколе Калабића. Тако je он од 6. септембра
до 27. новембра 1943. од редова и резервног пешадијског каплара
напредовао до резервног пешадијског наредника, уз Калабићево
образложење да je то „својим владањем, вршењем и заслугама, које
je учинио Равногорској организации путем штампе и пропаганде,
заслужио“.ш
У 1994. години попово je обновлено издавањс „Гласа Тополе“,
што се в иди из расписа уредништва листа и администрације, од
10. јула исте године, у коме се каже: „Глас Тополе“ почео je поново
да излази као орган Горске гарде Њ , В. Краља Петра II. Њ егов
правац и смернице видећете из самог садржаја. Главно je да дође
у руке онима којима je намењен, а то je народу и војсци. Зато вас
најлепше молимо, чим добијете лист растурите га међу оне којима
je намењен. У исто време молимо вас да нам доставите ваше сугестије и примедбе на лист. Радо ћемо примити и чланке писане
у духу наших равногорских стремљеља. Што се тиче других корпуса
њих молимо да нам шаљу своја издања како би се у раду допу127 АВИИ, ЧА, 104-2/3.
128 Исто, 104-2/4; 3/4; 7/4.
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њавали“.129 Од обновљених бројева штампаних 1944. године сачува
ни су број 8 и 9 од 1. и 15. августа. Није познато да ли je после
15. августа објављсн још који број; rio свој прилици да није, јер
je већ у то време четнички покрет захватило опште расуло. Поменути бројеви ш тампани су у мањем формату (30 х 20) на 8
односно 10 страна, са уобичајеним елементима у заглављу. П оред
уводника „У служби народа“ којим се велича четничка „непокорена војска“ и њен командант Д. М ихаиловић, на првој страни
„Гласа Тополе“ бр. 8 цитира се и коментариш е поздравни телеграм Д. М ихаиловића генералу Ајзенхауеру поводом искрцавањ а
савезничких трупа на Западном ф ронту и његов узвратни одговор. И ако крајње конвенционалан, Ајзенхауеров одговор je уредниш тво обилато искористило у пропагандне сврхе, коментаришући га следећим речима: „Овакав одговор врховног заповед
ника инвазионих снага најбољи je доказ за тесну сарадњу између
Југословенске војске и Савезничких армија уопште. Он обара ве
лику пропагандну лаж југословенских комуниста, према којој тобож е Југословенска војска не сарађује и не стоји у вези са ве
ликим савезницима. Није важ но шта причају плаћени спикери
с а разних приватних радио-станица, него шта мисле и раде ме
родавни војни и политинки чиниоци“.130 Познато je, међутим, да
се четнички покрет налазио у општем расулу и да ни у ком виду
није могло бити говора о „тесној сарадњ и“ између четничких и
савезничких снага. У сличном тону написан и су и остали прилози
тог као и наредног броја „Гласа Тополе“.
Л ист Ш умадијске групе корпуса излазио je под називом
„Шумадија Покренут je априла месеца 1944. године и излазио
два пута месечно. У множ аван je на гештетнеру на 16 страница
мањ ег ф орм ата (30 * 20). Располажемо са подацима о четири
објављена броја, а последњи, 4. број изашао je јула 1944. године.
У редник je био П етар Валић, ш еф Ш таба за пропаганду Шумадијске групе корпуса, који се у заглављу листа потписивао
скраћано са „П јер“. Поред Валића, пропагандни штаб сачињавали
су: Радмила М иливојевић, учитехьица, Обрад М. М илошевић, наредник (ранији чиновник М инистерства спољних послова), Миодраг Ј. Јелић, ђак-богослов и Светолик Л ика Стевановић,
сврш ени мату рант.131
Није познато колики je био тираж листа, али су предузимане
све мере да он што пре стигне до читаоца. Поводом растурања и
кориш ћењ а ускрнньег броја (како je назван први број „Шумадије“
ш Исто, 104-38/4.
ш Глас Тополе, 1. VIII 1944. 6р. 8.
131 АВИИ, ЧА, 105-37/3.
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издат на Ускрс) наређењем команданту Левачког среза, од 14. апри
ла 1944, скренута je пажња да je тај број „специјално намењен ripoпаганди“ и да га што пре треба ирочитати на народним зборивима
и расподелити одговарајућим подручним органима четничке власти.
Команданту Левачког среза било je упућено 168 бројева, с тим да
се распореде на следећи начин: 20 примерака за Срески равногор
ски одбор левачког среза, по 5 примерака за сваку општину (укупно
68 примерака), по 1 примерак за сваку школу (свега 25 примерака),
5 примерака за штаб Команде среза, 10 примерака за Рековац, 30
за Београд и 10 за Јагодину (Светозарево). Препоручено je да се
поменуто наређење чува и по њему убудуће врши расподела листа,
као и да се надлежним пропагандним органима доставе мишљења
и запажања појединаца о листу.132
П оводом „запаж ањ а“ и „мишљења“ о листу други председник
среског равногорског народног одбора известно je ш еф а пропа
ганде Ш умадијске групе корпуса да je „наишао на велико
одушевљење и жељу за читањем листа“, као и да се „с највећим
задовољством читају“ и листови „Свитагье“, „Ресава“, „Поморављ е“, „Равногорска мисао“ и др., кад год се добију.133 Као што
je поменуто, 4. број „Ш умадије“ објављен je јула 1944. године,
али по свој прилици то није последней објављени број. Претпоставка да je лист излазио још неко време поткрепљује се и расписом команде среза са подручја 1. шумадијског корпуса од 15.
августа 1944. с позивом на сарадњу у листу, у коме се каж е:
„Као што Вам je познато Шумадијска група корпуса Југословенске војске у отацбини издаје свој равногорски пропагандни лист
’Ш умадија’ два пута месечно, који излази у нашем срезу. Колика
je неминовна потреба издавања овога националног листа je ван
сваке дискусије у данаш њем прстешком времену за наш српски
напаћени народ. Ц енећи Вашу високу националну свест и спо
соб н ое^ а према овлашћењу Команданта групе корпуса, апелујемо на Вашу редовну сарадњу. Чланци he по жељи аутора изла
зите са потписом или без потписа. Рукописе слати преко свога
команданта места“.134 Треба нагласити да je пре покретањ а
„Ш умадије“ излазио лист „Ш умадинац“ као орган Ш умадијске
групе корпуса. О томе сведочи сачувани примерак „Ш умадинца“
број 3, објављен 15. марта 1944. Био je обима 10 страна, истог
ф орм ата, штампан на гештетнеру као и „Ш умадија“. Немамо подробнијих података о претходна два броја, али они су вероватно
изаш ли ф ебруара-м арта исте године. По свој прилици број 3 je
132 Исто, 105-8/2.
Ш Исто, фонд Архипа ненријател>скнх јединица, бр. per. 21/2, кут. 105.
ш Исто, 105-35/8.
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и последњи број „Ш умадинца“ јер већ од априла, као што je поменуто, излази „Шумадија“.
Ш таб 1. шумадијског четничког корпуса имао je лист који je
излазио 1944. године под називом „Борба Ш умадије“, под уредништвом др М илана Шијачког. То потврђује и пропратни акт Обавештајно-пропагандног одсека 1. шумадијског корпуса, од 5. октобра 1944, којим се команданту Л евачког среза доставља 400 при
мерака листа и налаж е да исте раздели општинама и селима дотичног среза.135 Немамо подробнијих података кад je лист покренут,
колико je бројева изашло и сл., а није сачуван ни један његов примерак.
Н а подручју деловања 1. шумадијског корпуса излазио je и лист
„Гружа“, као гласило равногорских четничких одбора. Према досадашњим сазнањима изашла су два броја и оба су сачувана. Први
број објављен je маја 1944, а други - видовданеки, јуна исте године.
У множавани су на гештетнеру на 8, односно 12 страница мањег
ф ормата (29 * 20). Л ист je највише писао о привржености Груже
и Л евча равногорству, а објављено je и неколико начелних написа
о равногорском покрету. Садржина прилога огледа се и у карактеристичним насловима, као што су: „Значај наше монархије за
нашу народпу судбипу“, „Гружа у трећем у станку“, „Гружа позива“,
„Учитељи у равногорском покрету“, „Који je спољно-политички пут
Равне горе“ (бр. 1); „Крсташки рат“, „Равногорски народни одбори
- напред“. „Издаја“, „Величанствена манифестација равногорства
Груж е и Л евча“, „Основе слободе“ (бр. 2). Нарочито су глорификовани као „духовни вођи“ и „велики апостоли“ Равне горе Душан
Смиљанић, командант групе шумадијских корпуса и М арко Музикравић, командант Првог шумадијског корпуса.
Као лист равногорских одбора „Груж а“ je највише дистрибуирана среским и сеоским одборима, а преко њих и становништву.
О томе говори и пропратни акт Среског равногорског одбора
Груже, од 24. маја 1944, којим се неидентификованој особи упућује
10 примерака листа са препоруком да их подели пријатељима и
жељом да „у њима нађу извесие ствари, које одговарају духу вре
мена и интересима наше Отацбине“.136
Није познато да ли je после видовданског броја „Гружа“ и даље
штампана. Велика je вероватноћа да je лист излазио join неко време,
тим пре ако се има у виду да je чак октобра 1944. године Обавештајно-пропагандни одсек 1. шумадијског корпуса кореспондирао
са командантом Л евачког среза достављајући му 400 примерака л и 
ста „Борба Ш умадије“.
135 Исто, 106-41/1.
ш Исто, 105-34/7.
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Ш таб 2. шумадијског корпуса издавао je лист „Свитање“ као
свој званични орган. Први број објављен je 15. маја 1944. Л ист je
излазио два пута месечно на 8 до 12 страна мањег формата (30 х 20).
Н еки бројеви штампани су штампарским стројем, а неки умножавани на гештетнеру. Према досадашњим сазнањима објављено je 9
бројева, последњи, 9. број изашао je 6. септембра 1944. По свој
прилици то je и последњи објавл>ени број. Поред уобичајених обележ ја у заглављу (датума, броја, године и годишта издаььа), и овај
лист садржи четничке пароле „Слобода или смрт“, „С вером у Бога
за краља и отацбину“, „Слободне српске планине“. Није познато
ко су били сарадници и уредници листа, тираж, начин дистрибуције
и сл. Л ист je величао четнички покрет, његове идеје, заслуге ге
нерала Драже Михаиловића, подгрејавао наду о краљевом повратку
и „васпостављању краљевске држ авне целине“, прорицао пропаст
комунизму коме je „целокупни српски народ објавио рат до
и стр аге“, писао о „начелима д ем ократије“, ф едеративном
уређењ у заснованом на идеалу: „краљ, велика Србија, Југославија, срећан народ, правда, пош тењ е, слобода“ и сл. Н ек е чланке преш там павали су други четнички листови, на пример „Пом орављ е“ , к oje je у 12. броју пренело напис „Амерички пилоти
о наш им авијатичарим а“, објављен у „С витањ у“ у броју 8 од
15. августа 1944.
О рган 1. равногорског корпуса био je „Равноюрац“, чији je први
број објављен октобра 1943. Лист je умножаван на шапирографу,
вероватно једанпут месечно, на шест страница мањег формата (30
X 22). Други број се појавио новембра исте године и по свој прилици
тада се лист угасио.
Н еколико месеци касније, 1. марта 1944. године као орган 1.
равногорског корпуса почела je да излази „Равноюрска мисао“. Лист
je, за разлику од „Равногорца“, био на много вишем техничком
нивоу, штампан je у штампарији на великом новинском формату
(36 X 26) на 4 до 6 страница. Уредник je био Димитрије Лазаревић.
У писму насловљеном „Господине Капетане“, јула месеца 1944, по
водом изласка шестог броја листа, Лазаревић je између осталог пи
сао: „Шаљем Вам шести број Равногорске мисли. Мислим да je
могао бити и бољи. Али ћете ме разумети да сам уистину имао
толико посла да нисам имао много времена за уређај листа. У много
ме je помогао Радоје Вукчевић да овај број издам. Он je чак, поред
чланака које je написао, извршио и коректуру листа. Такође шаљем
и бројеве за ВК и Драгачево“.137 Према досадашњим сазнањима,
објављено je седам бројева „Равногорске мисли“, а седми број изашао
137 Исто, 107-5/6.
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je августа 1944. Свих седам бројева je сачувано па се може закључити да je лист са малим одступагьима излазио једанпут месечно.
Како по техници израде, тако и у садржинском погледу „Равногорска мисао“ спада међу успешнија издања четничке штампе.
Н еки прилози, по тематици и приступу појединим питањима, превазилазе оквире локалног листа. Аутори нису потписивали прилоге,
али се из ньих може закључити да су припадали кругу бољих познаваоца идеологије четничког покрета. Ако би се по карактеру на
писа четничка штампа разврставала на централну и локалну, тај
лист би се свакако могао уврстити у централну четничку штампу.
Поменућемо неке од наслова који му дају такву квалификацију:
„Економски проблеми сутрашњице“. „I конгрес омладине Југославије“ (бр. 1); „Наш пут трновит и тежак али зато национално исправан и историјски доследан“, „Комунизам je против сељака“, „Југославија - то je већ стварност“ (бр. 2); „Наш став према Хрватима“
(бр. 4); „Императиви равногорске револуције“,,, Наш став категоричан и јасан - патриотски и национални“, „О економско-социјалним питањима сутрашгье Европе“, „За нову Југославију“ (бр. 5);
„Принципи нове демократије“, „Нови морал или неморал“ (бр. 6).
Н еке од чланака „Равногорске мисли“ преносила je и друга чет
ничка штампа. У „Гласу Београда“ бр. 8, од 1. септембра 1944, при
казана су два чланка из „Равногорске мисли“ бр. 5: „Императиви
равногорске револуције“ и „Милан Недић се усудио“.138
Пропагандно одељење 1. равногорског корпуса издавало je и
лист „ Таково“ као орган Среског народног равногорског одбора
Таковског среза. Први број објављен je јула 1944. године на четири
странице великог новинског формата (40 х 27). Л ист je био солидне
техничке израде, сличан „Равногорској мисли“, тим пре што га je
уређивало исто уредништво и што je штампан у истој штампарији.
Имао je задатак да извештава о догађајима са подручја деловања
Среског равногорског одбора Таковског среза, односно да тумачи
идеологију равногорског покрета становништву тог краја. Taj за
датак уредништво je објаснило у „Уводној речи“, у првом броју
листа, где се између осталог каже: „Покрећемо овај лист да би
попунили извесну празнину овога краја. Листу смо дали име Т а 
ково’, као ознаку краја где и за кога излази. Само име листа није
ново, а теж њ е његове такође. ’Таково’ he имати основну линију
националну, народну и демократску. То je сасвим разумљиво, када
ће лист излазити овде, где се по други пут манифестовала стихијска
снага наш ег народа у борби за своја људска и национална права.
Све je то довољна гаранција да неће бити скретања са наш ег историјског и традиционалног пута, који je увек био и народни и де138 Г ла с Eeoipudu, 1. IX 1944, бр. 8.
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мократски. Задатак ’Такова’ биће скроман. Имаће да објасни све
претензије овога краја. Да подвуне оно што не вала, а да укаже
како би требало бити. Нарочито да објасни линију ове наше дивовеке борбе против хитлеровског империализма и комунистичке
тираније. Ово и неће бити тешко пошто je наш народ свестан ове
борбе. Стога je он овако упорно води и водиће je до краја, јер
зна да се борбом и жртвама и може доћи до величине. У објашњењу
свих појава, односа и захтева полазићемо увек од основне претпоставке, да се није много водило рачуна о општенародним потребама
и ж елам а. Поготову о селу се мало старало. Оно je имало исувише
дужности а никаква права. Ми тражимо да у будућности то буде
обрнуто. То ће нам бити главна и једина брига. Али при том нећемо
пренебрегнути ни проблеме грађанског становништва. И о њему
ћемо повести рачуна и потрудити се да дамо потребне сугестије
за правилно њихово решење. Свесни смо да данас пролазимо кроз
револуцију. Она се оличава у Равногорском покрету. И, као револуционари, тражићемо радикално решење свих проблема, како да
нас, тако и сутра у ослобођеној држави. Стога ћемо кроз ступце
’Такова’ захтевати да се join данас означе постаменти наш е будуће
државне и друштвене структуре, који ће одговарати нашим погледима и потребама. Они морају почивати на економској уједначености, социјалној правичности и демократској истиности. Ово мора
бити свети закон за све нас и од њега нећемо уступите ни милиметар. Јер, у противном, значило би враћати се на старо, к оје није
в а л ало, јер није било демократско и народно. Нову државу ћемо
добити. Ово je бар данас јасно, када се хитлеровски империјализам
ломи под ударцима наших моћних савезника. Н ова држава мора
бити поставлена и на новим идејама, много болим и човечнијим.
Али да би се то могло и остварити, треба уклоните из нашег државног
и друштвеног живота носиоце старог поретка. Зато ће ’Таково’ имати
увек пред очима мисао: у борбу за нову државу са новим лудима.
Ето, то су, укратко, скромни задаци нашег листа Т аково’. Сматрамо
да ће они и бити испуњени. Другачије не може и не сме бити. У
противном, огрешили би се о свој народ и о основне императиве
ове наш е револуције, која je садржана у Равногорском покрету“.139
„Таково“ je један од ређих листова који се појавлује као званични орган четничких среских равногорских одбора, односно као
лист четничких органа власти к oje су они успели да формирају.
Н еке од тих листова поменули смо у овом раду, али таква или
слична гласила издавали су и други четнички органи власти.
Међутим, већина i-ьих нису сачувани.
139 Таково , јули 1944, бр. 1.
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Према досадашњим сазнањима изашао je само први број „Та
кова“, јула 1944. Није познато да ли je објављен још који број, али
полазећи од чињенице да последњи број „Равногорске мисли“ датира од августа исте године, таква могућност се не искључује.
Сачувани први број односи се на функционисање четничких органа
власти, као што су ф ормирањ е и рад народних равногорских од
бора, равногорски покрет и питање села (у чланку „Наше село у
будућности“), еманципацију ж ене (у чланку „Наша ж ена и равно
горски покрет“), организацију здравствене службе (у чланку „Савети наш ег лекара“) и др.
Почетком септембра 1944. године Пропагандно одељење 1. четничког равногорског корпуса покренуло je и лист „Слобода“, као
дневно информативно гласило. Закхьучно са 9. септембром исте го
дине изашао je нети број листа. Немамо подробнијих података о
листу сем садржаја 2. и 3. броја који je емитовала краткоталасна
четничка радио-станица „Глас слободних југословенских планина“.
У другом броју од 5. септембра 1944, према подацима те радио
станице, објављени су следећи чланци: 1) Немачки губици у Румунији; 2) Долазак америчке мисије у ЈВ у О; 3) Порука Ајзенхауера
Немцима; 4) Изјава председника белгијске владе; 5) Румунија на
страни савезника; а у трећем броју, од 6. септембра исте године,
чланци: 1) Брисел пао; 2) Финска обуставила борбу; 3) Хитлер хоће
да беж и.140
Н а подручју деловања 3. равногорског корпуса излазио je лист
„П оклич“, у чијем заглављу je назначено да je у питању „љубићки,
жички и трнавски весник“. Први број изашао je 20. јула 1944. на
шест страница мањег формата (30*20), а укупно je објављено девет
бројева листа. Последњи, 9. број изашао je 27. новембра 1944. на
снега две странице (на којима je штампано службено саопштење
о сарадњи Првог јуришног четничког корпуса са деловима Црвене
армије). Према досадашњим сазнањима сачувани су само први и
девети број. Њ ихова садржина указује да je лист био локалног карактера и углав ном извештавао о догађајима у 2. равногорском кор
пусу, односно у области у којој je деловао. Њ егов карактер одредило je уредништво белешком у првом броју у којој се каже: „Овај
лист je намењен области овог корпуса. И нформативног je карактера и циљ му je да народ у овој области буде упућен у сва збивања
данаш њ ице“.141
Пропагадни одсек Посавско-колубарске групе корпуса, односно
Одељење за пропаганду Команде округа ваљевског, издавало je
лист „Све за Српство“. Први број изашао je 25. децембра 1943.
№ АВИИ, ЧА, 17-1/2.
141 Поклич, 20. VII 1944, бр. 1.
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Л ист je излазио петнаестодневно, а у извесним интервалима и месечно. Умножаван je на гештетнеру на 6 до 10 страница, мањег
ф ормата (30x20). У техничком погледу спада међу слабија издања
четничке штампе. Уредници су били Момчило Вељковић „Стиб“
и Пантелија Јововић. Они се нису потписивали на листу, изузев
што je то једанпут учинио Пантелија Јововић потписавши се на
10. броју као уредник. Занимљиво je да се поред њ еговог имена
потписао и командант ваљевског округа као контролни орган листа.
Објављено je 11 бројева (и један ванредни), а последњи, И . број
изашао je августа 1944.
У уводнику првог броја издавачи саопштавају цил>еве и карактер
листа, у коме између осталог кажу: „Јављамо се под овим именом.
Али то нам није парола. Најмање лаж на парола. То je наша одлука.
Н аш а вера и верују. Јер дати све за Српство то није жртва. То je
наша дужност. Српство je дало нас. Ми треба да обновимо Српство.
Боље. Праведније. Моћније... Претстављамо се и са оваквим нашим
радом. Слободни људи из слободних планина писаће слободно свом
народу. Слободно и само истину. Н ека нас народ и на овом послу
упозна. И нека нас искрено помогне. Као и увек у свему. Јер и
ово je ради њега. Ако на време стигнемо да народ на овај начин
буде обавештен. И да увек зна шта хоћемо и како мислимо...“.142
Као што се из цитираног уводника и самог наслова листа в иди,
прилози су углавном подређени бризи за одбрану и опстанак
Српства, очувању националног јединства и стварању нове државе
и друштва инспирисаног равногорском идеологијом. То се
изражава и насловима неких прилога, као што су: „Дража и српски
народ“, „Српски народе“ (бр. 1); „Верујемо у историјску мисију
српског народа“, „Српска груда...“ (бр. 3); „Комунистичке тезе о
српском народу“ (бр. 4); „Непокорена Србија говори...“, „Српска
стварност“ (бр. 5); „Вечите завере противу Српства“, „Српска национална демократска револуција“ (бр. 10); „Српски животни про
стор“ (бр. 11).
Немамо поузданих података о дистрибуцији и коришћењу тог
листа сем сачуваног дописа Команде среза Подгорског, од 21. ф ебруара 1944, председнику равногорског одбора села Горњ е Буковице, којим се налаж е коришћеље ванредног броја приложеног уз
допис. О томе се у допису каже: „У прилогу доставља вам се ванредно издање листа ’Све за Српство’. Примерке листа поделити
члановима одбора. Према циркулару бр. 8, који сте добили од ш еф а
пропаганде Посавско-колубарске групе корпуса, имате одредити говорнике који ће из овог листа одабрати 1-2 питагьа и исте обрадити,
па на скупу прочитати народу. По свршеном говору ступити са на
142 Све за Српство, 25. XII 1943, бр. 1.
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родом у дискусију и њихове жеље и недаће доставити ми. П ри
овоме пазити да не дође до нежељеиих последица. У свему радити
по упуту бр. 22...“.143
Током 1943. године као орган Ваљевског четничког корпуса
излазио je лист „Слобода“. Једини сачувани примерак листа датира
од 10. октобра 1943. Умножаван je на гештетнеру на четири стра
нице, а уређивао га je Момчило Вељковић „Стиб“. Прецизнијих
података о том издању нема.
Пропагандно одељење Команде ваљевског округа од априла месеца 1944. издавало je и лист „Напред“ као орган ваљевске области.
И овај лист je уређивао Момчило Вељковић „Стиб“, ш еф П ропа
гандног одељења ваљевске области. Као ш еф Одељења и уредник,
он се и потписивао на листу. Л ист je умножаван на гештетнеру
једанпут недељно на осам страница магьег формата (30x20). Према
досадашгьим сазнањима објављено je 9 бројева, а последней, 9. број
изашао je 20. августа 1944. Сачувана су само три броја из којих
се види да су у листу, поред локалних, третирана и општа питагьа
четничке политике. Такође, објављено je и више репортажа и тхесама, а прештампавани су и чланци из других листова, као што
то показује „Напред“ број 2, у коме су пренети чланци из „Гласа
Ц ера“ бр. 45 („Васкрс Словеначке“) и „Равногорске мисли“ бр. 2
(„Комунизам je против сељака“).
Хумористички лист Посавско-колубарске групе корпуса излазио
je под насловом „О ф-леле“ од 1943. године. Уредник je био
Момчило Вељковић „Стиб“. Не постоје подаци у којим временским
интервалима je издаван ни колико je бројева објављено. Сачуван
je само један број од јуна 1944. године умножен на гештетнеру на
шест страница мањег формата (30x20). Вероватно су и други бројеви умножавани на гештетнеру будући да су и сва друга изданьа
Посавско-колубарске групе корпуса умножавана у тој техници. Пре
ма сачуваном примерку, хумористички прилози у листу не задоваљавају ни најминималније критеријуме тог кгьижевиог жанра.
Према неким индицијама. П ож еш ки четнички корпус издавао
je 1943. године лист „Свиће з о р а који je уређивао Адам Дробњак.
О томе не располажемо поузданим подацима, а није сачуван ни
један број овога листа.
Званични орган П ож еш ког корпуса од почетка 1944. године био
je лист „Равноюрски xepoj“, Први број објављен je на Божић (7.
јануара) 1944. И ако je у заглављу назначено да излази петнаестодневно, већ наредни број одступио je од најављене динамике, тако
да je лист углавном излазио месечно (одредница да излази петнаестодневно задржала се за све време његовог излажења). У купно
ш А В И И , ЧА , 10S-11/3.
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je штампано 7 бројева, а последней двоброј 6-7 изашао je јула-августа 1944. Уредник листа и ш еф Пропагандног одељења
П ож еш ког корпуса био je Тодор М, Ристивојевић, Л ист je штампан
штампарским слогом мањег формата (30x20) на 4 до 8 страна, а
двоброј 6-7 на 10 страна. У техничком погледу спада међу успешнија издања четничке штампе.
Цшь и карактер листа образложило je уредништво у уводном
тексту првог броја под насловом „Наша реч“. У з општу осуду предратне штампе и других публикација за „помућивање свести и убијањ е вере и морала код народа и омладине“, уредништво je промоцију листа пропратило следећим речима: „Народе српски и ми
данас у име Бога, у своме скромном листу ’Равногорски херој’
пишемо о теби и за тебе. Пишемо Србине о твојим патњама, а у
жељи да постанемо чвршћи и јачи, да духом не клонемо и да нам
душа не закржља. И данас, после теш ког слома и искушења, морамо по највећу дену -- иако пошиьени и поробљени - да сачувамо
свој дух и своју националну свест. Кроз векове смо бројно мали,
али духом смо били велики, а то морамо остати и данас. Ми данас
пишемо под тешким приликама, у шуми, по избама и према шкиьарама, али ми знамо да „нема Васкрсења без смрти“ нити дела
без рада. Ми желимо да у овој скромно] изградњи српског духа
учествују и даду своје прилоге све наше напредие иационалне снаге.
Србине, пиши и опевај своје преголеме јаде, али и не заборави
твоје подвиге и прегалаштва и не убијај твоја надања. Узми твоје
зарђало перо па пиши бисере свога духа за свој народ, скини са
клина прашљиве гусле, затегни струне па запевај: „Краљу Перо,
скоро ћеш нам доГш...“. Радимо за нас и наша поколења. Свакоме
Србину дајемо место у нашем листу „Равногорски xepoj“ да нас
помогне са својим духовним прилозима. Срећан нам почетак!“.144
Л ист доноси углавном чланке о четничкој активности на подручју П ож еш ког корпуса, начелне пропагандне чланке о равногорском покрету и његовој мисији, као и прилоге о народноослободилачком покрету и његовом руководству као главним противницима равногорског програма. Садржину листа употпуњавају и
официјелии документа четничког покрета, као и један број песничких састава посвећених величашу равногорског покрета. Међу
кључним документима четничког покрета објављена je и посланица
Д раж е Михаиловића „Србима, Хрватима и Словенцима“ поводом
склапања споразума Тито-Ш убашић, односно стварања нове југословенске владе под председииштвом др Ивана Шубашића, као и
Резолуција Централног национал!юг комитета усвојепа на заседању
20-23. јула 1944. по истом питању.
1+4 Равноюрски херој, Па Божић 1944, 6р. 1.

Као што су то чинили и други издавачи четничке штампе, и
уредништво овога листа у прикупљању материјала за објављивање
ослањало се на команде четничких јединица, подручних органа,
пропагандних штабова, секција и сл. Сачу ван je један такав допис
који je уредник листа упутио команданту Ариљске бригаде, 10. јула
1944, поводом планираног објављивања у штампи некролога палим
четничким борцима. У ньему се каже: „Уредништво листа нашег
корпуса ’Равногорски херој’ има намеру да у наредном броју објави
један заједнички некролог за све изгинуле наше борце, односно
да објави-одштампа некролог за све погинуле из наш ег корпуса
од 1941. год. до данас. С обзиром да Уредништво не располаже
са подацима свих погинулих, умољавате се да преко својих коман
даната батаљона, командира чета и осталих прикупите податке за
све погинуле, затим саставите један заједиички списак и доставите
на адресу доле потписаног. Такође, умољавате се да по могућству
у рубрицираном списку назначите место и дан погибије за сваког
понаособ, с тим што ћете у примедби списка навести, уколико je
констатовано, херојско дело сваког борца. Препоручљиво би било
да изгинуле борце поделите по месту где су погинули, природно
делећи по дану погибије. Овако сачињен списак, молим да доста
вите најдаље до 20. ов.м-ца. Веза: Милисав Станић - Горобил^е“.145
У двоброју 6-7 од јула-августа 1944. године објављена су имена
двојице погинулих четника, са биографским подацима, што je свакако било омогућено захваљујући добијеним резултатима од спроведене анкете.
П ож еш ки четнички корпус, према непотпуним подацима, издавао je од 1943. године и хумористички лист под насловом
„ Н еощ щ ан и гиумски јеж “ који je уређивао Радиша Јокић. Умножаван je на гештетнеру на две до четири странице маиьег ф о р 
мата. Њ егово излажење евидентирала je „Равна гора“ у прегледу
„Наш а шумска штампа“ од 15. августа 1944.
Орган Рудничког четничког корпуса био je лист „Глас Рудника “
чији je први број објављен 20. априла 1944. Л ист je умножаван на
гештетнеру на осам страна мањег формата (30x20). Због потешкоћа
са штампањем листа, командант Рудничког корпуса обратно се шта
бу Територијалне команде 1, равногорског корпуса за штампање
листа у тамошњој штампарији, али та замисао није могла бити реа
лизована, што се в иди из одговора Штаба 1. равногорског корпуса
од 6. јула 1944, у коме се између осталог каже: „По питању штам
пам, а Вашега листа Т л а с Рудника’ могу Вам јавити следеће: Мала
штампарија којом смо се досада служили преоптерећена je. Нова
коју смо ових дана набавили није још потпуно оспособљена - не1,15 А В И И , ЧА, 106-31/5.
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достају нам за њу слова. Већ смо их наручили али нам још нису
стигла. Надамо се да ћемо je у најскорије време комплетирати, па
ће Вам моћи у потпуности изићи у сусрет већ код штампања Вашег
броја за месец август“.146 Није нам познато да ли je поменута штампарија била оспособљена и да ли je добила августовски број листа
на штампање. Према досадашњим сазнањима штампана су ев era
три броја „Гласа Рудника“, а последњи, 3. изашао je 10. јула 1944.
Четврти, августовски број чије се евентуално штампање помиње у
цитираном писму, по свој прилици није ни изашао.
Уредник листа био je Митар М. Баошић (ш еф пропаганде Руд
ничког корпуса), који je био и аутор више прилога к oje je потписивао иницијалима М.Б. Аутори неких других прилога били-су Драгомир М. Топаловић, командант Рудничког корпуса, Војин Д. Војиновић, Др Јовановић, Јанко Туфегџић, који су потписани пуним
именом, а неки прилози потписани су иницијалима или псеудонимима: П.П., Б .Н , 501, „Србијански венац“, Б.В.С.-501/80, Омладинац-Колубарац.
Дистрибуција и коришћење листа организовани су слично дру
гим четничким једипицама, тј. курирском везом, разменом по си
стему из руке у руку и сл. О томе сведочи пропратни акт ш еф а
пропаганде Рудничког корпуса од 21. јула 1944, уз пошиљку упућену
председници четничке женске организације у Лазаревцу, у коме
се каже: „Упућено Вам je 50 примерака Т л аса Рудника’. У њима
се нал аз и чланак ’Ж е н а на пољу хуманости и народне културе’.
Н а овај чланак укажите повереницима Ж Р О С -а (Ж ен ск а равногорска омладина санитета) по општинама...“.147
Златиборски четнички корпус издавао je с јесени 1942, лист
„Равноюрац“. Немамо података када je лист тачно покренут, ко га
јс урсђивао и доклс je излазио. Сачуван je само јсдан примерак
броја 6, од јануара 1943. (божићни број), али je готово потпуно
нечитљив. У заглављу листа назначено je да je у питању „билтен
штаба бр. 18 Југословенске војске у отапбини“, што je била кон
спиративна ознака Златиборског четничког корпуса. Ш еф Пропагадног штаба Златиборског корпуса у то време био je Јован Петровић, све до погибије 25. октобра 1943, па je основана претпоставка да je он био један од покретача а можда и уредник листа.
Сем чиньенице да je објављено шест бројева листа, није познато
да ли je настављено његово издавање.
Од 15. августа 1944. као орган Златиборског корпуса излази лист
„Равногорска застава“. Штампан је штампарском техником на чети
ри странице великог новинског формата (40x28) и у техничком
ш Исто, 104-16/2.
147 Исто, 131-15/2.
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погледу спада међу успешнија издања четничке штампе. Други број
објављеп je 20. септембра 1944. и са њиме престаје излаж ењ с листа.
Прилози објављени у та два броја углавном се своде на глорификацију четништва у предвечерје ослобођења и извештавање о
активности у Корпусу и подручјима на којима je деловао. Елеменат
скорог ослобођења у контексту великог доприноса четничког по
крета победи Савезника, односно поразу фашизма, уграђен je и у
наслове појединих прилога, као што су: „Ми остајемо верни“ (бр.
1); „Дол азе! Дол азе“; „Сутон Пруске чизме“; „Народе радуј се“;
„Шта нам Крал, поручује“ (бр. 2). Објављено je и неколико оф ицијелних докумената четничког руководства актуелних у предвечерје ослобођења, као што су: Резолуција Ц ентралног националног ко
митета, поводом образована нове југословенске владе др Ивана
Ш убашића (на основу споразума Тито-Ш убашић); проглас Д раж е
Михаиловића: „Србима, Хрватима, Словенцима“, такође поводом
ф ормирањ а поменуте владе, и „Ево истине“, проглас вођства Н а
ционалног радничког покрета (НАРАП-а) радницима и радницама
да се „неодложно стављају на расположсњс војним јсдиницама Југословенске војске у отацбини“.
Архивски извори о настанку, издавању и уређивању четничке
штампе веома су оскудни, што je условило да о неким листовима
нисмо могли пружити богатију изворну подлогу. Томе je допринела
и чињеница што неки л и сто в и нису ни сачувани, или су сачувани
само поједини њихови примерци.
Поред тога, у истраживањима смо наишли и на један број л и 
стова за к oje немамо готово никаквих података сем индикације назива. Међу њима су: „Мачва“ (број 3 од 11. септембра 1944); „Г лас
Л евча “ (излазио 1944. у Левчу); „Г лас БлатТшна “ (излазио у I.
шумадијском корпусу, горски штаб 56/5); „Глас Д рак/чева“; „Глас
Н и щ а в е „ С л о б о д а или смрт “, лист Опленачког и Ораш ачког сре
ског равногорског народног одбора.
И страж ивањ а четничке штампе тиме се свакако не завршавају.
Откривањем нових извора прошириваће се сазнања како о листо
вима о којима je било речи, тако и о новим који ће се откривати.

3. Омладинска штампа
Четничка омладина у пометку па и током целе 1941. године
деловала je у саставу четничког покрета без посебних омладинских
организација или војних јединица и без посебне омладинске штам
пе. П рве четничке омладинске организације почеле су да ничу тек
почетком 1942. године на основу више упутстава четничког руко
водства о стварању Југословенске равногорске омладине (JPO). ЈРО
je требало да обухвати сву мушку омладину од 8 до 20 година,
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под условом да je „национално оријентисана“. Омладинске организације су ф ормиране по војничком узору; десетине, водови, чете
и батаљони, с тим што je надзор над организацијом био поверен
командантима бригада и срезова. Дечаци од 8 до 16 година при
падали су организации „Узданице отацбине“, а омладинци од 16
до 20 организации „Заточници отацбине“. Највиша јединица ЈРО
била je бригада у коју су улазиле обе групе.
Јануара 1943. године при штабу Врховне команде образован je
Одсек за организацију и рад Југословенске равногорске омладине,
који je разрадио више упутстава о пропагандној активности и из
дав ању штампе. Н а том плану делују и омладински штабови за организацију равногорске омладине. Н а територији Србије ф орм ира
на су три так в а штаба под конспиративним ознакама: „Омладински
штаб 501“, „Омладински штаб 601“ и „Омладински штаб 1001“. У
делокруг њиховог рада спадало je штампање и умножавање про
пагандног материјала, издавање омладинских листова, развијање
пропаганде на основу „Омладинског билтена Равна гора“ и сл.148
Пропагандну активност развијали су и омладински равногорски
одбори, чији je задатак био да шире вести, билтене, листове, летке,
брошуре и други материјал, придобијају што више омладине за рав
ногорски покрет, одржавају курирске везе, организују предавања,
зборове, да се боре против Партизанске пропаганде и сл. Такође,
и у градовима и већим мести.ма постојале су организоване омла
динске четничке групе које су развијале пропагандну активност,
издавале и дистрибуирале четничку штампу, прикупљале технички
и други материјал за четничке штампарије итд.
Један од првих централних омладинских четничких листова био je
„Омладински билтен Равне юре“, покренут крајем јануара или почетком
фебруара 1943, у време кад je почела излазити и „Равна гора“ као
централни орган четничког покрета. У недатираном документу веро
ватно из 1943, године, насловљеном ,Данашгьи положај српске омла
дине“, планирано je покретаље тог листа као једног од главних стожера
четничке „систематске пропаганде“ међу омладином. У њему се, између
осталог, каже: „Почело би се са издавањем „Бижена Равне горе“, који
би излазио десетодневно, умножавао се на гештетнеру и слао свим
командантима корпуса, бригада, као и свим нашим поузданим људима.
Билтен би имао ове рубрике: вести са фронтова и из иностранства;
вести из Београда и унутрашњости Србије; вести из осталих српских
земаља; идеологија Равне горе; галерија издајника; цитата из националних кньига; из родољубивог песништва; важнији момента наше историје и равногорског покрета; мале вести“.149
148 Исто, 130-11/1.
145 Исто, 130-6/1.
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Поменути „Билтен“ умножаван je на гештетнеру на 12 страна
(неки бројеви излазили су и на више страна) мањег формата
(29x20). По свој прилици није излазио десетодневно како je било
предвиђено цитираним документом, већ вероватно петнаеетодневно
или месечно. Немамо података колико je бројева објављено нити
докле je излазио. Сачуван je само број 10 од 20. октобра 1943. и
непотпуни примерци другог и трећег броја (без насловне и неко
лико почетних страница). У сачуваним примерцима поменуте ру
брике нису застушьене онако како су наведене, већ су унеколико
измењене. Иако немамо потпунији увид, према сачуваним бројевима
постојале су следеће рубрике: „Преглед догађаја“; „Темељи“; „Пријатељи“; „Омладински живот“; „Непријатељи“; „Издајници пишу и
говоре“; „Актуелности“; „Читамо - слушамо - посматрамо - бележ им о“. Као што се из наведених рубрика види у „Омладинском
билтену Равне горе“ били су застушьени различити прилози, од
оних који су разрађивали равногорску идеологију и юьучна питаььа
четничког одређења према комунизму, квислинзима, окупаторима
и др. до написа из домена омладинског живота и активности на
терену и у војним јединицама. Често су објављивани значајнији при
лози из других четничких листова. У другом броју прештампана je
изјава краља Петра И, објављена у првом броју централног чет
ничког листа „Равна гора“ од 1. фебруара 1943. и два извода из
чланака „Одмазда и наш пут“ и „Реч омладине“, објављених у истом
листу. У десетом броју „Билтена“ пренети су изводи из брошу ре
„Уочи оелобођења“, као и кратки извод из уводника „Босанског
четника“ бр. 27, листа равногорске омладине источне Босне.
Немамо података у којем тиражу je „Омладински билтен“ из
давал, где je умножаван и како je растуран. Сачуван je само извепггај омладинског Горског штаба 501 начелнику Врховне команде
о организован^ куркрске службе на релацији Београд-Врховна ко
манда, од 21. фебруара 1943, у коме се наводи да се Врховној ко
манди у прилогу доставља „новоизграђени пропагандни материјал“,
и то: „Омладински билтен Равне горе“, бр. 2 и 3; „Библиотека Равне
горе“, бр. 3, 4 и 5; „Истине овог рата“, бр. 3 и летак „Зашто сам против
партизана - комуниста“.150 Из овог се може заюъучити да je „Билтен“
умножаван у техници омладинског Г орског штаба 501, као и то да су
бројеви 2 и 3 „Билтена“ изашли пре 21. фебруара 1943.
Као централни орган Југословенске равногорске омладине 1.
марта 1943. покренут je „Глас равногорске омладине“. У заглављу
назначено je да je у питању информативни билтен и да излази два
пута месечно. Штампан je на великом новинском формату (40x29)
на четири странице солидне техничке израде.
ш Исто, 130-16/1.
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Сем тог мартовског броја, немамо података о томе колико je
бројева листа изашло, односно докле je излазио. Такође, немамо
података ко су били ньегови уредници и сарадници, јер ни један
од поменутих прилога у првом броју није потписан. С обзиром да
je покренут у време када су ницали бројни четнички централни и
локални листови и да je, на пример, објављено 15 бројева централ
ног четничког листа „Равна гора“, који je покренут само месец
дана раније, велика je вероватноћа да je објављивање „Гласа рав
ногорске омладине“ наставлено, али да остали бројеви нису до
сада пронађени.
Поред поменутих централних омладинских листова, излазило je
и више локалних листова к oje су издавали омладински штабови и
друга руководства која су деловала посебно или у саставу четничких
корпуса или група корпуса.
Јаворски четнички корпус издавао je „Равноюрски омладинац
који je вероватно покренут 1942, године. Л ист je умножаван на
гештетнеру на полутабаку на 8 страна слабије техничке израде. Н е
мамо података о уредницима и сарадницима листа, нити колико
je укупно бројева изашло. Сачуван je само један примерак броја
3, од 1. фебруара 1943, У његовом заглављу назначено je да излази
у серији II годишта из чега смо закључили да je лист покренут
1942. године и да je излазио у серији I годишта.
Сачувани примерак углавном доноси поруке младима да стунају
у редове равногорске омладине и да се боре за победу равногорског
покрета. У једној од порука, насловљеној „Сви морамо бити равногорска омладина“, о томе се између осталог каже: „Сваки младић,
од 17 до 21 године, може бити Равногорски омладинац, ако испуньава потребне услове. Прво и најважније je да сваки мора бити
национално чист и да je већ до сада показао да je гьегова љубав
према отаибиии, краљу и народу ничим неокаљана, далье, да je потпуно спреман на све жртве ради испугьегьа општег задатка, тј. стварагьа нове Југославије ослобођене од непријатеља споља и зеленаша
и корупције унутра и треће, да дође у везу са представницима Рав
ногорског омладинског покрета, који би свакога појединца учланили у покрет и дали му дужности и права. Прва два услова већина
наших младића потпуно испуљава, нарочито они са села. Наша младеж васпитана je национално у поштеним, домаћинским кућама,
има већ од првих дана у срцима својим усађену љубав према народним светшьама и великанима и она те националне величине
истински и у сваком моменту поштује. То je чињеница и на њих
можемо бити поносни и ведра чела гледати у будућност, имајући
у души љубав према отаибиии и иза себе слав ну историју нашег
народа. За трећи услов потребно je само мало труда. Омладински
представници обићи lie свако село и град и олакшати омладини
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и ту тешкоћу, ако ее тако може назвати, да дође до везе. Разуме
се да ће омладинци у свим сдучајевима бити дужни да овим омладинским представницима пруже сваку помоћ а када они изврше
организацију, да се покоравају наређењима и да с вољом извршавају
поверене задатке, Ово ће се рачунати као и војни рок..,“.151
Крајем 1943. године покренут je лист „Небојша“ као орган београдске равногорске омладине, односно Омладинског штаба 501/1.
Н а челу штаба налазио се П. Марковић, а чланови су били Милан
Драшковић, Драгослав Страњаковић, Јосифовић и Димитрије Мита
Ђорђевић. Ш еф пропагандне групе штаба био je Александар Joвановић, који je вероватно био и уредник „Небојше“. Л ист je најпре
умножаван на гештетнеру на 8 до 12 страна маььег формата (30x20),
а касније штампаним слогом, на мањем броју страна. Објављено
je 9 бројева (од тога два двоброја), а последњи, 9. број изашао je
17. септембра 1944. Сачувани су број 2 од 1. децембра 1943, двоброј
5-6 од јуна и двоброј 7-8 од јула-августа 1944. Они су углавном
посвећени омладинским питањима и неким општим погледима на
равногорски покрет, као и борби против комуниста као главних
противника равногорског покрета. Однос према њима најпотпуније
се изражава у чланку „Зашто смо против комуниста?“, у коме се
каже: „Ми смо против комуниста ирво, што они ометају остварење
наших неопходних националних цилева, који представљају основ
наш ег будућег народног и државиог живота. Далье смо против њих
што гьихова идеологија не само да не доноси решење нашим горућим друштвеним питањима, већ својом класном непомирљивошћу
с једие стране, а одвратном демагогијом с друге стране, онемогућује
једно коренито и смишљено оздра вљење наше теш ко болесне социјалне средине. Њ ихово кидање са свима традицијама народне
прошлости, гьихова необуздапа мржгъа на све који нису с i-ьима,
њихово апсолутно неразумевање корените еволуције кроз коју je
Русија прошла од Револуције 1917, г. до данас, њихови неморални
методи политичке тактике, њихова слепа приврженост интересима
једне велике силе, што их чини апсолутно немим, глувим и слепим
за потребе, патње и интересе свога народа и своје земле, - све
то заједно и још много других идејних и практичних недостатака,
чини да je са а и м а немогуће преговарање и помирење, да су они
страни духу народном и да само борба стална и непоштедна може
да донесе коначио решение: ми или они, идеологија националних
револуционара који се боре за свој народ и добро своје отацбине,
свесни да тиме уједио највише доприносе општој ствари слободе
и напретка човечанства, или они, некултурни жреци једног поретка,
који би довршио уништење преосталог окупатора и приуготовио
1М Равноюрски омлидашщ, 1, II 1943, бр. 3.

нас на мрак из кога никад, или ко зна кад, не би синула зора.
Комунистичка, немачка и љотићевска пропаганда се данас подударају: имају исти заједнички цшь да лажима и подметањем компромитују Дражин покрет“.152
Равногорска омладина 1. шумадијског четничког корпуса изда
вала je лист „Млада Ш умадија“ као свој званични орган. Први број
објављен je 1. јануара 1944. Лист je излазио једанпут месечно (ум
ножаван на гештетнеру) на 16 страна мањег формата (30x20). П ре
ма досадашњим сазнањима закључно са мајем 1944. године изашло
je 5 бројева, али je издавање листа вероватно настављено и после,
иако за то немамо поузданих индикација.
Није познато ко су били уредници и сарадници листа, али je
с обзиром на разноврсност прилога и њихову исцрпност очигледно
да су они спадали међу боље познаваоце и пропагаторе равногор
ског покрета. У једном броју чланака начелног карактера разрађују
се четнички погледи на будуће уређење државе и друштва, решав ање националног и социјалних питања, однос према противницима
- партизанима, љотићевцима, према савезницима и сл. Према
садржини тих прилога лист превазилази оквире локалног гласила
и подсећа на централ ну штампу. Међу чланцима поменутог садржаја
карактеристични су следећи наслови: „Однос села према граду“,
„Комунизам и задругарство у решав ан>у нашег сељачког питања“,
„Партизани и усташе - Хрвати“, „О социјалном програму Равне
горе“ (бр. 1); „Задружна држ ава“, „Српски народ и Америка“ (бр.
3); „Ми смело преко искушења идемо победи“, „Ствар je српске
нације и културе“, „Сукоб са стварношћу светосавске мисли“, „Југословенско-грчка унија“, „Историјски смисао Равне горе“, „О добровохьцима“ (бр. 4).
Поједини прилози односе се на организацију и активност рав
ногорске омладине и четничког покрета уоште и на популаризацију
личности Драж е Михаиловића, у којој су како се у једном чланку
закључује „оличена сва наша слободарска стремљења кроз векове,
сав наш пркос и противљење тиранији, сав морал херојског српског
народа“.153
У листу су штампани и интегрални текстов и четничких докумената (или њихови фрагменти), као што су одлуке Првог конгреса
Уједињене демократске омладине (15. јануара 1944), који се објављују у другом броју „Младе Шумадије“, од 1. фебруара 1944. У
том броју објављени су текстови Декларације и поздравни телеграми кральу Петру и избегличкој влади, председнику Северо-америчке
Уније Франклину Рузвелту, председнику Велике Британије Винсто
152 Небојша, 1. XII 1943, бр. 2.
w Види чланак Чика Дража и село, „Млада Шумадија“, 1. III 1944, бр. 3.
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ну Черчилу, председнику Француског комитета народног ослобођења генералу Де Голу и Међународној омладинској организа
ц и и у Вашингтону.
Уредништво листа пратило je писање других четничких листова
и прештампавало поједине гьихове прилоге, а такође полемисало
и са квислиншком штампом. Из „Омладинског билтена Равне горе“
бр. 7 и 9 прештампани су чланци „О социјалном програму Равне
горе“ и „Омладинске жртве“, а из „Небојше“ бр. 1 већи део чланка
упућеног „равнодушним и неодређеним омладинцима који ж иве у
варошима“. Из „Гласа Ц ера“ бр, 37-38 прештампана je кратка ре
портажа „Дијалог“, а из листа Делиградског корпуса „Слобода или
смрт“ бр. 2, писмо команданта V пука Српског добровољачког кор
пуса, љотићевца В. Најдановића, команданту Делиградског чет
ничког корпуса, с позивом да пређе на страну љотићеваца и одговор
четничког команданта о одбијању позива.
Пропагандни одсек Омладинског штаба 134/Б на Златибору из
дав ао je током 1943. и 1944. лист равногорске омладине Златибора
„Млади Злаш иборац“, штампан у штампарији „Слобода или смрт“
на Златибору. Изашло je осам бројева. Осми je изашао на Видовдан,
28. јуна 1944. Сарадници су били: Б. Ж ., Стојиљковић, Филиповић
и др. Н а листу су наведне пароле: „Омладина мирисног Златибора
je поносна што je саставни део Уједињене демократске омладине
Југославије“; „Са нам а je Бог, победа je наша“; „Ми се боримо за
добро свога младога народног краља Петра II, за добро с в oje родне
груде и свога намученог али витешког народа“.
У уводнику осмог броја „Духовни лик Видовдана“ истиче се:
„Два су основна морална станьа која појединац или народ може
заузети према свету. Један je самоистицање, други je самоодрицање.
То су два пола моралног живота. Самоистицање je став освајачких
и ратоборних народа. Асирци, Хуни, Татари, Бугари и Немци увек
су ишли тим путем...
Самоодрицагье je држање филозофских и високоцивилизованих
народа Индије и Европе. Оно je дух Хришћанства. Оно je импе
ратив високоузвишеног Христовог држања који саветује цару Лазару да се приводи Небеском Царству...“.
У истом броју донет je чланак „Смисао Равногорства“ у коме
се истиче да je равногорство слободарски национални покрет. „Кроз
њ ега je изражена самотежња народа Југославије, који чини етнолошки и политички јединствепу целину... Равногорска идеја почива
на научно-политичкој основи. Свој смисао, налази у војничкој и
политичкој борби протканог демократизмом...
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Замраћено небо, почиње да се разведрава. Видици се проширују.
Удружени у непробојни челични ф ронт око Витеза Нове Епопеје,
ђенерала Дрсоюе Михаиловића борци новог доба поздрављају рађање
новог живота велике и моћне демократске ЈуГославије“.
Равногорска омладина при Горском штабу 59 (Варварински четнички корпус) 14. јануара 1944. покренула je лист „Глас Jyxopa“,
али немамо ближих података под којим околностима je лист из
давая, колико je бројева изашло и сл. Није сачуван ни један број.
Сачувано je само пропратно писмо уз пошшьку првог броја, команданту 1. беличке бригаде које говори о издавању првог броја
и његовој дистрибуцији. Датирано са 13. јануаром 1944, писмо гла
си: „Команданту I. белићке бригаде. Положај. Шаљемо Вам 50 при
мерака првог броја листа „Глас Jyxopa“ који смо издали за Нову
годину, 14. јануара. Нисмо могли више да вам пошаљемо услед
недостатка хартије. Идући број ће изаћи у знатно више примерака
па ћемо Вам послати већи број. У Јагодини и II. белићкој бригади
смо послали лист. Молимо Вас да поменути број примерака раз
делите по селима Ваше бригаде, с напоменом да се по прочитању
да даље. Исто тако, свака сарадгьа би нам била добродошла. За
омладинца при штабу 59 М. Ђ “,154
Омладински центар при Авалском четничком корпусу 501/76 из
давао je лист „Глас А в а л е “, као орган Сеоске равногорске омла
дине. Први број je вероватно објављен маја 1944, а други и трећи
јуна, односно 15. јула исте године. У почетку лист je умножаван
на гештетнеру на седам до девет страна мањег формата (29 х 20),
а касније у штампарској техници. Од три броја колико je познато
да je изашло, сачувани су други и трећи. Њ ихова садржина je ripeтеж но информативног карактера и односи се на збиваньа у чет
ничком покрету и ситуап.ију уопште, а у неколико репортажа идеализована je локална омладинска активност. Ни један прилог није
потписан, тако да нису познати сарадници листа, па чак нису ауторизоване ни две песме: „Авали“ и „У знак слободе“, које су
увршћене међу прилоге оба броја.
Омладински центар при Рудничком четничком корпусу 501/80 покренуо je маја 1944. године лист „Омладински Гласник“, чија су три
броја објављена закључно с а 28. јуном 1944. Поводом покретања листа,
у неадресираном распису, ш еф поменутог центра Предраг Миловановић je 14. маја '1944. између осталог писао: „Због ширења алармантних вести покренуо je Омладински центар информативни листић
„Омладински гласник“ који ће излазити недељно једанпут и доносити
све актуелности из земље са потребним тумачељем. „Гласник“ he се
достављати само свим органима овог центра; с тим да ти, обавеш те154 А ВИ И , ЧА , 130-8/2.
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ни подробно о свему, парирају свим лажним вестима чији je циљ
унош ење забуне у наше редове. Сви виши и ниж и омладински
функционери у целом корпусу већ су добили потребна упутства
као и лист, и надам се да ћете овим прилично допринети тачном
обавештавању јавности. Ваше евентуалне предлоге поводом овог
листића изволите доставити центру“.155
Уредник листа вероватно je био Предраг Миловановић. Од
изашла три броја сачуван je само видовдански број 3, умножен на
гештетнеру на осам страна мањег формата (30 х 20). Није познато
да ли je лист одржао недељни тем по излаж ењ а и да ли je излазио
и после 28. јуиа 1944. Према сачуваном видовданском броју, лист
je углавном био информативной карактера.
На подручју Команде ваљевског округа издаван je лист „Српска
Груда“, као орган омладине ваљевске области. Покренут je вероватно
крајем јула или почетком августа 1944. Други и једини сачувани његов
број објављен je 16. августа исте године. Лист je умножаван на гештет
неру на осам страна магьег формата (30 х 20). Уредник je био
Момчило Вељковић „Стиб“, ш еф Пропагандног одсљсња вальевске
области, који je аутор и већине прилога објављених у сачуваном дру
гом броју. Међу прилозима у другом броју два су антикомунистичке
садржине: „Наш став - против комунизма и фашизма, за демократију
и социјалну правду“ и „Комунистичка страховлада у Шибенику“; један
чланак говори о љотићевцима „Добровољцима“, а под насловом „Де
сет најважнијих врста оружја“ објављује се текст Хансона В. Болдвина, дописника „Њујорк Тајмса“. Штампане су и три песме: „Ђакон
Авакум“, „Будимо силни..,“ и „Непослато писмо мајци из шуме“, чији
je аутор уредник листа Момчило Вељковић „Стиб“.
Н а крају броја, упућен je позив за сарадњу у листу, који гласи:
„Позипају се сви омладинци и омладинке на сарадњу у пашем ли
сту. Ово je лист омладине, и омладина треба да je главни и једини
сарадник“.156
Орган поцерске равногорске омладине и града Шапца излазио
je под називом „Српски Верден“. Немамо поузданих података кад
je лист покренут, мада би то могло бити маја-јуна 1944. године.
Ову претпоставку извлачимо на основу сачуваног двоброја 5-6, од
септембра '1944. Уколико je лист излазио као месечник, његово покретањ е свакако би се поклапало са наведеним термином. Л ист je
умножаван на гештетнеру на 8 до 10 страна мањег ф ормата (33
X 20), док je сачувани двоброј 5-6 изашао на 18 страна.
Међу запаженијим прилозима у двоброју 5-6 заступљени су:
закључци Ц ентралног националног комитета поводом стварањ а
155 Исто, 130-8/3.
ш Српска Груда, 16. VIII 1944, бр. 2.
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привремене владе под председништвом др И вана Ш убашића и
основна начела четничке унутрашње и спољне политике изложена
под насловом „Цшъеви равногорског покрета“. Н еколико краћих
прилога je антикомуниетичке садржине, а два прилога посвећена
су равногорској омладини: „Пријатељски савет омладини“ и „Миси]а школованих омладинаца равногораца“. Запажене су и рубрике
„Преглед равногорске штампе“ и „Наши портрета“. Рубрика „Преглед равногорске штампе“ указује да je уредништво листа помно
пратило издавачку продукцију четничких листова и прештампавало
њихове чланке у целини или фрагментарно. Тако су, на пример,
у оквиру поменуте рубрике прештампани чланци из следећих ли
стова: „Америка - извор снаге“ („Равною рац“, бр. 16, од 16. јуна
1944); „Југословенска бригада у М оскви“ („Глас Старе планине“
бр. 6-7, од јуна-јула 1944); „Љути се ко губи“ („Војводина“, бр. 3,
од јула 1944); „За два месеца америчке трупе биће у Србији“ („Глас
Тополе“, бр. 9, од 15. августа 1944); „Шеста тотална мобилизација
Европе“ („Уједињено Српство“, бр. 4, од 31. јула 1944); „Немачка
пропаганда служи Титу, комунисти Г ебелсовој пропаганди“ („Поморавље“ бр. 10, од 1. августа 1944.).157
П оред поменутих, за један број омладинских листова сем на
ел ова и по неког фрагм ентарног податка, нисмо успели да откријемо више појединости, па их овде углавном евидентирамо:
„Бели орао“, лист Југословенске равногорске омладине, излазио
у првој половини 1944. Закључно са видовданским издањем од јуна
објављена су четири броја;
„Борац“, лист Југословенске равногорске омладине Старог Раса,
излазио 1943. и 1944. Заюъучно са 15. мајем 1944. објављено je 14
бројева;
„Омладинска р еч‘\ обласни лист Уједињене демократске омла
дине Југославије за западну Србију. У 1944. години појавио се први
и, по свој прилици, ј един и број. Као место издања, наведена je
уобичајена формулација за локације четничких листова „Слободне
српске планине“: Требало je да излази месечно;
„Омладинац“, издање Пропагандног одељења Расићског чет
ничког корпуса ЈВУО. Закључно са октобром 1944. године објављено je 20 бројева;
„Глас Ж и ч е “, орган равногорске омладине 1. жичке бригаде;
други и вероватно последней број листа објављен je 15. септембра
1944.
137 Српски Верден, септембар 1944, бр. 5-6.
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Излазили су и листови: „Реч омладине“ и „ Српска заст ава“, али
о њима немамо других података, сем што су евидентирани у пре
гледу „Наша шумска штампа“, који je објавила „Равна гора“ 15.
августа 1944.
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Број 14

ВЕЛИКА СРБИЈА — У ВЕЛИКОЈ ЈУГ0 СЛАВИЈИ

НАШЕМ
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По адјиш к д в и ц я м вод® es oje чете.
Он пр ез ри ао г л еда зв ер а ш то г® гв ке
Й с т р п л в а о чека д ав етрашне освете.
Н сп о л и а ск а сш&га што т гьега бај е,
А од које крвиик ст ре л а ко о д ыача,
Ноем ге све дгд»е ц и љ у4 који грије
Мнлионе д у ш а што копне од плача.
Ни потоци крвн, нити пепелншта,
Нн ду шм ан ске п р е т е да he ыаше плеие
Бнтн ув кш те но, ако га не нзда, не вом ажу нвшта.
Н а ро д немо hyxw, чува свога Ч И Ч У — и чека на време«
Па кад једн ог дана кущне час освете,
й О СВ Е Т Н И К љутн ыа освету креке,
Све he стзз е бити крв.ъу за лнвеке
Куда ОН пров еде васкрс иул е чете !
И д и с в о м е цил>у — Н А Ј В Е Ћ И м еђ в а м а !
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Равна Гора — то je судба сама!.
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Глава трећа
РА ВНО ГОРСТВО У Ч Е Т Н И Ч К О Ј Ш ТАМ ПИ

Основни задатак централке четничке штампе било je ширенье
четничких идеја и четничке пропаганде и давање смерница за про
паганду осталим локалним листовима које су издавали поједини
четнички штабови. Централна штампа објављивала je налелне члан
ке и прилоге о четничком покрету, разрађивала ставове четничког
вођства о најбитнијим питањима четничке организације, објављивала програме и планове четничке акције, написе о Југословенској
војсци у отаџбини и сл. Н а страницама те штампе објављивана су
оф ицијелна документа четничких органа и организација, говори и
јавна иступања Д раж е М ихаиловића, краља Петра, председника
краљевске владе у избеглиштву и других чланова владе, изјаве и
говори западних политичара, нарочито када се величао Д раж а Михаиловић и четнички покрет. Објављивани су и говори појединих
четничких команданата, гьихове наредбе, упутства, препоруке, укази
о одликовањима и унапређењима, популарисала женидба краља П е
тра и сл. Штампами су и извештаји о борбама и акцијама, стању
на ф ронтовима, борби савезника, о четничким победама и губицима, некролози изгинулим саборцима и др.
Због просторне ограничености, овде није могуће анализирати
сва питања о којима je било речи у четничкој штампи, јер су она
задирала у најразличитије области друштвено-политичког, просветног и културног живота.
Юьучна тема не само централне већ и локалне четничке штампе
било je равногорство: равногорски програм и идеологија, равногорство као духовни смисао и морални чин, равногорство као мит
уздигнут на пиједестал „божијег провиђења“ и „новог југословенског светилишта оваплоћеног у делу и имену Драже Михаиловића“.
Појам равногорства антиципирао je преиспитивање националног
програма и националне политике српског народа, њ егове улоге и
доприноса ствараньу југословенске држ авне заједнице 1918. године,
актуелизоваае питања „изиграног“ и „превареног“ српства, његове
„промашене“ борбе, „узалудног“ херојства, жртава и страдања, „неуспелог“ уједињења и „духовног оздрављења“. Међу карактеристичним чланцима који говоре о тим питањима истиче се чланак
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„За наше уједињење и наше јединство“ у коме се, између осталог,
каже: „Задахнути дубоком вером да су Срби, Хрвати и Словении
један народ, једне политичке мисли и једне политичке воље, српска
влада, српски државници и политичари, српски јавни радници, цео
наш горњи слој који политички мисли и дела, имао je пред очима
само југословенско уједињење, стварање велике државе Срба, Хрвата и Словенаца, зашто се водило оно „велико војевањ е“, коме je
најзад дошао крај. Са том се мишљу ушло у нову државу, са том
се мишљу живело и експериментисало све до слома Југославије.
Српски народ je тако пропустио једну од највећих шанси у својој
историји. Занесен победой и огромним м орал ним престижом Србиje, цео српски народ није био у стагьу да проникне у суштину саме
ствари и да наш југословенски проблем сагледа у његовим
сложеним историјским облицима. То нам се страховито осветило
и још увек нам се свети. Ми смо мислили, живели и радили само
за Југославију. Она je била предмет наших националних надања и
наших народних и државних планова. Хтели смо je надахнути jeдинственом мишљу, дати јој моралну и државну снагу предкумановске Србије. У тим напорима који су нас одвели до апсурдума,
ми смо потпуно заборавили на своје посебне, српске интересе. Али
стварност je била јача од свих наших напора; ми смо постали
жртвом немогућих експериментисања у којима смо изгубили по
литичке слободе, компромитовали своје народне величине, извргли
се понижењима сваке врсте. А кад je дошао светски обрачун, нов
сукоб за идеале слободе и демократије, наша држ ава била je разривена, српство разбијено и неспремно за велика искушеньа којима
je неизбежни ишло у сусрет..,“,15* Уз опаску да „ни занесегьаци више
не мисле да се можемо и смемо враћати на старо“. У истом чланку
се наводи да je излаз у неминовном српском уједињењу и закључује
да „са уједињеним српством ми можемо улазити у сваку политичку
комбинацију без страха да ћемо бити доведени у сличну опасност
у којој се налазимо од априла 1941. године“.
У контексту поменутих негативних искустава, равногорство от
вара перспективу исправљања „почињених греш ака“, деклариш е се
као најдоследнији чувар националних традиција и иницијатор новог
националног програма, а Равна гора промовише у „славно место
трећег народног устанка“. У чланку „Херојски дух српског народа“
(поводом 140 година од Првог српског устанка), инспирисаном таквим опредељењима, између осталог се каже: „Сломом Југославије
српски народ стављен je на ивицу провалије. Опасност je постала
јасна и целом колективу, и појединим друштвеним редовима, и сва158
Уједињено српство, 2. IV 1944, 6р. 1. Види и чланке: Равна Гора и Н а своме
пушу („Равна гора“, 1. Ill 1943, нт. 3).
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ком појединцу. Прикупили смо све индивидуалне снаге, напрегли
смо све живце, и нисмо се хтели предати игри случаја. Исти дух
који je довео до Орашца 1804, до Такова 1815, тај исти дух српског
народа довео нас je до Равне горе, 1941. године. Три места тако
близу једно другом, и три судбоносне године од којих je последња
читав век и по удалена од прве. А сва три догађаја чине једну
целину, они су управо светионици на историјском путу наш ег на
рода у будућност. У историји Другог светског рата Равна гора улази
као средиште првог оружаног отпора окупатору у поробленој Европи. Срби су показали свету, у првим месецима по слому Југославије,
да постоје могућности солидне герилске акције против свирепог
освајача. У историји наш ег народа Равна гора ће остати позната
као славно место трећег народног у станка. Она je већ одавно из
губила свој ранији карактер географ ског појма. Она већ одавно
симболизује уз идеју народног отпора, идеју нашег духовног, моралног и политичког препорода.
Са Равном гором почшье једно ново доба које узима своје елементе из наше трагичне прошлости и садашњости, и обећава овом
народу хероја и мученика, заслужен мир у дтободи, правди и благостању, мир тако потребан за видање наших рана и за изградњу
наш е српске заједнице. Долазећи на Равну гору са својом верном
и оданом дружином у првим данима по слому Југославије, тадашњи
пуковник Д раж а Михаиловић, иако свестан своје војничке дуж но
сти да се непријателу не предаје, није могао наслутити, као ни
шумадијски прваци у Орашцу пре не пун век и по, у шта ће се све
развита његов подухват и како ће се, само кроз неколико недела,
отворити наслућене перспективе пред њим и његовим сапутницима.
Човек je учинио своје а судбина своје. У станички дух Шумадије,
онај дух који je водио Карађорђа и М илоша на почетку прошлог
века, окренуо je очи српског народа Равној гори. Од првог дана
у њу су полагане све наде, од гье се очекивало све, и охрабрегье
и наређење. Организација je расла, ширила се, напредовала. Било
je, истина, тешких дана, и још lie их бити, али се ишло напред,
ударани тем ели једног великог дела, радило се тврдоглавом енергијом и дубоком вером у успех.
И кад се средином фебруара ове године навршило 140 година
од почетка Првог српског устанка, снага трећег устанка снажно
се осећала и све више осећа и на југу, у колевци српске средњевековне славе и величине, и у Црној Гори, гнезду наше слободе
кроз векове таме и ропства, и у Босни и Херцеговини, к oje крваре,
бију се, чине чуда од јунаштва да се очувају од уједињене немани
усташко-германске и издајничких и дивлих налета комунистичких
хорди, у Крбавој, Ј1ици и Кордуну, где je усташко дивлаш тво превазишло најстрашније злочине светске историје, на приморју

133

нашем, у централној Славонији, у Срему, Банату, Бачкој и Бараньи.
Кроз све крајеве у којима Срби живе, свуда се осећа исти дух,
спроводи организација и учвршћује мисао трећег српског устанка.
Негде се дела само на конспиративно] основи, негде оружане групе
крстаре тереном и штите народ, негде пламте пушке и праште бом
бе у борби противу окупатора, његових слугу и комунистичких издајника, а свуда се жељно ишчекује судњи час кад треба нештедимице скочити на мрског непријатеља, очистите земљу од окупаторског гада и вратити јој слободу, мир и благостање...“.159
Равногорску визију новог српског националног програма према
чланку „На своме путу“ карактеришу следећа опредељења: „Наше
националне аспирације јасне су, пак и несумњиве. Ми хоћемо да
окупимо све српске области у једну тесно повезану целину. Хоћемо
да Срби после овог рата буду несумњиви господари у својој кући,
- да несметано, без уљеза и другог несрпског елемента који се
увукао услед историјских грешака и случајности у српско народно
тело - несметано развијају своје умне, моралне, националне и радне
способности. А наше несумњиве политичке теж њ е и амбиције јесу,
да се српском народу после народног ослобођења обезбеди пуна
слобода управљања собом, пуна демократија и социјална правда оно што je у духу и тежњ ама његовим. Хоћемо да га очистимо
од националног, друштвеног и моралног олоша. Хоћемо да створимо код њега у току наше борбе идеал рада, честитости и
пожртвовања. Хоћемо, једном речју, национални, социјални и морални препород. Једино тако, кроз пречишћено Српство, кроз његове чврсте моралне, националне и социјалне основе, можемо
рачунати на снажну, моћну и поуздану Југославију; на снаж ан и
независан Балкан. У томе и јесте уосталом смисао и значај наше
теш ке и крваве борбе започете на Равној гори“.160
У з пропагирање равногорског покрета „трећим српским у стан
ком и револуцијом“, упоређење Д раж е Михаиловића са легендарним јунацима и вођама Првог и Другог српског устанка, Карађорђем
и Милошем, била je омшъена тема многих написа четничке цен
тр алне и локалне штампе, као што je то било и равногорство утемељено на најсветлијим страницама српске историје, почев од немањићке државе па до најновијих дана. М ихаиловићево величагье
у појединим прилозима ишло je до мистификације, као што се то
види из чланка „Српска државна мисао“, у коме се између осталог
каже: „Дража je симбол наше националне борбе за слободу и по
159 Уједињено српство, 2. IV 1944, бр. 1. Види и чланке: РавноГорски покрет социјални покрет, „Краљев гардист“, 1. X I1943, бр. 1; Равноюрски народни покрет,
„Глас равногорског радничког покрета“, 6. VII1944, бр. 22 и Равноюрска идеја, „По
лет“, 2. IX 1944, бр. 23.
160 Равна Гора, 1. III 1943, бр. 3.
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беду наше држ авне мисли. Д раж а je у свим српским планинама,
у свим српским домовима, у свим српским срцима, душама и мислима, у свести и савести сваког Србима, ко није ю род и одрод
свога народа и издајник свога Отачаства. Драж а je у замаху Краљевића Марка, подвигу Обилића, пожртвовању браће Југовића, у
прегалаштву Карађорђевих и Милошевих устаника, у в их ору ко
совских осветника. Д раж а je у јеку српских гусала, у ритму Њ егош ева десетерца, у звуку српских светосавских звона, у даху ветрова српских планина“.161
Као што je поменуто, равногорско руководство je четнички по
крет и његове оружане јединице - Југословенску војску у отацбини,
представљало легитимним и јединим представником бивше Југословенске војске, чији се један део са владом и краљем „повукао
на савезничку територију“, а други „остао на територији држ аве“.
То становиште средишња je тачка многих написа у централној
штампи који се односе на војно-политичку активност четничких
јединица. И з тог начелног опредељења развијана je теза да са
априлским сломом није ни било капи'гулације, те да само „наши
капитуланти и непријатељи тврде како смо ми, Југословенска војска
у отацбини и органи власти, одметници од реда и закона и како
непријатељ има права да нас сматра за обичне бунтовнике, за к oje
не вреде ратни закони“. У чланку „Непрекидност живота наше
држ аве“, који објављује „Нова Југославија“, о томе се између осталог каже: „Ма шта да je чинила команда југословенске војске у
априлу 1941. она није могла ничим обавезати ни југословенску
државу нити целину кьене војске. Државу обавезује само влада
држ аве и носилац државнога суверенитета, крал. Југославије. Никада влада Југославије није одобрила капитулацију војске нити je
пристала на прекид para и неиријатељства, нити примила ма какву
обавезу у погледу на Немачку, чије су нас трупе напале. Влада и
крал, са д слов има војске повукли су се на савезничку територију,
а други делови војске остали су на територији државе. Краљ као
Врховни командант реорганизовао je Врховну команду и поставио
joj за начелника штаба садашњег ђенерала Драгољуба Михаиловића. Та војска држ и стварно под својим оружаним господарством
знатне дело в е наш е државне територије. Под њеном заштитом и
под њеним ауторитетом народ прима наређења сваке врсте и
извршује их. Ј едина законита војска на нашој територији јесте југословенска војска под командом ђенерала Михаиловића. Окупатор
нема права да ствара ма какву војску од југословенских држављана.
Југословенски држављани могу вршити војне дужности само у
одредима ђенерала Михаиловића. Југославија има своју владу коју
161 Исто, 20. Ill 1943, бр. 5.
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joj je именовао законити Краљ, слободно од ма чијег притиска. Jeдан део владе, њсн М инистар војпи, ђенерал Михаиловић, налази
се у земљи и уз органе Врховне команде врши делимично и управну
власт... Непријатељ не сме пре закључка мира да на територији
Југославије ствара посебне државе, ни Хрватску ни Србију и да
им именује владе и власти. На територији непријатељ није ни стварно ни правно потпуно завладао. Владе које je он именовао jecy
само његови, окупаторови, намештеници и све што они раде раде
у име окупатора. И они и окупатор имају да одговарају за своје
чине. Ето то су стварне чињенице. Постоји непрекидност у животу
наш е државе, наших власти, наш ега државног суверенитета. Супротно тврђење јесте освајачко правдање за насиља које он врши
над нашим народом. Противу законитог и уставног поретка у Југославији изводи комунистичка странка једну оружану побуну, под
видом борбе против окупатора. Она покушава да приграби себи
власт и проглашава своје вођство за владу Југославије. Сасвим je
природно да органи редовне државне власти и војске чине све да
и оружјем и мирним средствима учине крај овој побуни. Сва питања
о нашем државном преуређењу и о друштвеном поретку имају се
решавати мирним путем, по евршетку рата, кад се народ заједничком борбом свих његових снага буде ослободио од непријатељске окупације. Ова борба противу комунистичке побуне јесте чисто
наш а унутрашња ствар. Она нема никакве везе ни са ратом ни са
међусавезничким односима. Од савезиика ми тражимо да се у њу
не мешају на други осим на пријатељски начин: да утичу на бунтовнике нека не изазивају грађански рат којим се чини највећа штета општем народном ослободилачком рату, Ово гледиште на наш
држ авни поредак дели цео наш народ, зато он и помаже органе
југословенске војске у отаибиии да земљу ослободе и у њој сачувају
законити ред и мир...“.162
Четничка штампа je према домаћим „квислинговцима“ и „колаборационистима“ испољавала изразито непријатељски однос. У
једном у воднику „Уједињеног српства“ о квислиншкој служби окупатору, између осталог, каж е се: „На једној страни су били људи
који су дубоко веровали у немачку победу и немачку спасоносну
и препородитељску мисију у свету, нарочито у Европи. Они су поз
вали српски народ да се у интересу свога опстанка, у интересу
своје сутрашњице, одрек не 27. марта, да погази свој дотадањи став,
што значи да шъуне на своју част и на свој образ - па приклони
главу пред осионим окупатором и своју судбину веж е за судбину
Немачке. Ти су људи прогласили национал-социјалистичку доктри
ну својом доктрином, иако нешто прилагођену нашим приликама,
ш Н ова Јучосжишја, 1. VI 1944, бр. 2.
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они су прогласили немачки „ред“ својим идеалом, немачку победу
својом победой. Најистакнутији између њих највише се чуо. Одмах
после напада Немачке на Совјетски Савез он се обратно српском
народу преко иемачког радија у Београду и позвао га да се моли
богу за победу немачког оружја, које je тобож једино у стању да
нам врати изгубљену слободу. Од уништитеља своје државе,
тлачитеља своје слободе, српски народ je требао да очекује спасење.
Већи се парадокс није могао замислити. Хитлерова Немачка, која
je створила могућност и дала дозволу хрватским усташама да ликвидирају српски народ у Босни, Херцеговини, Лици, Крбавој, на
Корду ну, у Славонији, Срему, која je пустила Мађаре у Бачку да
масовним убијањем уводе културу круне св. Стевана у ову српску
покрајину, која je Албанце довела на Косово и у Метохију, Бугаре
у Јужну и Источну Србију, која je преткумановску Србију осакатила
па ставила под своју бруталну чизметину - та накостреш ена и подивљала Немачка, која je разбила нашу државу само зато што нисмо
хтели бити њен савезник, требала je да се, по мишљењу ових људи,
претвори у наш ег заштитника и нашег спасиоца. Српски народ
остао je згранут пред овим немогућим ученьем и пред политиком
која je произашла из овог у чеша. Он je одбио да пође за лажним
пророцима. За неке je везао страшно име Вука Бранковића..,“.163
Слична становишта заступљена су и у многим другим прилозима
у којима се интерпретирала четничка политика према квислинзима
и колаборационистима.
Једна од кључних тема четничке пропаганде и четничке штампе
био je антикомунизам: борба против комуниста, партизана, јединица народноослободилачког покрета, њ их о в их сарадника и симпатизера. Ч етничка штампа се од почетка придружила оценама
највиш ег четничког руководства да je „комунистичка опасност“
К.ИХОВ непријатељ број 1, и у бројним чланцима и прилозима по
вела невиђеиу кампању против народноослободилачког покрета
у цшъу његове потпуне дискредитације. У томе се нису бирала сред
ства ни метод и већ се руководило принципом да циљ оправдава
средство. У вид у сачуване бројеве централне, као и локалне чет
ничке штампе указује да су међу најбројнијим ако не и најбројнији
били управо чланци којима се „разобличавала“ Партизанска и народноослободилачка борба, комунистичка идеологија, устанички
органи и организације, тековине револуционарне борбе, народноослободилачки одбори и сл.
10 Уједињено српство, 20. V I1944, бр. 3. Види и чланке: Петоркс на делу, „Краљев гардист“, 1. XI 1943,6р. 1; Европскн дух Jleditheee политике, „Горььак“, Ускрс
1944, бр. 9.
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У четничкој штампи оспораване су акције које je предузимала
КП Ј у циљу покретања оружаног устанка против окупатора и домаћих издајника а за национално ослобођење. П ре свега, само покретањ е и вођење оружане борбе, квалификовано je преурањеним,
непромишљеним па и непотребним, јер сем жртава и одмазде оку
патора, друге користи од гье није било. Негирано je и право и
„легитимност“ КП Ј као „једне шаке странаца“ на било коју врсту
политичке активности укључујући и право организовањ а антиф аш истичке и ослободилачке борбе за ослобођење, већ je то право
приписивано искльучиво четничком покрету као ј едином „легитим
ном“ и „законитом“ представнику југословенске избегличке владе,
на чијем челу се налазио овлашћени министар и начелник Врховне
команде Дража« Михаиловић. Комунистичкој партији су приписивани заверенички, терористички, издајнички, колаборационистички
и други атрибути, као и теж њ а за освајањем власти, спровођењем
„пролетерске револуције“, рушењем народних и националних традиција, породице, обичаја и религије. Нарочито je у четничкој штам
пи пропагирана теза да je КП Ј искористила у станичке традиције
српског народа и „бруталном силом га наморала да оружани устанак предузме у невреме и да ступи у превремену акцију која je
унапред била осуђена на неуспех“.164
У једном документу, у коме се анализирају „последице неблаговременог устанка“ (при чему се мисли на стварагье слободне
територије у западној Србији са центром у У ж ицу), И зврш ни од
бор Ц ентрал но г националног комитета, између осталог, писао je:
„На привремено очишћеној територији ови странци организовали
су неку врсту д рж азн е власти, и у циљу да ту власт, која им je
била главно, за себе осигурају не само за сада него и за будућпост, они су предузели да ф изички уништавају не само своје
активне него чак и само потен циј ал не непријатеље. Н иш та није
природније него да je овакав њихов рад неизбеж но морао довести
до братоубилачког рата. Тако je, за кратко време, на територији
где се та власт простирала, имала само две врсте гьуди: крволока
помраћених мозгова и ж ртава. Тада je настала пустош какву дотле нико није упамтио. Земља je постала поприште жестоких нереда и насильа, ж ртве су биране међу најбољим и најплеменитијим, терор je беснео силом оркана, док су казнене експедиције,
које je непријатељ предузео, претварале у згариш те читана насеља
и читаве крајеве. Н еосетљ ивост ових странаца према незапамћеним, а излишним жртвама српскога народа, њихова лакомисленост и неозбиљност, њихов кукавичлук, њихово уклањ ањ е
w Равна iopa, 20. Ill 1943, бр. 5. Види и прилог антикомунистичхе садржине
у три наставка М и и Тито, „Војиодина“, 1. V; 1. VBI; 1. VII '1944, бр. 1-3).
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из борбе у позадину и истовремено излагање војске највећем ризику, немилосрдно извођење омладине на кланицу, њихова војничка
неспособност, која je често, у најодлучнијим моментима, претварала
Партизанске одреде у неорганизовану руљу, као и лудачко револуционарно крвопролиће, које су они без потребе и изазвали, отво
рило je, после тога, очи и оном делу нашег народа који се у почетку,
обмањиван цшъевима борбе к oje су они поставили, био за њима
повео...“165
Карактеристичан je и чланак који je објавила „Нова Југославија“ под насловом „Лажима не наседамо“, у коме се парира оптужбама „с једне стране комуниста а с друге Немаца и Љ отићеваца“ . У чланку се, између осталог, каже: „И док комунисти и пар
тизани, нарочито у варошима, говоре да су они једини борци за
слободу и да су њихови народноослободилачки одреди једина на
родна војска, која се бори против окупатора на целој југословенској
територији и да их као једину борбену југословенску војску и Т и
тову владу признају не само Руси него и Енглези и Американци,
дотле они други тврде за себе, да су они једини борци за мајку
Србију, да he победой Немачке, и наша земља ући у Нову Европу
као део организован по принципима новог поретка, а да су нас
савезници напустили и препустили Совјетима, који помажу Тита
и хоће од наш е зем ле да створе совјетску републику према
болш евичком обрасцу. И једни и други сагласни су и уједињени
у лаж има својим нарочито у клеветању наше праве југословенске
војске под командом легитимног министра ђенерала Д раж е Михаиловића. Њ ихове тврдње да се југословенска војска не бори про
тив окупатора, већ сарађује са њима и владом спаса, су врло провидна лаж. И стина je обрнута. Југословенска војска под вођством
ђенерада Д раж е Михаиловића, бори се на свим фронтовим а и са
свима правим непријателима наш ег народа кад, где и како то налази Врховна комада за нужно а под најповолнијим условима за
наш народ, теж ећи да непријателу нанесе највеће губитке, савезничкој ствари најболе резултате а своме народу најмање жртве.
Али наша војска не удара на велика звона своје резултате, нити
даје своје извештаје ономе коме не треба. Читав наш народ зна
шта ради Д раж ина војска...1“
У антикомунистичкој пропагандној активности у многим чланцима развијана je теза о дволичности партијске политике, шуровању
са најекстремнијим политичким отпадницима попут усташа, па чак
и са фаш истичким окупаторима. Објављивана су документа или
фрагм енти докумената о наводној сарадњи партизана са усташама
165 Равна юра, 20. III 1943, бр. 5.
166 Н ова JyiocMieuja, 1. VI 1944, бр. 2.
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и немачким окупаторима.167 У једном уводнику „Уједињеног
српства“, између осталог, каж е се: „До избијања рата између Немачке и Совјетског Савеза они су били на страни Немачке. У
нашем народу није нико са толико цинизма извргавао руглу западне
демократије као југословенски комунисти. Велика Британија je за
њих највећа тврђава капитализма, непријатељ наш бр. 1. Са том
паролом убацивали су се у нашу војску, са том паролом су дочекали
напад Немачке на Југославију. На све стране питали су они и војнике и официре: зашто крв да лијемо за британске капиталисте?
А гдегод им се указала прилика они су речи заменили мецима:
пуцали су на наше војнике. Њ ихове саботаже у току краткотрајних
операција у априлу 1941. године осећале су се на целој територији
Југославије. После н ап ада Немачке на Совјетски Савез ситуација
се из основа меньа. Од крајњих дефетиста комунисти постају „највећи патриота“. Као што ф аш иста слепо верују у победу Немачке
тако сад комунисти слепо верују у победу Совјетског Савеза. Русија
ће победита не само Немачку већ и Енглеску. Зато они позивају
српски народ да одбаци своја традиционална схватагьа, да се одрекне Краља и монархије, да раскрсти са својом славном прошлошћу,
да се лиши својих државних и народних амблема, па да се окупи
око новог симбола, црвене петокраке звезде, која треба да буде и
остане знак новог времена у к oje нас уводе комунисти. Док су
први, фаш истички пророци, истицали слепу послушност окупатору,
ови други пророци истакли су за руководно начело своје борбе
167
У „Уједињеном cpüciüey“, бр. 4, од 31. јула 1944, објављен je „ Споразум
партизана и Немана“, са коментаром који гласи: „На Приморју, у Истри, постигнут
je споразум између немачких војних власти и партизанских вођа. У име пратизана,
споразум je потписао вођ приморских партизана др Јожеф Вилфан, а у име Рајнера,
комесар јадранског приморја, три официра: једног Вермахта, једног од СС и један
од СД трупа. Разговорима je присуствовао, у име фашистичких власти, гроф Паче,
у пратњи још једног италијанског грофа, чије je име остало у тајности. Ево главних
тачака паргизанско-немачког споразума:
1) Петог јула престају неиријатељства између немачке војске и партизанских
одреда на територији јадранског приморја.
2) Партизани се обавезују да не прилазе ближе од 10 километара немачким
гарнизонима, друмовима и железничким пругама.
3) Немачке трупе држаће се 10 километара далеко од партизанских зона.
4) Споразум не важи за љубљанску покрајину.
5) Потребе у оружју, храни и санитетском материјалу, даваће немачка војска
партизанским јединицама.
Партизани су у више махова правили сличне споразуме са окупатором, али
су то чували у тајности, као змија ноге, и колико нам je познато, сви су ти споразуми
били усмени. Сад, први пут партизани отворено разговарају са непријатељем свога
народа, и са н>им потписује споразум“. На тај начин, четници су покушавали да
парирају нартизанској штамии и пропаганди у разоткривању њихове колаборационистичке оријентације и избегавања борби са окупатором. Истовремено текст „Спо
разума“ објавио je и „Глас Ееограда“, 1. VIII 1944, бр. 6
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рат окупатору на свим местима и по сваку цену, без обзира на
жртве и практичне користи. У овим сталним бесмисленим сукобима
имало се растројити наше друштво, уништити његова кохезиона
снага, одвојити садашње поколење од оних која му претходе, једном
речју, раскинута са прошлошћу на целој линији и духовног и ма
тери] ал ног живота. У току борбе имала се створити оружана сила
са задатком да на крају рата, грабећи сву власт у своје руке, доврши
оно што се у току окупације није стигло да разори...“168
Развијана je и теза о антисрпској политици југословенског комунистичког покрета и његовој тежњ и да се српске области разбију
односно спречи српско уједињеље, као и теза о перманентној опа
сности од српског хегемонизма и национализма. У једном уводнику
„Уједињеног српства“ насловљеном „Антисрпски став партизанског
покрета“ о томе се, између осталог, наводи: „Српски народ као
целина искусно je целу скалу страдања у овом рату. Чашу горчине
испио je до дна. Н а овој дугој калварији својој он je дошао до
драгоценог искуства к oje je скупо и прескупо плаћено. То искусто
му налаж е и као целини, укупном српском колективу, и појединим
његовим деловима, да се чврсто уједини, да се повеже све што je
Србин, све српске покрајине и српске области у једну политичку
целину, у једну државну организацију, са српском влашћу и обезбеђеним српским интересима. Врховни закон српског колектива, по
сле свега што се преживело, налаж е уједињење српског народа.
Уједињен и политички организован он без страха за свој опстанак
и своје интересе може чинити у новој Југославији српску федеративну јединицу. У своме властитом интересу он може ићи и даље
и ступити у заједницу и са бугарским и са грчким и са албанским
народом. Њ егови интереси неће бити угрожени ни од југословенске ни од балканске заједнице к ад je он дошао до свога уједињења
и до свога јединства. Против тога врховног интереса, народног опстанка који je толико јасан и тол и ко разумљив сваком Србину где
год га има, дигао се партизански покрет у Југославији. У безброј
прилика досад он се отворено, јасно и гласно, изјаснио против
српског уједињења. Док за хрватски народ траж и јединствену, уједињену Хрватску са Далмацијом до Боке Которске, дотле за српски
народ, који je прошао кроз страховита страдања, тражи четири одвојене покрајине: Србију, Македонију, Босну и Херцеговину и Црну
Гору. У новој комунистичко-партизанској Југославији поред уједињ ене Хрватске треба да постоји разбијен српски народ. Ту своју
политику српског разбијања партизанско-комунистичко вођство наш Уједињено српство, 20. VI 1944. бр. 3. Види и чланке: П аш и комунистш у
савезу с ф аиш ст има и Држ ање комуниста, „Глас Београда“, 3. V и 28.VI 1944, бр.
2 и 4-5; Комунистичке сметње, „Глас Тополе“, Божић, 1943, бр. 4
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зива борбом против реакционарних режима и великосрпства. Али
то није све. По схватању комуниетичко-партизанског вођства српски
народ живи само у Србији. Црногорци, који су кроз векове чували
српску мисао и српску традицију, код којих je култ Косова и култ
Обилића уздигнут до највиших висина, - нису Срби. То je посебан
народ, потпуно различит од народа у Србији. Између овог идиотског
схватања наших партизана и схватаььа др Секуле Дрљевића, највећег издајника српске националне ствари који се икад родио у
Црној Гори, нема никакве разлике. У Босни исто тако не живе
Срби, већ посебан босански народ. Комунистичко-партизанско
вођство усваја црно-жуту концепцију Беча и Пеште, која je крахирала у Првом светском рату као што ће и ова комунистичко-партизанска крахирати у овом Другом светском рату. Напоредо са
српским народом у Србији, црногорским у Ц. Г ори и Босни и Херцеговини, у Јужној Србији живи македонски народ. И што je н а
рочито интересантно, он се поклапа по своме пространству са границама Југославије према Бугарској, Г рчкој и Албанији. Ц ела М а
кед о н ка, како нас учи комунистичко-партизанско вођство, налази
се у оквиру југословенских граница: она не прелази ни у Бугарску
ни у Грчку. Докле се протеже на север, то се на зна. Али се зна
да Косово не улази у састав Србије и да партизанско вођство јавно
тврди, да je Косово албанско. За Боку Которску и Санцак зна се
да се прикључују Црној Гори, али се не зна судбина Војводине.
Није теш ко закључити, на основу изложеног, на основу примера
са Босном, Црном Гором и Јужном Србијом, да ни то није српска
покрајина и да ће врло вероватно бити прикључена уједињеној
Хрватској, или ће се у њој пронаћи каква панонска или сремскобарањско-банатско-бачка нација. Што се тиче православног живља,
што га je преостало од партизанских покоља у Лици, Крбавој, на
Корду ну, у северној Далмацији и Славонији, оно je по комунистичко-партизанској политичкој теорији део хрватског народа. Између тога гледишта и гледишта хрватских усташа нема апсолутно
никакве разлике. И једни и други не признају православце Србима.
Разлика je између њих толико, што су усташе, пошто су поубијали
све православие владике и свештенике којима није пошло за руком
да се спасу бекством, и пошто су оскрнавили све православие Х р а 
мове, створили хрватску православну цркву, док комунистичко-пар
тизанско вођство још није стигло да на то мисли. Д а разбије српски
народ, да га раскомада на досад невиђен и нечувен начин, вођство
комунистичко-партизанског покрета прихватило je схватање Беча
и Пеш те, у питању Босне, издајника Секуле Дрљевића и црногорских зеленаша, у питању Црне Горе, бугарских Михаиловиста
(ВМРО), у питању Јужне Србије, албанско, у питању Косова и Метохије, Северне Далмације, Лике, Крбаве и Кордуна, све самих осве-
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дочених непријатеља српског народа... Својом територијом и својом
праксом разбијача српског уједињења и српског јединства, комунистичко-партизански покрет се изједначио са нашим највећим непријатељима. Сваки Србин који пристаје уз овај покрет свесно или
несвесно служи опасном непријатељу свога народа. Звао се комунистом или партизаном за српски народ он има страшно име. Издајник“.169
У оквиру антикомунистичке пропаганде централна и друга чет
ничка штампа непрекидно je писала о успешним акцијама и борбама
против партизана, о „разбијању“ и „уништеньу“ партизанских снага,
о њиховој неборбености, слабом моралу: да се њихови редови не
обнављају, да немају подршку у народу, да „најгоре стоје у српском
народу“ , па чак да се партизански покрет „налази пред деф инитивним сломом“. У једном напису слом партизанског покрета предсказује се следећим рећима: „Титова војничка катастроф а није да
леко. Није само његова војска у растројству: не само да га остављају
национални Срби и Хрвати, већ га напуштају и фаш истичке талијанске трупе, које су му се по наредби придружиле. Погубио je
и све територије, земље и градове, к oje су му Талијани били пре
дали. Нема данас ни једног града и вароши к oje држ и у рукама.
То je и мудрост и војничка вештина генијалног маршала. Погубио
je огромну спрему и оружје што je од Талијана добио. Немци су
постали господари тих магацина и слагалишта оружја. Прокоцкао
je глупим операцијама огромно наоружање, што би нашим поробљеним народима било средство за ослобођење...“.170
Као што je поменуто, централна и локална четничка штампа
објављивала je и многа четничка официјелна документа, пре свега
одлуке, закључке, извештаје, реферате и сл, са заседања Централног
националног комитета и других највиших четничких органа, као
и говоре и изјаве Д раж е Михаиловића, кральа Петра и других. Највише су објављивани документи Народног (Светосавског) конгреса,
одрж аног у селу Ба 25-28. јуна 1944. Цео један број „Равне горе“
je у знаку тог конгреса. У њему се, поред изјаве Д раж е Михаиловића, објављује и Резолуција конгреса, поздравни телеграми и
сл.171 Велики публицитет, поред поменутог конгреса, у четничкој
штампи имала je седница Ц ентралног националног комитета од 20т Уједињено српство, 20. V 1944, бр. 2. Види и чланак За какву су
Срби, у истом броју овога листа.

’хејемонију’

1,0 Глас Београда, 30. V 1944, бр.2. Види и чланке: Слом трећеГ партизанског
упада у Србију и Пораз комуниста у Србији, „Уједињено српство“, 20. V 31. V II1944,
бр. 2. и 4; Титов воршчки политички пораз, „Поморавље“, 1. VII 1944, бр. 8.
171

Равна iopa, 15. II 1944, бр. 12. Више докумената овога Конгреса објавили
су и Нова Југославија у бројевима 1 и 2 и Ломоравље, 15. III 1944, бр. 1; Слобода
или смрт, (Делиградски корпус), фебруар-март 1944, бр. 3-4.
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23. јула 1944. године поводом образовања привремене југословенске
власти под оредседништвом др Ивана Шубашића, чију je Резолуцију
и друга документа интегрално објавио већи број четничких листо
ва.172
Четничка централна и локална штампа обрађивала je и многа
питања из међународних односа, положаја радничке класе и сељаштва, уређења социјалних питања, просвете, културе, образованна,
цркве и др.
Садрж ина четничке локалне штампе углавном се подударала са
писањем централних органа, с тим што je локална доносила више
вести и информација о догађајима на подручју деловањ а јединице
којој je лист припадао. У корпусним листовима објављивани су
често прилози из централне штампе, па се и на та] начин вршила
„нивелација“ целокупне четничке штампе. С друге стране у појединим корпусним листовима објављивани су и чланци начелног ха
рактера који превазилазе локалне оквире, односно у којима се анализирају поједина питања организације и делатности равногорског
покрета уопште. По оваквим прилозима поједини локални листови
попримали су обележја централних четничких органа.
Четничко руководство je од почетка придавало изузетни значај
агитационо-пропагандној активности и ширењу четничке идеоло
г о в међу омладином у цшъу њеног васпитања у равногорском духу.
Н а том плану посебно je била ангаж ована како централна тако и
сва локална четничка штампа. Њ ихови стубци испуњени су бројним
написима, вестима и другим информацијама о раду равногорске
омладине, њеној улози и значельу у борби за остварење циљева
четничког покрета. Н еки од тих листова имали су посебну омладинску страницу или рубрику у оквиру које су третирана омладинска питагьа, док су други повремено објављивали прилоге посвећене
тим питањима. Таква пракса није прекидана ни са покретањем посебних омладинских листова већ je трајала све до престанка
излаж ењ а четничке штампе.
С адрж ина четничке омладинске штампе углавном je била
слична садржини централне и корпусне штампе, с тим што je нешто
већи акценат даван организации и борби равногорске омладине
за победу идеала равногорског покрета. Поред начелних чланака
и прилога о разним питањима инспирисаним равногорском идеологијом, репортажа из живота и борбе, застушьени су били и
172 Уједињено српст во, 31. V II1944, бр. 4; Равна Гора, 15. VIII1944, бр. 15; Г ла с
Тополе, 15. VIII 1944, бр. 9; Војводина, 30. VIII 1944, бр. 4. Проглас Драже Михаи
ловича Србима, Х рват им а и Словенцами, о осуди формирања поменуте владе, објавили су: „Уједињено српство“, 31. VII 1944, бр. 4; „Глас Београда“, 16. VIII 1944,
бр. 7; „Равна гора“, 15. VIII 1944, бр. 15; „Полет“, 2.1X 1944, бр. 23.
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књ иж евни прилози, нарочито поезија, такође мотивисана равногор
ском идеологијом, подвизима и жртвовањем најоданијих кадрова,
Један панегирични осврт на омладинску четничку штампу објавила je „Равна гора“, у четвртом броју, од 1. марта 1944. под џасловом „Реч омладине“, у коме се између осталог каже: „Стотине
омладинских листова који ничу широм целог Српства, светионици
су са врхова слободних српских планина, оп-ьишта снаге и решености да се боримо до потпуне победе. Писана реч Равногорске ом
ладине носи сву топлину своје младалачке душе да би загрејала и
раскравила слеђена срца уцвељених српских мајки, и над ахнула новим жаром запуштена и утуљена оп-ьишта српских домова. Њ ен
глас je искрен и топао, глас који води и крепи, који у мрачне дубине
потискује све злокобне гласове што на туђим језицима безочно гурају у пропаст. Наш удео у овај великој борби јесу: наши млади
ж ивоти, наша несаломива вера у нову, бољу будућност, све наш е
ф изичке и интелектуалне моћи. Наш чекић и наковањ - омладин
ски листови и искрена, мушка жива реч. Ми кујемо најстрашније
оружје које дроби и разара овај вештачки костур непријатељске
снаге, после чега остаје маса и хрпа скљоканог непријатеља. То
страшно оружје ко je убија морал и веру непријатељу, ми кујемо ми стварамо јединствен и насаломљив дух, који ће косити пре
наш ег мача, а наш мач учинити још чвршћим и оштријим“.
Централни омладински лист „Глас равногорске омладине“ објављивао je начелне чланке и прилоге намењене ширењу равно
горске идеологије међу омладином, а такође доносио je и чланке
о политици и организацији четничког покрета уопште. Такву оријентацију потврђују и наслови чланака првог броја, као што су: „Југословенска равногорска омладина - пут нове генерације“, „Југословенска војска у отацбини“, „Аргумента данашњице“. У чланку
„Југословенска равногорска омладина - пут нове генерације“ о циљевима равногорске омладине, између осталог, каж е се: „Постоје
омладинци који су још првих дана после слома увидели његов прави
значај, који су схватили своју одговорност и улогу интелектуалне
борбене елите, они су схватили важност уједињења конструктивних
снага наш е интелигенције у борби за ослобођење и обнову. Поред
великих тешкоћа конспиративног рада, поред борбе на више фронтова: против фашистичких окупатора и тоталитарних идеолога, по
ред пасивности градског живља, они су успели да извојују победу
своје идеје. Они су данас као представници наше омладине, сврстани у редове Југословенске равногорске омладине, која je део Jyгословенске војске у отацбини и која се налази непосредно под
командом Драж е Михаиловића. Њ ихова улога у ослобођењу и об
нови биће од огромне важности јер, као што смо већ рекли, од
јединствености наше интелигенције зависи будућност наше отац-
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бине. Равногорска омладина ради тајно и постојано, без буке и
вике, без насшъа и демагогије, скупљајући све поштене нациопалпе
снаге. Пародом За слободу, правду и напредак, она се бори свуда
и на сваком месту, по градовима, паланкама и варошима... О на има
свој дух Равногорске идеје, која je прихваћена од широких слојева
и сељака и радника, велике већине југословенског народа. Она повезује елиту града са елитом села у борби за народне циљеве:
за ослобоЋење отацбине од ропства окупатора настављајући бор
бу генерација 1804, 1805, 1912, и 1918.
за уједињење јужних словена, које издајници, непријатељи јаког
Балкана, Усташе, Мађарске, Арбанашке, Борисовске убице и
ф аш истичке звери никада не могу разјединити. Јако српство, ве
лика Југославија, федеративни Балкан, то je циљ наше националне
борбе.
за обнову Отацбине, за ликвидирање свих народних издајника
и петоколонаша, за планску, праведну друштвену изградгьу, за
остварење праве народне демократије, за обезбеђење слободног политичког живота, који ће изићи из праведно постављеног и
уређеног чиновничког апарата, и каналисагье свих политичких
друштвених елемената. Са Равне горе je отпочела обнова наше војске, са Равне горе има да потекне обнова наше државе, Равна гора
ће бити симбол обнове наш ег друштва.173
У многим чланцима омладинске штампе доминирају упозорења
о опасности од комуниста, нарочито у чланку „Наша омладина мора
да зна ко су комунисти-партизани и шта они хоће“, у коме се поред
осталог каже: „Омладино, упамти: највећи непријатељ народне сло
ге и злотвори и издајници своје отацбине, они који су пљунули
па нашу јуначку историју и на крв наших очева и дедова, јесу комунисти партизани. Ево ко су они и шта хоће: Комунисти-партизани су политичка странка, и као све остале странке, они ж еле
само да се дочепају власти. Они нису никакав народни покрет јер
немају ничега заједничког са народом нити ж еле оно што народ
жели. Они не признају ни краља, ни отацбину, ни народ, ни својину,
веру и породицу. РЬима je главно то да се попну на народну грбачу
и свеједно им je да ли ћемо ми бити Срби или Турци, Кинези или
Црнци. Они газе на нашу народну историју и понижавају наше
националне светиње и народне јунаке јер би им они сметали у
њиховом злочиначком и шьачкашком послу. Они приповедају да
деца на воле своје родителе и да не поипују никога, трудећи се
тиме да од те деце направе јаничаре, који би слепо извршавали
сва њихова гнусна наређења. У предратној Југославији они су свим
1,3 Г ла с равногорске ом ладине , 1. III 1943, бр. 1.
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снлама радили против земље, народа и демократије. Помагали су
све наш е народне непријатеље и допринели су да атснтат на
блаж ено почившег краља Александра успе. Кад су нас Немци на
пали говорили су: за кога се борите а кад су Немци ушли у нашу
земљи почели су да ступају у немачке редове, постајући најбољи
немачки полицајци-гестаповци. Склопили су споразуме са усташама
у Хрватској и са њима заједно поклали осамстотина хиљада
Срба...“.174 Вероватно je садржина и осталих несачуваних бројева
листа била сличи а цитираним ставовима фебруарског броја који
смо ј едино били у прилици да анализирамо.
Као што се из излож еног в иди, четничка издавачка активност
на плану штампе била je веома интензивна. Издато je преко 20
наслова информативних билтена „Видовдан“, као и разних других
сличних билтена под другим насловима. Осим тога, за читав о време
деловања четничке организације на подручју Србије издавано je 12
листова централних органа, 44 листа појединих бригада, корпуса
и органа власти, као и 18 омладинских листова. Њ ихов збир, не
рачунајући информативне билтене, износи 75 наслова. Треба имати
у виду чшьеницу да je један број листова свакако остао неоткривен,
као и да je један број четничких листова излазио ван подручја Србије, тј. у Босни, Хрватској и Словенији, који нису обухваћени у овом
раду.
Ти показателей превазилазе сва досадашња сазнања и процене
о издавању четничке штампе, па чак и процена самих четничких
руководстава, према којима je у Србији излазило преко 30, односно
50 листова. Као што je поменуто, четничка Врховна команда и Цен
тр ални национални комитети и званично су потврдили да примају
63 листа „који излазе у слободним српским планинама“, што je „Рав
на гора“ и објавила у цитираном прегледу „Наша шумска штампа“.
Сви наведени листови, од централних до омладинских излазили
су краће или дуже време, што je зависило од у слов а у којима су
четничке јединице, органи и организације деловале, од техничких
могућности и др. Било je примера да су неки листови изашли само
у једном броју, а било их je који су излазили у дужем временском
периоду у више бројева. У техничком погледу, сем неких изузетака,
четничка штампа била je на завидном нивоу с обзиром на окупацију
и бурна политичка превирања. Четничко руководство углавном je
било задовољно издавачком активношћу, што je у више махова и
истицало у својој коресподенцији. У извештају који je Стеван Moљевић поднео на Народном (Светосавском) конгресу, поред централног органа „Равне горе“, наглашено je да излазе и други ли1М Равногорска омладчнич, 1. II 1943, бр. 3.
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стови које издају поједини корпуси и да „тежњ а да они о стану на
висини показује све више успеха“.
У писму од 23. јуна 1944. Централни комитет оцењује издавачку
и пропагандну активност следећим речима: „На политичком и идеолошком пољу такође je рађено. Н аш и листови којих данас има пре
ко педесет, све више усклађују своје линије, а ниво писања све je
бољи и далеко од онога од пре пола године. Прогрес je видљив
и осетљив. Резолуција конгреса у Ба, наше брошуре, наш и леци
и поруке радницима и намештеницима, сељаку домаћину, Хрватима-Југословенима и муслимаиима, као и наш а четири главна листа,
показују да су наше политичке линије повучене, да се наш а идеолош ка акција развија са пуно динамике... Д раж а М ихаиловић je
толико пута истакао да je наша судбина само у нашим рукама. И
да није био тога схватања и да није веровао у свој народ, његов
долазак на Равну гору са двадесет и шест официра, подофицира
и војника да организује народни устанак, била би пу стол овина. А
Д раж а Михаиловић није пустолов, већ расни представник свога на
рода који све своје снаге моралне, умне и телесне залаж е за свој
народ. Улогу авантуристе он je препустио Титу... Ми хоћемо де
м ократку, али демократију не празну, не демократију у ф разам а
него демократију садржајну, демократију у друштвеном, у поли
тичком и економском животу народа. Демократију у којој ће вредно
бити живети а за коју ће вредно бити гинути. Равногорство се не
може објаснити прогласом. Равногорство треба да je живо, оно тре
ба да се осећа у нашим душама, у нашим мислима и у нашим
срцима. Оно треба да je носилац новога. Ко може бити Равногорац
објашњено je врло лепо у чланку „Савест нације“ у „Равној гори“
последњи броји [14. до 1. маја 1944 - прим. аутора].175

175 АВИИ, 13-6/3.
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Глава четврта

ПРИЛОЗИ
ИЗБОР ЧЛАНАКА ИЗ ЧЕТНИЧКЕ ШТАМПЕ

1. Равногорска мисао
L
НАШЕ НАРОДНО ИСКУСТВО

КАКО СЕ СТВАРА Н А РО ДН А Д Р Ж А В А

Данас већ свако уме да одговори на питање: Зашто je наша
земља претрпела ове теш ке несреће.
Сви данас знамо да су се за последњих два десет година стварала
само она средства и измишљали начини помоћу којих lie наш народ
да се исцепка и разбије на што ситније групе. Та средства и те
начине стварали су људи који су управо мислили на себе, и радили
за себе а правдали се да je то и за другога!
Тако се код нас, такорећи није знало за пожртвовање. Морал
je код нас у томе погледу био тако извитоперен, да се за оне р е ж е
људе, који су радили за другога а не за себе, који су се жртвовали
за друге, говорило да су луди, да не знају шта чине, да су чак и
опасни по друштво - и као такве место су их гонили. И заиста
они нису могли доћи ни до речи а камоли до дела.
А таквих било je код нас. Они се нису отимали о положаје
нити о већи комад. И често су из своје скромности могли више
да учине за другога, него што су могли то повлашћени са свима
средствима на располож ен^! Они су осећали и знали да се ова
земља може подизати једино рукама пожртвованих људи.
Уопште речено, за све оно што смо до сада им али, што имамо
и што ћемо још стећи, можемо захвалити само несебичним и
пожртвованим хьудима.

Пример св. Саве
Данас je без сумње свима јасно да се више не смемо угледати
на оне који су радећи за себе, тобож радили и за друге. Сасвим
обрнуто томе, ми и у историји имамо најсветлије примере несебичности, пожртвовагьа, самоодрицања. Први и најсветлији je при
мер св. Саве, који се ради свога народа одрекао двора, круне, пре
стола и решио се на живот мученика и испосника и тако сишао
у народ, остао с њим, делио с нл-ш и зло и добро, био му не само
савезник већ и први помагач, и то у најтежим данима етварања
земље, државе, куће, породице, културе, просвете.
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Од многих других светдих примера данас су нам, по судбини
и по раду, најближи примери људи из првог у станка. У најтежим
тренуцима кад су дахије шьачкале, палиле и рушиле по земљи, а
јаничари им помагали, кад je народ трпео најстрашније зулуме, они
су дали циновске примере пожртвовања.

Заипио je успео први усишнак?
Н и Вожд Карађорђе ни Кнез Милош се нису двоумили. Оста
вили су кућу, имање, жену и децу; и само с пушком и дружином
отишли су у шуму и започели борбу против зулумћара, Борбу за
слободу! Такви су били и Алекса Ненадовић, и Бирчанин, и Хаци
Ђера, па затим Рајић, Хајдук Вељко, Синђелић и други, који су и
главе положили за другога, за слободу других, јер сами нису стигли
да je уживају.
Први устанак je управо и успео зато што су сви устаници пошли
с огромним пожртвовањем, не мислећи само на себе, нити на своју
кућу и имање.
Устаници су радили заједнички, за опште добро, а у том општем
добру налазили су и део за себе!
Ми се данас налазимо скоро, у истом историјском тренутку. У
земљи су и данас зулумћари и јаничари, непријатељ који се као
некад дахије, докопао наше земље преваром и издајом и који сада
убија и шьачка!
' Али исто тако као и некада, после двадесет година у којима
су себичност, властољубље и похлепа претили да униште нашу земљу, појавили су се пожртвовани, храбри, несебични људи, који су
пошли с мишљу: да треба радити за опште добро. Они су показали
да у нашем народу има још много правог здравог морала, самоодрицања, храбрости, идеализма, јунаштва. За последњих двадесет
година њима се није дало да дођу ни до речи ни до дела. А многи
су тада били млади!
Сада међутим, они су узели и реч и дело у своје руке. Нису
се двоумили. Напустили су куће, жену, децу, понели су само пушке,
бомбе, митраљезе и отишли у шуме. То су официри, активни и
резервни, онај део наше војске који je остао веран заклетви који
није хтео да се преда, који je остао на положају с оружјем у руци.
Они су са осталим борцима за слободу из свих друштвених редова
наставили рат. То су подофицири који данас активније него икад
учествују у изградњи наше нове државе. У најборбенијим нашим
одредима по Босни које води мајор Дангић, чете и одреде често
воде неписмени редови, прави сииови нашег народа који никада
није знао шта je то: „немогуће“. У тим истим одредима са крајњим
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пожртвовањем и огромним напором поднаредници и наредници
наше војске воде батаљоне.
Ти људи, ти прави и најбољи синови наш ег народа већ су награђени. Они су данас народне, праве вође око којих се окупљају
исти такви људи и цео народ!
Овај народ који су себичњаци двадесет година вукли као на улару.
Наш народ je прогледао: Он данас добро в иди ко треба да га
води. Зато се и окушьа око најхрабријих и најпожртвованијих, оних
који су драговољно оставили све своје, и остали у шуми само зато
да би му помогли. Они су ставили своје животе на коцку, они су
одбили све понуде и преговоре са непријатељем, они бране народ
од шъачке и насшьа која врши непријатељ. Они почињу најтежи посао
у нашој историји: граде земљу коју су себичњаци рушили двадесет
година и чије рушење je довршио непријатељ уз помоћ издајника.
За гита je народ?
Данас je сав народ уз њих. Данас сав народ увиђа да треба радити за опште добро. По њиховом примеру свако напушта кућу и
своје и ступа у редове бораца за слободу.
Ми са своје стране морамо свима тим људима наш ом сарадњом
олакшати напорну борбу за нашу будућиост! Тиме ћемо их наградити. То je највећа награда најбољим синовима наш ег народа који
се боре за нашу будућност и правду у тој будућности!
И не треба заборавити да су њ и х о в и животи гаранција и залога
боље будућности! Будућности у којој ће се награда мерити по заслугама и пожртвовању према народу и заједници.
Заједница се и састоји у томе да свако, колико истински несебично може, учини за опште добро и у народном послу. Пушком,
мотиком, секиром, прилогом, сви морамо поћи из својих кућа, из
села, из града, са брда и окупите се око најбољих синова ове земље.
Слобода или смрт, 19. октобар 1941, бр. 2.

2.
РАВНА ГОРА
15. априла 1941. године, на дан нашега слома, пуковник Д раж а
Михаиловић био je командант брзог одреда II армије. Са својим
одредом покушао je од мах да се из Добоја пробије за Маглај и
далье за Сарајево. Али, на првом кораку од Добоја, код Ш еварлија,
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покушај пробоја борбом није успео. По његовом наређењу једаи
део одреда у јачипи седамдесет људи бацио се, потом, у оближње
шуме. Одатле je кренуо пут Србије, између река Криваје и Спрече,
са циљем да пронађе ф ронт на коме се још бори, претпостављајући
да ће то бити на обалама Дрине, јер се није знало да je Србија
пала још пре Босне. Одред je прешао Дрину код Старог Брода,
дубоко разочаран да ф ронта више нема. Одлучен да борбу продужи,
пуковник Михаиловић je кренуо са својим одредом ка Заовинама.
Н а овом путу обавештава своје људство да ће се ићи тамо одакле
се може продужити рад под најбољим условима. Тада je, по први
пут, сву његову пажњу привукла Равна гора, која се налази на западним и југозападним падинама Сувобора, коме теренски и припада. Њ езине шуме везују се са пошумљеним северним падинама
Маљена на западу, и пошумљеним деловима дуж јужних и северних
падина Сувобора ка истоку, к oje се далье настављају ка шумама
Рудника. Равна гора са Сувобором налази се на непрекидном планинском ланцу који се пружа од Рудника преко Сувобора, Маљена,
Повлена, Медведника, Јагодње, и Гучева, све до Лознице. Овај планински ланац образује вододелницу између десних притока реке
Саве од Дрине до Београда и лев их притока Западне Мораве.
По своме месту и по своме правцу пружања, ова вододелница
привукла je i-ьегову пажњу у оно страшно време к ад се, после слома,
осетио са својом јединицом потпуно усамљен, водећи je из Босне
у Србију са намером да настави оно што je тек било почело па
стало.
Излажући својим људима значај поменуте вододелнице и намеру
за четовање, он их je убедио да се од Равне горе рад мож е лако
развита ка долини Саве, ка Вел. Морави, ка Зап. Морави и ка
Дрини, као и да ће слободу кретања имати по планинским пределима од Рудника до Гучева, ма где се уставили.
Н а планини Тари одред je био опкољен од Немаца, али je пуковнику Михаиловићу пошло за руком да га извуче право из клопке,
после чега га je поделио у три дела ради лакш ег пробијања. Место
састанка одредио je на Острвици, масиву Рудника. У покрету ка
Сувобору одлучио je да у Струганику потражи свога друга, рез.
мајора Александра Мишића, си на пок. војводе Ж ивојина М ишића,
за кога je био уверен да се неће предати као и да je сигурно тамо
ако није погинуо.
У ноћи између 10. и 11. маја 1941. г. пронашао je Александра,
упутио „Брзи одред Нармије“, по највећој киши, а после двочасовног разговора са Александром, кренуо je и сам на Равну гору, где
je стигао око подне 11. маја. Било je све у м аш и, киша je падала
без престанка. Било их je укупно 26 са официрима и сви су се
сместили у једну од ретких колиба на Равној гори.
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П реко Равне горе иде теренска веза са Риором који по склону
припада Маљену. Равна гора налази се на тромеђи граница срезова
колубарског са седиштем у Мионици, црногорског са седиштем у
Косјерићу и таковског са седиштем у Г орњем Милановцу. У далена
je у ваздушној линији од В алева око 27 km, од Г. М идановца око
26 km, од Чачка око 30 km, од У жица око 38 km и од Косјерића око
24 km; али je по путевима ово удаленье много веће, а путев и врло
рђави. Само један б ол и пут води поред Равне горе од В алева преко
Сувобора за Гор. Милановац, па и тај je за аутомобиле теш ко употреблив, нарочито на делу од В алева до Сувобора. У непосредној
близини нема других путева сем тешких и врлетних стаза. С обзиром на овако стање путева немачке моторизоване јединице могле
су најлакше загрозити од Г. Милановца, али je шумовито землиш те
којим тај пут пролази, исто као и на путу од У ж ица и П ож еге на
село Леушиће, натеривало Немце на респект. Од В алева пут за
Сувобор био je у врло рђавом стању тако да су моторизовани делови
могли ићи само са тешком муком, и по сувом времену. Према свему
овоме Равна гора била je, с обзиром на путеве, у релативној без
бедности од Немаца. Зем лиш те je својим створом, у овом погледу,
било идеално, како испресецаношћу у вези са тешком проходношћу,
тако и својом пошумленошћу. Висови као осматрачнице и дубоке
и стрме долине и склопови с а честом појавом вртача, обраслих
шумом или ситним жбуњем, нудили су поволне услове за четничко
ратовање. '
Тек тада, и дошавши на Равну гору, уверио се пуковник М ихаиловић о њеном значају и одлучио да се на њој задржи. О дм ах
je упутио курире на Острвицу, да пронађе друге одвојене делове,
а са оф ицирима je отпочео рад на организации отпора и пропа
ганду у народу.
Равна iopa, 1. март 1943, бр. 3.

3.
ЈУ Г О С Л О В Е Н С К А РА ВН О ГО РСКА О М Л А Д И Н А
П ут нове Генерације
Велики покрети се појавлују спонтано у доба прекретнице, кад
једно историско раздобле замењује друго, када нове генерације до
носе нову веру и наду у будућност замореним и старијим. Такво
je било доба Српских устанка, такво je доба уједињене омладине
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X IX века, такво je доба генерације после година 1910. Али теш ке
жртве првог свстског рата, крвљу извојевано ослобођење и уједињ ење Југословена толико je десетковало нову генерацију, да je уме
ете доба обнове, полета и слободе, следио двадесетпетогодишњи
режим илузија и разочарења. Ко зна колико би трајало ово без
надеж но стање дегенерација и корупције, да се није од једном на
гойском сировом снагом широких народних маса аф ирм ирала за
неколико сати сва угњетавана народна свест сав изиграни српски
патриотизам, сва јединственост прав их југословенских елемената.
То je битност мартовске револуције, бескрвне, народне и демократске. Тих дана појавила се нова генерација Југословена, уједињена
и свесна, поштена и патриотска. Свет je остао запањен овим при
мером виталности и снаге пред једним судбинским преокретом једног малог народа који je крио испод спольно дипломатског ф о р 
мализма, на изглед конструктивних режима неслућене енергије једног свеж ег младог народа. Овим преокретом цело се једно доба
завршило, цео се један период историје изменио, цео се парод препородио. Поред страховитих жртви к oje je доцније поднео српски
народ, поред брзог слома југословенске војске и одласка Краља и
Владе из земље, поред брзине и замршености догађаја који су сле
дили, несталности, слабоумности мал их льуди, неумитности и сви
репости теш ке судбине, народ je изабрао и остао одлучно на путу
слободе и истине. Из писка деце,- из лелека несрећних мајки, из
хаотичног стремљења кукавних опортуниста, плаћеника и издајника, екстремних тоталитарних ф анатика, из усамљеног размишљања
наших заробљеника по лагери.ма, из целе наше националне трагедије, рађала се нова свест, стварало се ново сазнање о окупљању
снага нове генерације, нови дух кроз кога су каналисане све на
родне патње, сва стремљења и наде Југословена.
Још првих дана по слому народ се инстиктивно покренуо да
потражи какав сигуран ослонац, неки мост којим би прешао
страшан понор ропства, којим би потврдио своју индивидуалност
и виталност. Као што je пре сто година нашао свој заклон по
српским шумама и плаиинама, тако се он и сада латио легендарног
четничког и хајдучког живота. Из шуме je поникао нови народни
вожд као и увек у трагичним тренутцима наше историје. Њ ему,
Д раж и М ихаиловићу, претставнику К раљ а П етра II у О тацбини
и нове ослободилачке војске народ je поверио судбину своје земље.
Од тог тренутка нема више подвајања. Н ародна борба постала
je Д р аж и н а борба, народна вера Д р аж и н а вера, народни идеали
Д раж и н и идеали. Срби и Југословени нашли су у Равној гори
оличење и потврду свог континуитета. Све je остало безначајно.
Све остало народ je одбацио, од био.
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Поред страховитих последица двадееетпетогодишњег режима,
политичке атомизације и опадања друштвене свести и морал а, поред
разбуктале племенске мржње и успеха непријатељске политике по
принципу „подели па владај“, српски народ, нарочито српски сељак,
остао je национално свестан и уједињен. Зато су Срби по други
пут постали пиемонти ослобођења, по други пут су они поднели
милион жртава не само за ослобођење већ и за уједињење Југословена. Д а ли je нова генерација спремна да прихвати ову борбу,
да ли ће испунити народно очекивање, да ли ће бити на висини
свог задатка или ће све бити као после првог Светског рата. П о
ставлю се новој генерацији судбоносно питање: Д а ли je целокупна
интелектуална омладина, као што je то сеоска, потпуно свесна своје
историјске улоге и свога задатка. Д а ли je довољно да осим извесног разумевања за проблеме данашњице и уопште симпатије за
нас, приложи нешто више за слободу и бољу будућност целога на
рода? Д а ли није велики део обухваћен страхом, егоизмом, пасивношћу и опортунизмом своје удобности.
Ми нећемо да кријемо истину, наша интелектуална омладина
je подбацила у својој одлучности да кроз борбу брани своју наклоност и свој став. Боље рећи, ми нисмо онако потпуно сврстани
као што су биле наше генерације 1912. и 1914. Ми с правом го
воримо у йме омладине јер представљамо њену огромну већину,
jep je мали део о них који су подлегли тоталитарним идеологијама,
бољшевистичко-тростистичкој и фашистичко-ЈБотићевској, али се
у нашим редовима налазе само они, који су одлучни у борби и
неустрашиви претаам а. Ми се не задовољавамо само наклоношћу
и симпатијама ми хоћемо пожртвованост, храброст и некомпромисност у ставу и убеђењу.
Постоје омладинци који су још првих дана после слома увидели
његов прави значај, који су схватили своју одговорност и улогу
интелектуалне борбене елите, они су схватили важност уједињења
конструктивних снага наше интелигенције у борби за ослобођење
и обнову. Поред великих тешкоћа конспиративной рада, поред бор
бе на више фронтова: против фашистичких окупатора и тоталитарних идеолога, поред пасивности градског живља, они су успели
да извојују победу своје идеје. Они су данас као представници наше
омладине сврстани у редове Југословенске Равногорске омладине,
која je део Југословенске војске у Отацбини и која се налази не
посредно под командом Драже Михаиловића. Њ ихова улога у ослобођењу и обнови биће од огромне важности jep, као што смо већ
рекли од јединствености наше интелигенције зависи будућноет
наш е отапбине.
Равногорска омладина ради тајно и постојано, без буке и вике,
без насшъа и демагогије, скупљајући све поштене националне снаге
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Паролом За слободу, правду и напредак она се бори свуда и на
сваком месту, по градовима, паланкама и варишима. Доћи ће дан
када ће њихове младе, свеже ф аланге запагьити издајнике, опортунисте и скептичаре.
Равногорска омладина се бори као што су се борили добро
волен, ђаци у прошлим ратовима за ослобођење Отацбине. Она
сноси на својим младим плећима сву тежину народне борбе. Она
дели са народом најтеже дане његове историје уливајући свуда наду
у бољу и лепшу будућност отацбине.
Она има свој дух Равногорске идеје, која je прихваћена од широ
ких слојева сељака и радника, велике већине Југословенског на
рода. О на повезује елиту града са елитом села у борби за народне
цшьеве:
за ослобођење Отацбине од ропства, окупатора настављајући
борбу генерација 1804, 1805, 1912 и 1918.
за уједињење Јужних Словена, к oje издајници, непријатељи јаког Балкана, Усташе, Мађарске, Арбанашке, Борисовске убице и
Фашистичке звери никада немогу разјединити.
Ја к о српство, велика Југославија, ф едеративни Б алкан, то je
циљ наше националне борбе,
за обнову Отацбине, за ликвидирање свих народник издајника
и петоколонаша, за планску, праведну друштвену изградььу, за
остварење праве народне демократије, за обезбеђење слободног политичког живота који ће изићи из праведно постављеног и уређеног
чиновничког апарата, и каналисања свих политичких друштвених
елемената.
С а Равне горе je отпочела обнова наш е војске, са Равне горе
им а да питекне обнова паш е држ аве, Равна гора he бити симбол
обнове нашег друштва.
У тој обнови наша интелигенција показаће своју стваралачку
моћ, своје идејно јединство, своје право вођство као елита, Нећемо
дозволити никада да „све иде по старом“ и да после добивеног
рата изгубимо мир, Нашу мисију потпомаже Енглеска, Америка и
Русија од којих се учимо правом реформаторском и демократском
духу. Њ ихова ће омладина имати увек у Равногорској омладини
гранитне представ нике њихове циновске борбе. Нове гнерације све
та имаће у новој генерацији Југословена и искрене идеологе.
Југословенска Равногорска омладина стоји на бранику интелектуалне и сеоске омладине, она je представник народне борбе и новог доба к oje долази. Она иде руку под руку са сељаком и радником
повезавши град и село ка победи и обнови. Она ће се борити про
тиву свих оних који мисле да искористе омладину у своје самовласне протународне цшьеве и створиће за омладину један велики
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форум који ће својим примером и жртвама да докаж е своју способност, виталиост и историјску улогу Југословена.
Другови, сви у редове Југословенске Равногорске ом ладине
противу сила м рак а, анархије и терора, а за слободу, правду и
напредак.
Ж и в ео наш први омладинац Краљ Петар II!
Ж и в ео народни вожд Д раж а Михаиловић!
Глас равногорске омладине, 1. март 1943, бр. 1.

4.
ЗН А Ч А ! 1. Д ЕЦ ЕМ БРА П РЕ 25 Г О Д И Н А
Највећи je то датум у историји Јужних Словена по своме идејном моменту пошто je вечита јужнословенска мисао о уједињењу
и јакој држави била реализована тога дана. Ова велика идеја доцније била je попрекала блатом практинног рада од стране људи,
који нису били дорасли идејно и морално, да je спроведу. Исто
тако и од стране издајника и туђих најамника који нису били
истребхьени.
Српски народ 1914. године ушао je у рат са паролом слободе
не само за себе, већ и за осталу поробљену браћу. Он je дао крв
и оставио своје кости од К рф а па до Триглава да Југославији осигура слободан и добар живот. Свест о држави, слободи и правди
код њ ега je била толико развијена да се он н,оме поносио пред
Европом. Њ егова предкумановска држава била je заиста идеалан
узор народне слободе, демократије и економског просперитета. Н иje он могао нагло да постане, реакционар и назадан „балканац“,
који атрибути су му пришивени од стране оних, који су били верни
поклоници бечкога Ћ есара и евршавали „Теразијануме“ да би на
правили велику и моћну Аустрију, на штету свих Јужних Словена.
Ти су остали некаж њ ени за своја издајничка дела 1918. године, ти
су Србе назвали некултурним балканцима, ти су пуцали на Југославију и ковали завере против гье, ти су убили њ енога владаоца,
ти су je издали 1918. године, ти су побили око милион Срба, ти
и данас на место покојне Аустрије служе Трећему Рајху. Нећемо
да идемо даље, чешљајући сваку длаку, мада би могли много гамади
нечешљати. Остављамо да га свако сам чешља и треби па легне
у заједничку постељу поред чистог брата. Нећемо то да чинимо
пошто нисмо лични ни зађевичари, нећемо пошто смо достојни синови отаца који 1918. године, мада искрвављени, заборавише све
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и пружише братску руку браћи по крви и језику. Пруж иш е je брат
ски, баш због тога, што су највише осећали историјски позив да
то учине, пошто су они ј едини тада знали шта je вредност слободе
и заједничке куће, коју су кроз крв и зној изидали 1804. године.
Те исте године они су се, у борби за слободу, и социјално поравнали, те je и то била једна велика гарантија за ньихову државотворност.
Зар су Срби били криви што су 1. децембра 1918. године унели
у заједницу своју искреност, своје муке и своје напоре? Д а ли je
српски народ могао дати боље гарантије за будућност нове државе?
Ч ини нам се да су сви учинили исто, да не би било данаш њ е трагедије Југославије. Док je српски народ осећао правилно и правилно
поступао, остале je са топовима требало терати да се изјасне, а
када су се изјаснили нису хтели дати ни једну жртву, као гарантију
за добре услове живота у новој заједници. Нису исчистили шљам
и издајничке елементе који су прижељкивали и остали жељни ста
в а под Аустријом. Други су се надали, у најмању руку, да ће им
бити као под Сулејманом Величанственим, заштитником целога
Ислама, трећи нешто слично а Срби су просули и оно што су имали
за време Краља Петра I, у преткумановској Србији. Поред Д анка
у крви они су дали још један теж ак данак у политичким и економским слободама.
Такав нам je био 1. децембар ripe 25 година. То стечено, тешко
искуство биће нам мерило да добро отворимо очи у будуће. Ми
данас дајемо жртве још веће од о них у прошлое™. Српски народ
крвари данас више него икада у својој историји борећи се по стоти
пут за слободу и независност своје Отацбине и за вечите принципе
човекових права и слобода.
Српски народ даће све од себе, као што je то увек чинио, да
нова држ ава задовољи сва три јужнословенска племена, зато што
je увек био први борац и носиоц идеје о уједињењу. Само поучен
многим искуствима неће трпети грешке, ради историске будућности, ни на чију штету. За остварење идеје уједињења на солидној
братској сарадњи тражиће подједнаке жртве од осталих партнера
сразмерно његовој снази. Исто тако српски народ зна да je главки
творац и поборник идеје о уједињењу и као такав стожер Југославије и кичма Балкана. За такво третирање у целом културном
човечанству има само да захвали својим сваковрсним жртвама и
напорима.
За српски народ није примаран моменат начина управе. Ту су
Срби били увек широкогруди и познати као слободарски народ у
погледу демократских слобода и начина управа. За Србе je важнији
моменат искрене братске слоге и налажењ а могућности за рад ради
историје пред којом смо сви одговорни за много пропуштених мо-
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гућности остварења трајне и чврсте државне заједнице. Ми хоћемо
јединство истинито и искрено а рецепти о начину извођења су споредни, ако се у ствар унесе добра воља, љубав и пожртвовање.
Ми смо увек имали здрав смисао за остварење трајног и солидног
јединства и са пуно самоодрицања приступали његовој изградњи.
Када би се сви остали, у tons погледу, угледали на нас неби имали
ниједан теж ак и нерешив проблем.
Ми смо одавно свесни да историска мисија Јужних Словена
императивно захтева њихово јединство. Ми смо свесни да само тако
можемо бити ф актор у југоисточној Европи и у осталом свет}'. Ми
смо у том погледу, године 1918, учинили своју дужност. Ми и данас
чинимо своју дужност, борећи се пуне две године са окупатором
и његовим сателитима, свесни да ће нам то донети слободу Отаибине и право на живот међу осталим културним нацијама. Али нека
нико, ко рефлектира на живот у слободној Југославији, не заборави
своје дужности, ако ж ели да у будућности ужива сва права у сло
бодно] држави, за коју мора да даде све жртве да би себи и далеким
својим потомцима осигурао право на миран и културан живот.
Краљев iapducui, 1. децембар 1943, бр. 3.

5.
ДВА ФРОНТА
Против Д раж е Михаиловића и Југословенске војске у Отаибиии
су данас напоредо Немци и комунисти, петоколонци и сви они
који би сутрадан, у ново] земљи требало да изађу пред Народни
суд и да полажу рачуна за своја прљава дела против српског народа.
Против Д раж е Михаиловића, јединог данас легитимног и од народа
изабраног вође народног су:
Немци, јер знају да ако униште Дражу и ььегове четнике, да
ће некаж њ ено проћи за с в о] а зверства почињена у току ове две и
по године окупације;
комунисти, ]ер су свесни да им je по паду Немачке, једини
стварни противник Д раж а Михаиловић, у њиховој борби за остварење класних цшъева. У тој борби они својим плаштом прикривају
већ данас, а нарочито ће сутра, злочине оних који су јуче касапили
и затирали српски народ;
петоколонци, јер осећају да Д раж ине легије носе собом неумитну правду, чија ће оштрица погодити у првом реду њих, трговце

националном чашћу и поносом, слуге, удворице и помагаче непријатеља;
мањ ине, које већ данас умиру од страха при помисли на брадате
осветнике из Слободних српских планина, и чије нечисте савести
моле свог швапског или маиарског, и л и муслиманског или бугарског бога-М амона да их мимоиђе горка чаша освете оних к oje су
до јуче тако немилосрдно и тако крваво уништавали:
ратн и богаташ и, и сви они који стреле од Народног суда, који
je прва тачка у Дражином послератном програму обнове и корените
друштвене реформе.
Али баш зато што су сви они против Д раже, чија личност и
борба оличавају сву нашу бунтовну и слободарску традицију, сав
наш национални револт и необуздану жељу за новијим и праведнијим животом, зато je иза гьега сав српски народ, милиони кињених, прогањаних, понижених и увређених, милиони сложних
срдаца, мозгова, воља, мишица, жеља оних који су трпели и патили,
али који ће да се боре за своја права, одлучно и непопустљиво, и
који хоће да живе, у слободи и стваралачком раду.
Борба je теш ка и претешка. Фронтови су јасно одељени, коалиције створене и у покрет стављене. Један ф ронт сачињава српски
народ под вођством Д раж е Михаиловића у име најсветијих идеала
своје историје и свог самосталног националног живота, други
ф ронт мрачна антисрпска коалиција ђенерала М ајснера и Бадера,
Анте П авелића и Јосипа Броза-Тита, М илана Недића и Мите Љ отића, „браће“ Бугара и „вечних“ пријатеља Маџара, Хасана Звиздића
и „ђенерала“ П ека Дапчевића, уз радосну и благонаклону асистенцију свих фолксдојчера, ратних богаташа, прљаве профитерске
чаршије и низа политичких авети бившег југословенског јавног
живота, чијем вампирењу тако тешко сметају наши увек будни погледи, оштре каме й наша за i-ьих тако кобна издржљивост и неуниш тива животна снага.
Србождерски ф ронт je бројан, али сваким даном слаби и у њему
се јављају све веће пукотине, које показују коначно расуло и про
паст. И зато што je јуче био силан и страшан, он припада прошлости.
Српски ф ронт Д раж е Михаиловића je мање бројан, али духом
снаж ан и јединствен, и у н.ему се из дана у дан врши процес стапања, пречишћавања и учвршћивања. А што je најважније, њему
који je јуче чамио у там и ропства и делимичне пропасти, припада
велика и срећна будућност.
Небојша, 1. децембар 1943, бр. 2.
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6.
ДРА Ж А М ИХАИЛОВИЋ
У народно] трагедији из 1941. г. кад смо нападнути са свих стра
на, издати од свих, кад je тело Југославије расточено и кад су многи
главари јучерашње Југославије одрицали се своје мајке, jep им je
изгледало бљутаво млеко гьено, које су до јуче тако жудно сисали.
Онда, кад je многима који не познају историју народа којим су
толико година управљали, да би га довели у амбис, изгледало да
смо пропали за вечна времена. Онда, кад су се многи стидели што
на себи носе оф ицирске мундире и кад су се потрудили да их што
пре скину и замене оделом каквога калфе. Онда, када су можда
и недужно одлазиле поворке наших синова у далеку земљу туђинаокупатора, да тамо робују и проклињу зли удес свога рођења. Онда,
када су земљом пролазиле хорде најјаче и најопремљеније војске,
коју je свет до тада видео. Онда, када су горела села и градови
широм наш е Отацбине и кад су Немци показивали своју уметност
и културу у масовним стрељањима. Онда, када je вапај
ожалош ћеног народа проламао небеса и кад je цела земља била у
агонији. Онда, када су небраћа хрватски усташи вођени од римокатоличке цркве и Павелића убијали Србе и све што се крстило
са три прста, кад су Дрина и Сава свакодневно проносиле по стотине српских лешева и онда кад се чинило да je све и за свагда
изгубл>ено јавио се он - Д р аж а М ихаиловић.
Са деловима свога пука, Д раж а je прешао преко Босне и дошао
на Равну гору, да би одавде сагледао сву коб своје Отацбине и
донео одлуку о своме раду,
И док би други месецима размишљали и оклевали видећи пред
собом огромне препреке, Драж а je одмах решио да спасава све што
се спасти може. Са мисли Драж а je прешао на дело и почео са
организацијом дезорганизоване војске, чврсто решен да са истом
настави борбу против окупатора и да казни тешком казном све оне,
који ма из каквих разлога и ма каквих рачуна издадоше Југославију,
пљунуше на сва i-ьезина добра, одрекоше се свога народа и погазише заклетву верности Краљу и Отацбини.
Дело Д раж е Михаиловића je дело целога народа, jep je он израз
свих стремљења и оличеља целокупне народне воље. Д раж ииа борба није ни српска, ни хрватска, ни словеначка - она je југословенска. Равна гора и покрет који je на њој створен, а који данас
обухвата цео народ Југославије je дубоки израз жеље и српског и
хрватског и словеначког народа, да се из страдања и борби, које
се већ три године воде по свим крајевима Југоелавије изађе са
пречишћеним појмовима и јасно одређеним становиштем по свима

163

проблемима националног, културног и социјалног ж ивота Југославије која сс рађа.
Д раж а М ихаиловић je легендарни национални јунак и Богом
послати спасилац целога нашега народа. Д раж а je као члан ратног
кабинета и М инистар војни заменик наш ега Краља П етра II овде
у Отацбини. Он je у овим тешким и судбоносним данима оличенье
наш ега народног генија, наше виталности и одраз наш е снаге у
будућности.
Зато je данас за Југословене појам Равне горе и Д раж е Михаиловића једнак појму срећне и слободне Југославије која долази.
Слобода или смрт, Издање Расинског корпуса Југословенске војске у отацбини,
26. јануар 1944, бр. 3.

7.
М ИСАО РА ВНЕ ГО РЕ
Н аш народ већ трећу годину води херојску и неравну борбу
противу својих непријатеља, скопчану са великим теш коћама и још
већим жртвама. У овој исполинској борби, која задивљује цео свет,
руководи га Мисао Равне горе, која персонифицира гьегово херојство и част, историјску традицију и демократску урођеност.
Она, Мисао Равне горе, инспирише све његове борбе, сва његова дела, његов данашњи и сутрашњи став. Она му даје моралног
пострека да у борби истраје, жртве подноси и по потреби и још
веће да, као обол опште човечанској идеји мира и пријатељства
међу народима.
За идеје Равне горе наш народ je дао превелике жртве као ни
један народ у Европи. Али по потреби даће још и веће, и тиме
свима покаж е како један народ зна и уме да се бори и гине за
своја основна права држављанина, грађанина и човека.
Данаш њ а негова борба чини га већим него што je био, и често
баца у засенак светле странице његове историјске прошлости. Својом борбом несумгьиво данас доказује, да je способан да ж иви и
ради у својој слободној и независној држави, као што ће то бити
омогућено по завршетку рата и другим народима, великим и малим.
Све ове борбе, патгье и жртве које данас подноси, неминовне
су последние Националне Револуције кроз коју пролази. Све je то
наш народ знао, па ипак je ту борбу и хтео и данас je води сам
својим сопственим снагама и средствима, и водиће je до крајне
победе.
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Њ егова борба je ипак олакш ана фактом, да се на челу овога
народног покрета налази народно пођство, у коме се јасно издиже
ф игура ђенерала Михаиловића, народног вође и борца, Ово вођство
није ни од кога декретирано већ га je стихијска снага наш ег народа
избацила на површину и ставила на челу револуционарног покрета.
Ово je непобитна историјска чињеница о којој сви требају да воде
рачуна када осматрају развој догађаја код нас. Нарочито преко ове
чињенице не би смели да пређу пријатељи наш ег народа, јер би
иначе запали у заблуду, која не би била у интересу опште човечанске идеје за коју се заједнички боримо.
По завршеној борби и ослобођењу своје националне територије
од непријатеља, наш ће народ оставити оружје и вратити се по но в о
мирноме раду и животу у вароши и на селу, пружајући руку измирења свима народима који то хоће и који то заслужују. И тада,
у миру, доказаће своју конструктивност у изградньи новога државног живота.
РавнЫорска мисао, 1. март 1944, 6р. 1.

8.
САВЕСТ Н А Ц И ЈЕ
Појава Равиогораца није ни шта ни ново, ни чудно, ни изненађујуће. Напротив, да je та појава, по слому Југославије 1941. го
дине, изостала, то би било и ново и чудно и изненађујуће, па очито
и - катастрофално. Катастрофално би било за једну нацију која
je увек у оваким ириликама избацивала и оваку појаву. Нешто ново,
чудно и изненађујуће налази се само у томе што ту типичну, небројено пута обновљену појаву није сада, у њеној последњој, најновијој обнови препознао сваки српски човек, и што je није назвао
неним правим и старим именом. Н еки ту појаву данас називају
„шумци“, „шумски“, неки „одметници“, има их који je називају и
„бандити“. Има их који je означавају као „народну војску“, а неки
као „шаку завереника“, већ према томе како ко на њу гледа и
како за њу осећа. Они сами, сви у оквиру ове појаве, називају се
- Равногорци.
Њ ихова стара, утврђена и легална ознака je - Динарци. Тачније:
они су велика, и утешна свакако, појава, а уједно и манифестација
још увек акутног и снажног живота јаких особина динарске расе
и етике у данашњем Српству: слободарства, државотворства, презирања смрти далеко испод презира части и образа.
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Увек кад би прснула српска слобода и држава, извесна снага,
известан елан води најбоље Динарце некуд, обично у планину, одакле би могли да се даље боре за обнову изгубљене слободе и
државе. Taj их елаи, а може се рећи и атавистички и етички слободарски дикарски инстинкт, окушъа у борачки слободарски колектив, и манифестује као - савест нације. Тако увек раније, na.
тако и у пролеће 1941. године. У век би инстинкт повео појединца,
увек би појединце окупио у колектив, и објавио га као савест нације. Та je стварност видљива, а и опишъива, у свим збиваньима
динарских устаничких бораца, па и у збивањима у пролеће 1941.
и доцније.
У оно исто време кад се пуковник Д раж а М ихаиловић пробија
са неколико бораца негде из централне Босне према Равној гори,
пробијају се по свим српским крајевима, а нарочито у оним по Павелићевој „држави“, многи Срби према разним горама, планинама
и висинама. Н ико од њих не зна за пуковника М ихаиловића, а ни
он за i-ьих. И он и они, међутим, тачио знају и куда иду и зашто
иду. Иду за својим вођом - за атавистичким, етичким, динарским,
слободарским инстинктом у борбу за обнову слободе и државе. То
je категорички вод свих Динараца, свих Равногораца па и Д раж е
Михаиловића. Исти вођ, исти цшъ, исти свет и иста појава, а истовремено и пуна манифестација да се савремено српство није ни
дегенерисало ни ефиминирало.
У којем броју, у којој мери и по којим српским крајевима? Бројка од 600.000 организованих четника, а након неколико стотина
хшъада покланих Срба, улагерених српских заробљеника, упослених
српских радника по окупаторским фабрикама и полнима, говори о
заиста високом броју. А нису Равногорци само ти организовани
четници и борци по планинама. Равногорци су и сви њихови јатаци
који их већ три године подржавају по слободним планинама Југославије, па и сви они које je јача сила спречила да крену за својим
срцем и осећањем било међу борце у планине, било међу јатаке.
Нееумњиво се ради о милионима и о динарској већини у српској
нацији и по свим српским крајинама бивше Југославије. Та већина
тачно зна ко су Равногорци.
Они сами себе зову Равногорцнма. Чине то стога щто je сваког
појединца онај стари вођ довео на слободарско дело, а што je то
слободарско дело организовао, борце повезао, окупио, и једним програмом, за рата и после рата, преточио у један јак и ненапукли
колектив пуковник Д раж а Михаиловић - на Равној гори. У том
je програму основа и суштина: за рата ћемо бити савест нације, а
иза рата ћемо остати савест нације.
Окупатори називају Равногорце „шумцима“, „шумским“, „одметницима“ и „бандитима“. Окупатори не знају за Динарце ни за стару
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динарску појаву устаника, па и не могу знати ни право име и знача]
Равногораца. Стога ни њихови називи никога не изненађују. Никога не изненађују ни називи оних, истина врло ретких, иза жице
што су и своје мисли и своје осећаје подвргли окупатору, па и
свој речник. М ного више изненадише неки, али и ти, бар до сада,
ретки, политички људи који Равногорце назваше - „шаком завереника“. Н еки други их назваше „народном војском“.
Равногорци јасно виде да они нису шака него да су најбољи,
а и највећи део народа. Они нису ни завереници. Завера се проводи,
обично, против нечега и против некога легалнога, а Равногорци
воде борбу против ропства и окупатора, а то ни једно ни друго
не може да буде легално све док човек, све док народ, има право
на слободу, и право на обнову слободе и државе. Завереници,
обично, дејствују да за се или за некога свога приграбе власт од
некога ко je држи легално. Равногорци, као и сви небројени претходници динарске расе и времена, осећају бездану разлику између
борбе за власт и борбе за обнову слободе и држ аве. Грабхьенье
власти, редовито, има за последицу да се неко подвласти, зароби.
А како би борци за слободу могли да демантују саме себе? Власт
je затим, обично, пролазна и промешьива, прелази од једнога на
другога, као што je прелазила, напосе, у првој Југославији. Према
томе власт je прилично мала вредност. Свакако и одвише малена
да би се исплатило за њу полагати толике жртве, толике патње и
толики самопрегор колики полажу Равногорци. Они хоће нешто
далеко вредније и трајније од власти.
Равногорци су незадовољни и са онима што их назваше „на
родном војском“. Јер они их тако не назваше да Равногорце почасте
и да им одају признање, него тек да нагласе да свака војска, након
рата и извршених дужности у рату, бива демобилисана и тиме као
колектив ликвидирана, а појединац упућен на своје раније цивилне
дужности... Другим речима: извршили сте своју дужност - мртви
у костурнице, а живи са медаљом, или без медаље, на своје њиве
и у с в oje домове, држава и нација у руке онима којима то успе...
Равногорци знају да je капитулацијом Југославије од 15. априла
1941, на теренима бивше Југославије престала свака војна дужност,
а остала je само савест и патриотизам. Њ их je све мобилисала јача
сила од војног и држ авног закона, а то je свест и савест па их
само та сила може да и демобилише. А та сила им стално и упорно,
у грчевима, по свим слободним планинама понавља: није најважније
створити ни обновити него одржати државу и слободу.
Историја и сећање исто тако стално и упорно поиавља: код
Динараца после периода напрезања и успеха редовно наилази пе
риод апатије и заморености. Тада се повлаче добри и најбољи, а
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наступају зли и најгори и, редовито, упропашћују деда добрих и
најбољих.
Једно и друго упорно понављање, грка мука по слободним планинама, те историје и тога сећања намеће обавезу Равногорцима
и они су je унели у свој програм и своје душе, да се по рату, и
успелом делу обнове слободе и државе, не разиђу, него да остану
у духовној заједници, на делу чувања стеченога, да буде по рату
оно исто што су и у рату - савест нације. Зато они неће да буду
војска. Они су покрет. Зато су Равногорци и замерили и оним неким
политичким људима који их назваше „шаком завереника“, као и
оним другим који их назваше „народном војском“, или другим
речима црнцем који je своје учинио, па може и да оде. Они хоће
да остану, и стога желе да се одвоје од свих својих ранијих динарских предака, који утонуше у заморености и своје дело препустише лошима и најгорима, да не утону у апатију и дотрошености,
него да продужи као жива, истанчана и добро упућена - савест
нације.
Савест, увек будна, савест која суди и осуђује, признаје, бодри,
тачно указује шта je добро, а шта зло, нације. Савест која не зна
за сан ни одмор. Савест која he спречити поновни губитак слободе
и државе.
Равна iopa, 1. мај 1944, бр. 14.

9.
НЕМ А СПОРАЗУМ А И ЗМ ЕЂ У НАС И Њ И Х
П ре кратког времена појавио се један летак под насловом „Бомбардовањ е српских незаш тићеиих градова“. Исти летак објављен
je и у диригованој београдској штампи „Н. времену“ и „Обнови“.
Писан већ познатим и отрцаним стилом сличних пропагандних
брошура и написа, овај летак има све карактеристике јевтине про
паганде, коју непријатељ узалудно, већ пуне три године, води по
нашој земљи. II отписал и су га „Уједињ ени борци за Србију:
Српски добровољци, Српски национални четници и Српска државна страж а“.
Овај летак има провидну тенденцију: Љ отићевци ж еле да ком 
п р о м а т у одреде Југословенске војске и необавештени свет увере
да смо ми и они постали једно те исто, то јест „уједињени борци
за Србију“. Кроз цео летак отворено се нападају наши велики савезници Енглеска, Америка и Русија, јер Немци и њихови помагачи
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желе да створе у народу непријатељско расположение према њима.
У з то се још, познатом љотићевском терм инологиям , нападају масони и Јевреји, забога, као да су они криви за сва зла и несреће
које су снашле наш народ и нашу земљу. У летку се тврди да су
они послали Јосипа Броза-Тита и његове бандите да униште и опустоше Србију, као што су то урадили са осталим српским крајевима.
Требало je да кажу још само то, да су наши велики савезници, а
са њима Јевреји и масони, криви за све оне покоље Срба у Хрватској који су извршиле Павелићеве усташе, а којима су стварно кумовали Немци и Италијани.
Под именом српских националних четника необавештени свет
често мисли да се ту ради о одредима Југословенске војске у Отац
бини, чији je Командант Fb. В. Краљ Петар I, а његов представ ник
министар војске и морнарице армијски ђенерал г. Д раж а Михаиловић. М ожда je писац летка мислио на остатке четника несрећног
Косте Пећаица, који никада у народу није имао никаква корена
нити су његови „четници“ представљали какву снагу. Ако су се
добровољци са њима ујединил и онда - просто им било! Али са
Југословенском војском у Отаибини они немају никакве везе, и
зато Горски штаб категорички демантује ове лаж и и тенденциозно
ширење гласова, да je направлен ма какав споразум са Немцима
и њиховим трабантима. По свим питањима која тангирају наш на
род и нашу земљу, Врховна команда Југословенске војске у Отац
бини има своје јасне погледе и свој одређен и недвосмислен став.
Њ ен и одреди већ пуне три године боре се против свих непријатеља
нашега народа и у тој поштеној борби они ће остати све до коначне
победе.
Југословенска војска води отворену борбу против Тита и њ егових партизана, иако њега необавештена са везн и чка јавност, а на
рочито радио станица Лондон, помажу својом пропагандом. Али
пропаганда je једно, а стварност друго, и то ће ускоро осетити Тито
и његове П а р ти з а н с к е банде.
Врховна команда уложила je код Савезника протест због бомбардовања цивилног становништва, иако бомбардовање војних објеката и војних цшьева Савезницима не може да замери.
Став Југословенске војске према Немцима и Љ отићевцима такођер се није ни уколико изменио, јер ми никада не можемо заборавити све оне крваве и бездушие злочине к oje су Немци
извршили над невиним српским народом у Србији. Ми не можемо
заборавити да су Немци најрасније српске земље отцепили од мајке
Србије, да су раскомадали Југославију и два и по милиона Срба
препустили својим слугама, Павелићевим усташама, да их неодговорно кољу. Зато и данас сматрамо Немце главним непријатељем
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српског народа и зато je сваки споразум са њима искльучен и немогућ.
Непријатељима наш ег народа сматрамо и све оне који с луже
и помажу Немце. Непријатељима нашег народа сматрамо Тита и
његове комунисте, исто као и Немце, jep они су носиоци најужасније диктатуре, упьетачи сваке слободе, терористи и носиоци свега
што je ненародно и нама мрско.
Команда Југословенске војске у Отаџбини ж ели да види уједињ ене све националне снаге, сврстане у њене редове, под командом Врховног команданта Њ . В. Кратьа Петра II, кога у поробљеној
Отаџбини, а у слободним нашим планинама, заступа министар војске, армијски ђенерал г. Д раж а Михаиловић.
Југословенска војска у Отаџбини, једини носилац држ авне ми
сли, праве власти и народне воље не може толерисати никакве
друге војничке организације, а најмање оне које служе непријатељу.
Исто тако војска не може дозволити никаквим диктаторским и терористичким организацијама да силом натуре своју власт народу
и силом загосподаре земљом, jep наша Југословенска војска била
je и јесте народна и, као такса, она ће бити увек против сваке
диктатуре.
Ово je наш јасан и нсдвосмислсн став. Истинским националистима и правим патриотима дужност јасно налаж е у чије редове
треба да иду и под чију команду треба да се ставе.
Слобода или смрт, Издање Расинско-топличке групе корпуса Југословенске војске
у отацбини, 1. јун 1944, бр. 12.

10.

Т РИ Н Е П РИ ЈА Т Е Љ А
Данаш њ а теш ка борба нашег народа коју ћемо водити до по
следнее капи, здраве и поштене наше крви, управљена je против
три велика и јака непријатеља нашега опстанка.
Први и главни непријатељ, главни уништавач наш ег живота,
Немци, сручио се у пролеће 1941. на нашу земљу. Насртљива по
литика Трећег Рајха није поштедела ни нас, али je одговор наш ег
народа на ту политику био доследан његовој историји. Поред све
духовне и политичке разједињености у Југославији, која je разлабавила јединство наш ег народа, ипак je народни дух силно проговорио 27. марта и целом свету рекао да не трпи ничију тиранију,
а најмање тиранију А долф а Хитлера. То je била рукавица коју смо
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бацили Немачкој у лице, то je била одбрана наше историјске части.
Југославија, не српски народ, изгубила je априлску битку. После
првог пораза били смо за тренутак збуњени. Наравно, све оно што
je било слабо и љигаво дрхтало je пред Немцима и прилагођавало
се ропском животу. Али прави синови Обилића нису могли да
се помире са идејом ропства, са мишљу да немачке крстаре нашом
земљом и уништавају наш живаљ. Под вођством тадаш њ ег пуковника Д раж е М ихаиловића, трупе на Равној гори које се нису
предале непријатељу, наставиле су започети рат. Градови и друмови били су окупирани али планине, српске планине, биле су
слободне. П остојали су сви услови за четничко ратовањ е и они
су искориш ћени. Краљ ева војска, под командом Д раж е Михаиловића, повела je рат против Немаца у одбрани Српства и Југословенства.
Међутим, појавио се још један непријатељ, много опаснији од
Немаца, опаснији jep je унутрашњи и подмукао. То су тзв. „пар
тизани“. Године 1941, када je започела наша борба против Немаца,
Њ . В. Краљ je позвао сав народ у ту борбу, позвао je све Југословене
да се у њој уједине, како би отпор био што успешнији. То значи
да су сви имали да стишају личне и партијске страсти и размирице,
jep кад je цео народ у опасности, када je у опасности опстанак
његов, живот његов, онда све има да се жртвује интересима народа.
Јасно je да je увек пречи цео народ од партије. Комунистичка странка није се одазвала Краљевом позиву. Она je прекршила закон и
издала народ. У почетку покушао je да сарађује Д раж а Михаиловић
са Јосипом Брозом-Титом, вођом партизанских снага, које су се 1941.
самозвано образовале у Западној Србији, поред законите војске
Д раж е М ихаиловића. У борби са Немцима партизани су се повукли без борбе, издали су нашу војску и излож или њ ена леђа
непријатељу. Затим су убили неколико врлих оф ицира и почели
да заводе своју тиранију у народу Западне Србије. Она није трајала дуго. Н арод који није трпео тиранију Немаца, још мање хтео
je да трпи тиранију партизанских вођа, људи сумњиве врсте.
У брзо je народ био слободан од окова тзв. „У ж ичке републике“
и осталих партизанских установа. Збацио их je сам, вођен
Д раж иним четницима, а не како се М илан Недић хвалио у децембру 1941, његовим добровољцима и осталим коџалијама. И у
Црној Гори, где су се исто тако појавили партизани, народ није
хтео да трпи њихове зулуме против српске крви и имена и сам
их je истерао са тог српског крша који je рађао хероје. Онда су
партизани из Србије и Црне Горе прешли у западну Босну и
образовали „Бихаћку републику“. И тамо су били на путу потпуног
уништења, мада су их усташе стал но јачали прилажењем њиховим
редовима, али им у последњем часу прилазе две Италијанске ди-
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визије са потпуним наоружањем и муницијом, када je Италија капитулирала у септембру месецу прошле године. Онда су се осетили
јаким и открили истину о себи, Д а видимо у чему je та ььихова
политика и колико je она у интересу Српског народа.
П ре свега врховно вођство партизана састављено je од неколико
људи од којих ни један није Србин. Када су у децембру прошле
године објавили састав вођства тог покрета, истакнути су као предствниди Срба - Јеврејин Моша Пијаде из Београда, иначе комуниста и београдски новинар Владислав Рибникар. Иначе сам Тито
je Хрват, Јосип Броз из Клањца код Загреба, исто као и председник
партизанског АВНОЈ-а др Иван Рибар. Ми се питамо како и колико
ти људи могу да воде рачуна о интересима Српског народа? Уосталом исти „представник Срба“ М оша Пијаде пише у њиховом
званичном листу „Пролетер“: „Пама je важно да овде остваримо
диктатуру пролетариата; ако у тој борби изгине сав српски народ,
шта мари, населићемо овде Кинезе“.
Н а то je српски народ вођен од Д раж е М ихаиловића сада дао
достојан одговор на границама Србије, када су партизани покушали
да продру на наше с вето тле: разбијени су у парампарчад.
Данас, наши главни непријатељи су партизани: они су као и
Немци биолош ки, ж ивотни непријатели српског народа али je
опасност од њих данас већа него опасност од Немаца. Када би
партизани успели да се дочепају наш е зем ле, а ако се узме у
обзир да језгро њихових снага чине несрби, усташ е и муслимани,
којима су Партизанске вође, у теж њ и да се пошто пото дочепају
власти, отвориле редове, у к oje су ти зликовци, који су поклали
скоро милион Срба преко Д рине, похитали су у нади да ће се
извући од закона и праведне казне, онда je јасно да би они н а
ставили са уништавеньем наш ег народа из два разлога. Прво, по
наредби партизанских вођа и у њ его ву корист, јер ови знају да
наш народ по своме духу никада не би трпео њихову тиранију,
а они без тираније не могу да владају, пошто су уређењ е своје
држ аве замислили на један неприродан начин, а неприродан по
поредак, поредак који не истиче из самог народа, који не одговара општем народном духу, већ му се натура, мож е се одржати
само тиранијом. Друго, ти би зликовци наставили да уништавају
српски народ из личних разлога с а простом рачуницом: што мање
Срба, то мање прилике да се ови освете усташама и муслиманима.
А то би чекало Србију да су партизани успели у својим намерама
да упадну у Србију да на бранику отацбине није стајала војска
К р а л а П етра II под командой хероја Д раж е. А каква би била
судбина народа када би партизани управлали њ еговом државом?
Н а то могу да вам одговоре две чиььенице: прво, Партизанске
вође су као што смо видели усташе, муслимани, Јевреји, људи
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без политичког и личног поштења - несрби. Треће, те исте вође
у свом нацрту о будућој Југославији поделили су државу на 7 ф е 
д е р а т и в н а јединица. Словеначку, Хрватску, Босну, Херцеговину,
Црну Гору, Србију и Македонију. Зар ньихов план није јасан?
Српски народ разједињен на Србијанце, Босанце, Херцеговце и М а
кедонце. Колика би била снага нашег народа када би био поцепан
на четири дела, а колика када би он био уједињен у једну целину?
П аклен je то план, завера непријатеља и небраће, али проводна
завера.
Партизани су непријатељи наше садаш њости и наш е будућности. Немци су то исто, али док су партизани непосредна опасност
коју сами можемо да сузбијемо, дотле су Немци опасност коју
не можемо сами да сузбијемо а када би покушали, ми би прошли
горе но 1941. г., били би потпуно уништени. Када смо 1941. имали
да бирамо између смрти и ропства Немцима, наш национални
понос изабрао je смрт, jep онда су савезници имали манье изгледа
на победу од Немаца. То je било питанье части. Али данас савезничка je победа сигурна и скора, за нас се данас поставља
само питање политичке мудрости, jep смо питанье части нације
реш или 1941. Ако би у исто време ударили и на Немце и на
партизане изгубили би битку, jep би Немци својим казненим експедицијама убрзо десетковали наше становниш тво, а наш а војска по планинама била би нападана са свих страна, битка би
била изгубљена. Циљ наш е и савезничке борбе je заједнички: и
ми и савезници боримо се за слободарски поредак против немачке диктатуре. Али да се у тој борби ми жртвујемо до уништења, када то није потребно, било би саврш ено глупо, то би била
издаја према народу, а не политика у његову корист. Такву по
литику бесциљ ног униш тењ а народа воде партизани. Краљ П етар
II никада неће лудо жртвовати своју војску и упропастити свој
народ. Када буде време, када буде могуће да нас савезници болье
снабдеју оружјем и м атериалом , када будемо имали додир са
савезничким трупама, онда ћемо заједнички ударити на Немце,
ослободити нашу земљу и извршити савезничку дужност. Сада
je главни цшъ наш е борбе униш тењ е партизана како би их онемогућили у њ еговој подл ој намери да униш те народ у корену и
да подрију темелье наш е будуће државе.
Нашем народу у његовој борби за живот предстоји теш ки на
пори. Сваки појединац мора да буде свестан да je одговоран за
судбину свога народа. Суд наш ег дел а њ а биће историја. Ми не
смемо да дозволимо да нас будућа покољења оптужују, jep оправ
данна нема: ми знамо ко су нам непријатељи, свесни смо нашег
положаја, али и наше снаге, знамо шта треба да радимо. Сваки
Србин мора да приложи свој део у оствареньу наше заветне мисли
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- шта чекају неопредељени? Данас je сваки који се из било којих
разлога устручава да приђе народном покрету Драж е М ихаиловића
непријатељ народа и државе. То je наш трећи непријатељ . И нека
знају сви они који оклевају да их народ оптуж ује - оптуж ује у
име Краља и Отацбине.
Омладинац-Колубарац
Глас Рудника, 10. јул 1944, бр. 3.

И.
ДВЕ СРП С К Е И Н Т Е Л И Г Е Н Ц И ЈЕ
Код нас Срба јасно се разликују две интелигенције: народна
интелигенција и чарш иска интелигенција. Народна интелигенција
je она која никад није заборавила своје порекло, која није заборавила шта дугуje народу из кога je поникла и која je увек ишла са
народом и бранила његове интересе, водила га здравим путем, поз
навала дух и менталитет народа, чувала његове традиције и вред
ности. Народна интелигенција je у ратовима давала српском народу
најбоље оф ицире који су пои ос но чували част српског оружја и
били носиоци јуначких врлина; у миру, народна интелигенције je
давала поштене и свесне просветне раденике, свештенике, лекаре,
судије, чиновнике и вршиоце разних других звања. Н ародна интелигенције je увек настојала да свој дуг народу в рати искрено, од
свег срца, без користољубивих жеља.
Ч ар ш и ска интелигенција увек je била ненародна, много пута и против-народна. О на je та која га je економ ски исисавала
као паук своје ж ртве и ти.ме стварала јаз између села и града,
она je та која je увек претпостављ ала личне, партијске и котери јаш ке интересе општим народним интересима, она je та
која je увек издавала народ у тренуцим а кад му je највиш е т р е 
бало помоћи.
И данас се та чаршија огрешује о свој народ. Она je делом
комунистичка, издаје нај свети je народне интересе и сатански ужива
што српски народ подноси толике жртве. Нема тога отрова који
она не би употребила, само кад би могла, да затрује народни дух
и душу, да разруши све основе народнога живота. Својим издајством према народу она je себи потписал а смртну пресуду. Никад
виш е српски народ неће рачунати с а ньом.
Други део чаршиске интелигенције je пасиван. Он, истина, воли
родољубиве ф разе, спреман je да шапатом, уз велику опрезност,
похвали борбу Равногорскога покрета, благонаклоно се смеши и
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са разумевањем говори о великим задацима и збивањима данашњице, али се грчевито брани од тога да и сам н е т т о учини. Taj део
чаршије то je беда српске интелигенције. Она je кукавичка, јадна
и смешна у свом вечитом страху да се никоме не замери, још јаднија
и смешнија у свом напрезању да предвиди ко ће владати овим про
стором па да му се умили.
Народна интелигенција остала je доследна себи. О на je данас
у Равногорском покрету, спремна на жртве, достојна својих предака.
О на зна да борба јунака који иду за Д раж ом М ихаиловићем није
само спасавање части српскога јуначког имена пред историјом, него
да je то борба за опстанак и бољу будућност српског народа.
Чарш иска интелигенција великим делом не види то. О туда извиру
њ ени греси према народу. Слепа или полуслепа, она нема мушке
решености да у овим судбоносним тренуцима буде уз народ и његове истинске вође. Она je данас join беда српска, сутра ће бити
ругло.
Г лас Цера, 25. август 1944, бр. 51.

12.

РА ВН О ГО РС КА И Д Е JA
И деја Равне горе рођена je у најтежим данима, које je Српски
народ преж ивљ авао у својој историји: Рођена je у данима, када
je Српски народ под швапском варварском чизмом убијан, вешан,
одвођен у ропство и концентрационе логоре, када je у њему убијан и најмањи зрачак слободе' и све што je Српско. Када се кроз
наш а питома польа, брегове и долине разлегао плач и бол, на
врху Равне горе развијен je поносно Српски барјак као симбол
националног васкрса и слободе. Херојска војска легендарног
Ч иче неустраш иво je понела ову идеју широм целе напаћене земл>е и поново вратила Српском народу веру за остварењ е његових
националних идеала.
. Равногорска идеја, формирана и ширена под најтежим условима
- под окупацијом, мора, да се првенствено бори са два највећа непријатеља Српског народа: Немцима и комунистима и зато није у
могућности да спроведе у живот свој широки програм за постављ ањ е целокупног народног и држ авног живота на здраве основе
у духу народних интенција. Ово je оставлено за дане слободе, када
ће се то моћи несметано да спроведе у живот, када ће моћи и на

175

шири народни слојеви, да инстински суделују у постављању темеља
новој државној заједници.
Засада je Равногорска идеја манифестована у најелементарнијим
својим тежњама. Стварање националне државе на старим Српским
традицијама под славном династијом Карађорђевића на челу са Њ ег.
Вел. К ралям Петром И. Стварање националне државе у којој ће
Србин моћи слободно, да слави своју Крену Славу, да слободно
управља својом породицом и са својом имовином, а не да се оно
сматра колективом, где би био за увек збрисан појам Српског домаћина и Светосавске цркве, Домаћинско огњиште, кандило - православља и светшъа породице за Србе су неприкосновене.
У оквиру националне држ аве Равногорска идеја ж ели решити
многобројне проблеме које су кроз двадесет и виш е година у
бившој Југославији остали нереш ени или били реш ени противно
истинској народној вољи. Народна имовина и благо било je немилоердно расипано, земља богата преживљ авала je беду и теш ке
економ ске и привредне кризе, jep су народни паразита: капита
листа и корупционаши немилоердно за властити рачун црпили
опш те народни капитал. Међу многобројним проблемима у првоме реду реш иће се питање српског сељака, који чини кичму и
снагу Србије и питање српског радника, који je био увек надничар беде, невоље и глади за рачун капиталиста. Д а ће ово бити
реш ено најбоља je гаранција витеш ка и херојска војска ђенерала
Д раж е М ихаиловића.
Сељак више неће бити само роб и кулучар своје земље. Он
неће бити више само средство за празне и отрцане господске партијско-демагошке пароле него ће Равногорски покрет у данима сло
боде одлучно као и сада у српским планинама повести борбу за
лакши, лепши и бољи живот српског сељака, за праведнији положај
у државној заједници и за одлучан утицај у политичком и народном
животу. Благостањ е земље има да, послужи за благостање сељака
који сваку стопу земље натапа мукотрпним знојем.
Појам незапослености у новој и великој Равногорској држави
заувек ће нестати jep код праведне поделе рада у нашој земљи има
толико рада да немамо довољно радне снаге, али шпекулација са
радном снагом и њено експлоатисање за рачун капиталиста неће
се више моћи поновити. Капитал има, да послужи искључиво онима
који га стварају, а то су радници и заједница, а не појединцима.
То има првенствено, да послужи раднику, који улажући снагу и
своју младост за стварање вреднога а које ће се користити за побољшање живота радника достојног његовом великом улогу у заједници и за достојно обезбеђење његове породице. Међу првим
бригама, биће предан рад на обезбеђењу лепше и сретније будућности оних хшъада српских радника, који још од својих давнина и
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праотаца преносе са колена на колено беду, п атау и глад. Рад je
продукат радника, капитал продукат рада и он има првенствено
припасти радноме народу.
Остатак ове теш ке историске борбе морамо јуначки издржати
у борби са свима непријатељима Српства, jep je већ сада обезбеђена
велика улога Србина у будућности, а издржаћемо je са вером у
Бога, Краља и Отацбину.
Полет, 2. септембар 1944, бр. 23.

13.
СМ ИСАО НАШ Е БО РБЕ
Борба, коју сада на свим теренима Југославије, жестоко и бескомпромисио, води Југословенска војска у Отацбини, започета je
акцијом против непријатеља. Сукобом са Љ отићевцима на десници
и партизанима на левици, двема оружаним групацијама са
израђеном идеологијом, она je изгубила смисао само и једино
обичне реакције на окупацију, избила из уског оквира чисто ослободилачке војне, добијајући карактер, обим и значај једне националне револуције. Борећи се противу интернационалног шљама
ж ељ ног власти, жедног крви и гладног пара, који се закланьао за
шаком пришлих му обманутих пролетера - на једној страни - и
противу плаћених германофила, маскираних мистичним и мистериозним идеолошким фарбицама - на другој страни - она je поехала
саставни део светске борбе противу диктатура, а за слободу и де
м ократку.
У овој борби Југословенска војска у Отацбини успела je да под
своју заставу окупи читав српски и словеначки народ и један, и
то већи део, Хрвата. Тиме je она унутра својој борби дала замах
једне опш тенародне револуције, а споља стекла легитимацију jeдиног представника Југославије, са правом да таквом буде од савезника и призната и помагана.
Сарађујући са политичким представницима балканских држава,
који имају стварну народну већину и које њихови народи признају,
и проширујући своју организацију и акцију на читаво Балканско
полуострво, уз истицање идеолошкога програма о ослобођења и
уједињења свих балканских држава на демократско-федеративан
начин, она je постала Пијемонт Балкана и као таква стекла право
да у питањима балканског простора каж е одлучну реч.
177

Н икакве лаж и не могу joj одузети смисао ослободилачке борбе
и приковати je уз срамни стуб непријатељског сарадника. Хшьаде
гробова су живи и непобитни сведоци против непријатељске њене
акције и камен спотицања за све, који би хтели пред стварношћу
да зажмуре. Напротив, баш политички једномишљеници оних, што
тамо у Лондону седе и свакодневно каљају свете и светле жртве
дате за демократију и слободу којекаквим бљутавим квислиншким
епитетима, били су сарадници немачке тајне полиције, најкрволочније установе, најзверскији добровољци, активни припадници бугарске окупационе силе и таквим су и данас остали,
Н икакве иеистнне не могу овом великом националном пожару
дати антисавезнички смисао, а још манье противруски. Jep, парти
зански одреди нису саставни део ни једне савезничке војске, а понајмање совјетске. Они су само једна народна, односно противнародна крупација која има свој политички програм супротан ономе,
што народ хоће и што Југословенска војска у Отаџбини, као на
родна војска, жели. Покушавајући да тај програм оружјем наметну
народу и' својим већ наоружаним противницима, они су изазвали
оружану реакцију и унутрашњу револуцију, која ће се по принципу
немешања окончати од самог народа, а без мешања иностранства.
Према томе, сви покушаји да се југословенски народ иотчини Титу,
могу се крстити само једним и правим именом: наметанием нечега
ш то народ неће, и то на начин недемократски и супротан Атлантској повељи.
Понајмање равногорски покрет може бити антируски. Русија
није фикција. То je сила која постоји и која се бори. Према њој
није учињен нити ће се учш ш ти ма и један непријатељски гест!
Према томе, смисао наше борбе je: борба за ослобођење, борба
за уједињење, борба за самосталност, борба за једнакост, борба за
демократију.
Као и увек, без размишљања и колебања, за остварење својих
идеала борићемо се тврдоглаво, без обзира ко нам je непријатељ
jep к ад се човек бори за слободу, онда je непријатељ сваки, ко
ту слободу угрожала. Борићемо се до последњег метка и последњег
живота. А када будемо помрли, бориће се наши гробови. Онако
мртви, хладни, ледени, грозни, језиви, устајаћемо ноћу и лутаћемо
од куће до куће, од села до села, од вароши до вароши, од држ аве
до државе; путоваћемо континентима и вековима, подсећајући будућа времена на један мали народ, који je био велики и који je
покопан заједно са својим идеалима, илузијама и обећањима.
Б ићем о вечита опомена малима и страш на сенка великим а и
живећемо у рају својих снова, представљајући неумитну савест
света, тешку и оптуживалачку.
Препород, иовембар 1944, бр. 1.
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2, Срнско питање, државно и друштвено уређење
14
Ш ТА НАС Ч ЕК А У ДЕМ О КРА ТСКОЈ ЈУ Г О С Л А В И ЈИ

Немци су се формирали у један завршни менталитет, и одавно
су постали полицијска нација. То je деф ект али се он дубоко укалемио у бит тога народа и чини му основно обележје.
Немци су народ који je неповратно болестан од комплекса инфериорности и параноизма. Ниче - параноик, у компензацији, створио je „надчовека“, Хитлер - параноик, отишао je још даље: њега
je опила теорија о приређености и подређености расе. И одабрао
je, разуме се, да прогласи Немце, који болују од комплекса инф ериорности и параноизма - за ириређену вишу расу. И као што би
сваки малоумник, тако и сваки Немац у то дубоко верује. И ако
свим својим радњама, и јуче и данас, сваки дан, као виша раса
себе демантује.
Под притиском полиције као основног покретача, у рукама Хитлера параноика, Немци су се наоружали и пошли да око себе
побију све више расе. Разуме се, само тако je могуће, кад се све
више расе силом свуку себи под ноге, постати виша раса. И кад
других виших раса не би било, Немци су запета били највиша раса.
~ Тако би се појмови о постојању виших и нижих раса кристализииали у мозгу сваког параноика. Зато je Немцима, као нижом расом са полициским менталитетом лако руковати. Зато су Немци
„организовани“ - боље рећи механизовани. Пред полицијом пада
све.
Руси се још нису исчаурили из своје „широке природе“ у један
одређен мегалитет. Од Руса хришћанина који плаче пред лицем
божијим, и моли се оД C C O t и ближњега, лако се да направите
зликовац кога савест не гризе. - Зато се у Русији лако могло прећи
из*деспотизма покрајинских кнезова у деспотизам царистички, а из
царистичког деспотизма у комунистички тероризам.
Рус je широка неформирана природа и њему још увек леж и
све оно што му се и силом наметне - ма шта то било.
Ни за Немце ни за Русе слобода не значи ништа. Ови за то
немају чула. - Немци га никад више неће ни имати. Руси ~ не
знамо. - У слободи они не знају да се снађу. Из слободе брзо прелазе у хаос.

Слободарство je особина духом великих приређених народа виших раса.
Србин и слобода су једно исто.
Српско слободарство се зачело join у четрнаестом веку - пре
него и код једног народа у свету. Онда када je Цар Душан проглашавајући свој законик рекао: „Ако ме царство наведе на грех,
судија ће судити по закону“. Ни данас, а то ли тада, ни један народ
на свету није изрекао такво слободарство кроз уста свога владара.
Н а Косово, после тога, Србин je ишао да погине: „За крст часни
и слободу златну“. - Колико je слободарство дубоко укалемљено
у српски дух и чини му главно обележје, в иди се по томе, што je
у току од пет векова под Турцима тињало док се није поново разбуктало у пожар и буру Карађорђеве слободарске револуције.
И док данас готово сви други народи воде неке идеолошке
ратове, калкулишући са интересним сферама, борећи се тенковима
и авионима, Српски народ такође ратује, али се кроз крв, огањ и
мучеништво високо винуо изнад туђих идеологија и свакидашњих
ситних рачуница. Оружје му je несаломљиви дух. А створио je једну
велику Равногорску легенду која значи: образ, част, правду, и сти 
ну, слободу, ж ивот. И кроз ту велику легенду доживљ ава и остварује себе.
Том народу, који у двадесетом веку ствара велике легенде о
слободи, не могу одговарати: ни германски скучени полицијски
„ред“, ни руска деспотско-терористичка крвава палица.
Ч ак кад би у Русији, као што има знакова, после рата и дошло
до неког дубљег и одређенијег националног буђења, то би педесетак
година пролазило кроз једну маглу, лутање, тражење. Д а ли ми
то треба да чекамо? И шта управо да чекамо кад би и чекали?
Покровительство велике словенске империјалистичке силе? О томе
имамо довољно негативних искустава! Утапање? Нестајање? Што
ли? - Све само ни шта од тога! Ми морамо сад одмах напред:
Ми се морамо коначио и сигурно исчупати из словенофилске
болести. И једном дубоко и свесно дож ивете само себе - без свих
филстава. Онако као што Српски народ данас себе доживльава кроз
Равногорски дух и легенду. Иначе све болести филстава могу нас
лако стати главе. Данас или сутра. У црвеном или националном
империализму.
Морамо једном одлучно рећи: Ми свим бићем својим у првом
реду припадамо само себи! Тада ником више неће ни падати на
памет да покуша да ту нешто мења. - И тада ћемо лако моћи
одређивати када и који je политички курс за нас практичан. То je
и право свакога народа који се бори и зна за шта се бори.
Н аш пут je одавно одређен: нашом историјском линијом. А најновији историјски доживљаји Српскога народа: Конкордат, 27 март
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и Равна Гора су у ствари три тачке које вежу једну праву историјску
линију која долази из прошлое™ и коначно je одређује у будущно
сти.
Н аш , нарочито интелектуални свет, под утицајем разних идео
логи] а и пропаганди, не трудећи се да дубље продре у проблеме,
склон je да запиткује и очекује да сваки час чуje нешто о неком
будућем програму. То je, најблаже речено, ружно. Jep треба најзад
увидети да je ово борба за најосновније: за живот и опстанак нације.
Зато се наш програм може изразити у једиој јединој речи: људи!
Љ уди који су и раније, и за ове две ипо године, прошли кроз
најтежу духовну и физичку борбу, кроз сва искушења - чиста образа
и усправне кичме. Љ уди који проучавају и који ће бити кадри
проучити најдубље и најосновније народне особине, и најшире по
требе унутрашњег и спољашњег живота народног. И одатле, из
тог дубоког проучавања, узимаће се директиве за програмска остваривања. Како данас, тако и сутра - у слободној отацбини и правној
држави.
За те послове већ су одабрани ваљани и способни људи и они
неуморно раде. У том одабирању људи, још увек стоје широм от
ворена врата свима онима који су чисте прошлое™, али са
пречишћеним појмовима и поштеним намерама. Врата стоје отво
рена чак и за оне, који би својим радом данас, могли умногоме
искупити своје јучерашње грехе према нацији. - Jep ми не долазимо
само да кажњавамо, него и да поправљамо.
И кад констатујемо:
Д а je наш народ претежно сељачки, у коме je сваки појединац
способан за самостално стварање и развијање, онда je то наш про
грам. - Кад je реч о томе, онда се, поред осталог материјалног
што се подразумева, у првом реду мора подразумевати: једна чврста
обрада позитивних народних особина, стварање чврстих карактера,
пречишћавање моралних и политичких појмова, и стављање у функцију великих државотворних предиспозиција и предиспозиција за
социјалну правду код нашег народа. То ће помоћи да наш човек
и привредно крене - и као колектив и као појединац. Jep: „Нема
правне државе без високе просвећености народа“.
Д а се здраве народне традиције морају оживети, пречистити и
учврстити.
Д а се просвета, васпитање и културно подизање народа мора
постав ити на основу здрав их народних особина и традиција.
Д а с в а к и члан д р уш т в а м о р а б и ти д у х о в н о и е к о н о м с к и С л о 
б о д а н , али и н а ц и о н а л н о и д р у ш т в е н о к о р и с т а н .

Да демократија значи: стално одабирање најбољих снага и најбољих метода; стално проналажење и организацију свих могућности
у датом момен'гу -- за успон на више. А не реакционарно свлачење
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на ниже. Д а демократија мора бити национална - и само тако
државотворна. Демократија не значи безвлашће. Н его најстрожију
законитост и природаи ред и у развоју етвари и у друштвеним одяосима. Да и демократија тражи силу којом ће се заштитити и
стално бранити.
Да je Српство најконструктивније, једино државотворно, и je дино национално и културно пречишћено.
Да Југословенство само кроз Српство може добити једино реалну садржину. - То није хегемонија - као што то хоће да прикажу
непријатељи и Српства и Југословенства и Југословенске државе.
То je историјска истина. То je историјска неумитност. И све дотле
док Југословени то не увиде срећа неће бити на нашој страни. А
ако Југословеии то иикад не увиде, Југословенство ће пропасти.
Али Српство ће остати вечито. Jep Српство уједињено кроз крв
као што je данас, може бити довољно и само себи, Данас и увек.
Времена да се то ј единств о спречи и разори - прошли су!
Д а je Српска православна црква једина националиа црква - спо
собна и надлежна да учествује у духовном, културном и национал
ном изграђивању народа.
Д а су се Словенци, и добар део Хрвата, и раније, а после зверстава извршених над Српским народом, зверстава која je инспирисала католичка црква - и узела отвореног учешћа у тим зверствима,
- да се join и више нрипшьу, из све снаге, не би ли се исчупали
из црних канци католичке цркве.
Д а им ми Срби у томе морамо помоћи.
Д а треба извршити зближење између А нгликаиске и Српске
цркве. Као и Бугарске и Српске.
Д а je државу потребно уредити на федеративно] основи, Ту
иећемо да се играмо федерације и државе. Ту хоћемо да разговарамо озбиљно, и да оперишемо само са истином и чињеницама, а
не са лажима, подметањем и методама разарања. - Пре са пушком
- ако нам то иаметне она друга страна. -.Т у хоћемо ово: сваком
своје, па на заједнички, озбшьан, конструктива!-! државотворни посао.
Д а индустрију и рударство, и цео привредни живот, треба узети
у националне руке и ставити их под државну и јавну народну кон
тролу.
Да je потребно остварити солидарное! и независност Балкана.
У прво време бар у оиолико и оно што ће се лакше, брже, одмах
моћи учинити: да Балкан постане једна привредна целина, и у том
погледу отацбина свих конструктивних балканаца.
Д а je Балкан као део Средоземља наша шнра отацбина. И да
ћемо и ту отацбину заједно са осталим народима у њој, бранити
од сваког, - и данас и сутра.
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Д а ми одавно, па и данас, и мам о велике пријатеље у великим
западним демократијама, и да то пријатељство треба и далье да гајимо као основно.
Кад све то констатујемо, и много што шта што би задирало у
судбину и живот нашега народа, онда je то наш неприкосновени
програм.
Одатле ће се стално узимати директиве и израђивати планови
за програмска остваривања.
А где je гаранција да ће све то тако бити? У ж р т в а м а које
смо до сада поднели и које ћемо и у будуће подносити.
Има ли какве златне палате којом би се могле платити ове нею мерне жртве, мучеништво и страдања које сваки дан већ две и по
године са нашим мученнчким народом подносимо - по врлетима,
гудурама, кршевима и шумама? Нема те златне палате! Једина златна палата je: Велика Отаџбина Југославија, Српски народ ~ i-ьегов
живот и његова велика будућност!
Н ико неће очекивати да се све то сутра преко ноћн оствари,
Али свак мора знати да je то смисао и циљ наше претешке борбе,
и да свему томе удара чврсте темеље - равногорски револуциоиарни народни нокрет слободе.
Равноюрац, д е ц е м б а р 1943, бр. 12-13.

15.
ЗАШ ТО Б У Д У Ћ А Д РЖ А В А М ОРА БИ ТИ К РА Љ Е В И Н А ?
У бившој држави настало je незапамћено срозавање друштвеног
морала и с тим у вези изопачавање карактера. 'У том погледу
отишло се тако далеко, да су дојучерашњи опробани јунаци на бојним пољима, постали у раздобљу од двадесет и пет година ако не
плашљивци а оно безначелни мекушци. Ретко где се сусрета
начелан став и чврст карактер. Најзад карактерни људи под политичким поднебљем б и в и Ј е Југославије нису могли опстати и сви
од реда су били уклањани. Код политичара су безначелност, гипка
кичма и успавана савест биле б и т н е одлике за напредовање и успех
у животу. У једном оваквом друштву, појединцу je било немогуће
да се узвиси до једног таквог ауторитета, који би био поштован
од свих и зато би завлађивање духовним животом наш ега народа
под оваквим околностима било скоро немогуће.
Поготово кад наступите црни дани робовања и када се, од стра
не господарећег народа, у блато обарају све вредности. У оваквом

једном времену, који би појединац успео да сачу в а неокрњ ен углед
и задржи поверење целога поробљеног народа? Ауторитет највећих
државника, које смо у прошлое™ имали, за ово не би био довољан!
Један Пашић вероватно би успео да сачува поверење бивших ра
дикала, али они не претстављају цео српски народ: један Љ уба Давидовић имао би поверење демократа, али ни демократа не сачињавају цео српски народ. Ово питање поверења целог Српског Народа
и потребног ауторитета над њим српски народ je поставио join
пре 1000 година и својим непогрешивим инстиктом и смислом за
државни живот успешно решио и зато je join у првим зачецима
свог државног живота на чело државе истурио један објективан
ауторитет (неподељени и од читавог народа поштовани) и то у
личности: кнеза, жупана, краља, а у доба највећег успона, и цара.
Монархиски облик владавине и династичка традиција од неколико векова, имају тај значај, што с je дне стране, самом владаоцу
пружају путоказ за будућност, а с друге стране, што самом народу
пружају чврсто уверење, да и садашгьи Краљ мора следити своје
претке - и показати се достојан Кру не и народног поверења.
Водећи рачуна о народном поверењу, владалац мора достићи
највиши успон, који je достигао родоначелник династије, којега je
народ из своје средине изабрао и узвисио на степей владаоца. А
да се такво високо одликовање некоме да он збиља мора бити умна
и морална величина.
Ова величина једнога владаоца користи земљи у два правца:
унутрашње-политичком и с п ољно -riол итич ко м правцу.
Д а ми немамо кральа, зар би се нека особа из бивше труле Jyгославије могла узвисити толико да својим ауторитетом изнуди
поштовање наших великих савезника, па чак и шта више, да са
успехом брани пред њима наше држ авне и народне интересе? И
ако у својој земљи није дуже времена владао, да би се могао оце
ни™ његов рад, С рпски Н арод из поступака и става наш ег данаш њ ег Краља већ данас може оцеиити, да у Краљу Петру II има
владаоца чврстога карактера и демократског духа.
Какве буре преживљује Њ егово младо ерце?
У интересу једне више политике и у једном светском сукобу
какав још свет није видео може да се поставе једном владаоцу
захтеви, који се у обична мирна времена не би поставляли! А он
одолев а свима бурама, остајући упоран и узвишен у свом ставу.
Један претседник републике, не имајући ореол владаоца, пред
неумитношћу једне политичке нужности, мора да саображава свој
политички став и да погодује основним политичким директивама
савезничке политике. То je случај са Бенешом, то je случај са претседником Пољске Републике.
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Према Краљу Петру имало се много и много више обзира и
од њ ега се није тражило да чини уступке у свом владалачком достојанству и у освештаној народној политици.
Тражити од Њ ега оно што се евентуално тражи од Бенеша,
није се могло, jep се имало у виду, да се могу повредите дубоки
основи пријатељства са једним владаоцем, који je извео свој народ
на Голготу у време када je савезничка Енглеска била сасвим усамљена у борби против Германске тираније, и у време када je цела
Европа, без мало цео свет, дрхтао пред завојевачем Хитлером као
лист на ветру. Није се могло тражити све ово од једнога Краља,
чији су дед и отац у првоме светскоме рату са истим савезницима
раме уз раме водили епске борбе против истих непријатеља.
И да није ових спољно политичких момената, који су сами по
себи довољни да се цео српски Народ за сва времена определи за
монархиски облик владавине, чисто унутрашњи разлози су такви
да сама личност Краљева и Њ егов углед дају потребно умирење
и сигуран путоказ целом народу.
Ш та би смо и кога бисмо супротставили данас ми Срби комунистичком покрету кога води Јосиф Броз?
Код велике хьубави, болесно велике љубави Српскога Народа
за братски руски народ, - а не и комунистичко државно уређење,
- шта би смо ставили као противтежу и који би ауторитет био
довољан па да се одврати Српски Народ од Титове комунистичкопартизанске пропаганде, која злоупотребљава свето име Русије? Кад
би Српски Народ видео лица комунизма на делу, он би без сумнье
искрено се покајао за своју већ лаковерност и сам себе осудио,
али би тада било одвећ касно. Народу би тада већ била наметнута
Партизанска тиранија.
Као срећа у несрећи, у целом овом збивању, појављује се та
околност, што се на челу свих партизанских одреда налази Хрват
Тито, а не неки Србин. А милијон српских гробова, посејаних
широм целе Југославије речито говоре о љубави двојице вођа хрватског народа у данашгьици и то усташе Анте П авелића и партизана
Јосипа Броза званог Тито према Српскоме Народу, над којим су
ова двојица извршили у историји невиђен и неописан покољ. И
зато Српски Народ док га није снашла потпуна пропаст добија из
прве руке, од стране свога Краља и Њ егове владе искрено обавештење да je она политика коју воде партизани комунисти за
Српски Народ убитачна, ненародна и да води правце у пропаст.
И Српски Народ своме Краљу верује. Jep он не може да замисли
да му више добра може желети усташки плаћеник и Хрват Јосиф
Броз звани Тито од српскога Краља Петра II, изданка српскога
племена и потомка Карађорђевића.
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Кад наиђу теш ка времена на Српски Народ, која прете да га
заувек сахране, онда су наши велики Краљеви били ти који су из
водили Српски Народ на пут спасења. У томе je Њ ихова историска
заслуга. Ниједна друга личност у нашем народу не би то могла
учинити, гха ма како велика и призната била. И зато смо ми Срби
за Монархијски облик владавине. Зато смо за Кральа. Ж и в ео Краль!
Одјек слободних планина, 15. април 1944, бр. 11.

16.
Д А Л Е К О С Е Ж Н Е О Д Л У К Е В Е Л И К О Г Н А РО Д Н О Г
КО Н ГРЕС А О Д Р Ж А Н О Г У СЛ О БО Д Н И М
Ј У ГО С Л О ВЕН С КИ М П Л А Н И Н А М А
Н а великом Народном Конгресу, одржаном ових дана у слободним нашим планинама, наш народ je још једном манифестовао
своју високу националну с в ест и велике државничке способности.
Резултати овога Конгреса имаће далекосежне последние за наш
будући државни и друштвени живот у ослобођеној Отацбини.
Преко 300 присутних делегата, највиђенијих међу највиђенијим,
из свих крајева наше земље, као и велики број легитимних претставника наших политичких партија, донели су једнодушну одлуку:
да се борба противу окупатора води до дефинитивног његовог истеривања са нашег националног тла и потом, да се у ослобођеној
Отацбини зав еде права народна и демократска управа. Поред по
зитив них последица ових одлука које ће се манифестовати у блиској
будућности, оне већ данас имају огроман значај. На првом месту
то je несумньиви доказ да je револуција, кроз коју данас пролазимо,
народна, са јасним тенденцијама демократским. Према томе, данас
се не може никоме, а најмање вођству Националне Револуције, пребацити неке диктаторске тежњ е, к oje би у крајној линији ишле ка
завођењу у будућности неког ауторитативног режима. Д а je то тако
и да ће тако и бити, најбоља нам je гарантија изјава ђенерала Драг.
Михаиловића, коју je прочитао на Великом народном конгесу у име
владе и војске, као и прихваћања ове изјаве од стране присутних
делегата.
Сада смо, после овога значајног датума у нашој новијој исто
р и и , сигурни да ћемо у будућноети, у ослобођеној Отацбини, имати
заиета праву демократску управу, icoja ће одговарати менталитету
наш ег народа и његовој политичкој прошлости, која je била и висока и светла, као и његовим демократским традицијама, са којима
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je срођен. Једном речи имаћемо демократију праву и народну. Но
не треба под речи демократија разумети неки анархизам. То наш
народ не ж ели и неће. Напротив он хоће демократију дисциплиновану и конструктивну, националну и социјалну. Другим речима
да ће у нашем будућем државном и друштвеном животу бити осигуране политичке слободе, економска једнакост и социјална правичност.
Политичке слободе морају бити апсолутне и од стране државе
загарантоване. То значи да tie у нашем будућем друштвеном животу
бити осигурана слободна критика, слобода јавне речи, као и Сло
бодан израз народног располож ена путем тајног и непосредног пра
ва гласа за све, Слободна критика, добронамерна и објективна, увек
ће бити пожељна и потребна, jep lie као таква бити најбоље јемство
заштите народних интереса. Међутим злонамерна и лична неће бити
дозволена, пошто би могла евентуално да угрози интересе колектива. И нтереси колектива морају бити високо уздигнути изнад ин
тереса појединаца и група. И слободна реч има бити у истин и сло
бодна и јавна, а не никако резултати неког демагош ког ш арла
танства или пак претепзије болесних амбиција појединаца. Н а
рочито неће бити дозволена злоупотреба слободне и јавне речи
од стране појединих политичких групација к oje би, ишле ка крајњем
екстрему, био он десни или леви, - па следствено и уперен противу
демократије. Jep, на крају, и демократија има права да се брани
од својих противника и рушилаца, разуме се демократским сретствима. Све ће ово важити и за слободне изборе, чија ће тајност
и слобода бити заиста и загарантоване.
Политичке слободе не би биле апсолутне ако не би било проглаш ено начело економске једнакости и независности. Ту треба
разумети, да држава и друштво неће моћи да дозволе превелике
економске неједнакости, које би у крајној линији створиле са једне
стране огромна богатства а на другој масовну беду и сиромаштину.
Стога се и поставла као неминовност нивелација нашег привредног
живота, па ће у том смислу држава имати и да интервенише. При
решавању овога питања биће нарочито поклоњена пажњ а нашем
селу, које je до сада на жалост било на ниском економском и културном ступљу. Многи ће проблем и бити успешно решени као: пи
танье кредита појединачног и задружног; стварање у што већој мери
задруга потрошачких, произвођачких, здравствених и других; подизања на задружној основи, помоћу државних субвенција, ф абрика
за израду пољопривредних алата и машина и других потреба за
рад и кућанство, -- итд. У овом комплексу свих ових проблема,
нарочита ће се пажња поклонити питању пласмана полопривредних
продуката, како би се избегли превелики посредници од сел ака
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прош в ођача до варошанина потрошача. Тиме ће се донекле решити
и болно питање односа села према граду.
Политичке слободе, као и нормалан друштвени живот, у словљене су још и социјалном правичношћу. Свако ће имати право на
ж ивот и рад, а то ће му гарантовати држава. Такође биће регулисано, и то да радничка надница - зарада еквивалентно одговара
уложеном раду, од кога ће радник моћи не само он да ж иви већ
и ньегова породица, Д рж ава ће се такође побринути да раденик
процентуално учествује у чистој добити предузећа за које ради. Социјално осигурање биће стопроцетно и то како у случају болести
и смрти, тако и у случају изнемоглости и старости. И други социјални проблеми биће решени на најбољи и најцелисходнији
начин као: питање ж енске радне снаге, плаћеног годиш њег одмора
и т.д. У комплексу ових проблема, биће решено и чиновничко питање.
Решегьем ових двају проблема биће истовремено реш ено и питањ е евентуалних друштвених сукоба, на којима комунистичка партија и гради своју несолидну и несигурну кућу. Jep, не може се
прихватити теза, да уочавање ових друштвених проблема и ньихово
правилно решење јесте патент комунистички. То je брига и задатак
свих нас, па ћемо стога ми те проблеме и решити много боље и
целисходније него ма ко други.
Н а Конгресу je и питање облика наше будуће држ аве д е ф и 
нитивно решено. Еудућа Југославија биће уређена на федеративној
основи и то као уставна монархија са династијом Карађорђевића,
а са Краљем Петром II на челу. Федеративних јединица биће три,
односно и Срби и Хрвати и Словении живеће слободно у својим
федеративним јединицама, које tie бити организоване по демократским принципима и демократским средствима. Српском народу биће
загарантовано, да ће моћи да се окупи у једну историјску и етничку
јединицу и тиме му се испуни давнашњи сан за окупљањем свеукупног Српства. То ће бити дозвољено и Хрватима и Словенцима
по истом принципу. Федеративним уређењем наше будуће држ аве
биће за свагда решено и питагье нашег држ авног живота и то на
задовољство свих, пошто je ноторност да Југославија није само једна нужност већ и неопходност.
То су ти императиви нашег будућег друштвеног и држ авног
живота, о којима je одлучивао Велики народни конгрес и којима
je већ данас дао видног обележја. А гарантија да ће се доследно
одлуке Конгреса испунити, то je наша народна војска под командой
ђенерала Д раж е М ихаиловића, која се данас бори по планинама
Југославије, а која ће сутра, по избацивању свих народних непријатеља са наш ег народног тла, оставити оружје и прихватити се
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конструктивног рада на обнови и нодизању наш е напаћене и опљачкане земље.
Равногорска мисао, 1. март 1944, бр. 1.

17.
ОДЛУКА СВЕТОСАВСКОГ КОНГРЕСА
ПРЕТСТАВНИКА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

СРП СК А Н А РО Д Н А ЈЕ Д И Н И Ц А У С У ТРА Ш Њ О Ј
Ф ЕД ЕРА ТИ ВН О ! К РА Љ Е В И Н И ЈУ ГО С Л А В Ш И
Узалудни планови Титових комуниста да цепањем Србије
на шест држава разбију демократску йарламентарну
троим ену Краљевину
„Из традиција са стварањем хомогене Србије из хомогеног
српског народа никла je заблуда читаве једне генерације“ (изузев Стојана Нротића, Јована Скерлића и другова) „да се Југославија могла изградити као централистичка држава на бази
једног хомогеног југословенског народа. Та основна поставка
била je погрешна. Н а iboj je држава погрешно грађена и због
тога се напунила низом многобројних криза. Срби, Хрвати и
Словении у истини јесу једна одлична етнограф ска и историска грађа за један будући југословенски народ. То je један
од основ них разлога да сви хоће ову државну заједницу. Али
je чињеница, која je јача од свих планов а будућности то, да
су политички и морали о Срби, Хрвати и Словении три јединице. Та чш-ьеница мора доћи до изражаја у политичкој ор
ганизации држ аве ако она хоће да постоји и живи у унутрашњем миру. Ово je могућно само ако се држави да ф едеративни облик... Никакви изговори о некаквим револуционарним маневрима ту не могу сакрити истину: онај ко један
живи народ смета да се политички и духовно формира у це
лину и гура у покрајинизам и верску подвојеност, служи заустављању нормалног развића човечанства и њ егове културе
и јесте под маском револуционарства и слободарства слепи
реакционар...
Н иш та реакционарније данас у доба демократије кад се
државе заснивају на територијалном распростирању ж ив их на
рода, него разбијати те целине у ситне делове, стварати ситне
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држ авне јединице у које се завлачи сваки назадак. Било би
обично политичко непоштел-ье да Срби траже разбијање хрватске народне целине и обратно. Кад комунисти хоће да разбију
српску народну целину, то je само доказ ььиховог политичког
слепила, њиховог рвања са историјом, с нормалним развићем,
у чему се мора разбити сва њихова снага. Ми хоћемо ф едеративну Југославију на бази југословенских етничких целина:
Срба, Хрвата и Словенаца, с потребним самоуправама.“
(Из реферата Др. Живка Топаловића на Конгресу Равне Горе.)
Што се тиче српске етиичке јединице, она подразумева области
у којима ж иве Срби. Да би се те области одредиле, мора се поћи
од историје.
Прве српске државе створене су на југу, у Рашкој, око Лима,
у Повардарју, Санџаку и Црној Г ори, и простирале су се под Драгутином, Милутином и Душаном до преко данашње грчке границе
на југу, на истоку до преко бугарске границе, на западу до Херцеговине и Босне, а на северу до Саве и Дунава.
С напредовањем Турака на север, центар српске државе, то јест
двор и престоница, почели су се кретати ка северу, што je довело
до помераньа српских државних граница час у смислу њихових
прош ирења час сужења, под притиском или попуштањем непријатељске навале, а све у жељи да обухвате цело српско етничко подручје.
Продирагье Турака на север изазвало je две сеобе српског на
рода у истом правцу. Као што су највиталнији европски елементи
одлазшш да подигну Америку, тако су исто и највиталнији српски
национални елементи одлазшш на север, да очувају гро српског на
рода, склањањем ван домашаја турског удара. На тај начин су јужне
аустријске и мађарске области, к oje се данас назив ају Војводином,
почеле бивати насељавање Србима. То насељавање потстицали су аустријски и мађарски владари да би створили српски одбранбени појас
против Турака, који су почели угрожавати и њихове земље.
Својим борбама с Турцима и заштитом мађарског и аустријског
народа, Срби у Војводини добили су повехье у којима су им признати слобода и националност. На тај начин, борбама а и заслугама,
српско етничко подручје дефакто и дејуре проширено je на Банат,
Бачку и Срем, све до Сент-Андреје и Пеште.
Како су Турци запљускивали и југозападне аустроугарске гра
нице и ништили аустроугарске поданике на њима, то су њихови
дворови потстицали Србе да се сем у Војводини, на јужним границама државе, насељавају и на њеним југозападним границама, у
Босни, Херцеговини, Далмацији, Лици и Славонији. Срби, који су
по насельеньу у те области водили вековну борбу с Турцима и на
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тај начин штитили интересе Двојне Монархије, стекли су тим борбама и услугама права да нове области, Босну, Херцеговину, Далмацију, Лику и Славонију подведу такође у своје етничко подручје.
Доласком Турака до Беча, нестало je српске државе, али не и
српског народа. Он je показао своју виталност петстотина година
по губитку своје самосталне државе, када се 1804 године дигао и
сопственом снагом ослободио од Турака, успостављајући своју независну народну државу.
Од почетка деветнаестог века, с незапамћеним полетом културе
и цивилизације, к oje су од тада почеле постајати све више општа
добра, српски народ je читавим низом крваво добијених али славних
ратова с непријатељима: Турцима, Бугарима, Мађарима, Аустријанцима и Немцима, као и честим унутрашњим династичким и у ставним борбама и револуцијама, успео да обнови целу своју стару
државу и у њу окупи највећи део свог живља.
Светским ратом, вековне борбе српског народа крунисане су
остварегьем његове историјске мисије: окушьагье Јужних Словена
- Словенаца, Срба и Хрвата у заједничку државу. Срби су у Југославију унели своје две славне суверене државе: Србију и Црну
Гору, али с њима и своје политичко искуство у стварању централистичке државе. Док се то показало идеално када je била у питагьу
Краљевина Србија, дотле, када je била у питању Краљевина Срба,
Хрвата и Словенаца, показало се преурањено. Централистичка
држава била je погрешка, која je проузроковала безбројне унутрашгье кризе, док се није завршила и спољним сломом у овом
рату.
У залу д су конструктивни и државотворни Срби, у цихьу консолидовања унутраииьих прилика жртвовали за Југославију и своје
славно национално име, и хомогеност своје прославхьене војске и
славом овенчане победничке ратне заставе, само да би постигли
ј единств о кроз жртву, кроз уклањање, кроз равноправное!. Историска еволуција се није могла прескочити. Увидело се да се морала
створити (федеративна држава из три народне југословенске јединице: Срба, Словенаца и Хрвата, са потребним самоуправама.
Данас, када смо дошли до тог сазнања после четвртвековног
болног искуства и овог крвавог рата, ми, Срби, Хрвати и Словенци,
сврстани у редовима националне, демократске, монархистичке југословенске војске под заповедништвом генерала Михаиловића,
решени смо да створимо федеративну демократску Краљевину Југославију, у којој ће имати потребне самоуправе хрватска, словеначка и српска народна јединица.
Ми смо овог пута у најопштијим потезима истакли стечена историска права које су крвљу оивичила српско етничко подручје, које
ће чинити српску народну јединицу у будућој федеративној, демо-

кратској Краљевини Југославији. Идући пут оцртаћемо словеначку
и хрватску народну јединицу. На тај начин створиће се слика коју
ми, национални, демократски Краљевски војници српског, хрватског и словеначког народа имамо о сутрашњој држави. Свесни да
су са нама сва три југословенска народа, историја, права, воља и
борба, ми смо убеђени да ћемо сутра остварити наш е историјске
народне идеале. Свако насилию ометање са стране комуниста, про
тивно je историји, еволуцији, правима и вољи трију југословенских
народа, и скршиће се о последњу бескомпромисну борбу коју данас
водимо. Наш народ je у својој прошлости побеђивао и далеко јаче
непријатеље него што су комунисти. Он ће и из ове борбе изићи
као победник и остварити своју историску мисију: демократску сло
боду и јединство свих јужнословенских племена у самосталну парламентарну Краљевину Југославију.
Поморавље, 15. мај 1944, бр. 5.

18.
ОДЛУКА СВЕТОСАВСКОГ КОНГРЕСА ПРЕТСТАВНИКА СРБА,
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

ХРВАТСКА Е Т Н И Ч К А ЈЕ Д И Н И Ц А У С У ТРА Ш Њ О Ј
Ф ЕД ЕРА ТИ ВН О Ј К РА Љ Е В И Н И ЈУ ГО С Л А В И ЈИ
„...Ми хоћемо федеративну Југославију на бази југословенских етничких целина: Срба, Хрвата и Словенаца, с потребним
самоуправама.“
(Из реферата Др Ж ивка Топаловића на Конгресу Равне Г ope)
У прошлом броју истакли смо у најкраћим општим потезима
стечена историска права која су крвљу овичила српско етничко подручје које ће чинити српску народну јединицу у будућој ф едера
тивно] и демократској Краљевини Југославији.
Сад ћемо овде на исти начин оцртати и хрватско етничко нодручје које ће чинити хрватску народну јединицу у нашој сутрашњој
федеративно] и демократској Краљевини Југославији.
Хрватска етничка целина обухвата све оне области у којима
ж иве Хрвати, Да би се то могло сигурно одредити, потребно je
да се за то послужимо историјом као најпоузданијим водичем.
Историја бслсж и да су сс почетком 7.-ог века наше срс досслили Хрвати из данашње западне Г алиције у Далмацију, камо су
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дошли на позив Ц ара Ираклија да му протерају Аваре из далма
тинских крајева.
Хрвати, кад су потукли Аваре у Далмацији, пајпре запоседну
све области од Јадранског мора и Раше у Истри до Босне на истоку
(Приморска или Бела Хрватска), затим области на северу: од Дунава и Драве до Неретве на југу (Панонска Хрватска).
Према томе, у почетку имамо у историји и две географ ске
Хрватске: Приморска и Панонска Хрватска. У обема владају на
родни кнезови по словенским обичајима као и по законима франачких или визаитинских владара, у колико су и када оне биле
потчињене овим владавинама.
Најзнаменитији je кнез панонских Хрвата Љ удевит који, помоћу
Словенаца, Тимочана и Браничеваца, војује 12 година (810-822) са
Францима због насиља фурланског марк-грофа.
Од владара у Приморској Хрватској истичу се Трпимир, Томислав и Стјепан Држислав.
Трпимир год. 852 назива себе „хрватским кнезом (дукс Кроаторум)“ и то би био први службени назив за потврду имена Хрват.
Њ егова се држава протеже од Раше до Детине, а на истоку до
Дрине, где je потукао бугарског кнеза Бориса.
Томислав око год. 910 cj едини Папопску Хрватску са Примор
ском, пошто je победио Мађаре и Бутаре; 924. год. прогласи се
хрватским Краљем, Његова д р ж ава, моћна по оружју и војсци,
обухватала je П рим орску и П ааонску Хрватску, све далматинске
градове и острва, а на истоку се протезала до славонске равнице,
где се граничила са тадањом Бугарском а од год. 930 са Мађарском.
Стјепан Држ ислав после год. 986 доби од свог савезника ви
зантиек ог цара круну, жезло и мач те се окруни за кральа Хрватске
и Далмације.
За наследника Држислављевих поче опадати и моћ и територија
хрватске државе, која je измирењем папе Ивана VIII и византиског
цара Василија I постала независна држава. Томе су допринеле и
домаће размирице између Хрватске (народ и ниж е свештенство) и
латинске (романско жительство и виши клир) странке. Али најтежи
ударац задало je Хрватској држави и народу убиство хрватског кра
льа Звонимира (1089), зато што je ььегов шурак, угарски краль Ладислав I, провалио војском у Хрватску од Гвозда и затражио Звонимирову круну као баштину своје сестре Јелене, Звонимирове удовице. Хрвати му се одупру, али погибија Петра II, последњег кральа
из народне династије (год. 1097) учини те Хрвати год. 1102 склопе
са угарским кральем Коломаном уговор, по коме се они обвезују
да ће га као хрватског кральа окрунити хрватском круном, а Коломан се заклш-ье да lie чувати и штовати права и слободу хрватског
кральевства. Taj се уговор зове пакта конвента, а са тим уговором
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завршује се и самосталност хрватске државе као засебне политичке
народне јединице.
Сад ће у току векова долазити на управу хрватске држ аве туђинци владари - мађарски и аустријски - који ће без милости гулити
и дерати кожу са ж ивог тела хрватског народа. Ови ће делити
Хрватску на разноврсне и многоструке управ не делове, а народ ће
мучити најразноврснијим мукама духовног и телесног ропства.
У гарски крал> Бела II уводи у Хрватску феудализам, на штету
старог славенског племенског уређења.
Мађари и Аустријанци зову Хрвате у рат, и ови учествују у гоњењу непријатеља, али не учествују у дељењу плена,
Кад хрватски сељаци траже од њих слободу и једнакост сталежа
у плаћању пореза и у војним дужностима, мађарска властела ставља
(1573) Матији Губцу, вођи побуњеника, усијану круну на главу усред
Загреба.
Кад оно у 17. и 18. веку Хрватска поврати од Турака своје све
изгубљене крајеве, она мора крвљу својих синова, Зринског и Франкопана, да брани своју аутономију од Беча који уводи у Хрватску
немачку централизацију и германизацију. У одбрану својих права
Хрвати се ослањају и на неиријатељску Угарску против Аустрије, па
се најзад одричу и своје аутоиомије у корист Угарскс заш што хрват
ски сабор, - да би спречио поновни покушај немачко-аустријске централизације, - доноси у мају г. 1790. одлуку да Хрватска и Славонија
остану подвргнуте угарској влади, оносыо.-Ыамесничком већу.
Тек у 19. веку почиње код Хрвата јачање националне свести,
кад у аустријским земљама, после Бечкога конгреса, настаје реакција са тзв. Баковим патентом или системом, и влада апсолутизма.
Благодарећи борбеној идеологији И лирског покрета и многобројним жртвама хрватског народа, нестаје аустријске реакције и апсолутистичке владавине. Аустро-угарски дуализам створи г. 1868
тзв. Нагодбу која толико озлоједи хрватски народ, да Еуген Кватерник позва 1871. цео народ на буну да би се ослободио и од
Мађара и од Немаца. Издајство осујети Кватерникове подвиге.
Последњи јавни гест аустро-мађарског шиканирања хрватског на
рода био je мађаризација хрватских крајева од стране бана Куен-Хедервара (1883-1403). То створи хрватско-српску коалицију која одмах
отпоче са енергичном борбом против мађаризације железница. Све
су Аустро-Мађари покушавали да сломе ту коалицију, створили су
1909. Велеиздајнички процес и Фриндјунгов процес. Али се српскохрватска коалиција као најјачи политички фактор у Хрватској одржи,
негујући неугасивим жаром братску љубав Срба и Хрвата. Овој коа~
лицији треба да заблагодари сваки син хрватског народа, што je
после светског рата уведен и хрватски народ, као и пречански Срби
у уједињену Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.
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Ето, таквом се дуготрајном борбом и жртвом борио у својој
прошлое™ хрватски народ да би као народна ј единица очувао своју
горе оцртану етничку целину са којом ж ели и траж и да уђе у своју
ф едеративну и демократску заједницу са браћом Србима и Словенцима. То ћемо, хрватски народ каж е, ј едино моћи остварити
заједно са нашим великим Савезницима у наступајућој борби против
свих наших душмана. Победа нам je осигурана, jep нас води наш
командант ген. Д раж а М ихаиловић под врховном управом нашег
младог Краља П етра II. Зато смо и сви спремни да се боримо за
нашу будућу демократску федеративну Краљевину Југославију.
П оморавље, 1. јуни 1944, бр. 6.

19
ОДЛУКА СВЕТОСАВСКОГ КОНГРЕСА ПРЕТСТАВНИКА СРБА, ХРВАТА
И СЛОВЕМАЦА

С Л О В ЕН С К А Е Т Н И Ч К А ЈЕ Д И Н И Ц А У Б У Д У Ћ О Ј
Ф ЕД ЕРА ТИ ВН О ! К РА Љ Е В И Н И ЈУ Г О С Л А В И ЈИ
Словенска племена, која су се после пропасти старе и труле
Римске империје доселила са истока на Балкан и у Подунавски
базен, ширила су се у правцу југа ка Средоземном мору и обалним
острвима, у правцу запада запосела су североисточни део Ломбар
д к е , целу данашњу Корушку до високих јужнотиролских Алпа и
целу Штајерску преко Семеринга, док je потекала етничка граница
на југозападу дуж реке Тилмента све до мора, што најбоље доказују
имена река, гора и людских насеља н.пр. „Горочица“ и „Горица“
на Тил менту и скоро сва имена река, гора и људских насеља у
брдовитом пределу данашње северне Италије и Фурланије, где je
не само некада живео, него живи још увек наш словенски живаль
тако звани „бенечански Словении“.
И талијанска варош Чивидале звала се некада „Челад“ а Удине
„Видим“. Ц ела Корушка са Зильском долином до извора реке Драве
je аутохтона словенска земља па чак и у високим горама јужног
Тирола налазе се данданас још остатци прастарог словенског пле
мена.
Исто тако доказују у северној Штајерској имена река, гора и
насельа да je ж ивео тамо некада словенски живаљ. Данашњи Семеринг je некадашньи словенски „Северник“, немачка варош Грац
некадаш њи словенски „Градац“. У северној Штајерској налази се
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варош Дајчфајстриц“, што значи на нашем језику „Немачка Бистрица“ и што доказује да су се међу аутохтон словенски живал,
доселили касније Немци и као народна маньина на словенској територији назвали то немачко насеље „Дајчфајстриц“ .
Н а североистоку се спајала словенска етнограф ска граница са
чешкоморавском границом. Блатно језеро у западној Мађарској je
било словенско језеро и још данас постоје етнички остаци који
потврђују тај историски факт.
Сва југословенска племена, која су живела пре хшъаду година
на територији Балкана, у Подунављу до граница северних Словена,
Чеха и Пољака, а на западу до високих тиролских Алпа, сачигьавала
су расно, крвно и језиковно јединствени народ који je, када су га
посетила Слов, апостолска браћа Св. Ћ ирило и Методије, живео
као миран земљораднички народ у својим жупама и задругама под
водством својих „војводи“ које су га у случају непријатељског ripeпада предводиле у борби.
Као историски доказ, који се никаквим аргументима не може
побита, служи нам старословенски језик - данаш њ и литургиски
језик Српске православие цркве који су научила наш а апостолска
Браћа Св. Ћ ирило и Методије у Солуну од тамош њсг народа и
на којем су језику написала наше прво св. писмо, које за нас нема
толико верски колико много већи историски, литерарни и културни
значај као најстарије европско културно писмо.
Овим живим језиком говорио je сав народ који je у оно историско доба живео од Солуна до Тирола и Чеш ко-моравске на се
веру као расно, крвно и језиковно јединствен народ на нашој тадашњој националној територији.
У клеш тен са севера, запада и југозапада од јаког немачког и
италијанског народа, словенски се живаљ измицајући пред јаким
притиском експанзивног немачког и италијанског народа, повлачио
у току седам стотина година у све уже и уж е границе, док се није
у другој половини деветнаестог века зауставио на етнограф ским
границама које важе данданас за словенско етничко подручје и које
обухватају: на истоку кајкавско подручје данаш ње Хрватске са Гор
ским Котаром до обале сињег Јадрана, на североистоку Прекомурје
и Међумурје до Блатног језера, а затим скрене народна граница у
северозападном правцу преко средине Ш тајерске код вароши Липница (Лајбниц) према Корушкој, где потиче преко Високих Тура
до Тиролске границе а отуда скрене југоисточним правцем на реку
Тилмент чијим током тече даље ка југу до мора.
Словенско етничко подручје обухвата дакле, целу јужну Корушку, коју смо за време плебисцита 1920 године изгубили у корист
немачке Аустрије, целу Приморску са Горишком, Трстом и Истром,
коју смо изгубили у Рапалу, а сем тога још тако звану Фурланију
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где ж иве Словении који су мировним уговором 1866 године између
Аустроугарскс и Нталије пали под италијанску власт.
Каквим правом можемо траж ити горе наведене границе?
За време плебисцита Немци су сами признали словенски ха
рактер јуж ног дела Корушке и понудили Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца тако звану „А зону“ тј. целу јужну Корушку са реком
Дравом као границом на северу. Али наши су државници онда противу воље и мудрих саветовања старог и спретног дипломате Н и
коле П аш ића поставили гесло „Све или ниш та“ и тако смо изгу
били ову чисто словенску земљу што су желеле и пропагандно потпомагале и велике силе, којима je било у интересу да са повећањем
аустријске територије - па макар на штету наш ег народа - створе
што повољније услове за живот младе и онако већ унапред на смрт
осуђене немачке Аустрије.
Исти случај се je поновио када смо водили борбу за Истру,
Трст и Горицу. Опет je био стари и мудри државник Никола Пашић
онај који je позивао млађе и сувише темиераментне дипломате к
памети и препоручио je њима да прихвате такозвану „Вилсонову
линију“ која би била Истру поделила на два дела, тако да би при
падала нам а неточна а Италији западна Истра. Али и овога пута
поставили су се наши државници противу вохье П аш ића на становиште „Све или ништа“ и опет смо по њиховој кривици изгубили
све тј. и ову аутохтону словенску земљу.
Сем тога, што су Немци и Италијани сами признали словенски
характер Корушке и Истре, говоре и сва човечанска права те
етички и морални закони у прилог наше тезе тј. потврђују оправданост словеначких етничких граница к oje смо горе навели.
Јужни Словени, чији саставни део су увек били и Словении,
као најстарији и на својој националној територији аутохтон европски народ, иако су поједини делови тог народа за дуже или краће
време приликом разних мировних уговора током последњих векова
често жртвовани и услед интереса светске политике потпали под
туђу власт и политичку управу, испуњавали су читаво време верно
своју историску мисију као браииоци хришћанске вере и културе
на југоистоку Европе и својом вечитом борбом, крвљу и знојем,
којим су крчили, култивирали и напајали ову земљу, стекли историско право на етничко подручје без обзира на то, да ли се исто
налази у ну тар или ван бивших државних граница Краљевине Југославије.
Последњи и најглавнији ф актор, који тражи уједињење свих
јужних Словена, јесте воља словеначког народа. Од 1903 године
тј, од повратка наше славие и националне куће Карађорђевића на
Српски престо водио je словенски национални и интелегентни слој,
а од светског рата даље сав народ одлучну борбу за уједињење
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свих јужних Словена под династијом славне куће Карађорђевића.
Словенци као најизложенија грана Јужних Словена су у националном и политичком погледу скроз позитиван елеменат тј. они
су сто одето за краљ а и отаџбину...
Поморавље, 15. јуни 1944, бр. 7.
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Б У Д У Ћ А ЈУ ГО С Л А В И ЈА
Будућа Југославија, обновлена и поставлена на другојачију
основу него она 1918. године, je наш цшь за који се боримо, наш
програм који смо поставили себи да испунимо. Апсурдно би било
говорити, као што хоће да прикажу наши противници и наши непријатељи, да ми немамо свога програма. Зашто се онда боримо,
шта je то што нам даје снаге да издржимо у борби све н евол е и
напоре до краја - до победе. Свакако да je то у првом реду слобода,
али она није, нити може бити, евршетак и врхунац свих наших
тежњи. Она je само почетак, основа на којој ћемо изградити државу
по демократским принцигшма каква lie бити сутрашња Југославија.
Н аш е намере данас, прокламоване од народних претставника Резолуцијом Светосавског Конгреса, који ће сутра бити закони у слободној држави, показују тачно за шта се ми боримо и шта je наш
програм. Ми нисмо утописти и нећемо оно што je било и што
неповратно пролази, као и оно што никада не може бити. Али ми
нисмо екстремисти и нећемо да пресађујемо на наш народ оно што
није и не може никад бити наше. Ми нисмо реакционари, ни шови
ниста, ни хегемонисти, ни диктатори, нити ма шта друго. Да нисмо
то показују наш програм, наше идеје и идеали за к oje се боримо
и за к oje умиремо без речи. Ми смо национални револуционари и
знамо да нисмо поражени ако и изгинемо сви, али да je и добијен
рат, односно слобода, изгублена ако се поврати макар и у најмањем
облику авет старе Југославије. Ми то нећемо и не смемо дозволити.
И з теш к их искустава прошлое™, из греш ака старе, поучени, ми
ћемо умети да саградимо нову Југославију.
I Држ ава и њено уреЬеьье
Југословенска држава се заснива на принципу да je Краљевина
Југославија уставно-парламентарна монархија, уређена на федеративној основи најширих самоуправа.
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У Краљевини Југославији владајућа династија je династија Карађорђевића, чији je сада претставник Краљ Петар II, чија личност
претставља симболично јединство троимених федеративних ј еди
ница истога народа.
Слободно изабрано претставништво народа донеће устав по ко
ме ће бити загарантоване све грађанске слободе, засноване на потпуној, најширој и правој дем ократии, према начелу да je народ
извор и утока власти. Устав нико, без обзира на положај и заслуге,
неће моћи никада да обиђе.
Парламенат je дводомни, састављен од скупштине и сената. Ч ла
нови скупштине су изборни, чланови сената изборни и постављени
од стране Краљеве. Избор се врши општим тајним гласањем.
Федеративно уређење Југославије засновано je на уверељу да
je двадесетогодишњи живот Југославнје показао, да je она од самог
свог почетна била постављена на погрешну основу. Крајеви који
су вековима били под туђим утицајем, који су имали одвојену историју, нису се могли једним простим државним актом ејединити ду
ховно, као што су гранично повезани. Било je потребно да се кроз
године народне масе преваспитају и да заједничким животом са
осталим деловима Југославије схвате и осете потребу и важност
заједнице, која пружа најшире могућности развоја, како у унутрашњим питањима тако и у међународним односима и заузимања
правог места у демократској породици народа човечанства. Да би
се то преваспитање извело, неопходно je да се почне од саме основе,
постављањем најшире федерације. Бременом сама народна веза,
свест и потреба захтеваће чврсту заједницу и тада ће се спонтано
народном вољом доћи до централизације.
Федерација се заснива на етничкој подели тј. свака федеративна
јединица простираће се у својим етничким границама, према етничком стању које je владало ripe рата. Она ће бити чиста и без
националних мањина, које су у овом рату показаде својим држагьем
да се не могу више трпети у границама Југославије. Свака ф едеративна јединица имаће најширу самоуправу, тако да ће се само
најважнијим државним пословима који се тичу опште народне по
литике, државним питањима, спољно политичким, војним и ф инансијским, бавити једна заједничка влада. Свака федеративна јединица имаће за остале ресоре с в oje локалне министре, као и своје
засебно народно претставништво, одакле ће ићи изабрани претставници у централно претставништво - народну скуштину. Н а тај
начин ће се Достићи могућност максималног развоја сваке засебне
јединице, а њима дати могућност да најуспешнији реше своја л о
кална питања и потребе.
М. И.
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II Привредно уређење
Оцртали смо в eh у главним потезима како замжшъамо правну
и политичку структуру будуће државе. Д а би смо употпунили њен
лик, морамо видети ньено привредно, социјално и културно уређење.
Овог нута позабавићемо се главним принципима економског
уређења будуће земље.
Утврђени су појмови да ће будућа Југославија бити демократска
краљевина, чије ће се народно ј единств о извести на федеративно]
основи. Према томе, привредно уређење нове државе има се изградити у оквиру федеративне монархије а на принципима демо
к р а тк е, која je пошла путем социјализације.
С обзиром да je наша земља сељачка земља, jep сељаци сачињавају осамдесет два одето од укупног броја становништва, сељаци
су ти од чијег се привредног уређења има да пође. Наш сељак je
власник земље коју обрађује. И ако снабдевач храном, сировинама
и људима, и ако потрошач индустрије, заната и трговине, друштвени
политички чинилац, сељаку се поред свега тога није обраћала дово л н а пажња.
Ситан посед без довољно капитала, без развијене индустрије и
трговине, сасвим разумљиво иије могао да да квалитативне произ
воле, који би били у стању да издрже конкуренцију на страним
тржиштима.
Д а би се сељак одржао на поседу потребно га je помоћи низом
државничких мера, како би пољопривреда дошла у ред осталих делатности а сељаштво ишло упоредо са осталим становништвом.
Обезбеђивање минимума земље, обавезно осигурање, мелиорациони
радов и, електрицифирањ е села, финансирањ е, усклађивања између
аграра и индустрије довело би до могућности издржавања конкуренције на страним пијацама, кроз добар квалитет. За боље пласирање агрикултурних произвола потребно je усредсређивање понуде и траж њ е у једним рукама, које he чинити да се сељак јави
као равноправан такмац осталим привредницима. Н а унутрашњим
тржиштима неће бити више само главни циљ висина цена, већ запослење и исхрана људи и њихово повећање стандарда живота.
Да се ипак слободном утакмицом не би створила таква ситуација
да поједине привредне делатности одузимају другим делањима могућност привредног успона, држава ће својим мерама привредне
политике каналисати њихове односе.
С обзиром на такве прилике које владају код нас, дужност
држ аве неће бити та да обезбеди правни поредак или да брани
угрожену унутрашњу привредну равнотежу споља, већ да се у већој
мери јави као предузетник, помагач, потстрекач и контролор ове
привреде, тако да би могли бржим развојем да надокнадимо оно
што смо деценијама пропуштали, тим пре, што су потребе нашег
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становништва развијеније од садашњих економских способности
земље,
Тржиш те ће бити код нас, у демократии, главни регулатор привредних односа. Ту ће да се ствара цена роби, раду и капиталу.
Значи примењиваће се начело слободе рада и уговарања. Организовање производите, промета и потрошње оставиће се личној ини
циатив и појединаца. Производна средства биће у приватним рукама.
Д а би се отклонило опасности, које једна аграрна земља без
развијене индустрије има пред собом у смислу диктирања цена споља, од стране великих индустријских купаца, држава ће прегнути
да развије домаћу индустрију за подмирење земаљских потреба.
Што се тиче п и тав а привредног уређења у погледу градског
становништва и радништва, они ће уживати све благодети демократских принципа индивидуалности рада, слободе запослења и висине награда, о којима ће се старати држава, да би тиме сваком
био обезбеђен виши стандард живота.

III Социјално уређење
Основни принципи, којима се Равногорски покрет руководи у
свом нацр'гу социјалног уређења будуће државе, крећу се у оквиру
социјализоване демократије. У општим потезима, могли би се формулисати на следећи начин: у будућој федеративно] Краљевини Југославији не сме бити социјално повлашћених ни социјално потлачених, то ће се постићи ограничением минимума и максимума
зараде; држ ава се мора старати за све оне који, услед малолетства,
старости, немоћи и болести, не могу сами себи омогућити потребно
за живот, у првом реду за ратне инвалиде првог и другог светског
рата, као и за социјално слабе; сви су у правима једнаки по положају и дужности, мање или више одговорни, али свако ће бити
и за најмању несавесност и избегавање дужности примерно
кажњ ен; свака врста корупције кажњ аваће се смрћу.
Рад, основ, цшъ и смисао живота сваког човека биће праведно
награђен, према вредности и количини; капитал je средство којим
народ остварује своје цшьеве, а носилац капитала и капитализма
je у првом реду држава. И приватни капитал je народна имовина,
под заштитом али и надзором државе, ради што целисходнијег
искоришћавања у народну корист. Држ ава je дужна да свакоме омогући рад и зараду, као и да га осигура у случају болести, старости
и немоћи. Слобода личности, личне инициативе и личне имовине,
биће сваком грађанину законом обезбеђена, само она не сме бити
злоупотребљавана на штету другог или заједнице.
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Сељак мора бити домаћин. Начелом да земља има да припадне
сељаку који je обрађује; ревизијом аграрне реформе код имања која
су измакла аграрној реформи и оних које je држава откупила, а
чији су се власници показали анационални; колонизацијом; огра
ниченьем минимума земле, према крају, плодности и броју чељади,
који се не може ни из каквих разлога отуђити, и преуређењем наследног права, да не води распарчавању имагьа; ограничением мак
симума земле, да не би један имао сувише; тим и сличним мерама
постићи ће се да сваки селак има довољно плодне зем ле и довољно
стоке, без чега не може имати свој минимум егзистенције.
Са своје стране држ ава ће сељаку пружити могућност да се за
свој рад стручно оспособи, као и опште образује, и то основним
школама, преуређеним и подешеним његовим потребама, и духу
времена; пољопривредним школама; течајевима за сву сеоску младеж; задругарством; изложбама и наградама, којима ће га потстицати на рад ка бољем.
Д рж ава ће омогућити: својом привредном политиком да цене
сељачким производима буду добре и стабилне; задругарством да из
бегав посреднике и зеленаше; саобраћајним објектима и установама
боље коришћење сељаку; хигијенским мерама и установама виши
здравствени ниво селака.
Радник мора бити депролетеризован. У томе циљу држава ће
омогућити да: минимум за опстанак, довољан за живот радника и
његове породице, буде обезбеђен сваком раднику, без обзира у каквом предузећу ради, државном, самоуправном или приватном: изнад
минимума сваки рад буде плаћен према његовој правој вредности;
радник учествује у чистој добити предузећа сразмерно уложеном
труду и постигнутом успеху; да сваки радник буде обезбеђен за
случај старости, болести, изнемоглости и смрти; да за случај смрти
радника, породица (мајка, жена и деца), ако немају свога иметка
и нису способни за рад, имају обезбеђен минимум за опстанак; свако
радничко дете, преко троје деце, буде школовано, према својим способностима, о трошку државе или предузећа, у коме je радник про
вес најмање 10 година.
Радник се мора за свој позив стручно оспособити и опште образовати. Зато ће се држава старати и омогућити му да похађа: општу
школу; стручну школу; стручне курсеве, у ком случају ће добијати
пуну пла!у, ако би морао да напусти свој редован посао; библиотеке
и читаонице; стручна предавања. Сем тога даваће награде за сваки
стручни проналазак, за усавршавање у послу и за нарочиту ревност,
како држава тако и предузеће.
Станови радника и све радничке установе биће савремено
уређене по свим хигијенским прописима и то не само према евреи
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посла, већ и у цшьу штедње снаге радника, у истом смислу биће
подешено и радно време,
•Интелектуалац мора да служи своме народу. У том циљу свако
ће морати да проведе известан број година на селу. У службу ће
примата, односно бирати путем конкурса, најбољи и најспремнији
националиста. Држ ава ће путем библиотека, предавања, струнних
течајева и других средстава потпомоћи аи хово даље усавршавање.
Старанье државе за своје грађане постаће све веће, тако да ће у
том смислу извесне слободне професије бити преуређене.
Држ ава he морати да обезбеди запослење сваком интелектуалцу,
у коме ће му бити потпуно осигуран и омогућен живот какав одговара његовим културним и породичним потребама. Њ егов рад,
ма какве врсте био, биће праведно награђен а он и његова породица
обезбеђени у случају старости, болести и смрти.
Једном речи држави ће бити цил да створи друштвену заједницу
у којој ће сваки члан бити обезбеђен и осигуран, као што се мора
трудити да никоме не буде учш-ьена неправда jep je здрав социјалан
ж ивот први услов за јаку државу, заједницу, за коју смо се борили
вековима, за коју се боримо и сада да je извојујемо.

IV Кулшурно уређење
Држ ава в а л а да се побрине да васпита и културно подигне на
род, јер никаве материјалне тековине неће помоћи, ако се народ
не подигне просветно и културно, да би могао да стане у ред осталих напредних народа и да издржи утакмицу са њима, да би могао
да заузме место к oje му одговара и које својим вековним борбама,
историјским напорима и делима заслужује.
Просветна политика мора бити ослобођена бирократизма, сва
ког партизанства, и мора служите само просвећивању народа, и
то најширих његових слојева. Реформисане школе морају у првом
реду национално васпитати омладину, у народном духу, да ради
на спровођењу у пракси изборених вековних идеала; национализма,
демократије и монархије. Тако васпитана она ће бити подигнута
само да ради за свој народ и постаће и му на за тровање са стране.
Тиме ће се од ње створити духовно и телесно чврст нараштај способан да одговори својим дужностима. Ш коле морају бити отворене
свакоме, према способности а држава he се потрудити да свакоме
школовањ е обезбеди. Стварање недоучених интелектуалаца, које
улица преваспитава, неће се дозволити. Проширењем и оснивањем
нов их стручних школа сваке врсте избећиће се хиперпродукција једне врсте свршених ђака. Држ ави he бити циљ да школа буде што
виш е и у што je могуће више места, а нарочита пажњ а ће се обратити на крајеве који су просветно заостали. Организовањем
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стручних течајева за усавршавање у послу; течајева и предавања
за проширење опште образовапости; стварањем библиотека и
читаоница у сваком месту, при свакој установи, постићи ће се просветно подизање најширих народних маса.
Д рж ава ће потпомагати и подстицати разним сретствима што
већи напредак науке. У своме старању она ће преузети пуну заштиту и ставити сва средства (библиотеке, лабораторије, награде и дру
ге потребе) на расположение. Потстицаће и помагаће све покушаје,
идеје и стремљења да се остваре, jep мерило за рад биће само способност.
Д рж ава ће предузети пуну заштиту како уметника тако и уметничких дела. Потстицаће и помагати на сваки начин што веће
ширење уметности путем конкурса и награда. Али зато ће и више
водити рачуна о вредности и националној чистота уметничких
произвола. Уметност мора бити „уметничка“, позитивна и здрава,
а никако не сме служите политичкој пропаганди. Д рж ави ће бити
цщь да народ приближи уметности; и да она што виш е постане
опште добро.
Кроз просвету, науку и уметност, преваспитана интелегенција
у народном духу, имаће за задатак служењ е народу у народу. На
тај начин ће се избећи провала између интелегенције и народа,
и овај користити културом. Тако подигнут, постаће још јачи и
моћи ће још успешније да се брани од непријатеља своје демократске слободе и државне независности своје националне Краљевине.
Поморавље, 1. април, 1. мај, 1. и 15. јун 1944, бр. 2, 4, 6 и 7.

21.

П Л А Н О В И О П О С Л ЕРА ТН О М У Р Е Ђ Е Њ У
Светски рат се ближ и своме крају. Пуна победа савезника
постала je толико извесна да то сад већ увиђа и већина из противничког табора. Пораз Немачке и Јапана и ослобођење Европе
и И сточне Азије од њихове тираније, приближује се сваким да
ном.
У поредо са таквим развојем на ратиштима, јављ а се у савезничким земљама, а нарочито у англосаксонском свету, све веће
интересовањ е за питања послератног политичког и привредног
уређења. Н е само званични кругов и и штампа, већ и најшири
друш твени слојеви у тим земљама све се чешће питају: каква тре
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ба да буде послератна, међународна организација која ће човечанству загарантовати, с једне стране, безбедност од неизазваних напада и нових ратних ужаса, а с друге стране такав привредни развитак у коме неће више бити сталне опасности од привредних деп р е с с а и негативних појава које их прате.
Један корак ближе ка решавању међународних политичких про
блема претстављаће претстојећа међусавезничка конф еренција у
Вашингтону. За сазивање ове конференције преузеле су и н и ц и а 
тиву Сједињене Америчке Држ аве и већ су упућени позиви Великој
Британији, Совјетском Савезу и Кини да пошаљу своје претставнике. Влада Сједињених Америчких Држ ава израдила je један нацрт
за будућу организацију мира, који ће бити предмет проучавања ове
конференције. Н а кон ф ерен ц и и ће како je рекао Хал у својој изјави новинарима поводом сазивања конференције, бити постављени
закони мира, извршиоци мира, судије мира и тамничари за на
руш ителе мира.

Н е смеју се поновшии Грешке из 1918
Интересованье за послератно уређење света je утолико природ
н о е што je данас више него јасно да победници из 1918. године
нису успели да по завршеном рату уреде свет сагласно великим
идеалима за к oje су се савезници борили.
Основна мана Версајског система потицала je из неоправданог
оптимизма његових твораца. Са политичког гледишта, веровало се
да je било довољно оборити Кајзера и разагнати пруску милитаристичку клику која га je окруживала, па да Вајмарска Немачка
по завођењу демократског система искрено и добровољно приступи
светској породици народа. Веровало се исто тако и у моћ самоопредељења народа: довољно je, мислило се, на рушевинама
преживелих царевина Аустро-Угарске, Русије и Турске омогућити
стварање националних држава чије ће се границе поклапати са етничким, па да и с а те стране исчезну сви извори незадовољства и
могућих сукоба.
Друштво Народа, које je требало да буде инструменат за
одржањ е светског мира и безбедности, носило je тако сва обележја
овог оптимистичног идеализма: у њему je био обезбеђен подједнак
утицај свим сувереним државама-чланицама, и што je још значајније, Друштво народа није располагало никаквом властитом војном
силом, помоћу које je могло изнудити поштовање својих одлука.
Сем тога, у Друштву Народа се снажно осећало осуство Сједињених Америчких Д рж ава - највеће светске силе.
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Са економске тачке гледишта, пак, пун о поверење je било ука
зано либералним привредним схватањима. Веровало се у аутоматско
делованье слободних привредних снага и сматрало, у духу клаеинне
економије, да je политика немешања у слободан ток привредног
ж ивота најбољи пут да се постигне трајна максимална производила
и благостање. У колико се и рачунало са протекционистичким
теж њ ама појединих држава, веровало се да те теж њ е неће моћи
да угрозе равнотежу светске привреде.
Данас и владе и јавност савезничких земаља гледају на светске
проблеме са много више реализма. Увиђа се да се овога пута не
смеју више учинити греш ке почињене 1918 и да се мора поступати
рационално и одлучно, ако се жели обезбедити мир и благостање
за више генерација које долазе.
Н е треба мислити да савезници већ сада располажу готовим
планом који мисле да у целини и безусловно примене по добијеном
рату. Taj план je у току ствараььа и, као што je ту скоро изјавио
И дн у Доньем дому, он lie бити еластичан и моћи ће се увек прилагођавати новим ситуацијама. Али, основне контуре њ егове могу
се већ сада сагледати из већег броја изјава и говора англосаксон
ских држ авника и текстова заједничких декларација издаваних по
сле међусавезничких конференција: на Атлантику, у Москви и Техерану.

П олш иички део програма
Основни задатак који савезници постављају себи јесте да се нападачима, Немачкој и Јапану, онемогући да и у будућности поновно
прибегну насшьу и међународном разбојништву. За те земље неће
важити начела изражена у Атлантској повељи и против њих ће се
предузети све мере које буду сматране потребним како би се
спречило кршење обавеза кoje lie им се наметнути.
Други задатак који су савезници поставили себи јесте да се свим
народима омогући да слободно и без икакве принуде сами изаберу
онај облик владавине који им најбоље одговара. То начело, по
ставлено још у Атлантској повели, поново je истакао Идн у свом
недавном говору у Доњем дому. Да би се загарантовало његово
поштовање, савезници су се у Московској декларации узајамно обавезали да по завршетку непријателства неће употребите своје војне
снаге на територијама других држава, осим ради цилева о којима
постоји сагласност, а и то после заједничког саветовања. Н а овом
месту мора се подвући да се операције против непријатела воде
по плану и према споразуму који постоји међу савезницима. Према
слову и духу Московске декларације поседање територија појединих
европских држ ава од стране савезничких армија у току операција
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имаће за циљ једино истеривање непријатеља и неће имати утицаја
на избор облика владавине у тим земљама.
Немачка и квислиншка пропаганда чине велике напоре да убеде
народе источне и југоисточне Европе да су се Англосаксонци тајно
споразумели са Русима и да су тако Балкан „изручили большевизму“.
И дн je у свом поменутом говору јасно и недвосмислено демантовао
ове верзије изјавивши да je Велика Британија подједнако заинте
ресована у целој Европи, да ће се сва питања решавати заједнички
са осталим савезницима и да о подели на интересне сф ере не може
бити ни речи. Идн je исто тако изјавио да Велика Британија није
од почетка рата до данас закључила ниједан тајни уговор.

МеЬународна оршнизација за чување мира
Најзад, трећи и најважнији савезнички задатак je чување трајног
мира у будућности. Четири силе савезнице: Сједињене Америчке
Држ аве, Велика Британија, Совјетски Савез и Кина су у више махова изразиле своју одлучност да и по завршеном рату наставе са
политиком искрене сарадње на овом великом делу. Постоји намера
да се у ту сврху образује једно међународно тело, чије ће одлу'ке
подупирати војне снаге савезника.
Поменути амерички нацрт за организацију будућег мира, који
ће се проучавати на међусавезничкој кон ф ерен ц и и у Вашингтону,
садржи следећих пет тачака:
1) Образоваће се С авет Уједињених народа у који ће ући, поред
четири велике силе савезнице, још и три или четири друге силе.
2) Поред Савета образоваће се и С купш тина коју ће у прво
време сачињавати претставници 35 пријатељских држава, а биће у
њу отворен приступ свим слободољубивим народима.
3) Четири велике силе ставиће будућем међународном телу на
расположение своје војне снаге, како би се обезбедило извршење
његових одлука.
4) Све правне спорове међу државама решаваће нарочити
М еђународни суд.
5) Спорове који не потпадају под надлежност овог суда
реш аваће један одбор за арбитраж у.
Ова међународна организација за чување мира потсећа у многоме на предратно Друштво Народа. Но она се од њега разликује
у битним тачкама које смо горе већ споменули: ново Друштво на
рода располагаће војним снагама помоћу којих ће моћи да изнуди
поштовање својих одлука и друго, Сједињене Америчке Д рж аве
узеће у овој организации најактивнијег учешћа. С друге стране, у
нацрту се предвиђа обавезно решавање мирним путем свих међународних спорова, што није био случај у Версајском систему.
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Привредни планови
Н е мањс јс занимљив чисто економ ски део савезничких планова, који такође добија све јасније облике. Види се по многим
знацима нарочито из Сједињених Америчких Држ ава, да светска
привреда у будућности неће бити пуштена хазардном деловању
неконтролисаних привредних сила, већ да савезници смерају да
воде такву привредну политику, која ће имати да саобрази како
спонтане тенденције у појединим деловима света, тако и појединачне економско-политичке напоре разних земальа, и да их
управи ка заједничком цшъу повећања производње и опш тег благостањ а.
У Сједињеним Америчким Државама се данас увиђа да су њихово благостаьье и просперитет условљени благостањем и просперитетом привредно заосталијих и сиромашнијих делова света. Увиђа
се да je равнотеж а светске при вреде немогућа без извесног нивелисањ а доходака у сиромашним и богатим земљама. Идеја о нивелацији доходака била je једна од идеја водиља међународне монетарне конференције у Бретон Вудсу, у САД. Н а кон ф ерен ц и и
се стало на гледиште да се ово може најбоље постићи правилнијом
расподелом капитала међу појединим земљама у свету. Стога je
реш ено да се приступи оснивању једне моћне међународне банке,
са капиталом од 2,2 милијарде фунти стерлинга (око десет милиона
долара). Задатак ове новчане установе имао би бити да масивним
зајмовима помаже привредно заостале и ратом опустошене земље,
како би се омогућила привредна обнова и осигурало што потпуније
искоришћавање привредних извора и подизаьье националних дохо
дака.
На другом месту, проучавају се могућности да се ублаже, ако
се већ не могу избећи, периодична смењивања привредног полета
и депресије. Д а се помоћу по год них инструмената унапред предвиде
правци кретаньа привреде и временски уједначи њен ток. Вероватно
да ће се ту показати као нужно да се саобрази кредитна политика
у свим већим земљама. На кон ф ерен ц и и у Бретон Вудсу учињен
je известан корак напред у овом правцу стварањем пројекта за оснивање међународног монетарног фонда. Задатак овог ф онда ће бити
да путем кредитирања утиче на изравнавање платних биланса појединих земаља и тако омогући несметано развијање међународне
трговине без застоја.
Уједињено српство, 31. јул 1944, бр. 4.
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22.
ФЕДЕРАТИВНА ДЕМОКРАТСКА ЈУГОСЈ1АВИЈА

У ЈЕ Д И Њ Е Н О СРПСТВО
Федеративни облик државе после ослобођења у Југославији да
нас je ван дискусије, и за Србе и за Хрвате и за Словенце. Ми
Срби из свих крајева којима су упрте очи у једну национал ну заставу
имамо јасан одговор и на питанье колико федеративних јединица
има да сачињава државу. И они који би полазили од југословенског
народног јединства, дајући именима српском, хрватском и словеначком племенски карактер, и они који би полазили од народног
тројства у југословенској заједници, дајући овим именима значења
народних индивидуалитета, без муке могу наћи решење тога питаньа. Три ф едеративне јединице - српска, хрватска и словеначка
задовољавају тежњ е, интересе и национална осећања сва три дела
југословенске заједнице. Какву ће поделу добити, у ком облику ће
се ф ормирати свака од ове три федеративне јединице, то je питање
од мањ ег значаја. М оже га решити без великих тешкоћа свака ова
ф едеративна облает, сама за себе.
Право на уједињење Срба у своју федеративну облает не може
нико оспорити. Било да се налазе у пространству докле су захтевале
старе српске државе, било да су населили области напуштене пред
турском најездом, неоспорно je право Срба на насељ ене територије. Сви и свуда Срби који су се у току векова кретали из средиш них земаља и падали на ново тло, служили су изграђивању
бедема за заштиту Европе. М ож е ли им та Европа, могу ли им
ранији поседници тога земљишта ускратити то, на тај начин
стечено тл о?
Ван сваке je сумње духовно јединство српскога народа. Н е
м ож е се замислити народ ни живаљ који би био виш е разједињ аван и који би у извесним својим областима био виш е мешан
са другим племенима и народима, а који би у исто време био
виш е свестан своје националне припадности - и на крајњим
тачкама периф ерије и ма где се данас налазио. Н ационални по
нос, косовска традиција и сва друга народна предања нису мање
ж ива у Срба у Далмацији, или ма где друго на западу и северозападу, него у ерцу Шумадије.
Ово историски стечено, етнички изграђено и очувано право на
своје народно јединство, на своје насељене територије Срби су поново у овоме рату откупили крвљу милионских жртава. Je ли по
требно поставите питање: може ли се замислити заједница културних европских народа а да у њој један народ који je ушао у борбу
за ту исту заједницу изгуби право на огњишта више од милиона
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својих становника? Таква заједница не би била много боља од оне
што су je спремали Немци који су плански вршили уништавање
наш ег становништва и истребљавање читав их наших крајева.
Срби се нису борили и не боре за оно што je туђе. И овога
пута неће тражити крајеве у којима су били мањина према становништву других имена и народности. Н а принципу размена ста
новништва за који се чуje глас са свих страна наших народних
слојева може се наћи праведно решенье наш ега јединства. Уступљено земљиште родне груде нека буде замењено земльиштем несрпског становништва где смо претстављали већину, то je захтев
који ни према коме не може бити неоправдан. На здравој основи
овога принципа могу се отклоните и све несугласице између Срба
и Хрвата. У таквој федеративној Југославији, са компактним етничким целинама, никад не би било тешко наћи излаз у реш авању
српског, хрватског или словеначког питања.
Било да Бугарска, која после рата треба да дође на линију обележ ену идејама Стамболиског, приступи Југославији као четврта
федеративна јединица, било да остану као посебна целина, уједињ ени српски народ моћи ће изићи на пут ка остварењу јужнословенске солидарности. Шта би онда сметало остварењу Балканске
слоге коју су Срби увек схватали и коју схватају као своју историску
мисију? Односи Срба са Грцима, Турцима и Румунима, који могу
бити више него пријатељски, дају довољно гаранције за то остварење.
Уједињено српство увек je сметало онима који нису желели
мир на Балкану да би могли њим загосподарити. Зато je Аустроугарска, да би задовољила своје аспирације на Балкан, минирала
сваки подухват који je водио уједињењеу српских крајева... Зато су
Мусолинијева Италија и Хитлерова Немачка после слома Југославије онако немилосрдно раскомадале српство. Зато су све силе споља којима je сметало сређивање прилика на Балкану траж иле и
налазиле мрачне путеве да riocejy раздор у коме би се трвењем
сломила јачина српског народа. Зато и федеративна Југославија у
плану названог маршала Јосип Броза не претставља ништа друго
него резултат дедовања тих сила. Зато нико ко познаје суштину
политичког збивања на Балкану, данас није чудновато како je
дошло до тога да из подземља католичких самостана хрватски
„марш ал“ Тито добија ону исту потпору коју je добијао пре њ ега
носилац теж њ а заблуделих хрватских маса Анте П авелић. Од
ф аш изм а до комунизма и обрнуто није било теш ко ископати подземне ходнике онима који су радили на ометању уједињења
српства и успостављања слоге међу балканским народима и племенима.
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Српство, за јединствену српску националну мисију, немају већег
значаја неколико Срба назови ђенерала у војсци, „маршала“ Тита
него што га имају Љ отић и његови једномишљеници који су се
под српским именом ставили у непосредну службу Немцима. И они
који нашу чисту етнички компактну народну целину деле на народе
Србијанаца, Црногораца, Босанаца итд., и они који су љубећи окупаторску чизму одрекли се права на наш е дивне српске покрајине,
покривајући своја недела лажним именом родољуба, пред судом
српске заветне мисли у свом издајству, а служењу туђим интересима
не стоје далеко од Секуле Дрљевића и Саве Ш тедимлије који су
и српско име јавно продали најдивљијим крволоцима српског живља. Стојећи на пресеку перспективе између наше прошлости и наше
будућности они су и први и други и трећи обележили себе жигом
издајства. За нашу сутрашњицу неће значите много ни то колико
они - и први и други и трећи - имају данас ослонца у броју, мањем
или већем, продатих заблуделих Срба које су успели да повуку са
собом.
Ел.
За отаџбину, 1. јун 1944, бр. 1,

23.
С РП С К И Ж И В О Т Н И ПРО СТО Р
Такорећи већ првих дана после ослобођења и уједињења Срба,
Хрвата и Словенаца, 1918, настаје код нас племенска борба. Првом
министру наше уједињене Краљевине, Стојану Протићу. хрватска
опозиција чини страховите с м е т е и он, осион и плаховит, прети
Х рватима ампутацијом Хрватске. Протић je, дакле, први од наших
политичара наговестио ту ампутацију. Загребачки универзитетски
професори (Полић и Лорковић) због тога оштро пребацују Протићу
преко „Обзора“ и тврде да Хрвати неће ампутацију, већ ж еле да
ж иве у једној држави заједно са Србима а „Протић кад већ прети
ампутацијом може да ампутира своју главу а не Хрватску“.
У брзо после овог догађаја Протића смењује П аш ић-П рибићевићева влада. Године 1921. Уставотворна скупштина доноси
Видовдански устав. Хрватска опозиција апстинира. У скупштини
се налази једна мала групица хрватских посланика на челу са др
Антом Трумбићем. Приликом уставне дискусије у име те групице
или, боље рећи, у име Хрватске и Хрвата држ и са скупштинске
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трибине један дуг говор др Трумбић у коме износи да je Видовдански устав уствари устав мајоризације и хегемоније Срба над
Хрватима. Љ уба Јовановић, најбољи говорник владине већине, једним аргументованим говором, који je трајао више од два часа, побија тврђења др Трумбића. То je познати парламентарии двобој
Трумбић-Јовановић.
Као што je познато Видовдански устав je предвидео центр алистичко уређење наше нове државе. Стојан Протић je одлучно устао
против таквог уређења и он се je, у свом нацрту устава, изјаснио за
историске покрајине тј. за федерализам. Др Лазар Марковић, у низу
чланака који су изашли у главном органу Радикалне странке „Самоуправи“, бранио je централизам и да би ту своју одбрану поткрепио
каквим конкретним примером позвао се je на централизам у Француској. Аутор књиге „Одломци из уставне и народне борбе у Србији“,
Стојан Протић, ућуткао je Лазицу као недоучено политичко ђаче и
констатовао „да je много воде протекло Сеном, Лоаром и Гароном
док се у Француској родио онај централизам који она данас има“.
Овај и овакав став Стојана Протића учинио je да се Паш ић са
н>им дефинитивно разиђе. Taj разлаз je био кобан не само за Радикалну странку, већ и за државу. Протић, мартовских избора, 1923,
остаје бел мандата. Н а изборима га туче Милан СимопошЛ Ћ аба.
Њ егов избории слом најбољи je доказ да наш народ политички
није зрео, jep само политички несвесне масе могле су да претпоставе једнога безначајиога Ћ абу једиоме џину какав je Протић био.
Разлаз П аш ића са Протићем био je начелног карактера. Пашић
je гледао на нашу нову државу кроз призму Шумадије од Ристовца
до Земуна. Протић je био далековидији. Време му je дало за право.
Он je, истина, био срушен али je својим падом повукао и државу
за собом као Картагина Рим.
Протић je ripe скоро четврт века пророчки предвидео догађаје.
Камо среће да се поступило по његовим интенцијама. У том случају
много што-шта би данас другачије изгледало и не би се после две
и по деценије враћали на његову тезу. Доказ за то je овогодишњи
Светосавски равногорски конгрес одржан у слободним српским планинама. Овај конгрес се једнодушно изјаснио за федеративно уређење
Југославије и тиме показао и доказао да je Протић био у праву.
Поред нашег конгреса, за федерацију, се je изјаснио и Јосип Броз
- Тито, односно његов алтер его др Иван Рибар, претседник уставотворне скупштине из 1921 године, који je онда био за унитаризам
односно за централизам и који je гласао за Видовдански устав.
Н екадаш њи крути централиста, др Рибар се ишчаурио у ф ед е 
ралисту. Он, који je за време видовданске скупштинске дебате бра
нио један централистички устав од децентралисте Протића, сад нам
нуди широку федерацију и то федерацију такву, да Хрвати имају
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свој животни простор, Словении свој а нас Србе распарчава на
неколико делова и то например: Србија засебно, Црна Гора засебно,
Јуж на Србија засебно итд.
Јосипу Брозу и његовом адщатусу Рибару можемо и морамо поводом
овога и оваквога њиховог „уставног“ пројекта да одоворимо ово:
Ми смо се на нашем конгресу изјаснили за федерацију. Под
том федерацијом нисмо разумели распарчавање Српства и концен
т р а т у Хрватства. Под федерацијом ми разумемо тријализам. Н аи
ме, мора се тачно утврдити шта се има подразумевати под српским
животним простором, шта под хрватским а шта под словеначким.
Другим речима: све српске земље имају сачињавати једну целину
и та целина ће бити српски животни простор. То што важи за
нас Србе важиће и за Хрвате и за Словенце. Свако друго решење
било би илузорно и лудо.
Само тако и на тај начин ми Срби замишльамо федеративну
Југославију и ми ћемо у њу ући једино под тим условом. Искуство
нам je показало да више не можемо правите произвољне експерименте. Нити хоћемо нити можемо пристати ни на какву солуцију
која би донела нове споразуме. Више од двадесет година морило
нас je такозвано хрватско гштање и била би будалаштина да се и
наредних двадесет година ломе п о л и т и к а кошьа ико српског иитања. То би значило да се као деца играмо државе, а то нећемо,
не смемо и не можемо допустите нипокоју цену. Таква авантура
била би врло опасна и то не би била авантура, већ наше, сопствено,
српско самоубиство.
У
погледу, дакле, унутрашњег уређења, сутрашња Југославија
то je наш став, то je непоколебиви став српског народа, став јасан
и недвосмислен став бескомпромисан.
Пантелија Јововић
Све за српство, август 1944, бр. И.

24.
М И С И ЈА НАШ Е ВО ЈВО Д И Н Е
Прокламација, којом je Адолф Хитлер 6. априла 1941 пропратио
свој војни поход против Југославије, јасно потврђује да je Немачка
повела овај рат у првом реду против Срба. Не упуштајући се у
анализу погрешне политичке рачунице на основу к oje je Хитлер
сматрао да може хрватски народ убрајати за свога савезника, а сло-
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веначку народност негирати, укинувши je декретом, можемо истаћи
неоспорне чињенице: да je благодарећи претежно српским политичким концепцијама и традицијама наша држава нашла своје место
у кругу уједињених народа, и да су у критичном тренутку Срби
били они који су имали смелости да тада моћном Хитлеру оддучно
кажу: не. Стога немачка агресија није имала само характер војног
похода. О на je манифестовала и намере политичког, шта више и
ф изичког, уништења нашег народа. М ноге српске земље су још
за време трајања рата распарчане и припојене суседним државама,
а наш народ подвргнут je у историји незапамћеном страдању.
Страхоте ратног в ихора тешко су погодиле и нашу Војводину.
Лов на српске животе и зверски прогони, који су над нашим ж ив
ь е м извршили усташе у Срему, Мађари у Бачкој и Бараньи, а Немци
у Банату, несумњиво спадају у најсвирепије догађаје овог рата.
Н аш а Војводина разапета je на крст. Немци су, у оквиру својих
планова о германском преуређењу континента, покушали да доказују немачки карактер Баната, па су чак дискутовали и о форми
коју би евентуално имала да добије једна нова немачка државноправпа творевина у овом делу Југоисточнс Европе. У сташ е су у
свом дивљем бесу одлучили да и у Срему на најдрастичнији начин
коригују статистику становништва на штету Срба, пошто се нису
задовољили чак ни статистиком из књ иге њиховог првака М ладена
Лорковића. А Мађари, заслепљени својом мегаломанском тезом о
земљама круне Св. Стефана и спутани реакционарним и феудалним
схватањима владајуће касте, доказали су и овога пута да су слепи
код очију, да не умеју да се користе стеченим искуствима и да су
неспособни да схвате ток историје и дух времена.
Огромне су жртве које Војводина данас подноси на олтар Отац
бине. Народи Југославије, а напосе српски народ умеће да цени ве
лики данак у крви који наша браћа плаћају зато, што ни по цену
живота неће да се одрекну своје вере, свога народа и своје Отацбине.
Овај став, који потпуно одговара националним традицијама Војводине,
најбољи je доказ о високој националној свести војвођанског елемента
и о његовој судбинској повезаности са свима осталим српским земљама. Видно учешће војвођана у покрету Драже Михаиловића такође
доказује да je Војводина остала на своме историјском путу.
Као што наш класични Југ има своју органску функцију у
нашем народном и државном животу, тако исто има своју историску мисију и наш северни бастион наша Војводина, која има на
рочита геополитички значај, jep се налази на важном путу између
Балканског полуострва и Средње Европе. Срби се у Војводини помињу у 11 веку. У с лед доцнијих већих миграција са југа, Војводина
у 16 веку већ има чисто српски етички карактер. Велика сеоба Срба
крајем 17 века знатно je освежила наше етичке масе и учинила
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да je српски народ у Војводини почео политички и црквено да се
организује. У исто в рем с Срби су сс формирали и у националном
и културном погледу и тиме оспособили за отпор и борбу коју су
имали да воде све до свог коначног уједињења са осталим српским
земљама. Требало je на првом месту извојевати права и слободе
које су обезбеђивале егзистенцију наш ег народа у Војводини, а за
тем одолети утицају немачких колониста и помађаравању, које je
пештанска влада путем најразноврснијих мера методично спроводила. Благодарени својој огромној снази и родољубивом залагању
својих најбољих синова, Војводина je вековном политичком и кул
турном борбом успела да нашем народу одржи и очува један етички
и чист национално свестан економски јак и културно развијен елеменат. Поред политичких бораца као што су били Светозар Милетић и Полат Десанчић, Војводина je дала српском народу цео
низ националних идеолога и просветних радника, великих песника
и сликара, чувених паучника и мислилаца. Карловачка и новосадска
гимназија васпитале су у националном духу многе српске генерације из свих крајева. Матица Српска je једна од најугледнијих културних установа нашег народа. А Карловачка Патријаршија, са својим српским традицијама, увек je била центар наше националне
цркве и наше националне мисли.
Војводина je ушла у нашу државну заједницу са великим националним, културним и привредним капиталом. Цео низ околности у вези са питаньем, да ли je учешће Војводине у нашем јавном
животу било сразмерно са њеним значајем, прелази оквир ових
општих расматрања. Војвођански Срби сматрају да нису увек наилазили на потребно разумевање за њихова питања и да се о потребама Војводине није увек водило довољно рачуна. Ч ињ ене су
често врло умесне замерке у погледу на унутрашњу политику и
управу, истицала се нецелисходност крутог централизма и указивало се на омашке и грешке к oje су биле последица недовољног
познавања прилика у Војводини. Али све те критике, које су се у
главном односиле на управу и уређење наше земље, имале су кон
структив ан карактер, биле су увек чињене из најчистијих побуда
и никад нису биле у супротности са идејом о јединству свих српских
земаља. С тога je несумњиво да ће Војводина бити један позитиван
и важан ф актор у делу политичке, моралне и социјалне обнове
наш е Отацбине Југославије.
Војводина je у прошлое™ у пуној мери извршила своју историску мисију. Војводина je у данашњим ратним временима
издржала најтежу пробу и одолела свим страхотама и искушењима.
Војодина ће и у будућности испунити свој задатак будног чувара
наш ег Севера.
Г л а с Београда, 10. септембар 1944, бр. 9.
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Н И КА ДА ВИШ Е, БОСНО!
Још једном, ко зна по који пут, покушали су да Те отргну из
загрљаја мајчина, светице наша! Старе ране још не излечене, конопци крвника на којима су издисали мучениди још не иструнули,
а зверови Те поново докопаше да Те, ако не отргну, а оно растргну
поганим накотима својим.
Планине Твоје кршне и поносне, дубраве и поља плодна, долине
цветне и кланце дубоке, натопише невином крвљу Срба мученика.
Вртаче Твоје напунише обезглављеним лешевима Срба који не хтедоше одрећи се крста часног и слободе златне, а реке зајазише
лешевима мајки и сестара к oje не дадоше оскрнавити образ српски
и крв прадедова.
Гробове српске раскопаше, а храмове порушише да Те направе
несрпском, зверови крвави!
Па ипак не добише Те и не узеше Те, напаћена мезимице наша!
Окрвављена и уцвељена Босно, чујеш ли! Долазимо Ти, ево долазимо!
Нема више иза Дрине жица, није Дрина туђинска граница! Дрина,
крвава Дрина, то je српска вода племенита; Дрина, то je симбол српске
славе и победе; Дрина, то je крвави плебисцит босанских Срба, то
je крвави потпис на српској тапији о својини Босне!
Кад би само Дрина вода знала, колико je Срба прогутала! Та
реко недужна наша! Свеједно, то знамо ми и знаћемо, памтимо и
памтићемо!... Сада и никада! Твоју крваву славу, опевана реко
српска, може једног дана само Уна стећи, а Ти никада више, jep
ево долазимо, заувек долазимо! Босно, чујеш ли? А ти „поглавниче“
безглави, чујеш ли и ти? Долазимо и нећемо отићи више. Да, ни
када више, Босно!
Све за српство, август 1944, бр. 11.

26.
НАШ СТАВ ПРЕМ А ХРВАТИМ А
Н аш став према Хрватима јасан je и недвосмислен, он je југословенски. То je довољно и истакнуто у прогласу Д раж е Михаиловића Хрватима, у нашем равногорском програму и резолуцији
народних претставника на Великом народном конгресу. О томе у
ствари не би требало ни говорите, Што се ми данас враћамо на
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ту тему, разлог je у томе што je у последње време дошло до изражаја
једно схватање које je потпуно супротно нашем, а које би се евентуално нама могло приписати. У првом реду изашла je нека књига
под насловом „Хрвати у светлу историје“, која je пуна неурачунљих
нападаја и мржње на цео хрватски народ, а у којој се каж е да je
штампана у шуми, али je зато желео да се то бар претпостави.
Књ ига je међутим писана у духу недићевско-љотићевских схватања,
од прилике онако како о Србима пише усташки олош у Хрватској.
Такви бесомучни напади и сејање мржње, на већ и онако сувиш е добро обрађено тло, може данас да буде у интересу само
Павелићу, Недићу и њиховим немачким господарима. Њ им а je Jyгославија сметала и раније, па им и данас смета, као и свака помисао да ће она бити обновлена. Због тога они чине још ове по
следнее покушаје да je онемогуће, не презајући чак ни од подметања
у намери да наш покрет и Дражу Михаиловића прикажу као носиоце мржње противу Хрвата, и као носиоце колективне одмазде
према целом хрватском народу. Тим послом лаж и и ф алсиф иката
бавили си се до сада два центра: усташки и партизански. Усташе
и партизани већ три године тврде да ће Д раж а Михаиловић да
покоље све Хрвате са провидном сврхом да се Хрвати у страху
одвоје дефинитивно од Југославије, да не прилазе југословенској
војсци него да попуне њихове проређене редове. Сада je ово
друштво појачано и Недићем. То нам много не смета. Оно што
нису могли до сада да учине партизани и усташе неће моћи ни
ове нове придошле снаге.
Н о има једна друга појава која je за осуду. То je да се и међу
нама нађе по који да заступа горгьу тезу. Пред нама je једна брошура
посвећена партизанима и један лист који издаје један од наших
корпуса. Ту je речено на рачун Хрвата много шта са чиме се ми
не можемо сложити. Истина je да смо ми демократе. То je начело
од кога нећемо оступити. Сваки има право да заступа своје мишљење. Али не треба заборавити да ми живимо у доба револуције и
да не можемо дозволити да се у наше редове уноси непотребна
п о м е т а , а поготову не можемо дозволити да се у име покрета и
у име Д раж е Михаиловића износе схватања, која са ньим немају
никакве везе, која су чак са њима у пуној противуречности и на
крају која претстављају баш оно што нам наши противници подмећу. Због тога смо били принуђени да напишемо ово неколико
речи, и да поново све и свакога упозоримо да смо ми припадници
Равногорског покрета и југословенске демократске народне заједнице, чији су программ југословенски. Оне којима je то још увек
потребно ми упозоравамо на речи к oje je Дража Михаиловић упутио
Конгресу:
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„Најенергичније се гнушањем одбијам и здонамерне гласове о
колективној одмазди ма прсма комс. Питање поступка са ратним
злочинцима решено je на међусавезничким конференцијама, чије
одлуке обавезују и нас. А наши закони довольна су гаранција за
све и свакога да ће правда бити задовољеиа. Према томе, невини
не могу страдати, jep ће уживати заштиту како моју лично тако и
наш е војске. Н икакве произвољне поступке приликом преласка у
редовно стање, војска и ja нећемо толерисати.“
Ова изјава завршена je са покликом: „Ж ивео југословенски демократски народ! Ж и вел а Краљевина Југославија.“
Такође ми оне, који све ово нису знали или нису хтели да знају,
упућујемо и на проглас Хрватима у коме се каже:
„Они треба да знају да Југославија има своје позитивне законе
и да ће по њима одговарати сви кривци за своја недела. А они
који нису криви за проливену братску крв, који нису оптеретили
своју савест злочинима, немају ничег да се боје.“
Н аш обрачун са усташама биће теж ак и крвав. За усташке
злочинце и њихове саучеснике нема милости. Они су криви по
нашим законима, пред нашом историјом и пред народном савешћу
целог југословенског народа. Наше je право и наша je дужност
да их казнимо и да тај олош једном за увек избацимо из наш е
средине.
Али ми имамо два начела од којих не можемо отступити; јасно
делимо усташе од осталих Хрвата, па и не можемо и нећемо доз
волити да на наше борце, на наше заставе и на наш покрет падне
љ ага слична усташким злочинима. То треба да упамте сви они који
нису то схватили или неће да схвате,
Равногорска мисао, 15. мај 1944, бр. 4.

27.
П О РУ КА М УСЛИ М А Н И М А
Пред вама су три избора: да останете уз Независну држ аву
Х рватску и њ еног господара Немачку; да се ставите на страну
П арти зан а и да се борите против Н емачке, Х рватске и Нас, припадника Југословенске редовне војске у отацбини, и на крају овог
рата, можда, и против наших М оћних савезника: или да се благовремено придружите нама, да се ставите под команду Д раж е Ми»
хаиловића, како би се заједнички борили против заједничких не-
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пријатеља. Досадашње искуство, најзад, будућност која иде, јасно
и очигледно вам говоре само за трећи избор: за сарадњ у с нам а.
Независну држ аву Х рватску створили су Немци. Самим тим,
она je везана за судбину Немачке. Немачка ће изгубити рат. То
данас види свако, то увиђате и ви, па чак и Немци и У сташ е. Н е
може се претпоставити да нисте свесни надмоћности савезника:
Енглеске, Америке и Русије. Погледајте на мапу, видећете очајан
положај Немачке између ова три џина, Сваки од њих посебно, да
леко je богатији од ње и фабрикама, и људством, и оружјем, и
привредно уопште, а камоли сва три заједно. Шта ту може Немачка
са својим ситним савезницима, јачине смешне Д рж аве Х рватске?
Она je на европском земљишту блокирана са свих страна. У петој
години рата, изгубила je И талију, и као силу (савезника) а скоро
ће je изгубити и Територијално, као део европског копна. Руске
трупе надмоћно потискују Немце на целом Неточном фронту и већ
су продрле у Пољску. Милионске армије Енглеске и Америке, чекају само моменат да се овог пролећа искрцају на европске обале.
Немци су у кльештима. Они ће изгубити рат и судбина њихова и
њихових савезника биће страшна. Зар ћете ви остати до последњег
часа с њима, да исту судбину доживите као и крволочне У сташ е
и Немци? Разум и чињенице су против тога. Вас je усташка Павелићева Х рватска слепо искористила против нас Срба. Ви не сме
те остати више уз њих, jep ћете пропасти заједно с њима. Ради се
о вашем физичком опстанку, ваших Ж е н а и ваше Деце. Према
томе, Ви не смете изабрати прву могућност да останете уз Немце
и П авелићеву Хрватску!
Д а ли je ваше место међу К омунистима који се називају П арти зан и м а или „Народно-ослободилачком војском“? Они су против
Вере и Бога. Њ им а je стало само до тога, да се ми између себе
крвавимо и убијамо да би се они користили. Зар да дозволите да
вам се укину ваши верски обичаји, ваша Вера, за коју се вековима
борите? Они су осуђени на пропаст. Они су разбијени а биће коначно уништени. Ако их не униште Немци, уништићемо их ми,
ако не пре евршетка рата, оно после. Зар миелите да ће моћне
држ аве Енглеска и Америка, дозволити да Европом завлада комунизам , и код нас? Зар не видите да ове две богате и јаке земље
у петој години рата нису поднеле скоро никакве жртве, и да ће
оне бити те, које ће д и к ти р а т и мир и будуће уређење света? Није
вам, према томе, место ни у П артизанским редовима.
Остаје вам само трећи избор: Борба уз нас. Поред свега тога
што нисте били жилави, што сте нам у најодлучнијем часу, и доцније, до данапльих дана, много бола задали, стављајући се у редове
усташ ке крваве Х рватске против Срба, а под утиском првих по
беда Немачке - ми смо готов и да сарађујемо с вама: ми Вам као
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м аси М услиманској опраштамо, а наравно, да ће директни кривци, у своје време, искусити казну. Али, ми треба да прсстаиемо
са међусобним истребљењем људи, ж ена и деце који нису криви.
Само у будућој новој и бољој слободној Југославији, организовано]
на демократској основи, на једнакости и братству свих, на челу
са кральем Петром И, место je и вама и нама! А ми се за такву
Југославију боримо. Само у сарадњи са Србима, леж и ваш а будућност. Jep ви видите, да смо ми Срби потрајни, борбени,
државотворни, увек и на дугу борбу и на жртве, готови! И ми
ћемо успети jep смо на страни Будућих Победилаца.
Оставите Усташке и Партизанске редове и прилазите нама у
активну борбу против заједничког непријатеља. Већ су ваша муслиманска браћа организовала своје Четничке батаљоне, на Мајевици и другде, и ставила се под команду Драже Михаиловића.
Они се већ свуда успешно боре против Немаца, комуниста и усташа.
Приђите сви, јер једнога момента биће доцкан! Ми нећемо, као
до сада, бити милостиви, него ћемо, кад победа, буде наша и наших
Савезника, судити свакоме по заслузи.
Из штаба мајора Рачића - (Пропагандни отсек)
Глас Цера, 25. фебруар 1944, бр. 42-43.

28.
СТАРО СЕ П О Н О В И ТИ Н Е Ћ Е...
Пропашћу Југославије завршеио je једно раздобље нашег држ ав
ног и друштвеног живота. Трулеж једног друштва, у коме je два
десет и три године владала корупција, протекција, лаж на демокра
т к а , псеудодиктатура, и паразитизми свих врста, морала je да доведе
најзад до априлске катастрофе 1941 год. Такав развој ствари није
могла да спречи ни наша национална и политичка револуција од
27 марта. Поред тога наша земља била je разривена тешким унутрашњим националним и политичким размирицама, у њој су несметано ровариле заједно са франковцима (усташама) и комуни
стима агентуре непријатељских држава. Све je то теш ко притскивало целокупан друштвени и политички живот и стварало болесне
појаве... Режими без подршке народа, који су преко ноћ долазили
и одлазили, људи без карактера на врховима државне управе и администрације, полицијска стега, која je гушила сваку слободу и убијала преко потребну слободну критику и народно мишљење, ства-
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рали су бескичмењаке и профитере, онемогућили поштене људе и
карактере. Наши социјални проблеми остајали су нерешени и запуштени.
Корумпирана власт била je слаба према страним и великим домаћим капиталима, који нису бирали начина да дођу до лаке зараде,
не водећи при томе рачуна о интересима сиромашних слојева, а
сељаку, раднику, чиновнику, и др., који су ж ивели само од свога
рада. Трка за лаким богаћењем, у којој се нису бирала средства
стварала je с једне стране завист, а с друге давала левим и десним
екстремистима материјала за њихову разорну акцију. Сељак je био
препуштен самом себи, оставлен на милост и немилост зеленашима. Неорганизован, у беди са ниским стандардом живота,
изложен болестима, са неизвршеном праведном поделом зем ле, сељак je почео да губи наду у б ол е дане, Радник, чиновник, као и
сви мали луди града тешко су живели са малим надницама и платама, док су на другој страни посматрали лак и угодан живот.
Теш ка су била то искуства...
Пропаст зем ле није донела капитулацију народа и поштених
националних и демократских снага. Нису капитулирали они који
су у војсци и у народу видели и борили се против трулежи предратних режима и свих неправди и због тога били запоставлани
и притварани. Драж а Михаиловић je организовао отпор против окупатора и његових слугу са лудим а из најширих слојева народних,
и ту борбу води већ три године. А они који су били носиоци предратних режима и главни кривци за државну пропаст, радије су
изабрали угодан живот и сарадньу са окупатором. Отпор против
окупатора и његових слугу, који je започео на Равној Гори има за
циљ не само ослобођење нашег народа, већ и извршење наше
друштвене револуције, у којој ће се радикално решити сва социална
питања. Са старим друштвом je свршено. Сви они који мисле да
ће се вр ати ти старо, да ће опет моћи да наставе свој стари посао
безобзирног богаћењ а, корум пирањ а, и др., горко ће се преварити.
Борци југословенске војске коју чине најшире народне масе, чије
су вође луди из народа, који je претрпео теш ке патьье и страдања,
неће то дозволити. За нас je јасно и ми у то неопозиво верујемо:
нема виш е повратка на старо. Више се не сме да допусти да на
раду и напорима једних, други изграђују свој живот. Несме више
бити експлоатације и пренебрегавања народних интереса. Ми не
ж елимо терор и одлажегье у крајности леве или десне приликом
реш авања социалних питања, али баш зато се залажемо за ново
друштвено уређење социјалне демократије, к oje ће одговарати
нашим приликама и потребама. Д рж ава ће се појавити са својом
интервенцијом да зашгити интересе најширих народних слојева. Рад
ће се поштовати и једино он може бити мерило и основа за награду
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и својину. Ново друштво, за које се ми боримо донеће поштовање
личности, њене слободе, достојанства и рада. За социјалну демо
к р а т к у против свих тотали тарн и х реж им а и њихових друш твених експеримената.
Равногорска мисао, 16. април 1944, бр. 3.

29.
РА Д Н И Ч К А КЛАСА И Н А Ц И О Н А Л Н А Д Р Ж А В А
Исправни став наших радника у борби за национално ослобођење испод окупације заслужује свако признанье.
Они који радничку класу нису познавали из раније и који су
о њој имали предрасуда ria je гледали у нарочитом светлу, изненадили су се кад су видели са колико патриотизма и самопрегора
радници улазе у акцију у саставу националне целине.
Али такав став наших радника није нимало изненадио оне који
познају политичку прошлост радника у разним земљама и који знају
за њихово држањ е у отсудним часовима за живот нације.
Радничка класа у свом покрету васпитавана je интернационалистички. А то значи да она није васпитана у ускогрудном националном
шовинизму, који не в иди далеко и не зна за велика пространства
ван круга своје узане касабе. Она je васпитавана тако да вида широке
и далеке политичке хоризонте, како би познавањем тих даљина и
ширина, била у стању да правилније оцењује прилике око себе.
Они који нису имали те ширине видика, нису ни могли друго
него да дигну повику против радника: да су анационални! Безмало
па велеиздајници!
А шта je у ствари било то што су радници у свом интернацио
нализму, и погледом у далеке и широке перспективе светскога збивања, видели? Шта je то што су они из тога научили?
Ево шта. Видели су и научили су да су у свима великим збивањима
по свету радници свуда били ти који су узимали најактивнијег учешћа.
Видели су и научили су: да су у великој револуцији за ослобођење
човека, за увођење грађанских слобода, радници били ти који су стајали у првим редовима у борби да се нација пробије до своје слободе
и тежњ и да човек постане - човек, Слободан грађанин. Видели су и
научили: да су у великој француској револуцији радници опет, били
ти који су стајали у првим редовима у борби за сламање феудализма,
а за остварење грађанских слобода, за испостављање права човека.
Видели су и научили су: да je у наставку те револуције за ослобођење
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човека, 1848., 1871. и у свим покретима где je требало уложити не
само време него и сопствене животе, да je у свима тим великим
покретима који су хьудски живот кретале напред и Европи и свету
дали нови лик, учествовала и радничка класа. И то учествовали
не као водоноша, као последњи и незначајни пион, него као чинилац који je стајао у првим борбеним редовима.
Деветнаести век je век стварања националних држава и њиховог
унутрашњег изграђивања. И на једном и на другом пољу радници су
увек узимали најактивнијег учешћа. И једна и друга тежња: стварање
националне државе и њено унутрашње изграђивање у најужој су повезаности. Ствараньу националних држава су тежили зато да би са на
ционалне целине збацили јарам страних завојевача и да би припадницима једног - а то значи сваког - омогућили да се несметано и сам
по својој вољи и својим потребама конституише. Зато je радничка класа,
борећи се за слободу свог народа, била против поробљавања туђих на
рода. А на унутрашњем изграђивању су радили зато, да би у њој било
социјалне правде и поштовање човекове личности. Зато су радници
борећи се за слободу човека, били против сваке диктатуре.
Н ико други него баш главом толико клеветапи Маркс, није ра
дио толико колико он, да би свака нација била конституисана као
национална целина, као и на томе да би у унутрашњем уређењу
појединих држава било што више политичких слобода и социјалне
правде. Социјалистичка интернационала je издашно помогла нацио
налне покрете за државну самосталност. Она je радосно поздрављала ослободилачке борбе Грчке, Србије, и свих балканских народа
за избављање испод ропства феудалне Турске царевине; она се ра
довала покретима, где год су се они у том правду појавили, и свуда
их издашно потпомагали.
У традицији радничког интернационализма леж и дакле борба
за стварање слободних националних д рж ава. Борба да се оне организују на бази политичких слобода и да се у њима зацари социјална правда. Ето, томе су се радници научили из свог интер
национализма. Научили су се, дакле не схватањима негације на
ционалне државе, него њене историјске нужности - да би се кроз
национално ослобођење оличено у постојању слободне националне
државе, могло постићи и политичко и социјално ослобођење коме
теж и радничка класа.
Своју стару традиционалну политику борбе за националну
државу, и борбе за грађанске слободе и за социјалну правду, рад
ници су наставили и у овом одсудном и трагичном часу наш е на
ционалне историје. Радници и они са села и они у вароши учиниће
све да буду достојни борци за ослобођење и корисни градитељи
на изграђивању нове демократске и социјалне Југославије.
Г л а с Београда, 15. јун 1944, бр. 3.
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30.
ЗА СЕЛО
Где год je село пропало, нестало je државе. Где год je село
ослабљено, завладала je демагогија и диктатура, било с десна или
с лева. Село je најпоузданији ослонац демократије. Село je велика
резерва материјалне и моралне снаге народа, из њ ега се обнављају
градови, оно je здрава, умеравајућа друштвена сила. Оно je код
нас било гурнуто политички у буцак, материјално ослаблено,
друштвено унижено, и ако je васкрсло из вековног гроба државу,
одржало народ и свима нама дало могућност да боље живимо од
њега. Селу се мора дати оно место к oje му припада.
Ми не можемо ићи у појединости, излажући све мере којима
се село може материјално, духовно и морално оснажити и његова
политичка моћ ојачати. Подвућићемо само неколико главних
начала:
1) Према начелу: земља земљораднику, мора се утврдити да землъу може поседовати само сељак, онај ко je сам са својом породицом
ради. Тако ће више зем ле остати за селаке, односно новчани ка
питал неће моћи, ради сврха чисто спекулативних или ради социјалног престижа, отим аш землу од селака, сужавајући површину
тла на којој сел ак живи, смањујући стално број слободних селака
и обрћући их у ред полских надничара. Припадници осталих редова
грађанства, ако неће с породицом радити землу, могу je имати само
толико колико треба за кућу и башту, како би могли изаћи у при
роду. Коме се ова мера чини револуционарна, потсетићемо га да
у царској Русији такозвану „надјелну“ землу, коју су селаци добили
код ослобођења 1863, није могао од селака купити нико осим се
л ак а, ни цар, док je селак могао од свакога купити землу, па су
селаци од 1863 до 1913 били од племића купили око 20 милиона
хектара земле!
2) Н и сел ак не сме имати зем ле изнад одређеног максимума,
узимајући у обзир каквоћу земле, врсте могућих култура, удаленост
од тржишта. На овај начин, моћи ће на селу остати већи број се
л ака.
3) Д а се повећа површина зиратне зем ле и дигне њен принос,
па тако омогући опстанак већем броју селаш тва, мора се свима
средств им а државних финансија, подесном организацијом финансијске моћи селаш тва и радном снагом свега народа спроводити
исушивање, одбрана од поплава, натапанье, заштита од планинских
бујица, комасација, канализација, изграђивање сухоземног саобраћаја, електрификација, пошумливање.
4) Д рж авни кредит мора се ставити и у службу полској привреди, како би село јефтиним кредитом унапређивало своју произ-
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водњу. Н е сме се десити да ипдустрија и трговипа добију у години
дана милијарду и но кредита од Народне банке, а милиони сељака
само 50 милиона. Скандал je да паланачке банке добивају од Н а
родне банке кредит по 6%, а дају га сељадима по 24%. Како пољска
привреда може напредовати кад плаћа четири пута виши интерес,
него индустрија и трговина?
5) Сељак. може само зими увече читати и просвећивати се. Зато
се мора сељаку гас за осветљеље дати по цени, уз коју он неће
морати зими седети у мраку, уз оп-ьиште или уз пламсање ватре
кроз продрти шпорет. Не сме се допустити да богаташ плаћа јеф тиније бензин за ауто, у ком иде само можда на излет или изводи
ради разоноде своју метресу, него сељак гас за осветљење.
6) Свима средствима треба помоћи развитак задругарства, у
првом реду произвођачког и кредитног. Треба подупрети и задругарство за заједничко обрађивање земље, где му има места и где
га народ хоће. То није комунизам. Српске земљорадничке задруге
су у Војводини за Аустрије узимале у закуп великопоседничку земљу
и заједиички je обрађивале. Задругарство се мора потпуно деполитизирати. Иначе се мерило успеха пребацује из задругарства у по
литику, те се рад задруга, задругара и вођства цени према користи
за политичку странку, под чијим je утицајем задругарство, а не за
задружну идеју и резултати морају испасти слаби. Стога у вођству
задруга не би смели бити људи који се нал азе у вођству политичких
странака, као кандидата, посланици, министри.
7) Морају се проучити услови производите у свима крајевима
државе, са гледишта поднебља, тржишта, саобраћаја, затим особина
тла и прилагодити плански производи.^ тима условима. Када се то
постигне успешно, мања површина носиће више и већи број сељака
моћи ће остати на селу.
8) Д а би се мањим сељацима дала прилика за узгредну зараду
у индустрији, а свима сељацима, колико год je више могуће, подједнака могућност коришћења индустрнјским тржиштем, односно
бољим ценама за сељачке произволе у непосредној близини, изво
дите децентрализацију индустрије, изградњом аутострада и добрих
цеста и других саобраћајних средстава и давањем нарочитих повластица иидустријским предузећима, која се дижу у среди ни уда
лено] од економских и политичких средишта. И ово je моћно сред
ство за спречавање бегања са села.
9) Морају се проучити услови за развијање кућне индустрије и
предузети мере да се развију кућне индустрије. које имају услова
за напредовање и организује пословна страна ове индусгрије. Наш
сељачки свет има и уметничког и техничког талента, који би се
овде повољно изразио. Овако би узгредна зарада многог ситног
225

сељака задржала на селу у средний много здравијој од моралне и
духовые стране.
Децентрализација велике иидустрије и развијање кућне умериће
претераио нагомилавање радништва у градовима, које није корисно
ни за тело ни за дух радништва, а штетио je и политички, jep радничке масе, нагомилане у великим градовима, добивају силно
осећање моћи и дају утисак о и,ој другима, и ако она није сразмерна
ни броју ни значељу радништва, и тако уносе у живот народа елеменат неравнотеже и немира, који има штетних и некада кобних
последица и за сав народ и за радииштво, као његов део.
10)
Непросвећен сељак je редовно ослонац и жртва политичке
реакције с десне или несавесне демагогије с лева. Просвећено сељаштво je најпоузданије и најпостојанија подлога демократије. Где
год je сељаштво просвећено и добро организовано, о њ су ее раз
били насртаји десничарске реакције и таласи левичарске демагогије
и расшгинули ее сви покушаји јуриша на грађанске слободе.
До дизања уравња просвећености, која je искључено у сиромаштву, доћиће самим дизањем благостања, после спровођења горњих мера. Али поред тога, мора се изградити солидна организација
сталне просветне акције на селу.
И ) Здравствена служба на селу мора се брижљиво организовати, као и старанье за бедне, неспоеобне за рад, немоћне, старе.
Безусловно je потребно обезбедити, као и радницима, сиромашним
старим сељацима пензије. На тај пут пошла je Француска пре рата,
а Бугарска за рата. Положај старих сељака није теж ак кал су они
самовласници. Али он je обично мучан и пун понижењ а и у добро
етојећим породичним задругама, кад постану неспособни за рад, а
узме им се ноложај господара задруге.
12) Н а послетку, сеоска општина мора се ослободити пренесеног држ авног делокруга рада, који троши сву њену финансијску
снагу и заокугиьа сву њену пажњу, мора престати бити „девојка
за све“, слуга свију државних надлештава, као што je учињено у
неким државама од самог почетка организације општинске самоуправе, како би општина сву своју финансијску снагу и сву своју
пажњу, могла посветити свом природном делокругу, чисто комуналној политици. Ако би општина хтела вршити послове пренесеног делокруга, онда би јој држава морала дати финансијску награду
за издатке на тај посао. Зато треба темељито проучити ово питање
у земљама где je ова ствар јавно проведена и применити оно што
најбоље одговара нашим приликама.
За заступање интереса сеоских општина треба организовати њихов савез за ову државу.
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Имућно, просвећено, организовано, политички свесно и задовољно сељаштво биће јемац друштвелюг мира и нормалног развитка, устава, свемоћи државне власти у делом социализираној држави
и чврсти 1ьен ослонац, најоданији јој елеменат, jep lie je баш тада
осетити као своје добро и браник и заточник ьуд ске и грађанске
слободе.
Војводина, 30. а в г у с т 1944, бр. 4.

3. Комунисти и партизани
31.
КО СУ КО М У Н И С ТИ ?

ЛЬуди се удружују у јаку заједницу, која се зове држава, да би
се лакш е одупрли насртајима злих на имање и живот појединца.
Сваки човек највише цени живот. То с правом захтева и од државе.
Она држ ава постаје идеална, која живот појединаца цени онолико,
колико га цени појединац. У овом се слажу сви велики државници
и мислиоци света, којима je на срцу добро народа.
И ма само једна група људи, која се са овим не слаже. То су
комунисти. Они своју срећу виде у туђој несрећи; свој живот у
туђој смрти. Немогуће je на малом парчету хартије описати све оно,
шта су комунисти. О њима су нисане читаве књигс. Ми смо мало
веровали, а можда ни мало, овоме писању. Докле год нисмо оеетили на својој кож и оно што су нам други причали и писали, ми
се нисмо ни освртали. Они су се просто играли с нама. Они су
нас заваравали. Док су презирали и цркву и Бога, говорили су нам
о своме хришћанству, заборављајући да хришћани никад нису убијали, чак ни онда када су гьих убијали и гьихову крв лили.
Као добре слуге зла, они увек помажу зло. Они руше. У својој
разорној акцији они су први. Где год се појаве они разарају, убијају,
уништавају, све што je једном народу најсветије, најдраже и најмилије. Они су стрдсни помагачи оне стране, која зло умножава,
која на грбачу народну меће већи самар. Они су веру одбацили,
цркву исмејали, породицу, миран породични брачни живот поткопали. Привукли су себи све робијаше, разбојнике и барабе. Ово
шарено друштво закитили женама из јавних кућа, поквареним подводачицама, да би са њима, а помоћу „слободне љубави“ преварили
и за себе придобили честите младиће и на тај начин их упропастили.
Они част и поштење наших девојака исмевају, и раде на њиховој
пропасти, водећи их странпутицом. Они потпомажу корупцију. Раде
свим силама својим по њиховој. „Што горе то боље“. „Што горе
народу то боље комунистима“.
Ови су се увукли у све установе, у сва друштва, у све партије,
у просвету, па чак и у војску са задатком: да нас помету; да нас
заваде; да нас омету у раду; да нас склоне са правог пута; да нас
успавају, како би нас се, када буде време, лакш е отресли.
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За време рата они почш-ьу са убиствима честитих националиста,
палењ ем општинских архива, плачканьем и уценама. Терором и на
силием.
У борби за власт први су целати. Оснивају своје државе - совјетске републике, не да сачувају живот већ што више да поубијају.
Нестајањем појединих република, остајала су огромна гробља поубијаних Срба, која ће пред историјом окривити Србе што ово нису
благовремено спречили; а омладину учили одвратности према комунистичким изродима и разбојницима.
Босна, Санцак, Црна Гора, Херцеговина и Далмација, ти извори
Српства, начичкани су многобројним гробовима најбољих српских
синова. Ове су зем ле за Србију свете, jep су натоплене крвљу најдичнијих Срба, цвета српске омладине. Поставиће се нашој гене
р а ц и и питанье: Шта je са Србима из ових светих земаља, ко их
поби и уништи? Нећемо чекати суд историје. Даћемо одмах одговор: Тамо су комунисти били. Тамо су они чу в али Србе. Када их
нису могли очувати живе, побили су их, да би их лакш е чували
у гробљима.
Ову паклену борбу, коју воде комунисти, предводе Јевреји и
несрпски елементи. Њ ихов je задатак, да униште и Србе у Србији,
као што су их уништили и ван српске територије, У колико смо
свеснији овога, утолико смо чвршћи и одлучнији њихови противници.
Сви сложно у борбу против њих, ради чуваньа Српства, К рал а
и свете вере наше и мирног породичног живота.
Равноюрски херој, 7. јануар 1944, бр, 1.

32.
К О М У Н И С Т И Ч К Е П А К Л ЕН Е НА М ЕРЕ
Данас je свакоме јасан цил Партизанске борбе. То je борба, коју
су повели политички комесари и црвени целати. Они желе да ство
ре анархију у нашој поробленој Отацбини и својим злочиначким
радом припреме терен за остварење њихове луде замисли - светске
револуције. Д а би остварили и привели у дело ову своју утопистичку
идеологију, они не бирају средства, jep сами кажу: „цил оправдава
свако средство“. Придржавајући се овога начела, они нису водили
борбу какву je наш народ вековима водио, часну, поштену и херојску, већ су je повели на најбруталнији начин, на начин који до
сада српски народ није познавао.
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За њих није срамно ући у немачки „гестапо“, тамо лагати, сплеткарити и лажно опту жив ати ојађеие и најпоштеније грађане ове
земље. За њих je часно и поштено у сарадњи са Павелићевим
„црним легијама“ докусуривати остатке Срба по попаЈвеној и
окрвављеној Босни. За гьих je витешки подстрекивати крволочне
Арнауте да пале српска села и убијају невину децу и за њих je
све ово часно и херојски, jep треба доћи до циља било на какав
начин, ria макар тај рад био непоштен или злочиначки. То не мења
ствар. Оваквим начином рада они отежавају нашу вековну традиционалну борбу - борбу за слободу, чаену и херојску - која je била
идеја водиља многим и многим српским поколењима. Њ ихова борба
je борба за власт, борба за бесправно одузимање туђе и муком
стечене имовиие, борба за уништење свих национално свесних елемеиата,
Овај свој прљави разбојнички рад они вешто крију, управо зато
површни и неупућени посматрач не може га приметити. Због тога
треба дубље загледати у развој и суштину њихове борбе, па да се
види коликим смрадом и подлошћу одише гьихова организација и
њихови паклени планови.
Када су победоносни одр:ди југословенске војске у отацбини
разбили ньихове хорде, заплењени су значајни документа, који стра
ховито терете рад шихове организације и откривају њихове
злочиначке намере, од којих се сваки Србин мора да грози. Од
ових докумената најинтересантнији су „тајни“ и „поверљиви“. Још
су интересантније њихове инструкције, које су они примили од својих обласних и централних комитета и из „виших ћелија“. Најчувенији су досад откривени овакви документи: „Инструкције из манастира Враноча“, који датирају из онога доба када je у Црној
гори заседавао централи и комитет комунистичке партије Југославије. Као и у свим тако и у овим инструкцијама дају се тајна
упутства за борбу до „коначне победе“. У овим инструкцијама
се највиш е говори о разарању и уништењу православља и
српства, jep су то по њиховом сумаиутом схватању два највећа реакционарна елемента.
Комунистичко вођство свесно je тога да je српство кичма Балкана, зато би српство требало или придобити или уништити, да
би комунизирали Балкан. Они су пробали први, подмуклији и
лакш и начин: придобити народ. Али српски народ, ж ивећи у духу
идеја народног и историског традиционализма, прозрео je паклене
намере политичких комесара и црвених целата и сврстао се у ве
лики национални равногорски фронт, о коме lie дати суд наша
народна историја. Кад им je пропао овај план, онда су пробали
други: разарање и унипггење српства. Тада je новопечени и самозвани маршал, а чувени разбојник и робијаш „Тито“ (чији псеудоним
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није киш та друго до иницијали њихове организације: „тајна интернационална терористичка оранизација“) позвао у помоћ брата
по крвавом послу Анту Паведића, муслимапе и остале и отпочео
братоубилачки рат за уништење српства. Тада су „црне легије“,
ударне и пролетерске јединице, нссвесне муслиманске масе, бугарска багра и окупационе хитлерове хорде отгючеле паклену игру,
уништење српства. Али нису знали, ни били свесни да je српски
народ пет векова био у чељустима полудивљих Азијата и да je био
под канџама двојне аустроугарске монархије, да су га разапшьали
и уништавали, али га опет нису могли уништити.
Српски народ je и на време прозрео подле и паклене намере
свих ових целата и пошао под словом овенчаном равногорском заставом у борбу за живот и смрт. Победа je на нашој страни, jep
данас je свестан сваки Србин да помагати комунизам значи гасити
ватру сламом или извршити самоубиство. Самоубиство нека изврше
ови целати, а ми нећемо, jep смо ми здрава, млада и напредна нација, коју очекује боља будућност.
Теш ко онима, који желе да униште, jep ће сами бити уништени.
То им je наша порука. У извршстьу својих одлука, ми смо истрајни
и непоколебљиви. У нашим душам а, у нашим мислима и срцима
ми носимо дубоко урезану девизу, а то je: „Слобода или смрт“.
Слобода или смрт, И з д ш ь е Р а с и н с к о г к о р п у с а Ј у г о с л о и е н с к е в о јс к е у о т а ц б и н и ,
4. ф е б р у а р 1944, бр. 4.

33.
К О М У Н И С Т И Ч К Е ТЕЗЕ О СРПСКОМ НА РО ДУ
Двадесет година у Југославији je комунистичка партија несметано спроводила своју подземну акцију. Како се о њој мало или
скоро ни мало говорило лако je дошло до тога да шира јавност
не буде упозната, са вођством комунистичке партије, као ни идејама
које заступају и радом који спроводе. Требало je да дође Партизанска
акција па да падне застор необавеш тености са свега,
Комунистичка партија има у своме програму и раду две антисрпске тезе. Прва je о српској хегемонији а друга о српским на
родима. У својој борби против Југославије комунистичка партија
усвојила je тезу хрватских сепаратиста „о србијанској хегемонији
и тежгьи за превласти београдске буржоазије“, Комунистима није
сметало што су се у своме раду врло често налазили на истој линији
са хрватским фаш истичким групама jep су борбу против српског
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народа сматради важнијом од свега, (митровачки спразум од 1937.
између робијаша Моше Пијада, данаш њег „српског“ представника
у партизанској влади и Стипе Јавора, тадашњег главног усташког
функционера, о усташко-комунистичкој сарадњи на разарању Југославије). Последица овог споразума били су и сви штрајкови које
су београдски студенти-комунисти приређивалн из солидарности са
загребачким студентима-франковцима.
Мада су Хрвати и Муслимани били повлашћени у Југославији,
комунисти су оптуживали српски живаљ у Босни да je „извлачио
највише користи за себе из Београда као и раније из Беча“ (В.
М аслеша, члан антифаш истичког већа „народног“ ослобођења Југославије). По комунистима Срби су били криви за све: за неподнопиьиво стање у Босни, за глад у Црној Гори, за нереде на ал
банско] граници. Комунисти нису били против противнародног и
противдржавног споразума Циетковић-М ачек, али су били против
јединог српског листа, који je заступао интересе Српства тражећи
оснивање српске јединице слично Хрватској Бановини и називали
су људе око н.ега „великосрпским хегемонистима и реакционарима“
(Наш студент бр. 2 од 1939. год.). И данас за комунисте није реакционарство оно што су радили и раде усташе по Босни и остадим
српским крајевима који су иид њ и х и в о м управом, али je рад бораца
Равне горе на заштити невиног српског становништва по ньима
реакционаран,
Осим тезе о српекој хегемонији поетоји код комуниста и теза
о српским народима. Комунисти су добро знали да je национално
јединство српског народа његова главна снага те су свим силама
теж или да га раецепкају, створе што више супротности између
српских покрајина па чак и градова. Тако je дошло до тога да ко
мунисти тврде да постоји српски, црногорски, босански и „маке
донски“ народ; а у неким њиховим штампаним стварима и народ
Санцака, као и народ Косова и Метохије. Ужичка и Бихаћка совјетска република су етапа више у комунистичком цепању Српства.
Д а би створили што више антагонизма међу српским градовима,
ужичкој републици су одрицали карактер шумадијски, као и бо
сански карактер републици у Бихаћу. Убеђени смо да се са стварањем оваквих аутономних градских република ишло и даље само
да су партизани имали снаге да заузму још који град. Д ож ивели
бисмо да у- самој Шумадији имамо чачанску, крагујевачку, вахьевску
и бог зна још коју републику, чији би једини циљ био: што више
суревљивости међу српским градовима; а одатле би брзо дошло до
уништегьа националног једииства чак и тамо где je српски живаль
најкомпактнији.
Ова комунистичка теза je по иостанку апсурдна, jep су они до
1934. године тврдили да смо једно; нетачна je jep смо једно етнички,
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историски и духов ни; неодржива je jep je и они сами стадно демантују. Црногорски или далматински комуниста није се могао уверити да у ужичкој и бихаћкој републици живи народ који се било
у чему разликује од онога из кога он сам потиче. Ако су наше
земље некада биле разједињене то није било вољом народа већ
силом освајача. И после једног и по века борбе за националну
државу и народно ј единств о јавља се комунистички покрет, који
теж и да нас распарча и да нас тиме уназади за векове и онемогући
нам прогрес. По истој логици, чак и са више права, требало би
да комунисти тврде да у Немачкој постоји пруски, баварски, сак
сонски и хановерански народ, али они то не чине. Постоји заиста
ненадмашив парадокс: од целе Европе комунисти су дигли устанак
једино у Србији, а једини коме комунисти не признају национално
јединство јесте српски народ.
Зато je комунистичко гледање на Српство исто толико противиародно као и немачко гледање на Југославију. Док су Хитлерови
нацисти поделили Југославију на четири до пет окупатора, дотле
комунисти деле српски народ на четири до пет народа. И једни и
други су се преварили. Младо српско поколенье рођено у крви, задојено несаломљивом љубави према слободи, прекаљено у борби
за част и опстанак, испугьено исполинском снагом, која већ кида
ланце гнусног робовања осећа да je чвршће но икад повезано заједничким п а т а м а и проливеиом крвљу и да га никаква сила не
може разјединити. Српство данас одлучније и сигурније неко икада
вођено идејом Равне горе иде своме циљу: слободи и освети.
Све за српство, 15. ф е б р у а р 1944, бр. 4.

34.
Н А Ц И О Н А Л Н И КО М ИТЕТ Н Е ОДОБРАВА РАД
ВЛАДЕ Г. ДР ИВАНА Ш У БА Ш И Ћ А
Као прави монархиста и убеђени демократи нисмо могли, по
добитку првих вести да je бивши хрватски бан г. др Иван Шубашић
образовао h o b v југословенску владу, да будемо резервисани према
мандатору Њ . В. Краља Петра II. Добијајући мандат задатак г. др
Ш убашића био je да преговара и да се труди да постигне споразум
са свим трупам а отпора у земљи. Мислећи да ће мандатор у томе
успети, изразили смо му поверење и ако смо видели да су у владу
ушла два претставника Титовог покрета, jep смо знали да he сваки
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политичар који не ради за добро своје земље морати да изађе из
владе коју поставља К рал.
Од образована своје владе па све до данас, г. др Шубашић није
оправдао ни очекивања малог броја оних који су у њ ега имали
поверења као у старог југословенског добровољца и личност коју
je Њ . В. Краљ изабрао за тај задатак.
Садашњи претседник југословенске владе искористио je
међутим, тренутну потребу савезника за појачањем отпора против
непријатеља па je фаворизовао ону борбену групу која се преко
свoje и стране пропаганде претставила иностранству као j едина борбена организација која по сваку цену ратује са окупатором. Г. др
Ш убашић није био у отацбини од априла 1941. и зато не зна да
партизани избегавају борбу са окупатором и jедино се боре против
легалне Краљевске југословенске војске. У тим биткама пролазе
врло рђаво и ускоро ће садашњи претседник југословенске влада
имати прилике да се увери како теку ствари у домовини.
У својим настојањима да уједини групу отпора у земли, г. др
Шубашић je занемарио Равногорски покрет који, по речима г.
Черчила, броји 200.000 војника. Он зна да je наш покрет народан
и да вође покрета не желе да раде против свог народа, па се зато
обратно нснародним и однарођсним партизанима са којима je склопио споразум из кога доносимо најважније тачке:
Ч лан A.: Објавлује се да ће главна дужност К ралевске југословенске владе бити да организује помагање Народне ослободилачке војске и свих оних који ће се убудуће борити са истом
одлучношћу против општег непријатела.
Ч лан Г. та ч к а L: Признање привремеие управе сада утврђене
у зем ли као извршног органа Противфаш истичког одбора народног ослобођеља Југославије и Народног ослободилачког одбора.
Тачка 2.: Пуно признание народних борбених снага под
маршалом Титом.
Овај текст споразум а објављен je у „Гласнику уједињених на
рода“, од 20. јула о. г., који, je бачен из авиона на територију Југославије.
После овог споразумевања, г, др Шубашић je признао Титове
војне формације а Антифашистичко веће проглашено je за провизорно, владино тело у земли. На тај начин претседник владе негирао je постојање Кралевске југословенске војске и једне организације која функционише готово на целој територији Југославије.
Н а овај рад новог претседиика оштро су реаговали сви поштени
Југословени. Национални комитет кралевине Југославије оградио
се од рада нове владе, сматрајући „да ова и оваква владе може
само да појача и продуби раздор у земли, да није могла као таква
да буде намера Кру не и да иије у интересу Савезника“. Истовре-
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мено, амерички Срби, који су врло много учинили за општу ствар
код Савезника, изразили су неповерење ковој влади.
Како je Национални комитет краљевине Југославије осудио рад
владе г. др Ш убашића због њене сарадње са партизанима, као ненародну, она се као так в а има и сматрати до свог пада,
Ур.
Поморавље, 15. јун '1944, бр. 7.

35.
ТИ ТО И Њ Е ГО В А „ВЛАДА“
У своје време сви смо се питали, ко су Тито и његови остали
чланови „владе“? Ж ељ а je била свих честитих и исправних људи
да дођу до материјалне истине. Комунисти, који су се налазили на
подручју Србије, уверава ли су наш необавештен, и у многоме про
сто душан свет, да je Тито елитни српски официр, ђенералштабни,
шта више да се зове Страхомир Томић. Говорено je да je ретке
способности, али да пре рата, услед несрећних прилика које су владале у нашој војсци, није могао доћи до изражаја. Тврдило се да
ће се тек после рата сазнати за његове врлине и да ће тај човек
чак спасти „окальану“ част српских официра. У ствари радило се
о једном најобичнијем комунистичком блефу. Комунистима je било
много стало да се лаковерни свет увери да je Тито личност која
легитимно може претстављати и заступати интересе српског наро
да.
Исто тако питали смо се, откуд долази псеудоним „Тито“? По
једном тумаченьу том псеудониму - одговара природа тих међународних авантуриста - „Тајна Интернационална Терористичка Организација“. Крајем 1941. г. сазнали смо да je Јосипу Брозу дат
овај псеудоним после његовог пораза од четничких одреда у
„Ужичкој републици“. Поред живота он je желео да спасе нешто
оружја и коморе. Урођени злочиначки инстинкт, који je само ко
мунистима својетвен, дошао je до изражаја. Њ егово je наређење
гласило: „Ти ћеш то, ти то“ - те je постала скраћеница „Тито“.
Н а тај начин Јосип Броз добија назив Тито.
Било како било, откуд долази овај псеудоним, за нас није важно
- важ не су друге ствари. Пошто je Јосип Броз завршио своју „успелу“ мисију у „Ужичкој републици“, у паничном бекству повукао
се у Босну. Он je бич левице задржао у својој руци, док je бич
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деснице чврсто држао ньегов побратим, велики крволок српског на
рода Павелић. Дуже времена Броз je, после пораза код У ж ица, седео мирно у Босни и очекивао свршетак рата, док je за то време
у Србији вођен прави рат са окупатором.
Пролазили су месеци, а о Титу нисмо ништа више чули. Крајем
1941. г. настуна нови моменат у Европи. Италија капиту'лира, а ста
ри ученик М акиавелија маршал Бадољо ставио je под команду Броза-Тита своју оружану силу и сво расположиво оружје на територији Хрватске. Ово je урадио из превелике мржње према нашем
народу и што je мислио да lie се тим поступком најбоље додворити
савезницима. Од тог момента комунистички терор дошао je до пуног изражаја. Оживела je скраћеница из 1941. г. „Ти-то“. Само овом
приликом не наредба за бекство, већ принудна мобилизација. После
ње отпочела je њихова поновна акција, само у крајевима који су
искључиво ил претежно насељени Србима. Тим потхватом Тито je,
будући Павелић у другом издању, желео да „усрећи“ Србе. Последице и трагове ове његове терористичке акције осетиће сав југословенски народ кроз векове.
Сада да видимо ко су чланови Титове владе и кога су претстављали нре рата у Југославији.
Званично je објављено преко ради а да je претседник ньегове вла
де др Иван Рибар. О њему знамо тек од 1918. г, Пок. Светозар
Прибићевић довео га je у Београд да би српске политичаре уверио,
да он и поред српског живља у Хрватској има за собом и Хрвате.
- Др Рибар био je одмах примљен за члана демократске партије.
Отворио je адвокатску канцеларију, која уствари није имала никакве
везе са адвокатурой, већ je претстављала овлашћени посреднички
биро за издавања увозних и извозних дозвола. Као „специалиста“
овог посла успео je да за врло кратко време направи палату у Француској улици и ужива све благодети престоничког живота.
Међутим, страховито разочараље код демократске партије у Ивана
Рибара настало je после резултата са првих посланичких избора,
на којима се он појавио, jep демократи дођоше до горког сазнања
да он у целој Хрватској претспш ъа само себе. Најзад, због свога
недисциплинованог става према демократској партији искључен je
из исте одлуком извршног одбора, заједно са Чедом Плећевићем
и др Смиљанићем.
„Зечевића знамо из каф ане „Задужбине“ као распопа. Познато
je да je лишен свештеничког чина по пресуди црквеног суда и,
ошишан и обријан, потуцао се од стола до стола - обично доручковао
ракију, ручао вино, а пред залазак сунца опет прешао на ракију. Он
се држао оне иародне, „јело je само навика, а пиће одржава човека“.
М оша Пијаде, бив. робијаш збиља je по све негативно задужио
српски народ. Српски Јевреји су увек са пуним правом истицали,
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да су они Срби Мојсијове вере. Ми им то никада и ниједном при
ликом нисмо оспорили. Нисмо им то оспоравали само зато што
су они то у ствари и били. Да je ово тачно, најбоље нам може
послужите као доказ чињеница са великог ционистичког конгреса
свих Јевреја у свету одржаног у Паризу после 1918. г. Из свих
земаља Јевреји су упутили своје делегате на конгрес ради заштите
својих права. У име Јевреја Краљевине СХС био je присутан др
Фридрих Попе, адвокат из Београда. Када je он добио реч, изјавио
je кратко: „У име Јевреја Краљевине СХС ja ништа не траж им “,
Претседник конгреса био je принуђен да га упита: „Па што сте
онда дошли, када ништа не тражите“? Н а ово je др Попе одговорио:
„Само зато што уживамо сва права као и сви Срби па када би
нешто на овом конгресу захтевао, ja бих тражио неко веће право
него што га и сами ’Срби имају’“. Иако je Моши Пијаду све ово
било добро познаю , иако je, и сам Београђанин, он je ипак ступио
у редове највећих крволока српског народа. Зашто?!
Др Владимир Рибникар (водити рачуна о имену), бивши ди
ректор „П олитике“ нашао се такође у друштву Тита. За њега би
се могло рећи следеће, „покојник je оставио лепу имовину, али je
наследници не само нису умели искористити, већ су je потпуно
упропастили“. Ова констатација je савршено тачна, jep „Политика“,
највећи лист на Балкану, могао се поносите својим натписом на
првој страни „пали за отаибину...“. За садашњег „министра“ др Рибникара може се рећи само тол и ко, да ниједан Србин у Београду
није мање радио од i-ьега, а уживао веће благодати живота.
Н а разне алије и балије из Титовог кабинета нећемо се оеврнути
у овом чланку, jep нису важни по мена.
Цео овај комунистички покрет завршио je најзад своју каријеру.
Стране савезничке мисије листом су га напустиле, док je један део
од њих и Титове „владе“ заробљен. Јосип Броз-Тито леж и негде
у Италији, превијајући ране и размишљајући о тешким последицама
- делима комунистичког блеф а и насиља.
Титовци, нека вам je једном за увек јасно да никада нећете
имати југословенски, понаособ српски, народ за собом. Турци су
покушавали више од пет векова да нам наметну своју владавину
и нису успели. Оно што наш народ није желео нико му није могао
наметнути. Наш народ неће и не жели владавину комунистичке
тираније и зато му je неће моћи нико да наметне. Наш народ воли
свога Краља Петра II. своју веру, своју славу и носиоца југословенско-демократског покрета армијског ђенерала Дражу Михаиловића. Са овим једанпут за увек морате бити начисто.
Војин Д. Војиновић
Г ла с Рудника, 10. јул 1944, бр. 3.
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36.
СРБИ И НОВА ВЛАДА
У једној држави коју сачињавају три народа, макар они били
и најсроднији, слога je могућна онда када се влада подједнако, сразмерно снагама ослањају на сва три своја основна стуба. Зато што
je Швајцарска ово правило поштовала, она je остала поштеђена свих
унутрашњих трзавица и раздора, а камоли међусобног клагьа и по
грома.
Оно што je могла да постигне Швајцарска моћи ће и свака друга
цивилизована држава и то lie увек утолико бити лакше, уколико
народи стоје ближе. Пример Швајцарске нико није лакш е могао
'да следује од нас Југословена. Пут нашој слози и миру припреман
je скоро сто педесет година. Taj пут и ripe Илиризма, није био
непознат нашој у многим деловима заједничкој народној песми, заједничкој борби и истини: да Срби и Хрвати никада ниједан рат
нису водили, акамоли се, ripe усташке владавине, у погромима
истребљивали.
У колико су се поједине наше владе, од овог основног и демо
к р а т к е јединог достојног правила више удалив ал с, утолико су онс
биле од народа даље а деспотизму ближе. Због тога je наша де
м ократка стали о водила непомирливу борбу против свих режима
који су владали у земли, без или мимо Хрвата или Словенаца. А
ноторно je да су у нашој Југославији Хрвати чинили свега 22 од
сто, а Словении свега 9 од сто од целокупног становништва.
Један од првих бораца те наше југословенске демократије био
je др Иван Шубашић. Мало je ко други као он толико често и
убедљиво истицао да сложие Југославије нема без Хрвата, а поштене и на родне владе без народног учешћа. И др Шубашића у тој
оправданој борби није нико искреније помогао од Срба из
У друж ене опозиције.
Слога, мир и споразум, нису нам били никада потребнији него
данас. У колико je један народ бројно слабији, утолико je неслога
у држави за гьега убитачнија. Према томе, народна и јака влада
потребна je и Хрватима бар у истој мери уколико je потребна и
Србима. Али, док je између два светска рата у овом питагьу Београд
грешно, сада нашу нову епоху отвара главом Шубашић и то с гре
хом већим од свих грехова свих ранијих влада. На челу његове
владе налазе се два најјача хрватска политичара, А ко се у тој влади
налази на челу Срба? Г. Сретена Вукосављевића не можемо убројити у тај ред, jep он се својим радом из тих редова удальио и
прешао антисрпском, у сваком случају анационалном логору. Не
можемо у тај ред убројити ни г. Саву Косановића, иако je из честите
српске породице и по оцу и по мајци. Не можемо из разлога што
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он никада није претстављао све Србе, сем само један њихов део,
и то са једне узане тсриторије.
Према свему, Срби у Шубашићевом кабинету немају својих
представника, иако су од Хрвата далеко јачи, и по броју и про
странству. Кад се в рати мо на основно правило и Ш убашићеву политичку тезу из славније прошлости, онда се у чуду м орам о упитати: где je та Ш убашићева нова југословенска влада, у којој Срби
остадоше без својих представника? Зар je то почетак наш е нове
препорођене демократије, за коју смо деценијама вапили и
Ш убашић и сви ми, којима je на срцу мир и братство између Срба
и Хрвата?
Зар ће такве владе и такве демократије примити наш а браћа
Словении, кад до речи дођу, особито сада после заједничких страдања, мука и судбинске повезаности? Зар ће посао Ш убашића одобрити др Мачек и честити антиусташки део хрватског народа, којима слога и братство с браћом Србима никад раније нису били
потребнији? Зар ће све ово прогутати жилави српски народ, који
све опрашта сем неправде, с којом се у својој историји никад није
помирио,
А Шубашић и његова влада морају признати бар једно: од помет
ка Југославије никада нисмо имали мање југословенске, мање демократске и магье народне владе него што je његова?
Равногорска мисао, август 1944, бр, 7.

37.
К О М У Н И С Т И Ч К А РЕВ О Л У Ц И ЈА Н Е Д О Н О С И С Р Е Ћ У
ЧОВЕЧАНСТВУ
Изједначење у беди, уместо изједначења у богатству
Партизани поступају по једној прилично упрошћеној логици.
Они лажу на све стране, неодговорно и без резерве, убеђени да
лаж, која се понавља бар тридесет пута, на крају делује као истина.
Овај поступак има извесног ослонца у стварности, jep рачуна углав
ном на духовну простоту, са којом су партизани од увек били у
најинтимнијим везама. Због тога су они с одушевлением прихватили
човека, коме истина није била чак ни предмет мишљења. Зато je
и њихова званична аргументација сведена искључиво на један
вешто конструисан систем лажи, Уосталом, они су хильаду пута
подвукли да je лаж потребна ако користи крајњем циљу. Па, ипак,
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комунистима треба скренути пажњу да овом приликом разбијају
отворена врата. Језуити би их могли научити тој вештини са много
виш е стила и сигурности.
Међутим, овде почш-ье да расте je дна противуречност која систематски саботира све Партизанске напоре. Пре свега, примитивац
не може да оствари идеју о друштвеиом препороду, а лаж се никако
не слаж е са високом етиком циља. Како су партизани сварили ову
противуречност, сам ће Бог знати! До душе, они су показали до
вольно духовну недотупавост потпуним несхватањем проблема револуције. Њ им а ни напамет није могло да падне да je то проблем
чисто педагошки, и да се никад друкчије није ни постављао. Изнад
свега je важно хоће ли се народи претходно васпитати и очистити
од мрачних предрасуда далеких времена, и тако препорођени увести
у један бољи свет, или ће се, обрнуто, дозволити да закуцају на
рајска врата бескласног друштва, заогрнути зоолошким крзиом
прошлости. Тако свака револуција почиње овом противуречношћу,
али се њоме и завршава. Између ових двеју могућности налазе се
комуниста буквално распети.

Радничка класа није способна да насшави кули/урны развој
Први пут, изражен у могућности једног предходног култивисања, онемогућује се самим прихватањем револуције. У истом тренутку, сасвим депласирано, црвени изјављују да je радничка класа
једино способна да препороди свет. Ово звучи прилично неубедљиво, утолико пре што у партизанским редовима има најмање радника. Али независно од тога, способност je овде очевидно схваћена
на физички начин, у биолошком значеньу те речи, jep je просто
невероватно говорити о духовним врлинама радничке класе данас,
кад су због рата, у највећем делу Европе, извори сазнагьа затворени
на херметичан начин. Још се мање може говорити о култури рад
ничке класе после духовне стерилизације, коју je над њом извршио
марксизам. Уосталом, како може радничка класа да буде културна,
кад она, по комунистичком призшньу, хоће револуцију баш зато
што осећа да није културна. Не може се препородити свет са ко
дексом полуистина у цепу, са марксистичким вјерују, састављеним
из масакрираних делова социологије и биологије. И, најзад, биолош ка целисходност није никаква врлина која одлучује у интелектуалним односима. У том случају Хотентоти би били најпозванији
да награде нашу цивилизацију. Што се тиче мржње, којом тако
вешто баратају партизани, она je увек будила у л>удима успомене
и сећања на далеку аитропоидну прошлост.
На сличан начин пролази и она друга тврдгьа, израж ена у стерилној нади да ће непросвећеие масе моћи да награде један ин240

тересантнији друштвени поредак. Ова могућност je логички апсурдна, јер непросвећене масе никад нису могле да продуже развојну
линију културе. Истина, те некултивисане масе претстављају нумеричку већину, али je то најмањи разлог који им даје право да регулишу судбину друштва. Народ je увек претстављао елементарну
снагу револуције, али су њен ток одлучивале културније друштвене
снаге. Међутим, код партизана нема ко да прокужи културу, пошто
су интелектуалци углавном на дивљачки начин ликвидирани. Зато
je и њихова забринутост за културу скроз лаж на и потпуно фразеолош ки схваћена. Неодговорним увођењем примитивца у револуцију и уништењем горњег културног слоја, комунисти припремају
неизмеран културни над. Стављањем празнине на нуту културног
уздизаньа, они доводе човечанство у једну опасну ситуацију у којој
ће нова поколегьа можда бити неспособна да схвате високе идеале
наше цивилизације. У том случају, човечанство би морало да почне
из почетка, уколико не буде приморано да се у једном огромном
враћању спусти у оквире из којих je и поникло. Тако би целокупна
људска историја отишла у архиву, а култури би био ударен глогов
колац.
Ш то се тиче партизана, они би могли да импровизују поредак
по сопственом укусу, с а крајњим свођењем човекове личности.
У опште, њихов посту пак je у овом случају, по својој неодговорности
такорећи криминалан. У место питања како поправите човека, они
непрестано инсистирају на питању друштвеног поретка. Наравно,
комунисти непрестано кокетирају с а тезом о праведнијем животу,
али са савршено погрешним полазиим тачкам а. Они не решав ају
друштвени конф ликт на препорођеној личности, него у тражењу
друштвеног излаза узимају човека као голу претпоставку. Колико
je тачно поступио овом приликом Достојевски, који je подвргао
оштрој критици човекову личност! Напротив, партизани су по крат
ком поступку извели на оптуженичку к лупу капиталистички поре
дак и оптужили га за сву беду на овом свету. Одмах после тога,
злочинци свих варијација прокомандовали су се у борце за слободу
и права човекова. У опште, партизани су раскрстили заувек са сва
ком логиком. Они лудачки сањају о новом човеку, али су се потпуно
десолидарисали од старог. Баш због тога, они су морали да пактирају са друштвеним шљамом и примитивцима свих категорија.
Најзад, комунисти непрестано покушавају да нас одушеве једним поретком у коме he и богаташи постати сиромашни. Они теже,
дакле, изједначењу у беди у место изједначењу у богатству. По једној
здравој логици, међутим, свако lie пре агитовати за један поредак
у коме he евентуално и сиромашни дотерати до богаташа. Парти
зани, дакле, инсистирају на општој беди на свим линијама, у којој
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ће, при механичкој подели добара, један добита иглу, други конац
а трећи калем, што практично значи да нико неће добити ништа.
И , тако, изнад свих празних мржњи и немотивисаних поступака
лебди као авет марксистичка револуција, резултат укорењених заблуда, које и даље суверено владају добрим делом човечанства. Доклегод се не изврши правилна реконструкција човекове природе,
овакве револуције ће претстављати грдну опасност по људско
друштво. Како марксистичка револуција претставља несвестан гест
човечанства, савршено je неоправдано везивати за i-ьу макакве културне наде.
В. Д.
Поморавље, 1. септембар 1944, бр. 12.
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4. Немци и квислинзи
38.
ИСТИНЕ О НЕМАЧКОЈ

П С И Х О Л О Г И ЈА Н Е М А Ч К Е П О Л И Т И К Е

Крајем прошлога столећа ми смо се ослободили турскога го
сподства, али смо на себе навукли мржњу једног другог још опаснијег непријатеља, а то су Германи. У својој болесној уобразиљи,
мислећи да су они нека врста изабране расе којој сви остали народи
имају покорно да служе, Германи су осетили да им у извођењу
тога плана за господарењем једно од глав них препрека чине Срби
са својом непокорношћу и својим здрав им политичким смислом.
Због тога су у Берлину и Бечу, join пре 50 година, дошли до закльучка, да као једну од главних препрека њиховом надирању ка
истоку и подјармљивању суседних народа, треба уништити Србе.
И та мисао, невешто прикривана, налазила се у основи свеколике
немачке политике према нама. Она би била применена у дело оног
тренутка кад би Немци овај рат добили. Тога треба да будемо сви
свесни. И баш због тога што су Немци нама главни иепријатељи,
сматрамо да треба најозбиљније мислити на то ко]а средства треба
употребити да би се стал на опасност по нас, ако не уништила, а
оно бар смањила. Рат ће се свршити пре или после, и то потпуним
немачким поразом. Али као што je Немачка изазвала први и ова]
други рат, дубоко смо уверени да ће она, ако jo] се само зато пружи
могућност, изазвати кроз двадесет година и трећи.
Само Немци могу бити тако политички малолетни да решегье
својих проблема заснивају на уништењу њима непријатељских на
рода. Ми морамо бити свесни да he Германи и даље постојати на
нашој граници, да су они многобројнији од нас и да je то раса
која се најбрже опоравља од војних пораза. То je стварност. Све
остало je заблуда, и то заблуда која нам je донела велике n a m e
овога рата, а која, одржи ли се и даље, једнога дана може бити
кобна по нас. Из тога разлога ми сматрамо да je највиша дужност
свих оних који Немце познају изближе, да та своја сазнања и искуства ставе на расположение онима који ће после рата бити позвани
да дају свој глас о томе на који he се начин убудуће најбрже
спречити немачко оспособљавање за подухвате као што je овај рат.
Ми знамо да ће конференције после рата донети низ мера у циљу
да се Немачка онеспособи за неки нови рат. Али исто тако знамо

243

из искуства стеченог после прошлог рата да све конвенције и сви
уговори имају само вредности дотле докле се побеђени осећа војнички слабији. О ног тренутка кад се он економски и војнички опорави, све одредбе које су служиле као јемство против њ ега падају
или се изигравају. Према томе, треба потражити неко ново средство
сигурности. Потребно je да се код немачког народа униште основи
на којима почива њихова способност брзог опорављања од пораза.
Зато сваки онај који je схватио суштину немачке заједнице треба
једноставним језиком јасно да та своја опажања изложи како би
надлежнима дао прилике да размисле о отстрањивању правих узрока те наше вечите опасности. Та опасност не састоји се у добром
топу, тенку или авиону, већ у основним схватањима немачке заједнице. Велика je заблуда ако ми мислимо да се у рату са Немцима
боримо против њиховог бољег наоружања. Оружје je само резултат
немачке потсвесне жеље за ратом. Наш главни непријатељ je онај
дух који тај народ оспособљава да то оружје направи.
Једна од главних особина Немаца je у томе што они сматрају
да сваки човек има свој одређени посао у заједници. На томе послу
има сав да се посвети и да га се послови других не тичу. Овим
својим схватањем они постижу то да сваки појединац, радсћи
искључиво оно што je изабрао или што му je додељено, може у
тај свој рад да унесе сву способност и снагу. Они мисле од прилике
овако. Ако један човек, рецимо, само копа, онда ће он за један
дан ископати много, али ако он има или хоће поред копања да
ради неки други посао, онда он ни један од тих послова неће обавити како ваља. То претставља један од најглавнијих основа њихове
заједнице. Због тога ће се место срести Немац који ће, ако га упитате нешто изван делокруга његовога рада, гледати у вас једним
тупим погледом човека 'који то нити зна, нити га пак занима. Немачки војник не размишља већ слуша што год му се нареди. Сваки
има своје опредељење у своме животу, мисли Немац. Л екар лечи,
инж ињ ер зида кућу, сељак обрађује земљу, официри командују војсци, и као што ће кућу најбоље сазидати инжињ ер, као што ће
земљу најбоље обрадити сељак, тако ће и војску најбоље водити
официр. To je његов делокруг рада; то je он изабрао за занимање
у свом животу и то он зна боље него они који се томе позиву
нису посветили. Ето из кога разлога Немац покорно слуша друге
кад je у питању нешто што није из његовог поља рада.
Зато што он не губи време ни снагу размишљајући или радећи
послове које су други изабрали као своје животно занимање, он
може боље и потпуније да се посвети своме послу. Сад се може
замислити како изгледа једна заједница у којој се нал азе милиони
људи оваквих схватања и како та заједница може брзо да се обнови
и ојача после пораза. Наравно да je у оваквој заједници човек као
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створење које размишља о свему што je у вези с њим спуштен на
један незавидан степей. Али Немцу, сходно његовој природи, ово
не смета. Он од таквог схватања в иди користи а и олакш ање за
свој уски германски мозак. Н аш човек, који je много шири и ду
ховно живљи, никад не би могао у таквој заједници живети.
Међутим, ма колико немачко схватање заједнице било нама неподношљиво, оно њима доноси огромне користи, чинећи их покорним
према старијима и спремним за дисциплину. Тај њихов међусобни
однос и јесте главни разлог што ће се увек, кад год зато буду
имали прилике, неминовно и то врло брзо опорављати од свих својих пораза и понова се оспособљавати за опасне противнике.
И з овог схватања Немаца потиче и њихов однос према политици. Политику, по њиховом мишљењу, има да води политичар,
т.ј, човек који се зато школовао и који се томе у животу посветио.
Он зна бохье, него рецимо војник или земљорадник, кад што у
политици треба предузети или не предузети. У његов посао други
не треба да се мешају, jep му својим непознаваньем те врсте посла
могу само отежати задатак. Као што војник мора официру рећи
само „разумем“ и не питати се има ли једна наредба смисла или
пак не, тако сви који се политиком не баве имају да слушају и да
се повинују ономе што политичар на нолитичком пољу реши или
уради. Немци кажу ово: као што лекар најбоље зна који лек кад
и коме болеснику треба дати, тако и политичар најбоље зна што
у коме тренутку треба предузети. Кад политичар нешто каж е, сви
остали имају рећи једно „разумем“, и то исто оно „разумем“ које
војник каж е официру. Кад се ово узме у обзир, онда није никакво
чудо што je Хитлер могао Немцима пет година да говори противу
большевизма, да им га претставља као главног немачког противника
па да 1939. године онако преко ноћ закључи савез са Русијом. Ниједан Немац се тада није питао како je то и од куда сада одједном
савез са једним од највећих противника Немачке. Није се питало
због тога, што се сматрало да je Хитлер политичар, да он зна најбоље кад шта треба урадити у интересу заједнице и да остали, као
нестручњаци, у то не треба да се мешају. Из тог истог разлога
Хитлер je могао после свих похвала упућених Русији за време од
две године, 1941. године, опет преконоћ да поведе осамдесет милиона Немаца у рат противу Руса. Сви Немци су рекли политичару
једно „разумем“, што je од прилике значило: ти Хитлере, као по
литичар, знаш боље него ми шта треба радити. Са народом који
je састављен од тако дисциплинованих појединаца и један поли
тичар врло осредње вредности може направити првокласно оружје
за постизаваьье политичких цшъева.
П ротивника на бојном пољу можемо победита најлакше на тај
начин ако му уочимо његову најслабију тачку и ту упутимо наш
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главни и одлучни удар. Међутим, боље би било кад бисмо тога
противника онеспособили да се на бојном пољу уопште и не појави.
А то се може постићи једино ако се код њега пољуљају тсмсљи
на којима je његова борбена зграда саграђена. Код Н емаца темељ
на коме цела немачка заједница почива јесте напред наведени однос
појединаца према расподели дужности и његова схватања о преймућству оне дужности која je у одређеном тренутку главна и
одлучна. Докле год Немци имају прилике да ове своје одлике развијају у пуном обиму, дотле ниједна конвенција и ниједна међународна одредба неће бити у стању да их онеспособи за јачање и
оспособљавање за нападне подухвате. Ј едино ако им се не да вре
мена и прилике да ове особине развију може им се одузети она
моћ подизања и снажења, која, као једна велика опасност виси
над нама, над Европом и над целим културним светом. Н а то би
требало после рата обратити пажњу. Н е учинили се тако, можемо
сасвим поуздано рећи да ће се Немачка и после овог рата поново
подићи, оснажити и изазвати и трећи светски рат који ће бити и
већи и опаснији него овај. Рат he се ускоро свршити, али се победницима намеће дужност да пронађу најбоље средство како би
спречили Немачку да изазове и треће светско крвопролиће.
Г.
Отаџбина, 1. јун 1944, бр. 1.

39.
Н ЕМ А ЧК И РА ТНИ Ц Щ Ь Е В И
Налазимо се на Прагу великих догађаја, од којих с правом очекујемо да ће најзад решити судбину и будуhноет човечанства. Велика
драма ближи се свом крају. Из болов а и крви, у страшним порођајним мукама, рађа се, на рушевинама старог, један нов свет,
који више не може почивати на сили и праву јачега, већ на сазнању
да сви народи имају подједнако право на живот и слободу и да у
њиховој узајамној солидарности и сарадньи леж и основ за трајан
и благотворан мир. То сазнање je жеља милиона и милиона људских бића, која сада подносе најтеже жртве за остварење оваквог
света.
Огромна je и језива пустош коју je ова драма починила у свету.
При томе не мислимо толико на уништење материјалних добара
и тековина, мада je и ово огромно, колико на онај кобни поремећај
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у области духовной живота, на ону изопаченост и појмовима и схватањима, као и на морално срозавање у политичком и социјалном
животу поробљених народа Европе. У овоме и јесте највећа трагедија овога рата, јер ће све ове појаве, као каква опасна зараза,
унети своје отровне клице и у нови свет, покушавајући да га још
на првом кораку подрију, растроје и онеспособе за живот. Зато се
ми с револтом питамо коме je све ово требало и зашто je морао
бити нарушен мир народа, после једног теш ког рата. А душе нам
успламте праведним гньевом кад сазнамо да je највећи кривац за
ову трагедију онај исти и вечити Злодух света, стални проузроковач
немира у Европи, онај европски народ, који се вечито х в а л и т е да
je представник и носиоц гьене културе. Зашто je управо Немачка
изазвала овај рат, зашто га води и који су ььени „ратни цшъеви“,
у име којих je опустошила Европу и довела у питање њену културу?
Познато je да je националсоцијализам у Немачкој поникао као
реакција на изгубљени рат и његове последние. Одмах по свом
доласку на власт Хитлер je лако раскрстио са демократским начелима Вајмарске Немачке и отпочео са преваспитавањем немачког на
рода, не у смислу боље и тешње сарадње са другим народима, већ
у смислу буђења њ еговог ратоборног духа, у мржњи и презирању
на све оно што није немачко и у подизању култа освете на степен
националне дужности сваког Немца. Немачки народ je „Провиђењем“ одређен да предводи Европу и он, Хитлер, оствариће
вечиту тежњу германства: политичко и духовно господарење Европом и преко нье целим светом. То je био животни цшь Хитлера
и њ еговог покрета, кога je он безобзирно хтео да оствари. Мит о
„непобеђености“ немачке војске у прошлом рату, бајке о неправдама
Версаљског уговора о миру, огорчена пропаганда о „превари
извршеној над немачким народом“, - све су то била само згодна
средства да се немачки народ тргне из апатије и разочарења и у
гьему пробуди пруски милитаристички дух и да се понова загреје
за политику „реванш а“. Све je то било подређено тој политици.
Пропаганда у земљи и на страни користила je сваку прилику да
укаж е на „неправде које се чине немачком народу“ ту и тамо. У
земљи расизам je проглашен највећом догмом, а све службе и институције морале су служити само пропаганди ове идеје. Целу Немачку претворио je у огромну фабрику наоружања, у којој су ньегови радници спремали страховита срества за „освету“. Једним потезом презриво je збацио све оне међународне обавезе које су обезбеђивале светски мир. Познавајући добро неспремност у наоружању
и недостатак ратног одушевљења код Западних Демократија,
рачунајући са наодређеним па чак и непомирљивим ставом ових
према Совјетској Русији, а користећи лош е економско и социјално
стање у земљи, Хитлер je успео да немачки народ фанатизује, да
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га духовно и материјално опреми за своје планове. Он je од њега
створио послушног робота - гвоздени механизам лишен сваке ини
ц и ати ве осим војничке, свих племенитих и узвишених мисли и
осећања својствених бићу са душом и срцем. Он je у ньему угушио
мисао за слободу духа и воље као и осећај за нешто узвишеније
и лепше од паклене мржње, неразумног презирања и убилачког
нагона.
Са таквом масом снабдевеном моћним наоружањем сручио се
Х итлер на Европу, да у крви и огњу» на рушевинама н>еним, из
хаоса и нереда створи и одржи Велики Немачки Рајх, Трећи Рајх,
велику германску замисао давних предака његових: Теутона и Гота,
Фридриха Великог и Бизмарка, Виљема II и пруског милитаризма,
Све „неправде“ имале би бити исправљене, све „кривице“ покајане,
за „превару“ сви кажњени. Немачки народ биће војнички, поли
тички, привредни и духовни господар Европе, која ће у сенци овог
господарења бити срећна ако јој се пружи која мрвица са господареве трпезе. Н а челу тога народа стајаће он, Хитлер, од Провиђења изабрани вођа, коме сви Немци морају бити захвални, одани
и послушни, срећни што им je Провиђење дало таквог човека. Заиста дивна замисао, чијим би остварењем и европски народи заборавили отету им слободу, порушене градове, поубијане грађане, распарчане земље, па би и они придонели свој обол за такву Хитлерову Европу!
Ма да je Немце заиста успео да потпуно припреми за рат, по
литички и пропагандистички, Хитлер je овај рат врло лош е оправдао пред иностранством. Свечу je већ досадило да непрестано слуша
басну о вуку, коме јагњ е „мути воду“. Пошто није могао да изађе
са својим правим циљем, он je покушао да га камуфлира другим,
привидним, за који се надао да lie га иностранство са одобравањем
прихватити. Како му je кад војна ситуација дозвољавала, он je износио један циљ за другим, показујући уједно својом недоследношћу
и своју неискреност. Тако je у почетку истакао као свој први „циљ“
обезбеђење животног простора и окупљање свих Немаца у Немачки
Рајх. И у име тога цшъа Хитлер je не само „присајединио“ Судете,
Д анциг и Пољски Коридор а много раније „аншлусом“ и Аустрију
већ je раскомадао и целу Чехословачку и Польску, уништио Норвешку, Белгију и Холандију, смрвио Француску и преплавио Бал
кан. Заиста веома широке границе за животни простор једног на
рода.
Кад je увидео да овако тумачење њ еговог цшъа не наилази на
разумевање, кад je дипломатском невештином и мучким н ап адом
навукао на себе још једног противника, Совјетску Русију, Хитлер
нам износи свој други „цшь“: одбрана и спас европске цивилизације
и културе од бољшевичке најезде са Истока и плутократске најезде
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са Запада. О темпор, о морес! Човек који je варварском најездом
први подрио темеље те културе, који je безобзирно угушио слободу
и самосталност толиких и толиких европских народа, који je по
целој Европи посејао страховиту пустош и уништење, сада одједном
са бојним покличем и знаком „V“ на челу, позива те исте унесрећене народе Европе у борбу противу замишљене опасности! Н е
личи ли ово на оног лопова, који бежи од гониоца и виче: „дрште
лопова“.
Али прилике су се опет измениле. Немачка je сада на својој
сопственој кож и почела да осећа „ратне благодети“, с којима je
раније тако обилно даривала друге. Д а би из својих изнурених војника на фронтовима извукао и последгьи атом снаге и напора, Хитлер сада износи нов „цихь“: сачувати Немачку и Немце од уништења, од заслужене казне, а одбрана немачке отацбине то je последња
парола Хитлерове Немачке. Спасавати Немачку - то je очајнички
крик, који се сада разлеже с краја на крај немачког фронта; то
je стварност која избија између редова немачке пропаганде, то je
горка збшьа која се осећа у свакој речи Хитлера и његових сарадника. У залу д рајхслајтср др. Г ебелс и рајхслајтер Розенберг још
увек по који пут позивају поробљене народе у борбу за „Нову Евро
пу“ и ньену „Културу“. Али их сада друге бриге море. Треба сачува
ти голи живот, одржати се. „Миелите ли ви да ће вам Енглези
подићи порушене домове ако дођу овамо“, довикује др. Г ебелс
снужденим Берлинцима. Немци се морају борити и победита да
би обновили Немачку, сачували немачки народ, одржали слободу.
Све друго ступа у позадину, опстанак Немачке je у питању. „Наши
војници боре се за свој завичај“, признаје отворено министар др.
Гебеле. А ш еф штампе Рајха министар др. Дитрих на своје питање,
зашто се бори Немачка, још отвореније говори о моменталној
тешкој ситуацији Немачке: „Ми Немци се боримо у овом рату који
нам je наметнут за наш живот, за живот нашег народа, за живот
сваког појединца и за живот наше деце. Ми бранимо у овој борби
нашу личну слободу, нашу социјалну егзистенцију, нашу целокупну
културу и све тековине наше цивилизације. Једном речју: ми се
боримо за све оно, што човеку чини живот милим. „Треба се бранити од злочинства са Запада и са Истока, од злочинства која хоће
да нам отму слободу и да нас физички униште, да се више никада
не дигнемо“, разлаже А лф ред Розенберг. Немачка у невољи сећа
се сада те драге слободе коју je раније у својој сопственој земљи
угушила, док je у другим земљама свирепо кажњ авала и саму помисао на њу.
Са овом последњом престала je за сада еволуција „немачких
ратних циљева“: М ожда ће ратне прилике натерати Хитлера да нам
изнесе још који новији циљ. Можда ће то најзад да буде и жељ а
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за миром и одрицањем од сваке агресије, која би истовремено
значила и његов пад. Али све ово неће изменити нити демантовати
постојање оног јединог, глав ног и највећег ратног цшъа: превласт
пангерманизма или индогерманизма како га називају национал-социјалистички идеолози; политичко - привредно, војно и духовно
господарење германства над целим светом, једном речју, оснивање
светског германског царства.
Одјек слободних планина, 5. јун 1944, бр. 13.

40.
С У Д БИ Н А Н ЕМ А Ч К Е П РО П А ГА Н Д Е
Још од постанка националсоцијалистичког поретка у Немачкој,
пропаганда je била један од најмоћнијих инструмената њеног
држ авног живота. Али док je она са гледишта унутрашње политике
била целисходна и успешна, у односу према иностранству ни за
тренутак није наилазила на разумеванье и на том пољу дож ивела
je потпуни неуспех, тако да се цела њена Аусланд организација,
идеално замишљена, морала ограничити на шпијунску делатност.
Због тога се, не нашавши реалну подршку у иностранству, данас
налази усамљена у свом табору, пошто je изазвала против себе про
тест целог човечанства.
Д а ли je томе узрок груба тевтонска природа, која je нашла
одјек у њеном политичком програму или су то безобзирни освајачки
планови нацистичког вођства, да ли je то потпуна отсутност смисла
за политичке идеје савременог доба, или je то уопште судбина једног неозбиљног режима, који се појавио као блесак магнезиума и
тако исто мора исчезнути већ по природи ствари? Када се 1933.
године Хитлер дочепао власти, грозничаво се бацио на изградњу
и оспособљење Немачке за рат. Њ егов једини и прави циљ био
je створити јаку оружану силу и изазвати рат, који ће му помоћи
да оствари „велики и вечни Трећи Pajx“. У ту сврху, пропали гим
назист из Линца, А долф Хитлер, поред осталих мера организовао
je снажну пропаганду, која je била заснована на развијању ватреног
завојевачког духа, на развијању идеје о надмоћности немачког на
рода, на потцењивању и мржњи према осталим народима и прикривању правог стања ствари. Pla тај начин он je везао појаву на
цизма за „велику историску шансу Н емачке“, за победу и битку
над светом. При том je у таквој мери и на такав ф анатички начин
сугерирао идеју о лакој победи своме народу, да га je, насупрот
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томе, оставио неспремним за искушења. Зато je свет одмах у видео
да je мисија Хитлерова само покушај да се насилним путем дограби
туђих земаља, jep би само у том случају могао да остане на власти.
Н е успе ли у томе, ньегова je улога завршена и он се join пре
краја има повући. T ora je и он сам био свестан и не једанпут, лупао
je песницом у Спортској палати у Берлину: „Или ће Немачка по
бедита или мене неће бити!“ Због свега тога, нацизам je био постао
такав режим, чији организам живи, храни се и зна само за успехе
и победе. Отуда у нацистичком речнику нема речи, које би могле
објаснити данашње немачко повлачење и збивање уопште.
Нацистичка пропаганда je створила дириговано немачко мњење,
које je добило нови облик и које je могло само за извесно време
да се одржи. С једне стране, свесно и злобно се скривала истина
и од немачког народа о снази савезника, чији се политички живот
преставхьао као разривен унутрашњим политичким и економским
тешкоћама. С друге стране понављани, употребљавани и злоупотребљавани појмови и пароле нацизма, као на пр. европска заједница народа под вођством националсоциализма, улога и заслуга Немаца за европску културу у прошлости, жртве немачког народа за
њену будућност (жртве које усталом нико не тражи) итд. - све je
то постало очевидно бљутаво и лажљиво и самим Немцима. На
тај начин створен je један немогући систем, лаж и који се кад тад
мора срушити.
Ми разумемо да je националсоцијалистички систем пропаганде
већ по својој суштини могао да донесе ограничение немачког јавног
мњења, али je очевидно самим тим носио клицу своје слабости и
пораза. У место да je од њега направио једну позитив ну политичку
снагу, он га je скоро угушио. Историја, међутим, доказује да држава
не може да живи ако je лишена моралне потпоре јавног мњења
и слободно исказане воље. Нацистичко воћство то вероватно увиђа,
и сад му je постало јасно да се народу не могу више сервирати
лаж и и да се без стварног и искреног додира с народом није могла
постићи потребна политичка зрелост. Зато Хитлеров гласноговорник Г ебелс данас отворено говори о „опасности по Европу“. Н>егова штампа не крије страхоте порушених градов а, па чак отворено
наглаш ава савезничку инвазију. Сада се враћа полако стварности,
богоради и вапије пред европским народима да устану у одбрану
сопствених интереса, приказује се већи пријатељ према њима, него
што су они сами и на тај начин своди немачку пропаганду на глупост, трућање и бесмисленост.
Снаж ни савезнички ударци освестили су Немце, некада опијене
плановима о будућности и блиставим успонима. Најновији совјетски
успеси, ваздушна офанзива са Запада, систематско уништавање аеродрома, фабричких постројења, жељезничких чворова и градова,
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као и садашња офанзива у Италији, уклањају и последњу немачку
илузију. Немачки војници су данас безвољни и зачарани, а лица
оних који долазе са Источног ф ронта говоре боље него иједан Гебелсов свечани говор какве су n a m e преживели и какав je плод
националсоцијализма и његове пропаганде. Данас нацистичка про
паганда не оставља утисак на немачке војнике и они јој више не
аерују. Њ их још држ и инерција и терор, а ускоро ће неумитни
ход правде збрисати и гьих, казнити немилосрдно виновнике ове
светске драме и пожурити да преда историји ову ружну и мрачну
епизоду.
Одјек слободних планина, 5. јун 1944, бр. 13.

41.
П О С Л Е Д Њ И ДА Н И В Е Л И К Е Н ЕМ А Ч К Е
После свих тешких удараца к oje Немачка прима са свих страна,
сви су у њој данас уверени да je Немачка изгубила овај рат. Али
према ставу који су заузеле према овим догађајима, у Немачкој се
могу разликовати три групе. Прву групу сачињавају чланови националсоцијалистичке партије који имају намеру да продуже борбу
чак и после евентуалне окупације Немачке. Познат je план нациста,
који je пре неки дан саопштио један немачки новинар који je пребегао у Шведску. Он тврди да постоји план да се Хитлер са својим
најближим сарадницима и сателитима из осталих земаља Европе
повуче у Алпе у јужној Немачкој одакле he водити Партизанску
борбу против Савезника! Као с ред и шта отпора помињу се Салцбург
и Берхтесгаден, где се налази Хитлерово „Орловско гнездо“. Ово
своје склониште саградио je Хитлер још пре рата и до гьега je
немогуће пешке доћи. Оно се налази на врху једне планине а у
њ ега се улази још доле у подножју планине, када се улази у један
тунел, одакле се лифтом затим пење горе. Поред тога добро je
брањен приступ и сви прилази налазе се под ватром многих гнезда
отпора. Сазнаје се да je у крајеве око тих места у задње време
нагомилано много резерв и хране и муниције као и да je допремљена
једна радиостаница. Овакав став нациста je потпуно схватљив кад
се познаје њихов менталитет. Они се надају и чврсто су убеђени
у то да Савезници неће успети да уреде Европу и да ће доћи до
међусобних размирица и трвења која he им помоћи да опет избију
на површину. Другу групу претстављају извесни војни кругови који
увиђају да je Немачка после пет година ратовања изгубила овај
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рат пошто je сасвим исцршъена и изнурена и да према томе свака
д а л а борба je бесмислена, По њиховом мишљењу потребно je да
се војска издвоји од партије да би бар некако сачувала углед, да
се став и до знања да војска није желела лудо самоуништекье које
проповеда Хитлер захтевајући борбу до последњег метка и последњ ег даха. Ова група сматра да je болье прекинути борбу да би се
спасли и војска и народ од уништења. Каже се да je и недавно
смањени генерал-фелдмарш ал Рундштет припадао овој струји и да
je баш због тога и смешен. Значајно je да je један генерал који
се предао пре неколико дана изјавио да немачки генерали добијају
од Х итлера наредбе за немогуће задатке, као и за борбу до смрти
што води истребљењу народа jep су Савезници надмоћнији и они
ће увек ако je до тога, имати више метака и људства, ако се Немци
боре до последњег метка и последњег човека. Већ одавно немачка
потрошња муниције je већа него њена производила. Ова група je
стала на гледиште да je боље да Хитлер остане на положају врховног заповедника немачке војске jep тако сва одговорност пада на
Хитлера а генерали се спасавају тврђењем да су само извршавали
наређење. Трећу групу у Немачкој сачињава маса народа која има
ту несрећу да воли дисциплину па макар je водила у пропаст. Та
маса се слепо иокорава наређењима да оцени да ли je то корисно
или штетно по њу.
У сваком случају продужење рата за Немачку значи слом. Т е
за, коју je Гебелс поставио - борити се до смрти или бити
униш тен - сасвим je супротна од правог стања ствари. Једна je
веома значајна карактеристика за нацизам. Они су створили и
одгајили људе у уверењу да без њих свет не може да постоји.
Они су се углавном старали за лично и партиско благостањ е, и
лично усаврш авањ е, често не дајући прилике осталим способним
појединцима да дођу до могућности за истицање ако не би били
партиски истомишљеници. Заслепљеност диктатора може да иде
тако далеко да жртвује и свој народ за своје личне интересе и
погледе, али тим je сигурнија победа слободољубивих људи који
се данас боре за идеале демократије, првенствено слободу - слободу
мисли и слободу духа, победу добра над злим, победу демократије
над диктатурама.
Г л а с А вале, 15. јул 1944, бр. 3
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42.
УСТАШ Е Б Е Ж Е У К О М У Н И С ТЕ ДА БИ СЕ С П А С Л Е
О ДГО ВО РНО СТИ
Године 1941, Хрвати издадоше југословенску војску и читаве
дивизије одоше Немцима, по унапред утврђеном плану. Тој издаји
има и да заблагодари држава Хрватска за своју данашььу привремену независност.
Павелићеви Хрвати, уз подршку и помоћ Немаца као и като
личке цркве, поклаше 800.000 Срба, људи, ж ена и нејаке деце.
Пошто су сви Хрвати католици а католичка црква je била главни
коловођа на уништењу Срба, то они сви, као и њихова црква,
носе пуну одговорност пред културним човечанством, нама и
историјом за та зликовачка варварска дела. Та иста црква данас
вришти и у име Христа проклиьье оне авијатичаре који својим погодцима разруше неку базилику или неко парче опеке или кера
мике, позивајући се на хришћанске тековине цившшзације и
хришћанску уметност. Заборавила je била, изгледа, на све то па
чак и на Бога када je ћутала и постизала, преко својих свештеника
- божијих слугу, покољ, убијање и терор над православним Србима
у Хрватској и у покрајинама које су потпале под усташку власт.
Д а ово све доказујемо одвело би нас и сувише далеко али ће сутрашњица расветлити све и поставити на своје место.
Данас нам пажњу окупира нешто актуелно. Наиме Хрватско
крило избеглица бивше југословенске владе у Лондону или свесно
или се не интересује за ствари дозвољава једну пропаганду која
иде чисто на штету Срба.
Они су дозволили да их кроз лондонску радио станицу представљају спикери новинари Мира Рајковић и Грга Златопер, који
су пре рата хвалили Немце на сва уста и радили са њима. Та
два злогласна новинара - усташе, труде се да све своје земљаке
Х рвате, били они Павелићеви или Мачекови сложе у једно бреме
а то je комунистичко. Ми се питамо да ли су то директиве старијих
да би на тај начин ублажили или потпуно отклонили одговорност
својих земљака, због покоља над Србима. Пропаганда хрватска са
станице радио Лондона, преко поменутих спикера, труди се, да
Хрвате сврста у редове Партизанске народно-ослободилачке војске,
а ми добро знамо која je то војска. Знамо ми да je тешко шовинистима и клерикалцима обући се у црвено рухо, али они сматрају
да им je то j едини излаз и да ће на тај начин поставити себе у
неке редове, где ће се покрити и заташкати њихови злочини. Они
сматрају, да ће се на тај начин приказивати свету као борци, за
југословенску слободу и умирити наше живце. У том цшьу почела
je ових дана бесомучна агитација преко станице радио Л ондона у

254

корист комуниста, чије je вођство хрватско и чији кад ар попуњ авају сваким даном све виш е Х рвати. Тако радио Л ондон на
дан 14. септембра о. г. јавио je поносно да читави одреди
усташ а прелазе партизаним а у Х рватској и Д алм ацији. Ми смо
то знали и доказивали и раније, само je сада то сазнао и цео
свет. Н аш ом радио агенцијом Д ем ократска Југославија, обавестили смо о том е и А мерику, чије су пуне симпатије и разум евањ е на наш ој страни.
Овакав рад радио Лондона тумачи се великим демократским
слободама Енглеске да толерира све и свакога. То су искористили
поменути спикери да својим усташким лажима обману цео свет и
да пред њим спасу Хрвате од одговорности за убијање Срба. Они
П авелићеве Хрвате не могу приказати никако као наш е борце,
пошто су они од нас осуђени, а труде се да их негде поставе и у
том цшъу шаљу их, код комуниста да их спасу, и да продуже свој
рад на српском уништењу. Дакле опет две користи за њих, како
они мисле.
Нама и целом свету познато je да су Усташе 1941. године, под
заштитом Немаца, побили близу милион Срба, Ти исти крвопилци
наши данас траж е и налазс подршку код комуниста, како б и и
даље продужили убијање Срба само сада за рачун црвене интер
национале а пре су то радили за рачун цркве. Они су цео хрват
ски народ 1941. године довели у одговорност па сматрају да ће
га на овај начин најбоље и најпре лиш ити одговорности а продужити стари посао. Рачуница заиста добра ако ми не побркамо
рачуне.
Ми признајемо да има добар број Хрвата са којима ми хоћемо
и ради историске будуће задаће и нужности, морамо разговарати
и радити. Ти исти поштени морали су својевремено осудити рад
Павелићевих Усташа. Данас je ред да докажу свој алиби зашто то
нису учинили. То није узимање њих на одговор од наше стране,
већ добронамерност да се једном на здравој основи реше и пречисте
питања учествовања у заједничкој држави. Ако они нису вољни
на ту солуцију онда нека се сврстају сви под црвени Титов барјак
да бар знамо са чим имамо рачунати. То многи њихови зликовци
свакога дана чине, пошто знају да je Тито Јосип Броз Фрањин Хрват
и да he их спасити заслужене казне ако се подчине комунистичкој
идеји.
Ми рачунамо на једно, а то je наша снага и наша одлучна
реш еност да у будуће пречистимо све рачуне који су ишли на нашу
штету. Баш данаш њи став Хрвата Павелићевих нама иде у прилог
пошто нас чини све више компактним, а када то постигаемо са
свим, бићемо они Срби из године 1912-1918, и збрисаћемо под ноге

255

све наш е непријатеље само сада им ам о горко искуство које неће
трпети никаква праштања као 1918. године,
Овим опомињемо све оно што je југословенски оријентисано
да поведе добро рачуна шта ради, пошто ћемо ми опет бити и
остати кичма Балкана и Јуж них Словена, као најнесебичнији,
најпожртвованији и најконструктивнији државотворни елеменат.
Наша политика никада није била ситна и шовинистичка већ ш иро
ка и са будућношћу везана, зато je и наше право на главни удео
у изградньи и организован^ Балкана највеће.
Краљев iapducüi, 15. новембар 1943, бр. 2.

43.
ЈЕД А Н ЈЕЗИ В И Д О КУ М ЕН А Т О Д И ВЉ А Ш ТВУ
П А В Е Л И Ћ Е В И Х УСТАШ А
Нули смо већ много језивих прича о масакрирању српског
народа у Хрватској од стране усташких банди. Знамо и о логорима у Јасеновцу и другим местима у којима су усташ ки зликовци
у вршегьу злочина превазишли и на језивије типове у људском
роду до сада забележених крволока. Приче о убијању болесних
затвореника дрвеним маљем у главу, уж арена пећ за спаљивањ е
живих Срба, собе у којима су затварани Срби да помру без воде
и хране, канибалско гуљење кож е са леђа, касапљење живих људи, закопавањ е живих у заједничке гробнице и стотине других
видова умирањ а и злостављања невиних Срба - све су то ж алосни
документи о некаквим особинама оних чудовишта у льудском обли
ку, помоћу којих je Павелић са благословом „усрећитеља“ Европе,
А долф а Хитлера, основао своју оперетну, усташку хрватску
државу...
Ових дана имали смо прилике да се упознамо са још једним
од жалосних докумената усташких дивльаштва. На једној од станица
срели смо транспорт тридесетеро избегле деце из Босне, чији
мученички ликови причају речитије од свега до које je мере бес
усташа испољен над намученим српским народом у Босни. Пре
више месеци та несрећна деца, без родитеља и иког свога разбегла
су се из својих домова пред помахниталом руљом усташа, који су
почели да пале њихова села и кољу од реда све што се српским
именом зове. Уз врисак од кога су проплакале и босанске горе,
деца су бежала без цшъа, ка дубодолинама и пећинама, вођена само
инстинктом да спасу животе. Мали бегунци су лили вреле сузе по
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каменитим стазама босанских врлети, а њихови дозиви мајки и
очева одјекивали су беспомоћно кроз босанске дубодолине. Бежећи
од смрти - деца су се склањала у пећине и ту остајала. П о двоје,
троје у једној пећини, гола, боса и гладна, сва деца су у својим
негостопримљивим и студеним склоништима остајала са пригушеним јецањем, не смејући да се врате својим домовима у којима
су усташе приређивале своје крваве пирове. Групу деце коју смо
срели прикупиле су жене, које су такође, бежећи испред крвавих
усташких кама, потражиле уточишта по овим пећинама. Разуме се,
нико не може знати колико je још те босанске деце остало да
помре по каменитим и мемљивим шпшъама до којих од одраслих
нико није допро.
Са прикупљеном децом жене су кренуле у правцу Србије. Козје
путање преко босанских литица и дубодолина остале су за гьима
попрскане крвљу из разранављених ногу ових прогнаних малишана,
којима je зла судбина доделила да се пре времена упознају са крволочношћу најнаказнијих изрода људског рода - Паведићевих
усташа.
И ма међу том децом дечака и девојчица од по једва 2-3 године
старости, која на својим нејаким удовима и плећима носе језиве
трагове усташког дш ш аш тва. Мала ћерчица Симе Марковића, кога
су такође усташе убили, има пребијену кичму. Усташи су je тукли
кундацима и она сада претставља малог, грбавог богаља, који ће
речитије од свега служите као доказ до к oje мере изроди льудског
рода могу подивљати, Сва друга деца носе, такође, модрице и ране
по телима, јер међу њима нема готово ни једног, па чак ни од
оних двогодишњих на које није пао бар по један ударац усташког
кундака или камције.
Прихваћена од припадника југословенске војске у Отацбини,
ова српска деца су збринута и спасена. Упућена су у сиротиште у
Неготину, где ће дочекати крај рата. Ко жели да чује приче о језивој
судбини ових малишана може их тамо посетити. Од њих ће чути
најубедљивије исказе о бесу усташке рул>е, jep ови мал и мученици,
и ако неки од њих једва тек умеју говорите - знају да испричају
многе језиве историје страдања српских породица под усташком
страховладом у Босни.
Одјек слободних планина, 1. јун 1944, бр. 15.
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44.
СВЕТО САВСКИ П У Т М И Л А Н А Ђ. Н Е Д И Ћ А И Њ Е Г О В Е
ВЛАДЕ СПАСА!
Кад се један народ нађе на ивици пропасти, било због сукоба
са другим народима, било због унутрашњег растројства, па се нађе
у његовим недрима један велики човек, који га од пропасти спасе,
онда га захвалан народ крсти „оцем отацбине“ . Такав je био код
Јелена Периклес, а у новије доба 1918. г. код Француза Клемансо,
који je назван „оцем победе“. Српски народ сем Карађорђа није
имао свог „оца отацбине“ !
Српски народ није назвао „оцем отацбине“ ни Гараш анина, ни
Ристића, ни Пашића па чак ни највеће владаоце обновљене Србије,
а данас међутим мал и људи једног плеснивог доба, иазивају германског слугу под окупацијом „оцем српскога народа“ и „спасиоцем
Србије“ ! Јадан je то народ, који мора туђинског слугу, да диж е на
степен оца народног и спасиоца државног! Јадна je то држава, која
се у ропству рађа и јадна je то отацбина у којој се живи у сенци
германскога мача. Јадна je то слобода коју доноси собом војска
највсћсг тиранина за којег историја зна. Срећа je за српски народ
што он нема ништа заједничког ни са „оцем српског народа“ М и
ланом Недићем, ни са његовом „државом“. Српски народ лик своје
отацбине и државе носи дубоко закопан у своме срцу, а своју снагу
и војну силу гледа у борцима Д раж е Михајловића у слободним
српским планинама. Међутим мал и људи који се налазе око „оца
и спасиоца српскога народа“ М илана Ђ. Недића траж е звучне речи,
да њима покрију своје издајство и страх. Њ ихов пут није српски
пут... Српски пут je већ кроз историју освештани пут, пут опреде
ленна за небеско царство, пут који води кроз крв и сузе, а не лак
пут ропства и вазалства...
Богохулно позивају орлове слободних планина, да се врате на
„светосавски пут“ којим они тобож е иду, а ми их питамо: да ли
je Св. Сава најбоље синове свога народа предавао српским душманима да их ови у масама убијају као што то чини М илан Недић
и његова „влада спаса“. Ми их питамо да ли je Свети Сава српским
душманима предавао омладину свога рода, да ова робовским радом
по рудницима припрема убојиа оруђа за ратну машину српских непријатеља као што то чини Милан Недић и његова „влада спаса“.....
Ми их питамо да ли je Св. Сава мирно посматрао како српски
крвници убијају на хшьаде и десетине хиљада српске ш колске ом
ладине, као што то мирно гледа Милан Недић и њ егова „влада
спаса“.... Ми их питамо да ли je Св. Сава отимао од свога рођенога
народа жито, стоку и друге намирнице и предавао их српским непријатељима као што то чини Милан Недић и ньегова влада спаса....
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И то зар ови мали људи називају Светосавским путем?! И зар
на овај пут они позивају орлове слободних планина?! Свети Сава
се обесмртио у српском народу што je створио самосталну народну
цркву, одвојивши je од цариградске патријаршије и тако у слободној
и самосталној српској држави ударно темеље слободној и независној цркви.... Милан Недић и његови .сарадници обесмртиће се у
српском народу као људи који су позвали и онај мали број Срба
слободног духа, који се одметнуше у шуме, да пьиле у понижавајућем ропству заједно са њима. ... и тако да сахране и ово мало
што je остало светле традиције и устаничког духа.
Излажући нам опасности од комунистичке најезде М илан Недић
и његови сарадници, стављају нас националисте из слободних пла
нина пред дилему: или ћемо са комунистима или с њима?!... као
да трећега пута нема! А ми одговарамо: ни са комунистима, ни
са Недићем! Борићемо се до коначне победе и против германских
завојевача и противу њихових слугу и противу партизана, а за наш
српски пут. ... Наш идеал je Слободан народ у слободној држави,
са народном владавином. ...
У издајству према свом властитом народу није нико тако далеко
отишао као Милан Недић и његова влада спаса!! Они тврде да je
Д раж а Михајловић крио што су Немци и њихови савезници побили
милион и по Срба! Каква морална беда влада у душама ових људи,
кад су према свом властитом народу заузели овакав став! Дакле
нису криви Немци, нису криви Мађари, нису криви Бугари, нису
криви Хрвати и Арнаути... Нису криве убице к oje су ова грозна
убиства вршила. ... Само je крив Д раж а Михајловић!?? Веће издаје
према српству није учинио ни Вук Бранковић! Тако ће заслугом
„оца српског народа“ и „спасиоца Србије“ Милана Недића и његове
„владе народног спаса“ Немци, Хрвати, Мађари, Бугари и Арнаути
имати баш са српске стране потпун доказ и сведочанство, да су
Срби сами криви за своју погибију. ... Они који оваква сведочанства
пружају српским душманима, дубоко су огрезли у издајству и
злочинима... Н е знамо шта je теже, или ова издаја, или ььихово
бацање блатом на војнике Д раж е Михајловића. Но наруцбини Н е
мана, Милан Ђ. Недић ж ел и: 1. да нам у народу убије углед и
зато наводи да смо својим зулумима горим од турских дојадили
целом народу; 2. истине да силимо сељаке да нам пеку јагњ ад и
прасад; 3. наводи да вршимо силовања беспомоћних женскињ а!?,
а ми питам о наш ег клеветника да ли би једна велика армија под
окупациом могла опстати кад би против себе имала цео народ? Да
ли би наши редови били тако чврсти, када би у српском народу
било незадовољства са нама!?
Но наруцбини Немаца претставници „владе спаса“ питају нас
што одузимамо жито, кожу, одело и стоку од народа? Заиста што
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то све одузимамо кад свега тога требају гьихови господари Немци?!
Заборављате Несрби да народ да je црно испод нокта својој деци
у слободним планинама из најплеменитијих побуда; даје борцима
за слободу због сутрашњице; даје, jep га на то гони крв и светла
у станичка традиција. ... Оно што изазива највеће гађење, то je апел
на нашу златну омладину да се угледа на „оца српског народа“ и
„спасиоца Србије“ у своме родољубљу, а поред њ ега и на своје
претке. Као да претци те омладине имају што заједничког са жалосним „оцем српског народа“ Миланом Ђ. Недићем! Претци наше
златне омладине тукли су Швабу у главу као змију где год су га
нашли, а војни спасилац српскога народа М илан Ђ. Недић љуби
скут Хитлеровом каплару и подофициру!
Милан Недић и његова влада спаса боре се заједно са Немцима
за Нову Европу, за немачку победу, за место под сунцем, к oje им
Немци одреде и одрежу, хвале и бране ропство, а као злочин анатемишу нашу борбу и тежњу једног витешког народа за слободом.
Најбедније je у свему овом ружном послу што они све то чине,
не из уверења, већ из страха или што je још горе из интереса.
Култ робовања дижу до највеће мере, а носиоца тога култа Недића у звезде кују. За њега кажу да je узео свој крст и пошао
испред народа, а његов крст нису видели Срби приликом масовног
убијања десетине хильада српске школске омладине у Крагујевцу,
радне омладине у Кршъеву и народа у Чачку и другим местима,
која су убијања извршили над српским народом Недићеви герман
ски господари. Тада je Недић чучао у Београду и чувао свој сенилни
старачки живот.
Д а би оправдао злочине својих Немачких господара и своје, а
по немачком наређењу, Милан Ђ. Недић he ускоро сазвати претставнике из сваког среза да аминују његов досадашњи рад на „спасавању“ и да одобре његов „светосавски пут“. Ради тога су му Нем
ци и уступили зграду парламента. Недића и ове „претставнике“ на
родна ће олуја ускоро развејати на све стране. Ускоро ће нестати
из Србије и његових немачких господара.
Недићу, влади спаса, великим и малим слугама немачких го
сподара из слободних српских планина поручујемо:
Кад већ робовски служите зашто се бацате блатом на оне који
ће сутра бити понос доцнијим поколењима и због чије he борбе
наш а несретна отацбина бити призната као равноправан члан у
друштву наших великих савезника, на међународном суду, после
слома ваших господара, и где he бити оцењене наше заслуге и
признате наш е националне тежње.
Кад вeh робујете онда то отворено реците и сматрајте то општом
националном несрећом, а немојте од ропства стварати култ! Немојте
робовским духом запајати нашу омладину!
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Немојте спомиљати Светог Саву и његов блистави пут и тако
скрнавити највиши духов ни домет који je српски народ у свом успону достигао!
Немојте позивати наше борце који живе у сунчаним висинама
слободних српских планина, да напусте своју витешку и ослободилачку борбу и да с вам а гњиле у блату и проводе плесив и бедан
живот под германском чизмом.
Робујте, али не трујте оно што je здраво.... и не прљајте!
Одјек слободних планина, 10. фебруар 1944, бр. 7.

45.
„ОТАЦ С РБИ ЈЕ “ КАО Б Л У Д Н И С И Н
У очи трогодишњице 27. марта, одржао je говор преко београдског радиа српском народу његов блудни син г. Милан Недић.
И ако блудни син, господин Недић je ипак Србин и његов говор
није могао бити другачији него српски. Њ егова једина мана je та
што у основи није добро поставлен, односно, са неисправне тачке
посматран цео проблем окупљања Срба. Иначе, без тих мана проистеклих услед неисправног посматраньа предмета, говор би добрим
делом могао да потпише сваки честит Србин, jep у ньему има поред
свега оних и истинитих чињеница, само г. Недић изводи погрешне
закључке. М ожда то и није кривица г. Недића, већ више оних у
чије име он ради, у чије име говори, чије мрско лице пред народом
покушава да сакрије већ три године својим некадашњим ауторитетом.
Господин Недић у самом почетку свога говора потсећа слушаоце на 27. март 1941. год. нижући уз њега тужне, несрећне и крваве
епитете. И згледа да се не сећа, или да му се помутило памћење
услед ратних невоља, како je тај страшни дан у ствари изгледао
у читавој Југославији. Н ека нам одговори г. Недић да ли je икада
био сведок и очевидац већег, спонтанијег и општијег народног
празника, од оног 27. марта 1941. године?
Г осподин Недић тврди да je г. Симовић својим пучем упропастио Југославију за десет дана. Међутим, то je неизводљиво. Јака
и сређена држ ава не може се упропастити за десет дана од стране
једног човека. А Југославија то свакако није била, jep je њено проп а д аа е почело давно и давно раније и трајало je пуних двадесет
година. Рат априла 1941. године само je спољна манифестација тог
унутрашњег распада, а кривац за то не може бити само један једини
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човек, већ читав а легија оних који су je водили за ових двадесет
година, међу које спада и г. Недић, као и његови сарадници,
Г. Недић из основе греши у своме говору што пуч од 27. марта
везује само за г. Симовића, хотећи да ньеговом проблематичном
личиошћу, сада компромитованом и од свих одбаченом, ослаби и
умањи значај 27, марта. Какав je г. Симовић то je он својим доцнијим поступцима показао, али везивати цео пуч само за њега, jep
je био вођа једне од безброј организација, створених за обарање
владе која je потписала пакт, неодговорно je. Везивати један преврат, који се десио вољом и жељом читавог народа, само за личност
која je прва повела његово извођење, у најмању руку je самовольно.
Најзад, може г. Симовић бити овакав или онакав, може имати ове
или оне задње намере, ако их има, може бити тајни експонент
ове или оне стране силе, може га у остварегьу њ егове замисли
помагати ова или она илегална организација, он није двадесетседмим мартом урадио ништа што се коси са народном вољом и чему
би се народ успротивио. Самим тим он je у том погледу чист, ако
се и може народно дело приписати било њему као личности, било
његовим помагачима као групи људи. А само то, ако су га помагали
и они који вечито раде супротно народним тежњама, показује ко
лико je била јединствена жел>а за превратом.
Г. Недић каж е да je г. Симовић све то урадио не мислећи на
последице. Међутим ни један ј един и човек у Југославији није постојао коме нису биле јасне последице овога чина, па ипак народ
се није побунио против тога, Ако г. Недић и даље мисли да je
27. март погрешка онда му остављамо да размисли да ли je погреш ка само пучиста?
Изгледа да г. Недићу није довољно јасно, да историја, традиција
и прошлост једног народа условљавају и одређују његову будућност,
када тврди да се радило не мислећи на последице, да Срби нису
имали шта да добију а све да изгубе, и кад се пита: зар смо морали
сами, голи, без обавеза ући у рат против моћне Немачке. Њ ему
није јасно да дела предака обавезују и предодређују поступке подмлатка. Зар он верује да синови оних који нису хтели да трпе турско
ропство могу сада да погну главу пред пруском чизмом?
Ш то се тиче неутралности, на коју се г. Недић позива, данас
je бар свакоме јасно како би то изгледало, а ми остављамо г. Недићу
да замисли стање у држави где се народ осећа обешчашћеним, пониженим и незадовољним, где се народ буни, где избија грађански
рат и где долази „пријатељска сила“ у помоћ да je окупира. А када
доцније узима за пример Ту реку, онда г. Недић само мало греши,
толико колико износи растојање од положаја Југославије са њеним
суседима, до Мале Азије. Затим г, Недић, намерно или случајно,
заборавља да je Турска пресечна тачка различитих интереса великих
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сила. П а чак и да се претпостави да je тако, као што господин
Недић хоће да претстави, проблематично je да није само развој догађаја спасао Турску немачког напада.
Позивајући се на то, да je народ показао за време рата да неће
да се бори за туђе, енглеске интересе, г. Недић мисли вероватно
на своје поступке за време операција, намерно избегавајући да помене остале узроке издају, усташе, комунисте, петоколонаше и остале шпијуне и плаћенике, незадовољнике и сепаратисте. Њ е га сем
тога опет издаје памћење, jep не може да се сети какво je распо
л о ж е н а владало у војсци пред рат, и са каквим je расположением
она отишла у рат, чији je први део овако несрећно завршен без
њ ене кривице.
Оно што нам je Немачка, по речима г. Недића обећала за прилазак Тројном пакту, ми као частан и јуначи народ, који то уме
да цени и код других, никад не бисмо могли да примимо. Што се
тичи наше судбине у том случају, указујемо г. Недићу на суседну
Мађарску, Бугарску и Румунију. Недавно, пропашћу Италије Немци
су признали да су Југославију напали само да би помогли незајаж љ иве теж њ е Италије. То поводом тврђења г. Недића да je ин
терес Немачке миран Балкан. Шта да се помисли о народу који
без икаквих разлога по сопственом признању, напада невйне људе
само из злочиначких нагона, који овако мисли о свом највећем савезнику кога je и к ада имао? Ми питамо г. Недића, по чијим je
речима г. Симовић довео у Југославију немачку војску, једног од
пет непријатеља, какав пријатељ (његово тврђење) може бити такав
народ побеђеном непријатељу? Ако г. Недић има жељу да в иди
какво мишљење има „пријатељски немачки народ“ о српском на
роду, ми га упућујемо да прочита шта пишу Немци у својим и страним листовима, па ће сазнати: да je Тито вођа српских бандита.
Самим тим je јасно какву би бедну улогу играли, да смо продужили
да корачамо путем 25 марта, и ако г. Недић ж ели да нам претстави
супротно.
Што се тиче размишљања г. Недића о Енглезима и о нашим
и њиховим интересима, нећемо ништа да му одговарамо, већ ћемо
то оставити догађајима и историји, да се в иди ко je у праву а ко
не. Само би смо ж елели да нам г. Недић наведе макар једну малу
земљу, која би могла да спроведе своје тежњ е без помоћи и наслои а
на велику силу. Ако би хтео г. Недић да нам одговори за чије
интересе он ради, кад њему даје власт не Краль, не народ, већ за
поведник за Југоисток, кад његове оружане одреде одевају, снабдевају и наоружавају Немци? За кога и против кога? Американци
и Енглези су још далеко, а Руса, сем у немачкој војсци, нема. Али
ту je јадни голи српски народ, кога треба по немачком ћефу, ради
заштите великонемачких интереса на Балкану, да убијају без ми
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л ости његови рођени синови. И чију вољу онда спроводи г. Недић?
Краљеву, народну или немачку? И за чије добро и корист он ради
према томе, народну или немачко?
Г. Недић помиње буну 1941. године и известан савез национа
листа и партизана по наговору Енглеза. Ми га на то потсећамо
на безбројне доказе познате свима, па и њему, који јасно осветљавају чије je дело побуна 1941. год. А затим му указујемо на трогодишњу бескомпромисну борбу противу партизана поводом ньегових речи о неком савезу. У осталом, г. Недићу je јасно да je српски
народ спасла и спасава Партизанске опасности само југословенска
војска у отацбини. Jep он добро зна и зашто су Немци и Љ отић
изнеш е већ неколико пута ону огавну лаж о примирју и споразуму
Д раж е Михаиловића и њих. Г. Недић може тако нешто да каж е
онима који седе под немачком заштитом у градовима, и незнајући
право стање ствари читају у новинама како се стражари и добро
в о л е н храбро боре противу партизана. Али народ, народ који je
ту, који je у осталом сам југословенска војска у отацбини, крсти
се кад прочита или чује тако нешто, јер гледа својим очима те
исте људе километрима позади линија, на којима се већ пуне три
године води најкрвавија борба до истребљења између партизана и
српског народа. Због наше борбе називају нас националним четницима, и покушавају да нас компромитују, пишући о нама и нашим
борбама по прљавим ступцима „Новог Времена“ и „Обнове“.
У свом питању: зашто Енглези помажу Тита кад je он и њихов
непријатељ, може г. Недић сам да нађе и одговор и решење целе
енглеске политике.
Слажемо се, потпуно се слажемо са г. Недићем да je дванаести
час да се манемо свега личног. Али питање je само ко: ми или
они поред њега? Ми, који смо оставили све што једна личност
може да захтева у амбицији и удобности, и заменили извесношћу
да у младим годинама будемо лешеви пали за друге, или они који
данас спроводе своје политичке смицалице, хотећи да наметну на
роду режим који он неће, макар довели и самог ђавола да окупира
Србију. Ми, који презиремо и смрт да не би били робови, или они
који тргују народним животима и крвљу, који издају светиње за
које су се њихови очеви мучили и борили, који народном несрећом
хоће да се богате издајући своју, браћу. Н ека погледа г. Недић
око себе, па ће видети да ли су они око њега, да ли његова привидна власт не почива на њима. А ми му тврдимо да таквих нема
око нас, а ако je по који некад и био, а хоћемо да га убедимо и
у то, да их неће бити ни тамо где су сада, када ми дођемо донде.
Д ок смо такве стављали под слово „3“, које г. Недићу не да мира,
док смо их требили по читавој Србији, г. Недић je кукао да падају
српске главе, и тада су нас називали шумским одметницима, уместо
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да нам буде захвалан што једном за свагда чистимо земљу од гадов а,
који су je упропастили и који je упропашћавају, а који морају и
њему самом да буду одвратни, ако сме да буде искрен.
Као доказ за све то нека послужи исти тај Конгрес у селу Ба,
који осуђује г. Недић у своме говору. Н икада до сада није јасније
и поштеније проглашено јединство народних тежњ и, када су се
све странке пред народним преставницима одрекле баш оних
личних, партиских момената, које вам г. Недић пребацује, сливајући
све у једно, у Народни Равногорски Покрет. Не би смо се сложили
са г. Недићем да не треба већ данас стварати планове за будућност.
Нама се чини да добар домаћин мора увек унапред да размисли,
да га не би нешто изненадило што није предвидео, и да би знао
шта му je потребно да још уради. Jep ми се не боримо само за
слободу. За нас je слобода предуслов могућности нове државе, на
ционалне и социјалне правде. Да je човек поштен и да зна шта
хоће, и да хоће као што треба и њему и заједници, није довольно
да он то сам зна и чува за себе, већ мора и другима објавити, да
би и они, који га нису довољно упознали, могли да увиде, да он
ж ели да спроведе и оствари тежгье које су поштене и корисне, и
за заједницу и за сваког појединца.
Када г. Недић каж е да нас очекује у најбољем случају Југославија оваква каква je била, онда он заборавља да се прошлост више
никада не враћа. Југославија, ратовала или не, не може више бити
онаква као што je била. То би требало да му буде јасно, нарочито
после Светосавског Конгреса, који je обележио нови пут Југославије, а ми смо јемци зато да се оружје неће оставити све дотле,
док решења Конгреса и правда за коју се боримо не буду остварени.
Што се тиче тврђења г. Недића, да je Краљ Петар II енглески
заробльеник, оно je толико апсурдно да на то нећемо одговарати.
Али ми питамо г. Недића шта би Он био и каква би Њ егова суд
бина била да je остао овде?
Потпуно се слажемо са г. Недићем, да je српски народ за Краља
и монархију, да неће да ступа ни силом у народно-ослободилачку
војску, пошто се свакога дана уверавамо у све то. Самим тим je
немогуће његово тврђење да може rio енглеској жељи да дође овде
икада до гласања: за или против монархије.
Слажемо се с тим да je Тито наш највећи крвник, а комунизам
наш највећи непријатељ, што смо небројено пута доказали својом
борбом.
Слажемо се да je непријатељ онај ко нас дели на ф ракције и
ко нас раздваја, а као доказ нека послужи наша борба против њега-окупатора, који нас je не само поробио, већ и на хиљаду начина
покушава да нас поцепа. Ако je г. Недић на њега мислио, онда
би се и ту сложили.
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Слажемо се да настају отсудни тренутци и да je сада више него
икада потребна потпуна слога, jep слога највећег дела, већине
наш ег народа и тако je остварена у организации Д раж е Михајловића, ради последњег прегнућа пред победом која већ куца на врата.
Слажемо се да српске главе треба да се очувају. То доказујемо
сваког дана бранећи народ од окупатора и његових слугу, да га
не води као недостојну стоку пред митральез. Само се не би
сложили, нека нам г. Недић то опрости, да ће рат још дуго трајати.
Jep ми не верујемо у немачку снагу, као ни у њен „европски бедем“.
Слажемо се да je у потпуном уједињавању свих Срба кьихов
спас, да нема двојбе: пропаст или спас. И ми поручујемо: да je дошао
тренутак да се сви Срби уједине, само не зато да не дочекају поново
27. март, већ да би дочекали већи, светлији и жељенији 27. март
- дан слободе.
Ми смо свакако последњи који желимо братоубилачку борбу,
али то не значи да хоћемо и да смемо да допустимо, да и далье
некаж њ ено живе и делају разни издајници и плаћеници. Ми нисмо
звали Љ отићевце да нас муче, убијају и масакрирају, нити смо их
терали да укорењују силом нацизам у демократски народ, нити смо
их плаћали да облаче немачку униформу и наоружавали да пљачкају
и убијају голоруки народ. И ми опомињемо г. Недића да причува
себе, а ми ћемо народ, од њих.
Г. Недић je углавном лепо, српски говорио и ми се у многоме
слажемо с њим, али не може се српски народ позивати на окуп
под заштитом немачке окупаторске војске, када се добро зна због
чега и на који начин je она дошла, како се понашала и какво je
мишљење српског народа о њој. Господин Недић не може бити
та личност која може да окупи цео српски народ, па и нас да при
вел е себи, када je исполинска борба југословенског народа већ избацила свога вођу, око кога се окугша народ у отацбини, када између народа и нас с једне и њега с друге стране леж е побијени
најбољи српски синови од стране љотићеваца, којима je он непо
требно каљао свoje име, када између нас леж е небројени гробови
жртава са Јајинца, Крагујевца и Краљева, и других места попаљених
и разрушених за време његове управе.
У томе je основна погрешка г. Недића, који не в иди или неће
да види, и ако претпостављамо да му je познато, право стање ствари.
Њ егова je највећа заблуда та што, говори о народу а седи у Београду, док нама који с њим делимо добро и зло оспорава да претстављамо његово право расположение. Њ ему je недостајао осећај,
ако већ неразумно гледање, да пред в иди још 1941. године развој
догађаја. Jep он би требао да зна, да Немци, ако су мекши, нису
то зато што су стекли боље мишљење о српском народу, већ зато
што неповратно губе.
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Ми нећемо да претпоставимо, да се г. Недић прихватио претседништва владе из личних разлога, и зато сматрамо да je највећа
трагедија његова у томе, што су други били гори од њега, што су
други злочиначки радили према своме народу али се крили иза
њега, везали своје прљавштине за његово име. И данас то раздваја
њ ега од нас. Само што то он, ако je честит и поштен, ако je прави
Србин, није смео дозволити.
У библиској прича о блудноме сину, блудни се син враћа као
покајник и њему бива опроштено. Блудни син, који je отпао од
породице, увидео je да само у заједници с њом значи нешто, да
га његови осећаји и његови интереси везују за њу. Али он се није
могао вратити као греш ник и само се речима покајати. Он je показао својим делима да се каје и да je достојан да буде примљен
натраг, jep je у суштини увек остао поштен. Тако je са сваким
блудним сином. Према греху потребно je и дело искупљења. Велики
грех тражи и велико дело и велику љубав и велику храброст. А
опроштај долази сам.
М. Н.
Поморавље, 1 . а п р и л 1 9 4 4 , б р . 2.

46.
НАШ ОДГО ВО Р Г О С П О Д И Н У КРАКОВУ У РЕ Д Н И К У
„НОВОГ ВРЕМ ЕНА“
Пошто нам не стоји на располож ен^ радио станица Београд,
као вама г. Кракове, ипак ћемо покушати на овај начин да вам
одговоримо и радоваћемо се ако вам опет дође овај број „Гардиста“
у руке, те да цитирате, лепо вас молимо, преко радио Београда
или „Новог Времена“ следеће:
Ако вас интересује чији сте издајници и према коме, ево вам
одговора: „Српски сте издајници: Издајници сте према Отацбини
и према Кральу, зато што служите окупатора и са њим сарађујете“.
Ето вам одговора на ваше питање чији сте и према коме сте издајници. У верени смо г. Кракове, да сте ви то знали и раније а
уверени смо да ви то и данас добро знате само покушавате да нас
блеф ирате незнанием, али не пали то ни код кога а нарочито код
нас.
Што се тиче поданства оних у Енглеској, они су привремени
поданици Велике Британије, зато што им je држ ава окупирана.
Сретни су што нису поданици Трећега Рајха као ви г. Кракове.
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У верени смо да, баш на вашим исправама пише, да сте немачки
поданик, пошто често шврлжате до Беча и Берлина а опростите,
знамо ми да ви имате више разних исправа код себе, па вероватно
и неку ф алсиф иковану да сте Србин.
Творци пуча, како их ви називате, кажу да сте се обратили на
погрешну адресу, када их питате зашто нисте поданици Југославије.
Они вам поручују да питате: Немце, Усташе и комунисте па ће
вам они дати објашњење. А кажу да питате самога себе и себи
сличне.
Слажемо се г. Кракове, да Српском народу није стало до Енглеских империјалистичких интереса. Енглеска има огромно цар
ство на које империјалистички прижељкују они којима ви данас
служите. Али je српском народу стало до слободе а он зна да ће
му слободу донети савезничке демократије са којима се он заједно
бори противу Немаца. Јесте ли видели колико смо објективни, када
се слажемо, и ако сте ви у питању г. Кракове.
Што се тиче напада на „Ново Време“ у емисијама од 20. и 21.
новембра ове године, ми верујемо да ће вам се, т. ј. „Новом Бре
мену“, пошто сте ви и оно једно исто, како рекосте и сами, извинити Енглези због тога. Збшьа су неучтиви када нападају један
лист и његова уредника, који je објективан и не пише ни под чијом
контролом већ само оно што хоће и осећа, а називају себе демократима. Изгледа да су необавештени а ви им реците да се Немци
не налазе у Београду.
И звините г. Кракове, али ми не знамо ко вам je дао легитимацију да одговорите у име српског народа, како каж ете, сигурно
Немци, пошто они дају легитимације данас у Београду.
Бог са вама г. Кракове, зашто се правдате да нисте опортуниста
када ми сви знамо да нисте то никада били. Знамо ми ваш рад,
ваше писање, ваше учешће у политици и сарадњу са свима режимима пре рата. Нисте ви то чинили из опортунизма већ из ваших
уверења а ми знамо да нисте опортуниста.
Знамо да сте били у прошлом рату. Био je и Недић, Јосиф Костић, Ђура Докић, Нанта Драшкић и још неколико људи „славних“
и познатих по припадништву „једној руци“, која je била јако ф аворизована, као и ви г. Кракове, који никада нисте били опорту
ниста.
Гле! како ви лепо служите српском народу, у окупирној земљи,
како кажете. Чиме му то служите, на ком се то фронту налазите
и шта сте то изабрали, ако смемо знати? Сигурно на немачком
фронту у борби за „Нову Европу“. Извините што сами одговарамо.
Покушајте да нас уверите у супротно.
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Ви кажете да се ничега не плашите и да вам je живот вечита
опасност, али не користи вам и када би придавали пажњу претньама,
пошто ће вас снаћи оно што треба и ту нема погодбе.
Што се тиче зоологије и познавања змија које штрцају отров,
како ви то кажете, изјављујемо да, ма колико лутали по тој грани
науке не можемо да нађемо врсту гмизаваца, полипа, октопода или
сличну животињску фелу у коју би могли вас и сличне да убројимо.
Чуди нас зашто правите статистику жртава у шумским ф р о н 
тов им а када не припадате ни једном од вьих, те, као такав, не познајете ствари. Вероватно намигујете на један ф ронт и то знамо на
који. Али узалуд не примамо вас ни да нам опанке водате. Боље
би било да нам дадете статистику жртава побијених од стране Н е
маца у Србији. Баш ових дана ми тај гломазни материјал сређујемо
и устројавамо досијеа за сваки, од ваших 12 округа, и то по селима,
варошицама и градовима све до престонице. Учинили би нам ве
лику услугу када би нас помогли у том послу, пошто располажете
немачким досијеима и можете несметано да их прегледате у својству немачког агента.
Што се тиче доказа, ваши су бедни и штури. Ми располажемо
са стотинама хиљада крвавих доказа противу вас, ваше га друштва
и ваших даналп-ьих господара. Овде нећемо цитирати ни један зато,
што за ту сврху треба, књ ига већа од „Вукових дјела“ а ми овде
немамо простора. Нећемо то да радимо и ради тога што се
плашимо, да ћемо вас, као српског патриоту, разнеж ите да се за
плачете. Сазнаћете ви све једнога дана, када вас и ваше господаре
будемо узели на суђење. Онда ћете се онесвестити на оптуженичкој
клупи, од дугог слушања читања имена побијених људи, ж ена и
деце српске, од стране Немаца, којима ви данас служите. Ако вас
то косне те умрете на дотичној клупи, вероваћемо да сте се, у по
следнем часу, покајали за ваше грехе. Ако пак, суђење се заврши
без тога, однећете грех и на онај свет.
Д а вас обавестимо: Команданте корпуса, бригада, батаљона и
т. д. не поставља радио Лондон већ Начелник Штаба Врховне Ко
манде Југословенске Војске у Отацбини, ђенерал Михаиловић. А
што се тиче покрштеног Антона Миличића, дефрауданта и човека
са две вере, како ви кажете, ми њега познајемо и знамо к oje je
вере, народности и каквог je моралног владаньа, пошто je у нашим
редовима. Ви вероватно, миелите да je он имао две вере када je
био начелник у Бајиној Башти, на који га je положај поставио ваш
ујко М илан Недић и са кога je положаја отишао у шуму те изабрао
једну веру. Али верујте на поштену реч, ми не знамо подробно:
колико имате ви вера, којој народности припадате и коју веру највиш е волите? Будите льубазни па се мало проверите по стаблу генеалогије ваше породице па нам одговорите шта сте утврдили?
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Што се тиче убијања људи од стране поменутог Миличића, знајте г, Кракове, да он није учинио ништа на своју руку нити je то
смео учинити, већ све што трпате њему на леђа слободно натоварите нама, jep ми, будите уверени, знамо кога треба смаћи макар
да се тек родио.
Господине Кракове, Југословенска војска у Отацбини није измишљена од стране Л ондона или ма кога другог града на свету,
већ je постојала онда, када чак ни Лондон, није чу о за њу. То je
непобитна чињеница а ви, у интересу да се добро обавестите, распитајте се о овоме баш код вашег ујка М илана Недића. Сва унпаређења су на предлог М инистра војске ђенерала Михаиловића,
који je, као Министар, фигурирао и данас ф игурира у Краљевској
Југословенској Влади и у свима њеним реконструкцијама био
личност о којој се није дискутовало ради уласка у владу. Ви вал>да
то оспоравате, што ваше величанство Милан Недић, производи
оф ицире и даје им одликовања на предлоге свога министра Драгог
Јовановића, који je ових дана тотално извисио, те га Немци неће
виш е ни као слугу. Ви врло добро знате г. Кракове, где je Краљ
и ко има права на изпе.сне чинове које ви осуђујете. А када то
чините, сами себи одредите место где припадате.
Г. Кракове, ви када цитирате благонаклоно „Краљева Гардиста“, значи да га и акцептирате. Мило нам je и ако то долази од
вас. Нашли сте се побуђени да један његов пасус унесете у вашу
пачавру „Ново Време“, иза којега заиста стоји Команда немачких
трупа за Југоисток. Али знајте и ово: иза „Краљева Гардиста“ не
стоји нико од туђих, већ једино Срби. Платкате се сами, кад у
свом говору тврдите, да политику Југословенске Војске у Отацбини
водио je или води радио Лондон или неко иза ньега а цитирате
„Краљева Гардиста“, који вам конвенира баш зато што не пише
како радио Л ондон жели. Значи да ви увиђате да ми нисмо ничије
слуге и да сами себи кројимо капу. У пркос ваше обазривости провукло вам се то на више места у вашем говору.
Формула неког енглеског генерала Вилсона, г. Кракове, није
нам позната нити нас интересују туђе формуле, пошто ми радимо
по сопственим. Ако ви миелите да ћете са тим причама да унесете
пометњу међу нас, да би се ви провукли као „пси кроз росу“, в арате
се. Ви знате да нас од 1941. године ни једна пропаганда, нити маса
понуда вашег господара Недића, ни je поколебала да, и за тренутак,
напустимо смернице којима идемо.
Ко издајнички делује одговорите, себи и онима као што сте
ви, пошто сте ви званични м егафон Немаца и српских издајника.
Најзад да вам објаснимо г. Кракове, што вас у целом овом напису ословљавамо са „ви“. То чинимо због тога да не би повредили
принципе центлменства и лепог понашаньа, на што ви обраћате ве
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лику пажњу. То чинимо и ради тога, што када би вас ословили
са „ти“ била би велика част за вас. Ми достојне противнике тако
ословљавамо а оне недостојне овако, да би спречили интимност,
те да се не би огубали.
Само још ово г. Кракове: Ми знамо да сте љубазан и предусретљив човек, па објавите преко радио Београда, ову нашу поруку
вама, пошто и ви шаљете неке поруке радио Лондону, у којима
се дотичете нас, или пак, опет цитирајте у „Новом Бремену“ неки
пасус из „Краљева Гардиста“ али по могућству из овога написа.
Краљев Гардист, 1. децембар 1943, бр. 3.

47.
О Д О БРО В О Љ Ц И М А
Добровол>ачки одреди, организовани под окриљем и уз припомоћ Немачке, служе се свим могућим сретствима да своју службу
окупатору прикажу као службу српском народу и „мајци“ Србији.
Ако добро погледамо у ту организацију видећемо да се иза ње крије
Зборашки покрет Димитрија Љ отића и да су вођи добровољачких
одреда баш Љ отићеве присталице.
Још пре рата су Љ отићевци покушав али да свој прљави посао
издајица, петоколонаша прикрију и своју службу Немачкој прикажу
као борбу против капиталистичко-комунистичке интернационале,
борбу за један бољи и нови живот чиновника, радника и сељака.
Користивши незадовољство и необавештеност, Љ отићевци су преко
бројних билтена и чланака успели да убеде један део широких на
родних слојева и интелигенције, слабе интелигенције, да Љ отићев
покрет треба да служи народу и да je Љ оти ћ прогањ ан ради својег
п ош тењ а, а не због службе једној страној земљ и. Преко штампе
Љ отићевци су трубили неки нови патриотизам, говорили о опасностима к oje нам прете са ове или оне стране, маскирајући тиме
глав ну опасност немачко-италијански фашизам, служећи на тај
начин фашистичко-петоколонашкој интернационали.
Свако зло има своје добро. Или по народном: „Не пада снег
да покрије брег, већ да свака зверка покаже свој траг.“ И Л>отићевци показаше свој траг. Крваве зубе и прљав траг. Више није
могло бити сумње коме Љ отићевци служе. Док je још Београд горео и борба се водила са германским колонама к oje су надирале
са свих страна, Љ отићевци су први после Хрвата прогласили да
je дош ло ослобођеље од робовања Југославији. Из свих јазбина
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и канала, свих буцака и казамата похрлили су они да се додворе
немачком окупатору кога су жељно прижељкивали, Размилели су
се на све стране и док je народ збуњен још брзом пропашћу, после
прве агоније робовања грневито гледао у рађање новога дана који
се указао на Равној Гори, Љ отићевци прогласише учење „Мајн
К ам пф а“ за српско јеванђеље и позваше Србе на мир, ред и рад.
Позваше нас на мир, - jep по учењу Хитлера ми смо неспособни
да борбом створимо државу. Учише нас у то доба да je српски
врат створен за немачки јарам и да ми на тај начин улазимо у
оквир немачког домаћинства т.зв. „Нову Европу“. Пљунули су они
тада на нашу борбену историју и нашу храброст назваш е дивљ аш тво м , наш е слободарство злочином а борбу за слободу бан
дитизм ом .
Да je то истина онда би и Карађорђе био српски бандит број 1.
Позвали су нас на ред. На нови ред у коме ћемо ми Срби бити
бесправии робови, а немачки окупатори са правима надчовека. То
je био социјални поредак за кога су се Љ отићевци толико борили.
Свакодневна хапшења, пљачке и стрељања били су остварени по
литички идеал човека који je у тим тренутцима богорадао да je
он светлост која изводи Србе из мрака.
М асовни кулук за оправку и изградњу путева којима je требало
да се настави немачко напредовање био je трећи идеал српски кога
су проповедали Љ отићевци. У својој злочиначкој заслепљености
отишли су толико далеко да je један бескичмени песник (С. Стеф ановић) прогласио Марка Краљевића за злочинца, што „друмове
царске оре и борбу са Турцима води“ а да му je „света рука“ оних
што мостове и „куле зидају“. Само што није рекао да му je „света
рука“ онима што Немцима бункере зидају. Настала je хајка на све
оно што je до тада красило српски народ. Траж ена je „ревизија
вредности“ где би на првом месту дошли свештеници „Мајн Кампф овог“ јеванђеља, покорне слуге Хитлера који je учио да je једини
опстанак Срба у мирном аргатовању за „племенити“ немачки народ.
Н овине и часописи постадоше пуни хвала немачком војнику, а сам
Димитрије Љ отић прогласи убице српског народа и рушиоце Београда за „витезе ослободиоце“. Свуда се писало о лепоти лагера,
о удобности у немачким радним логорима. Борски рудник био je
проглашен за српско светилиште а рад у њему за патриотску
дужрост. Н а све стране писало се о лепоти робовања, да би се
тиме убила жельа за слободом и ми припремили за што бољу службу
пруској чизми. Важно je срушити слободарски Пијемонт Србију,
од јунака створити лакеја, ria tie немачке хорде моћи слободно да
владају Балканом.
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Али, српски народ није допустио да му једна прљава клика
упрља образ. Узалуд су биле хрпе и вагони летака и брошура,
српски народ je постао свој. Комунистичка акција која je брзо
заврш ила свој живот у Србији није могла да заведе српски народ.
Али je имала лошу последицу у томе што су иза ње остали оружани
Љ отићеви одреди. А када je комунистичка опасност престала да
прети Србији, ови одреди су се свом снагом окомили на српски
народ који их je гледао са презиром. Под изговором да чувају српске
главе започели су хајке на Равногорске борце. Потказивања, оптужбе и убијања Равногораца били су свакодневни посао ЛЬотићевих батаљона, који су спасавајући српске главе нагониди пред
немачке митраљезе хиљаде и хиљаде невиних Срба. А после стрељања правили су пијанчења и шенлучења радујући се што je Србија
„очишћена од елемената нереда“, од Дражиновш тине. Све те репресалије и терор и добровољаштво за масне плате нису превариле
српски народ који je остао непоколебан у својој борби и мржњм
према окупатору и његовим плаћеницима. И у колико се рат
ближ ио овоме крају, у колико je била јаснија победа савезника и
пропаст Иамачке, у толико je бес ових ниткова био већи. Данас
они силом рсгрутују Србе у своју војску, а пале и пљачкају домове
онима који беже од службе окупатору.
Данас je Љ отићев зборашки покрет збацио потпуно своју маску.
Он je непоколебљиво везан за судбину Немачке, што и сами признају. Презрени и омрзнути од целог српског народа, разјарени немоћним бесом доживљавају они последње дане.
Н ема више лаж и о неком патриотизму. Њ ихово родољубље je
служба окупатору, спас српскога народа - масовна стрељања. Они
су и данас плаћеници - а не добровољци, као што су били и у
Југославији. Они су немачке слуге и уживају све привилегије немачких петоколонаша: имају повластице при вожњи, на приредбама,
приликом добијања животных намирница; једном речју'Немци им
дају сва права која има верни слуга. Њ ихов покрет постао je
уточиште свих промашених политичара, бескичмењака, плаћеника
и бивших робијаша (Марисав Петровић) па чак и комуниста, против
којих они тобож е воде борбу. Ј един а утеха може да им буде што
у служби Немаца нису усамљени, jep су у друштву разних Кви
слинга, Лавала, Павелића са којима ће једнога дана да деле заједничку судбину.
А из трулежи и пепела Југославије рађа се као Феникс млада
Равногорска Србија, Србија Карађорђа и М илош а, Србија оних
којима je мрзак ропски јар ам и најамништво, Рађа се Србија оних
који су пошли на Г о л готу, jep су веровали у Васкрсење.
М лада Шумадија, 1. април 1944, 6р. 4.

273

48.
ЗАШ ТО СМО П РО ТИ В Љ О Т И Ћ А
Нас не руководи мржња, него принципијелан став
Нарочито у последње време са више страна нама се поставља
питање: зашто смо против Љ отића? Чак и извесни добронамерни
људи покушавају да нађу неки компромис и да нас измире. Кажу
да je наш овакав став, у данашњим приликама, нецелисходан.
Н аш став међутим, мора се доследно, и поред свега тога, наставити одређеном линијом. Свакоме треба да буде јасно да нас
не руководи никаква мржња, него принципијелност. Ми се у своме
држању не руководимо никаквим моментом политичке целисходности, него само остајемо доследни своме начелном гледању на
ствари политичког, економског и социјалног живота. Према томе,
разлика која нас дели од љотићеваца je, ripe свега, начелне природе,
с обзиром на различитост гледања на поменуте основне проблеме.
Због тога та разлика јесте тако дубока и непремостива.
У погледу државно-правног уређења ми стојимо бескомпромисно на гледишту парламентарне демократије, доследно спроведене
у свим гранама државне управе. Љ отићевска идеологија, међутим,
проповеда обожавањ е политичких идола, који се јављају у виду
„вођа“, које само Провиђење шаље. Ми не можемо да примимо
разлоге да je Димитрија Љ отића само Провиђење послало овом
унесрећеном народу, који њему - Димитрију Љ отићу, треба да ду
гуje безусловну покореност и послушноет на путу спасења који ће
га он повести.
Није теш ко закључити да Љотићу заиста ни je потребно никакво
надахнуће Провиђења да дође до овакве мудрости. У свету je било
већ таквих узора, к oje je требало само копирати. Љ отић ипак није
остао сам.- Наш ао се известан број људи, чијим склоностима одговара ова мешавина верско-политичког мистицизма. Они су данас
напросто обожаваоци свога Вође.
А народ? Народ je остао према свему томе невероватно равнодушан. Н икаква тактика, никаква пропаганда није помогла. Српски
народ je по својим духовним особинама демократски народ, и он
ће наставити свој политички ход путем обновљене демократије.
Слобода или смрт, Издање Расинско-топличке групе Корпуса ЈВ у О, 15. јун 1944,
бр. 13.
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5. Савезници
49.
МИ, Е Н Г Л Е ЗИ И РУ С И

У односима између појединих народа увек има добрих и рђавих
момената. Рђави односи између народа настају због тога што им
се узајамно стално, директно или индиректно, сукобљавају животни
интереси, или што један народ стално угрожава живот и интересе
другог народа.
У односима између нас и Енглеза било je и рђавих момената.
Али то je више кривица наша, пего Енглеска. И ли пи њихова ни
наша, него je тако морало бити. - Од 1804. године наовамо, наша
спољна политика je била колебљива. Понављамо можда je таква
морала бити. - Час аустрофилска, час русофилска, па опет аустроф илска, па словенофилско-русофилска, je дно време безнадежна, па
ф ранкоф илска, и на крају чак и германофилска. А никад
пречишћено наша српска, која се стварно никад није, и никад се
не би могла сукобити са енглеском политиком ни на Балкану ни
у Средоземљу.
Енглези на Балкану у ствари никад ништа нису тражили. Они
су само ради својих империјалних веза у Средоземљу бранили Бал
кан и од руског и од аустроугарског, а данас и од немачког им
периализм а. - И само онда када су се Енглези бојали да ће неко
свој империјализам покушати да спроведе преко нас, они су тада,
разуме се, али индиректно, били и против нас.
Руси су у устаничкој Србији оду век гледали само један мост
преко кога треба да ускоче у Средоземље. Али када су увидели
да je из устаничке револуције васкрсла и идеја о српској држави
на Балкану, Руси су, тако рећи преконоћ, окренули Србији леђа и
мало je требало да je оружано нападну.
Најбоља илустрација тога je Сан-Стефански мир. Кад je почео
Руско-турски рат (24 априла 1877) Руси су позвали и Србе да на
падну Турке. Срби су то учинили (13 децембра 1877). Турској je
објавила рат и Црна Гора.
Српска војска je освојила Пи рот, Ниш и продрла до Врања.
Кад je руска војска дошла до Чаталие, Енглеска се испречила и
заузела енергичан став својом флотом у Дарданелима. Руси су тада
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на брзу руку склонили са Турцима примирје у Једрену (31 јануара
1878), а потом и мир у Сан-Стефану (3 марта 1878).
Сан-Стефанским миром Србија не само што није добила оно
што joj je по свему припадало: Видин и Стару Србију, него су Руси
хтели да joj одузму и оно што су Срби крвљу ослободили. Кнез
Милан je због тога поручио Русима: „Да српска војска неће да остави Н иш па све да je руска војска и нападне“.
Бугарска међутим, која није узела никаквог учешћа у Рускотурском рату, одједном je по Сан-Стефанском уговору, поред оста
лог требала да добије: „већи део М акедоније са луком Кавалом
до пред врата Солуна, део Старе Србије до Охридског језера, па
чак и српске ратне тековине: Пирот и Врање“. Н а српске протесте
због овога, Руси су одговорили: „У првом реду стоје руски интереси
па иза њих, а често и упоредо са њима, бугарски, а најпосле српски
интереси“.
У ствари, Руси ни Бугарима нису мислили ништа болье но Србима. Учинило им се само да ће преко „Велике Бугарске“ лакгае
спровести оно што нису могли да спроведу преко Србије: свој империјализам на Балкану и у Средоземльу. И Руси су наивно веровали
да све то могу спровести преко „Велике Бугарске“.
Без обзира на све, ф акат je то: да су Руси таквом својом по
литиком намерно убацили ватру између Срба и Бугара. Руси су се
свакако бојали тога да ће евентуално у заједничкој борби Срба и
Бугара за ослобођење од Турака, једнога дана доћи до јединства
између њих. И да ће Србија, сасвим природно, постати пијемонт
Југословенства и Балкана. А тиме би - по принципу народном биле запечаћене све наде руског империализма на Балкану и у
Средоземљу. И за крв која се од тада проливала између нас и Бу
гара, и што између нас и Бугара није могло да дође ни до најосновнијег зближења - главни je виновник Русија.
Сан-Стефански уговор, поред осталих и из различитих побуда,
изазвао je најенергичније протесте Енглеске.
Н а Берлинском конгресу (од 13 јуна до 13 јула 1878) који je
од мах после, и због Сан-Стефанског уговора сазван, сви су били
против Србије. Русија због свог империализма на Балкану, АустроУ гарска због своје, аспирације на Босну и Херцеговину. И Енглеска
je индиректно била против нас, али се својски заузела да Србија
и Црна Гора добију независност и да буду проширене. - Енглеска
je тада одбранила Балкан и Средоземлье од руског империализма,
али je, предлогом да Аустро-Угарска окупира Босну и Херцеговину,
омогућила аустро-угарски и немачки империјализам на Балкану.
Али се и против њих борила 1914-1918, па и данас то чини.
Сан-Стефанским уговором Руси су покушали да Србима стану
на пут ка истоку и југу. У томе нису успели.
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О вога пута предузели су Руси да преко својих агената разбију
Српство изнутра полазећи акцијом из центра (Мачва, У ж ичка совјетска република) комбиновано са акцијом са периферије (Бихаћска
сов. реп.). Тако се да објаснити и сасвим je разумљиво што данас
комунисти на Балкану углавном убијају само Србе, и што замећу
борбе само у српским покрајинама. Jep Руси у својој наивности,
вероватно мисле, да им на Балкану и на путу за Средоземље сметамо само ми Срби.
Због тога ми овога пута дозвољавамо себи мало шира и слободнија закључивања. Кад мало болье расмотримо ствари и чињенице, чини нам се врло убедљиво: Оно што Русима није успело
да изведу на Балкану и у Средоземљу преко Срба, оно што им се
није дало да изведу преко Бугара, то сада покушавају да изведу
преко Хрвата. Бар код Руса та je мисао јасније бљеснула, а можда
je већ и тада узајамно констатована, вероватно још онда када je
Радић 1920 ишао у Москву. Мачек je Радићев следбеник. А Јосип
Броз je све то требао да приведе у дело. - Ако се констатује стално
шуровање Хрвата са ненародним и против југословенски распо
лож ении групама у Бугарској, онда нам се то чини још убедљивије.
Тако се да добро разумети и оно из Москве: „Четници ђенерала
Михајловића су до сада били само штетни“. То je тачно. Само за
кога?
Овога пута Руси су свој империјализам на Балкану и у Средоземљу, наивно, хтели да спроведу преко Хрвата и неких светских
пу столов а. Како му драго, тек та руска наивност овога пута нас
Србе кошта ништа мање него милион глава. - Н а нашу спољну
политику ове ће чињенице пресудно утицати - за сва времена.
Енглези у ствари нису били никад против идеје српске државе
на Балкану.
Черчил у свом великом делу „Светски рат“ отприлике каже:
„И Русија и Француска и Аустро-Угарска су у појединим балкан
ским земљама имале свака своје омиљене групе. Па чак и своје
омиљене људе у појединим групама, које су помагале и гурале. Ми
Енглези смо одувек, макар и потсвесно, ж елели да Балкан некако
видимо заједно“.
Али због колебљиве политике појединих балканских земахьа, па
и наше, Енглезима никад није могло бити јарно: под чијим скиптром треба ујединити Балкан.
После великих искустава која смо и Енглези и ми стекли за
последних сто педесет година, после борби које данас водимо и
искушења кроз која пролазимо, и нама и Енглезима, верујемо, ства
ри су постале јасније. И, уверени смо, овога пута ни Енглези ни
ми - нећемо погрешити.
Равноюрац, децембар 1943, бр. 12-1.3.

277

so.
СО ВЈЕТСКИ САВЕЗ О Ц И Љ ЕВ И М А РАТА
И . фебруара ове године московски радио поновио je следећи
извод из значајног говора Стаљиновог, који je одржан на дан 7
новембра 1941 г., приликом прославе 24-годишњице велике октобарске револуције:
„Ми не само да нећемо поробљавање других народа“, рекао
je С талин, „већ хоћемо да укажемо помоћ поробљеним наро
дима у ььиховом ослободилачком рату против хитлеровске ти
р а н к е , а затим да их оставимо да изграђују у пуној слободи
на својој земљи живот, какав они хоће. Ми нећемо никоме,
па ни братским словенским народима, ни, народима који су
поробљени, и којима ћемо помоћи да поведу ослободилачки
рат, натурати наш режим, нити ћемо се мешати у унутрашње
ствари тих народа“.
Као што се из предње изјаве в иди, Совјетски Савез je заузео
јасан и недвосмислен став према јсдном од најживотнијих проблема
наш ег народа. У најкрвавијем рату што га je историја забележила
и који по цену највећих жртава води против хитлеровске тираније,
он се свечано обавезује да никоме, па ни братским словенским на
родима, неће натурити свој режим, нити се мешати у унутрашгье
ствари тих народа.
После ове свечане изјаве, коју je дао најпозванији преставник
Совјетског Савеза, нашем народу je јасно његово најсветије право,
потврђено и овим путем, да своју историју сам и без ичијег
меш ањ а у ньегове ствари, као и до сад, самостално и слободно
изграђује.
Ш ачици странаца, који се нашем народу силом ж еле да натуре
за вође, неће се више, после овога, допустити никакво непозвано
мешање у наше унутрашње ствари, а са циљем да се злонамерно
унесе поремећај у наш природни историјски развој и да се народ
скрене са свога судбинског пута.
Равна юра, 1. март 1943, бр. 3.
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51.
У ГЛ ЕД А ЈМ О СЕ НА С Т А Љ И Н А
Рат између Трећег Рајха и С.С.С.Р. избио je због нетрпељивости
немачког државно-социјалног уређења према совјетском. Међутим,
у току гигантских борби милионских војски на фронту од више
хюьада километара, две супротне државно политичке странке по
казало су се малобројне, да одоле ужасима ратних напора.
За годину две дана ратовања, ратни ураган проредио je редове
двеју идеолошких партија. Немачко-совјетски одреди морали су све
чешће бивати попуњавани војницима-нечлановима странака. Н а тај
начин, од нацистичко-пролетерског, рат се претворио у народни
руско-немачки, да доцније пређе у словенско-германски и заврши
као европско-свесловенски.
Исто тако идеологије тоталитарних режима показале су се уске,
да обухвате широка духовна струјања германско-словенских маса.
С националсоцијалистичке и пролетерске, прешло се на великонемачку и народну руску идеологију, да се заврши код панславснске
и свеевропске, jep je пангерманизам био немоћан да задржи лавину
панславизма.
Следствено томе, из руских војних јединица уклањани су по
литички комесари, а официрима остављане одрешене руке у по
гледу вођења војних операција. Враћени су официрски чинови и
ознаке, а стара химна замењена новом народном руском химном.
Ч ак се отишло до успостављања руске православие цркве и завођења потпуне верске толеранције.
Те велике промене, извршене под утицајем ратних страхота, које
су превазилазиле могућности планов а државне странке и саме пар
тыje ишле су за придобијањем напора свеопштих народних снага.
Д а би се то постигло, као и смириле светске демократије, морао
се под сугестијом С.А.Д. и Британског Царства демократизовати
дотадашњи совјетски државни режим.
А ко се усвоји да je руски облик д р ж авн о г уређењ а морао
нем иновно од завођењ а 1917 до данас да еволуира до дем о
к р а т к е , не м ож е се отргнути од утиска да се Стаљ ин, као што
се давно одрекао руске акције у циљу опш течовечанских ствари
и прогнао у изгнанство или униш тио домаће м еђународне авантуристе и политичке илузионисте, исто тако данас одриче својих екстремних елем ената и ликвидира руску пролетерску револуцију.
А ако то чини С талин, један од инаугуратора руског државно-социјалног преображаја и ш еф колевке пролетерства, шта у том
случају треба да чинимо ми, српски и Југословенски националиста,
демократи и монархиста, с нашим домаћим усташама и партизанима
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Павелићем, Јосипом Брозом Титом, Мошом Пијаде, Кватерником,
Сулејманом Филиповићем и осталим њиховим присталицама, непријатељима наш ег демократског народа и његове монархије?
Поморавље, 15. март 1944, бр. 1.

52.
С РП СК И НА РО Д И АМ ЕРИКА
Никада општечовечанска историја није забележила да су два
народа имали велике симпатије једаи према другоме, и ако су удал е н и великим водама и земљама, као што je то случај између
српског народа и народа Сједињених Америчких држава.
Ш та je то што тако присно зближује ова два народа на даљини
од преко 1.200 километара, какве сличности има душа једног малог
народа на Балканском полуострву са душом великог народа са оне
стране земљине кугле далеко на западу иза Атланског океана? Де~
ф иниција једног ф илозоф а „сличим се траж е“ овде je добила своју
истину. Између сличних погледа на живот појединаца или народа
нема препрека - даљина не смета. И та сличност душа наших на
рода и наших истоветних погледа на живот и слободу састоји се
у нашем истоветном слободарском духу, који не трпи никакве окове
слободе. То наше заједничко слободарство окарактерисано je једном реченицом познатог америчког јавног радника, која у себи
садржи један велики, можда најдрагоценији животни принцип: „Би
ти сиромашан, ако треба, али увек слободан.“
Слобода je оно што je најдраже нашим народима, слобода чини
живот лепшим и узвишенијим, она уздиже људски живот изнад
других врста живих бића. Ради те слободе која je Божанска, српски
народ je од доласка на ово тле, кроз читавих 12 векова водио крваве
борбе са свима завојевачима почевши од варварско-дивљих Хуна
и Авара који су изчезли из историје ria све до културно-варварских
Немаца и Мађара.
Ради те слободе Америка je водила дуге ратове са њеним тадањим завојевачима и имала велике и крваве револуције ради свога
уједињења, што je све постигла под својим великим вођом Џоро
Вашингтоном у другој половини 18 века. И зато je Америка постала
идеалом слободе читавог људског рода. У Америку су одлазили
из свих делова света и они који су хтели бољи живот на гьеним
неисцрпним природним добрима, и они који нису хтели трпети око
ве људског духа и људске слободе, које су им наметали тирани.
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У Америци се слободно развијала људска мисао и долазиле до
изражаја све способности стваралачког људског генија и захваљујући томе Америка je данас постала најмоћнија земља света.
Великом поштовању српског имена у Америци допринели су
и стотине хшъада Срба који се у току прош лог века иселиш е
испод скутова покојне Аустрије, пређоше А тлански океан и у
слободној земљи засноваш е своја огњишта, подигош е своје цркве,
основаш е многа српска удружења и установе кроз која су својим
поштеним радом и својим прегалаш твом доприносили изграђивању Америке, али и величини српског имена. Н аш и велики
научници Н икола Тесла, М ихаило Пупин и др. П аја Радосављевић, садашњи ректор њујорш ког универзитета, такође су много
допринели својим радом на научном пољу и предавањима познавању наше земље у Америци.
И кад je српски народ водно теш ке борбе од 1912 - 1918 год.
за слободу своје поробљене браће, симпатије Америке биле су на
нашој страни. Америка je знала за наше теш ке борбе за слободу,
она je знала за освећено Косово, Брегалницу, за Цер и Рудник, за
нашу Албанску Голготу, за оствро Вид, острво смрти, а за наше
херојске борбе на Ветернику, Кајмакчалану и Добром Польу била
je сведок, jep je 1917 год. и она ступила у рат против централних
сила на чијем je челу стајала Немачка, и тиме допринела гьиховом
брзом паду и слободи поробљених народа.
Године 1917 када je наш највећи живи беседник владика Н и 
кола] обилазио Америку и на њиховом језику држао предавања и
износио све борбе и страдаља нашег народа кроз дужи низ векова
за слободу, свуда je слушан са очима пуним суза. Синови и кћери
Америке скидали су са себе златне гривне, прстење и златне сатове
и са доларима давали добровољне прилоге за победу српскога
оружја. Америчка штампа дизала je наш народ до Божанства. И
зато je 1919 год. претседник Америчке Уније Велики Вилсон бранно
са пуно разумевања нашу праведну ствар у Версаљу.
После рата почело je још веће зближавање између наших на
рода. Американци су у великим групама долазили да виде наш јуначки народ који je 1914 год. сарајевским атентатом потресао свет
из темеља. Н аш а их je земља одушевљавала, лепота наш ег мора,
наша средььевековна архитектура и дивни предели наших крајева
чинили су јак утисак. И наши људи одлазили су њима, приказивали
им наше песме, нашу музику, наше обичаје и говорили им о нашим
стремљењима с а демократским народима ка бољој људској будућности.
Али дошао je овај рат, један од најкрвавијих у људској историји
кога je изазвала болесна амбиција једног човека да завлада светом.
И српски народ по цену свог нечувеног страдања и уништавања
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пошао je својим путем којим je ишао кроз векове, пошао je путем
слободарства којим иде и моћна Америка, и тиме још више стекао
љубав ове најслободније земље света.
Н аш а кратка борба помела je велике планове -Хитлерове за брзо
продирање на исток и запад, али наш устанак под великим горостасом Дражом изненадио je својом смелошћу наше непријатеље
и изазвао највеће дивљење свих слободних народа а највише Аме
рике. Америчка штампа je тада писала: „Југославија прегажена, Н е
мачка господари Европом, а српски народ диж е устанак, ово je
нечувена смелост оних који хоће да умру за слободу, шта чекаш
Америко?“
И Америка je као 1917 год. опет објавила рат Немачкој и ньеним
сателитима. Име српског народа и име Д раж е Михаиловића постало je у Америци симболом слободе. И сада када се води једна
од најкрвавијих борби свију векова, за слободу, ми нисмо више
сами. Наш глас није више глас вапијућег у пустињи, већ глас грома
који одјекује са краја на крај земље и позива на узбуну све народе
и племена да се боре за слободу против мрске тираније, против
оних који убијају узвишену мисао људске љубави међу народима.
Још mćuio па ће талас рата прохујати, слава једног манијака je
на заходу, слава његовог верног друга Дучеа одавно je зашла. Сунце
слободе помальа се иза таласа крви и брегова костију наш ег народа
и других народа који воле слободу.
Уједињени народи крхају ланце робовања, долази бољи живот
роду људском и наше патьье и страдања, наша јуначка борба за
слободу уродиће богатим плодом.
За нас пак Србе, данашња Америка значи:
„Прво, моћног савезника у истој немилосрдној борби за право
на ж ивот и слободу;
друго, сем тог чисто војничког момента, земљу у којој су отелотворене многе значајне тековине које и за нас имају велике
важности;
треће, народ за чији живот и рад ми гајимо много наклоности
и са чијим слободним и вредним људима осећамо много блискости
и
четврто, земљу, владу и народ који се истински интересује за
нашу судбину и желе нам добра без задњих мисли. Боравак наш ег
Кральа у Сједињеним Америчким државама, пријем који му je на
сваком кораку чињен, од претседника Рузвелта, па до најмањих америчких грађана, истинско и искрено дивљење америчке штампе и
јавног мњења према нашем команданту ђенералу Д раж и Михаиловићу и борби Југословенске војске у Отацбини, то јасно потврђују.
Немајући потребе ни за каквим ропским и удворичким ставом
према Америци, свесни да нашем народу одговарају посебни услови
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ж ивота и изградње, који проистичу из схватаньа и особина наш ег
човека и склопа наше националне стварности, ми поздрављамо у
својим америчким савезницима своје истинске пријатеље, данас
предводитеље у светом рату за слободу и напредак човечанства, а
сутра, велике и моћне савезнике на обнови ратне пустоши и ве
ликим духовним и материјалним остварењима будућности.“
Млада Шумадија, 1. март 1944, бр. 4.

53.
Л А Ж И М А Н Е НАСЕДАМ О
У нашој средини све више се развија активност наших непријатеља: с једне стране комуниста а с друге стране Немаца и Л>отићеваца. Сви они говоре и пишу, да б и утицали на још неопредељене да се што пре определе.
И док комуниста и партизани, нарочито у варошима, говоре
да су они једини борци за слободу и да су њихови народно-ослободилачки одреди једина народна војска, која се бори противу окупатора на целој југословенској територији и да их као једину борбену југословенску војску и Титову владу признају не само Руси
него и Енглези и Американци, дотле они други тврде за себе, да
су они једини борци за мајку Србију, да ће победом Немачке и
наша земља ући у Нову Европу као део организован по принципима
новога поретка, а да су нас савезници напустили и препустили Совјетима, који помажу Тита и хоће од наше земље да створе совјетску
републику према большевичком обрасцу.
И једни и други сагласни су и уједињени у лажима својим н а
рочито у клеветању наше праве југословенске војске под командом
легитимног министра ђенерала Д раж е Михаиловића. Њ ихове
тврдње, да се југословенска војска не бори противу окупатора, већ
сарађује са њиме и владом спаса су врло провидна лаж. Истина
je обрнуто. Југословенска војска под вођством ђенерала Д раж е Михаиловића, бори се на свима ф ронтовима и са свима правим непријатељима наш ег народа кад, где и како то налази Врховна ко
манда за нужно а под најповољнијим условима за наш народ,
теж ећи да непријатељу нанесе највеће губитке, савезничкој ствари
најбоље резултате а своме народу најмање жртве. Али наша војска
не удара на велика звона своје резултате, нити даје своје извештаје
ономе коме не треба. Читав наш народ зна шта ради Д раж ина
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војска, има највеће поверегье у њу и не води много рачуна о лажима
обе противничке пропаганде.
Н аш народ зна праву истину, а она je у овоме: И пре рата и
у самом рату наши су савезници: Енглези, Американци и Руси га
рантов али нашој држави њену самосталност и целину, као и унутраш ње уређење према вољи већине народа. Ш та више и сам Ста
л и н je после доношења Атланске повеље преко радиа изјавио: „Ми
не желимо поробљавање других народа и помагаћемо њихову борбу
противу немачких окупатора. Ниједном народу нећемо наметати
наш режим, па ни поробљеним словенским народима. П осле слома
немачке жеље за светским господарством сви ће поробљени народи
у својим независним државама изабрати онакву владу какву сами
ж еле“.
Исто тако и у Техерану 1943 све три савезне државе: Енглеска,
Америка и Русија загарантовале су свима народима Европе пуну
државну независност и слободно самоопредељење у њој у погледу
облика владавине и политичке, социјалне и економске организације
ж ивота у њој.
Сам Черч ил je у Допьем Дому на интерпелацију лабуриста изјавио: „Ми смо начелно за монархију и за Крал, а Петра II, за пуну
слободу и демократију у Југославији. Али за сада ми морамо војнички помагати сваког оног ко се бори против окупатора“. Иза
овога дошла je жеиидба Краљева и везйванье његово кумством за
енглески краљевски дом. Свакако да се такве везе праве само са
онима на које се рачуна и о чијој се земљи води рачун у погледу
будућности.
И стина je у овоме, а не у лажима комуно-партизанским с једне
и Немаца и Љ отићеваца с друге стране. Ми ћемо наставити своју
борбу као и до сада под вођством јединог војничког вође наше
југословенске војске у отацбини ђенерала Д раж е М ихаиловића и
политички опредељеног читавог народа, окупљеног у Југословенску
народну Демократску Заједницу, под вођством Ц ентралног Н ацио
налног Комитета који су ј един и опуномоћени и од војске и од на
родне већине да одређују време, начин и места борбе, преговора
и савеза.
Н аш и непријатељи урличу на нас од муке и беса, зато што знају
добро да ће победа бити наша, jep ми не трошимо своје снаге као
они, већ чувамо сваку нашу главу. А то чинимо зато, што волимо
свој народ и што хоћемо да га сачувамо. Ми имамо свој пут, цшь,
своје савезнике и команду. Само њих слушамо, а лажима не наседамо.
Н ова ЈуГославија, 1. јун 1944, бр. 2.
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54.
ДОЛАЗЕ! ДОЛАЗЕ!
Даном 1. септембра 1944 године навршило се пет година како
je нацистичка Немачка заметнула европски рат, који се, затим, поступно, проширио у светски рат. Пет година народи Европе - свеједно да ли их je завојевач пре или после поробио - морали су да
раде и аргатују као средњевековно робље, само да би се снаж ила
немачка оружана сила, пет година били су изгладњивани да би
биле сите швапске Берте, пет година унижавани и обесправљени
да би се задовољио необуздани бес германских дегенерика, који
се јављао у свома могућим формама.
Било je ратова и завојевача и пре, али насилних метода које
je према поробљеним народима примењивао немачки окупатор историја ратовања није познавала.
П а ипак, поробљени и унижени народи, нису губили самопоуздањ а ни вере да he и томе једном доћи крај. Ма како да je у своје
време ратна позиција Хитлерове Немачке била сјајна, народи Евро
пе нису посумњали у прекретницу тога стања, нити су доследни
томе убеђењу, престајали са организацијом народног отпора про
тиву окупатора.
То нарочито важи за наш случај. Било je тешких и судбоносних
часова, кроз које je пролазила југословенска војска у Отацбини,
али никада ни у једном моменту није се поколебала ни губила
наду да ће доћи и бољи дани. Та ф анатична вера имала je свога
основа и то прво:
У опш тој народно] реш ености да рађе нестаее него робом
остане, друго у јасиој спознаји да га његови велики и м оћни са
везници неће никада напустити.
И благодарећи таквој вери наш народ није жалио ни имања
ни животе, к oje je приносио као свој обол у борби за оне тежњ е,
због којих су наши велики савезници у рат загазили.
Када су у своје време ратне ш ансе наших моћних савезника
непријатељском пропагандом предочаване као сигурни знаци пораза, ми се за том пропагандом нисмо поводили. К а д а je непријатељ Јерихонском трубом поручивао целоме свету о неосвојивим
Европским бедемима, ми смо то схватили као знак непријатељ ске
слабости. Јер, онај, који се плаши јачега обично наглаш ава своју
снагу.
Били смо и остали постојани у вери да ће доћи крај немачкој
оружаној сил и а тиме и дан наше националне и државне слободе.
Познавали смо велике предводнике великих демократских народа,
знали смо да су то највећи ауторитети савременог човечанства. Аме
рика, Енглеска и Совјетска Унија не би биле оно што јесу, да се
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на челу тих држ ава баш у овим приликама не налазе најбољи и
најодабранији. А то je оно што je одлучно, то je оно што je у нама
подржавало веру да je победа наших великих савезника неизоставна. Jep, то што води успеху и победи то je воља оних, који стоје
на челу, који предводе. Нису то римске легије побиле Гале већ
Цезар; нису картагински војници допринели да Рим задрхти већ
Ханибал. А да ће победа великих демократских народа бити сигурна и потпуна гарантују нам они који предводе те демократије:
Рузвелт, Ч ерчил и С таљ ин.
Победоносне савезничке армије већ су на прагу наш е Отацбине.
Оне долазе да нам врате национал ну част и слободу обновљене и
ојачане државне заједнице. Ми смо усхићени од радости и среће
што нас наде нису превариле, пошто нас je непоколебива вера
одрж ала у непрекидном ставу борбености и одлучности да за сло
боду поднесемо тако огромне жртве. Н аш а срца кличу од радости:
Долазе! Долазе! - Долазе они које смо тако жудно чекали, долазе
велики и моћни да нас приме под своје окриље и заштиту. Зато
пуни гордог усхићења поздрављамо оне јунаке - борце наших са
везника који први ступе на тле наше драге Отацбине. Истовремено
се ентузијазмом који избија из наше напаћене народне душе поздрављамо прве предводнике великих наших заштитника, и
изричемо им веч ну националну благодарност за њихова велика де
ла.
Н ека живе Рузвелт, Черчил и Стальин!
Равно'юрска застава, 20. септембар 1944, бр. 2.

55.
С Л У Ж Б Е Н О С А О П Ш Т ЕЊ Е
О сарадњи ПрвоГ jypuuii-ioi корпуса са деловима
Црвене армије
И з штаба Првог јуришног корпуса издато je следеће саопштење:
„Долазак делова Црвене армије у долину Западне Мораве затекао je цео Први јуришни корпус у огорченој борби са јаким немачким снагама на простору од Краљева до Овчарско-Кабларске
клисуре.
Командант овога корпуса капетан I класе Предраг Раковић сматрао je за своју прву дужност да одмах ступа у контакт са представницима Црвене армије у циљу координације операција наших
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и руских снага против немачких трупа које су се појачавале придоласком знатних снага за отварање и обезбеђење пута немачким
дивизијама к oje су се у повлачењу са југа Балканског Полуострва
долином Ибра и Западне Мораве кретале према Ужицу и Вишеграду.
Д о састанка са претставницима Црвене армије дошло je 18. и
20. октобра у селу Брђанима. Са наш е стране на састанку су били
командант корпуса капетан Раковић и резервни капетан II класе
Др. Ђ ура Ђуровић. Од стране Црвене армије на састанку су били:
комесар 93. дивизије потпуковник Белов и командант 51. стрељачког пука потпуковник Гаделшин са официрима из штаба пука.
Н а овим састанцима, свакако због необавештености о правој
ситуацији у нашој земљи, претставници Црвене армије захтевали
су усмено и писмено:
Прво, да положимо оружје и идемо у руско заробљеништво.
Друго, ако то нећемо а желимо да продужимо борбу против
заједничког непријатеља, да од мах ступимо под команду партизанског вође Јосипа Броза-Тита.
Разумљиво je да претставници нашег корпуса нису могли прих
ватите први захтев из простог разлога што ми сматрамо Црвену
армију савезничком војском против заједничког непријатеља.
Други захтев није могао бити прихваћен због тога што наш
корпус припада Југословенској војсци у Отацбини, која има своје
врховно вођство. Прихватити други захтев о стављању под Титову
команду значило би издати своје вођство, изневерити наш народ,
шъунути на наш трогодишњи рад и нашу трогодишњу борбу против
мрског окупатора а за слободу Отацбине, добро Краља и народа
и организована државе на принципима пуне демократије по ан
глосаксонском узору.

Садржина споразума
Претставници Ц рвене армије уважили су разлоге к oje им je изнео командант корпуса капетан Раковић. Потом je склошьен и потписан писмен споразум на дан 18. октобра. Два дана доцније, 20.
истог месеца, овај споразум je проширен усменим споразумом. По
тим споразумима:
1. - Н аш корпус остаје и даље под командой ђенерала Д раж е
Михаиловића, осим ако би овај издао наређење да се обустави борба
против окупатора;
2. - Корпус ће наставити борбу против Немаца до ослобођења
Југославије и у томе циљу се мора јединица сачувати у стању у
каквом се корпус сада налази и с а пуним садашньим наоружањем;
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3. - Сви заробљени Немци и белогардејци имају се предати
Црвеној армији;
4. - За време операција у области Чачка и Краљева објавиће
команду над нашим и руским снагама потпуковник Гаделш ин, од
носно командант 93 дивизије гардиски пуковник Саличев;
5. - Штаб корпуса делегираће своје официре за везу у штаб
пука Црвене армије, а овај ће послати свога официра за везу у
штаб наш ег корпуса. За руског официра за везу у нашем штабу
одмах je одређен капетан Борис Александрович Тјушев. Наш и официри за везу били су: капетан II класе Радиша Чековић и резервни
поручник Милош Вукојичић;
6. - У борбама у области Чачка неће учествовати партизани.
Ова последња одредба била je од нарочите потребе стога што
нам je било познато да ће партизани све учинити да помуте братску
сарадњу између наших и руских јединица.

Најприснија сарадња
И заиста сарадња наших и руских јединица и наших и руских
војника била je више него срдачна. Сви покушаји локалних пар
тизана да помуте те односе доживели су потпун неуспех. Л окални
партизани су, истина, хватали наше курире у Прељини и Трепчи,
хапсили их а неке вероватно и побили, jep се више никад нису
вратили, али су руски официри, кад год им се указала прилика,
спасавали наше курире из партизанских руку, а у неким случајевим а су оруж јем у руци натерали партизане на послушност. Дисциплинованим партизанским јединицама у срезу пожешком читано
je (...*) пред стројем да не смеју нападати четнике капетана Раковића, и то наређење су партизани у срезу пожешком поштовали.
Раме уз раме наши и руски војници борили су се у Коњевићима,
Љ убићу и Пријевору против немачког окупатора. Руски официри
били су увек пуни хвале кад су говорили о јунаштву, дисциплини
и издржљивости наших војника. Они су нарочито били задовољни
кад смо им 20. октобра предали 45 заробљених белогардејаца, 23
истог месеца, 276 заробљених Немаца и, најзад, 29. октобра, 18 заробљених Немаца и белогардејаца што (..."). Ови заробљеници били
су видан доказ наших успеха у борби против Немаца.
П рисна сарадња између наших и руских војника и заједничко
пролевање крви у борби против заједничког непријатеља отварала
je најлепше перспективе за даљи рад наше две војске, као и за
окончање грађанског рата у Југославији настојањима руске полиНеяитко (вероватно „руско наређење“- нрим. приређивача).
** Нечитко - иримедба нриређииача.

тике и руске војске, У заједничком контакту са руским официрима
са наш е стране се није престајало истицати да je борба између чет
ника и партизана наша национальна трагедија, да ће једном она
престати али (...’) jep су као ослободиоци први од наших великих
савезника дошли у нашу земљу, најпозванији да учине крај грађанском рату и све народ не снаге упуте искључиво на немачког окупатора.
По држању и поступцима Руса ми смо имали пуно право да
верујемо да ће се наше наде и наде целог народа најзад испунити.

Усташе - партизани кваре сарадњу
И можда би се те наде испуниле да партизани нису успели све
да покваре.
Док смо ми били у огорченим бојевима са Немцима на левој
обали Мораве, иза»леђа наших јединица појавио се неочекивано
потпуковник Месић са три хшьаде партизана доведених из Русије.
М есићеви војиици су Хрвати и муслимани који су, као усташ е
отиш ли на источи и ф ронт као савезници Немачке, и у огорченој
борби код С талинграда пали у руско ропство. Тамо су се покајали
и определили за Тита и партизане, као такви су организовали,
обучавани и послати у Југославију, кад je Црвена армија прешла
Дунав у Источној Србији.
Чим се појавио на сцени усташа и партизан у исто време, пот
пуковник Месић je ставио себи у дужност да на превару изврши
разору ж ање наших јединица, ако не успе да нас превари да се ста
вимо под његову и Титову команду. За тај задатак имао je можда
овлашћење од надлежних фактора. Њ егов дрзак покушај није успео
благодарећи крајњој опрезиости људи из наших јединица које су
оперисале на левој обали Западне Мораве.
Овим дрским покушајем усташе и партизана М есића ударен je
крај сарадњи између наших снага и јединица Црвене армије. К о
мандант корпуса je у два маха, придржавајући се лојално постигнутог споразума са претставницима Црвене армије, уложио енергичан протест код команданта 93. руске дивизије гардиског пуковника Саличева, али до овога тренутка није стигао никакав одговор.
Партизани су успели у с в ом дреком плану. Писмена документа ко
р т а располаже штаб корпуса, издата и потписана од одговорних
команданата Црвене армије, утврђују на недвосмислен начин нашу
искрену и делима посведочену добру вољу да до ослобођења Југославије најискреније и најтешње сарађујемо са Црвеном армијом.
И то није само жел>а и добра воља овога корпуса него искрена
Нечитко - нримедба ириређинача.
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жељ а и добра воља наше Врховне Команде и целокупне Југословенске војске у Отацбини.
Наша војска часно извршила своју дужност
Историја ће једнога дана узети у разматрање ова документа.
Југословенска војска у Отацбини нема ни најмање разлога да еумња
да ће суд историје бити изречен у њену корист. А Први јуришни
корпус може бити поносам што су његови војници своју крв лили
за слободу Отацбине и народа у заједници са војницима Црвене
армије и што до прекида сарадље није дошло нашом кривицом.
Прекид сарадње са деловима Црвене армије у долини Западне
М ораве, природно, није могао ни уколико да умањи нашу чврсту
вољу да продужимо борбу до коначног ослобођења Југославије про
тив гнусног немачког окупатора који je проузроковао све несреће
и сва страдања наш ег народа“.
20. новембра 1944. г.
Положај
Помин, 2 7 . н о и е м б а р 19^, б р . 9.
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И з Штаба Првог jypuumol корпуса

У МЕСТО ЗА К Љ У Ч К А

Студија М илана Матића написана je на основу прворазредне
изворне грађе, Њ ен а основна тема je равногорска идеја у четничкој
штампи и пропаганди у Србији од 1941. до 1944. године. Компо
зи т н а књиге je тематска. Поред предговора и увода, она има четири
главе: 1. Цшъеви и организација четничке пропаганде, 2. Четничка
штампа, 3. Равногорство у четничкој штампи, и 4. Прилози - избор
чланака из четничке штампе. У првој глави, са три одељка, реч je
о циљевима и организации равногорске пропаганде и њеној материјално-техничкој бази; у другој су изложени основни подаци о
листовима и билтенима у три одељка (централна гласила; бригадна,
корпусна и штампа равногорских одбора и на крају, омладинска
штампа); трећа глава садржи анализу основне тематике (равиогорство и др.) ове штампе; а у четвртој je дат избор чланака из четничке
штампе, класификован у пет тематских поглавља (равногорска ми
сао; српско питање, државно и друштвено уређење; комунисти и
партизани; Немци и квислиизи; и савезници).
Наетанак моногорафије, зиачај теме, питање литературе, хеуристички и методолошки проблеми, штампа као историјски извор
- садржај je предговора ове књиге. У уводу, су, на енциклопедијски
начин, дате основне чињенице о настанку и циљевима четничког
покрета Д раж е Михаиловића (Југоеловенске војске у отацбини), по
том о његовој организации, успонима, падовима и краху у јесен
1944. године.
У првој глави, реч je о пропаганди равногорског покрета. Примегьиване су све врсте пропаганде: усмена, писмена, јавна, скривена, комбинована и радио-пропаганда. Пропаганду су спроводили
штабов и и команде јединица ЈВУО, њихова пропагандна одељења,
пропагандни штабови, одсеци, секције, команде села, сеоски одбо
ри, свештеници и други симпатизери и активиста покрета, на конференцијама, зборовима, предавањима и другим скуповима, као и
у разговорима са појединцима и групама грађана.
Писана пропаганда обухватала je најразличитије видове, од умножавањ а разних летака, билтена, обавештења и плаката, преко
штампе и часописа, до посебних пропагадних издања, најчешће

књ ига и брошура. При Врховној команди ЈВУО постојао je П ро
пагандни одсек, чији je ш еф био Драгиш а Васић. На пропагадном
послу, ангажовали су се и многи други интелектуалци равногорског
покрета (др Стеван Мољевић, др Ђура Ђуровић, др Војин Андрић,
Милан Бојчевић и други).
Прво упутство у вези с организацијом пропаганде, Д. Михаиловић je издао 7. новембра 1941. Најважнији задаци у почетној ф ази
били су: развијање националне свести код народа и припрема за
борбу против окупатора, обавештаванье народа о постојању Југословенске војске у отацбини, подсећање војних обвезника на положену војничку заклетву. Упутство je прописало држанье говора
у одредима, растуранье листа „Слобода или смрт“, летака и „националних књ ига“. Пропаганда je морала да увери народ како су
му „jедини пријатељи Равногорци и да од њих треба очекивати
слободу и срећан живот“.
Најважнију улогу у ширењу пропаганде имали су народни рав
ногорски одбори, ф ормирани по препоручи Врховне команде. Постојали су: сеоски, општински, срески, окружни и покрајински од
бори. Основпи цшьеви пропаганде, преко равногорских одбора, би
ли су: 1) развијање љубави народа према краљу и отацбини; 2) тумачење равногорског покрета и н.егових тежгьи да ослободи земљу
и обнови je на чврстој и здравој државној, политичкој и друштвеној
основи; 3) прокламовање слободе вере, поштене и истините речи;
слобода рада и поштеног стицања имовине; 4) истицање да се према
Хрватима, Словенцима и муслиманима води поштена политика; од
говорност за злочине према српском народу мора бити појединачна;
5) према суседима спроводи се политика „Балкан балканским на
родима“; 6) неговање великог поштоваььа према западним савез
ницима, посебно Енглеској („Колевка уставности и парламентариз
ма, најјачег бедема народних и личних слобода, има да нам буде
пример и учитељица за наш народни и политички живот“).
У циљу обједињаваља и усмеравања пропагандне активности
из једног центра, при Врховној команди образован je почетком 1944.
године Ратни пресбиро. Он je прикушъао податке о томе који листови, у ком тиражу и интервалу излазе на подручју сваког корпуса
и цивилних органа власти, са колико штампарија сваки корпус ра
сполаж е итд. Ратни пресбиро давао je инструкције за писање л и 
стова, као и за вођење пропаганде.
П оред разних упутстава, наређеља и инструкција, равногорски
покрет одржао je и Први конгрес демократске подземне штампе
(21-23. август 1944). Конгресу je присуствовало око 40 представника
пропагандних штабова и уредника листова. Конгрес je требало да
утврди заједничке смернице за издавање и уређивање штампе.
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Пропаганда равногорског покрета била je разграната и разноврсна. Посебан значај придавао je штампи, о чему говори велики
број листова, који су непрекидно циркулисали у одредима, брига
дам а и корпусима. Пропаганда je систематски развијана од самог
настанка покрета и имала je истакнуто место у његовој историји.
Друга глава посвећена je четничкој штампи с превасходним циљем да се утврде сви релевантни подаци о њој у целини и о сваком
листу понаособ. Четничко руководство придавало je изузетан значај
штампи као моћном средству пропаганде, па je, убрзо по формираньу
четничких организација, почело издаванье листова и билтена централног и локалног карактера. Током времена њихов број се
увећавао, мада су се поједини и гасили, али je кулминација дости
гнута 1944. године, када je излазило највише наслова. Друга глава
подељена je у три поглавља: 1. Централна гласила, 2. Бригадна,
корпусна и штампа равногорских одбора, и 3. Омладинска штампа.
Први централни лист, покренут je крајем септембра 1941. године
у Горњем Милановцу, под симболичним насловом - „Слобода или
смрт“. Следећи централни орган била je „Равна гора“ из фебруара
1942. године, а каспије се појављују „Глас Београда“ (јануар 1944),
„Глас Југославије“, „Уједињено српство“, „Глас равногорског радничког покрета“, „Препород“, „Нова Југославија“, „Одјек Равне го
ре“, „Војводина“, „Исток“ и други.
У поглављу о бригадној и корпусној штампи обрађено je око
20 информативних билтена, који су се, готово сви, звали „Видов
дан“. Већина јединица издавала je своје органе, који су, поред вести
и информација, објављивали и доста званичних докумената, чланака
и коментара, књижевних прилога и других написа, чији je основни
циљ био да се афирмиш е равногорски покрет као војни и поли
тички ф актор, чувар држ авног континуитета, препородител. државе
и Друштва и овлашћени представник краљевске владе у земли,
заштитника нације, вере, обичаја и традиције, али и као непомирљиви противник - комуниста, Немаца, усташа и других колаборациониста. Међу тим листовима први се појавио „Глас Ц ера“ (1941),
потом „Нова Србија“, „Горњ ак“, „Одјек слободних планина“, „Поморавље“, „Ресава“, „Све за српство“, „Слобода и смрт“ (три на
слова), „Равногорац“, „Неош иш ани шумски је ж “, „Краљев гардист“, „Глас Опленца“, „Ш умадија“, „Равногорска мисао“, „Тако
во“, „Свиће зора“, „Равногорски xepoj“, „Равногорска застава“ итд.
Придавајући велики значај агитационо-пропагандној делатности
у ширењу четничке идеологије међу младим нараштајем, у цюъу
њеног васпитавања у равногорском духу, уредништва четничких ли
стова су омладини посвећивали доста простора, како у централним,
тако и у локалним листовима. у истом цилу, издавано je и више
омладинских листова. Међу првима, почетком 1943. године, покре-
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нут je централни орган „Омладински билтен Равне горе“, а убрзо
и централни лист југословенске равногорске омладине, под пасловом „Глас равногорске омладине“.
Поред централних, излазило je и више локалних листова. И з
давали су их поједини омладински штабови и друга руководства,
ксја су деловала самостално или у саставу корпуса или група кор
пуса. Међу њима су „Равногорски омладинац“, „Небојша“, „Млада
Ш умадија“, „Глас Jyxopa“, „Глас Авале“, „Омладински гласник“,
„Српска груда“, „Српски Верден“, „Млади Златиборац“ и други.
Свеукупно, резултати истраживања елаборирани у другој глави
показују да je на територији Србије 1941-1944. излазило преко 100
наслова четничке штампе, од којих je 75 изворно виђено, а за 25
подаци су пронађени у изворима и литератури. Од укупног броја
листова, 25 су билтени (22 под називом „Видовдан“), а остало су
листови (12 централних органа; 45 гласила појединих бригада, кор
пуса и органа власти; 18 омладинских).
П итање равногорске идеје доминира у трећој глави књиге. Ц ен
трална штампа покрета објављивала je начелне чланке и прилоге
о равногорском покрету, разрађивала ставове о најбитнијим питаььима организације, објављивала програме и планове акција. 0 6 јављивана су званична документа покрета, говори и јавна иступања
Д. Михаиловића, краља Петра II, званичника емигрантске владе
и западних политичара. Штампани су и извештаји о борбама и акцијама, стању на фронтовима, борби савезника, некролози погинулим борцима.
Кльучна тема пропаганде било je равногорство: равногорски програм и идеологија, равногорство као духов ни смисао и морални
чин, равногорство као мит, издигнут на пиједестал „Божијег провиђења“,
Појам равногорства садржавао je преиспитивање националног
програма и националне политике српског народа, његове улоге и
доприноса стварању југословенске државне заједнице 1918. године.
Актуелизовано je питање „изиграног“ и „превареног“ српства, његове „промашене“ борбе и „узалудног“ херојства. У контексту не
гативной искуства, равногорство je значило исправљање „почињених греш ака“.
Штампа равногорског покрета, je према домаћим квислинзима,
исползав ала изразито непријатељски став. Писало се како су ти л у 
ди највећи издајници српског народа, jep су прогласили нацистичку
доктрину својом, немачки „ред“ својим идеалом, немачку победу
својом победом: „Српски народ остао je згранут пред овим немогућим учењем и пред политиком к ој а je произашла из овог учења.
Он je одбио да пође за лажним пророцима. За неке je везао страшно
име Вука Бранковића“.
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Једна од најзначајнијих тема равногорске пропаганде био je антикомунизам. Покрет je „комунистичку опасност“ прогласио за непријатеља број један. Оспораване су све акције к oje je предузимала
КПЈ, посебно преурањено подизање устанка 1941. године. Н егирана
je легитимност партије, као „једне шаке странаца“. КП Ј су приписивани заверенички, терористички, издајнички и други атрибута,
као и теж њ а за освајањем власти по сваку цену, спровођењем пролетерске револуције, рушењем народних и националних традиција.
У антикомунистичкој пропаганди развијана je теза о дволичности политике КПЈ и њеној сарадњи са најекстремнијим политичким
отпадницима - усташама. Такође, говорено je и о антисрпској политици југословенског комунистичког покрета и теж њ и да се разбију српске области, односно спречи српско уједињење.
Пропаганда je ширила равногорску идеологију и међу омладином. У казивано je да омладина мора да схвати своју одговорност
и улогу интелектуалне елите у борби за ослобођење и обнову земле.
Основни задаци Југословенске равногорске омладине били су:
ослобођење отацбине, уједињавање Јужних Словена, остварење
права народие демократије и обезбеђење слободног политичког
живота.
Четврта глава - Избор чланака из четничке штампе - најобимнија je. Обухвата 55 чланака и прилога, који се односе на најзначајнију проблематику равногорског покрета, систематизованих у
пет поглавља. Н а првом месту су чланци о равногорској идеји, настанку и цшьевима четничког покрета; потом, они који говоре о
српском питању, државном и друштвеном уређењу: затим прилози
о комунистима и партизанима; те написи у којима су изражени
ставови према Немцима и колаборационистима - усташама, љотићевцима и недићевцима; и, коначно, чланци који показују однос
према западним савезницима и Совјетском Савезу.
Настанак равногорског покрета, смисао равногорске идеје, сми
сао четничке борбе, главни непријатељ четништва - теме су прилога
у првом поглављу четврте главе. У ььима je саопштено да je смисао
четничког покрета: борба за ослобођење, уједињење, самосталност,
једнакост и демократију. Равногорска идеја je деф инисана као
„широки програм за постављање целокупног народног и држ авног
живота на здраве основе у духу народних интенција“. Д а би се
остварили крајњи цшьеви равногорског покрета, потребан je радикалан обрачун са свим његовим непријатељима. Као првог и главног непријатеља, четничка штампа увек наводи немачког окупатора,
а потом комунисте и партизане, али се том приликом редовно на
глаш ава да су они данас четницима главни непријатељи и да je
борба против 1ьих најважнија у датом моменту. „Партизани су непријатељи и наше садашњости и наше будућности, мада су Немци
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то исто, али су партизани иепосредна опасност коју четници сами
могу сузбити, док се дефинитиван обрачун са Немцима не може
самостално реализовати,“ записано je у једном чланку. Другом при
ликом, у штампи се ваглаш ава да не може и не сме бити никаквог
споразума између четника и Немаца, jep су они најопаснији непријатељи српског народа. Према томе из већине чланака и комеитара
се може закључити да су четницима највећи непријатељи били ко
мунисти и партизани или да у том погледу имају подједнак третман
као и Немци, који се могу поразити тек кад дођу повољнија времена
и пристигне помоћ савезника.
У прилозима, сврстаним у друго поглавље, реч je о пројекцији
будућег државног и друштвеног уређења земле. Предвиђено je да
то буде демократска држава и устав на монархија К ралевина Југославија са три федералне једииице: српска, хрватска и словеначка.
Све српске земле, по етничком принципу, биле би у једној ф едералној јединици. Другим речима, све српске зем ле (Србија, Црна
Гора, М акедонија, Босна и Херцеговина, делови Далмације, Л ике
и Славоније), сачињавале би једну целину и то би био српски
животни простор. Све што би важило за Србе, важило би и за
Хрвате и Словенце. Свако друго решенье било би пепримерено и
илузорно. У оквиру те тематике, изражена су равногорска гледишта
о Хрватима и муслиманима. У прилозима се говори и о економском
уређењу земле, социјаиној и културној политици, односу према селу
и селаш тву, радницима и др. проблемима.
Треће поглавле посвећено je комунистима и партизанима, који
су у четничкој штампи небираним речима, ригидно огпуживани да
су рушиоци и разбијачи државе и друштва, да не поштују ни породицу, ни веру, ни традицију, а нарочито je потенциран њихов
однос према српском народу, чији су они гробари. У појединим
коментарима ж естоко je нападана Ш убашићева влада и комунистичко решење националног питања. Посебно je апострофирано
да комунистичка револуција не би донела срећу човечанству и да
би гьеном победом народ био изједначен у беди, уместо у богатству.
Идеологија немачке политике, немачки ратни цшъеви и предвиђање скоре пропасти „велике“ Немачке - садржај je највећег броја чланака у четвртом поглавлу. Ту су и прилози о усташким
злочинима, више написа о Милану Недићу и његовој влади, као
и о Љ отићу и његовим доброволцима, чије се родолубле огледа
у служењу окупатору итд.
Последнее, пето поглавле, обухватило je чланке и прилоге о
савезницима, како западним - Енглезима и Американцима - тако
и Совјетском Савезу. Без обзира иа велике идеолошке разлике, у
третману СС С Р-a као савезника нема никаквих ограда; он je исти
као и према западним савезницима. Исти третман имају и Черчил,
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Рузвелт и С талин. Ш тавише, у појединим прилозима се неки Стал и н ови политички потези потеицирају и хвале. У очливо je, такођс,
да су четници имали превелико поверење у савезнике и да су,
упркос реалном стању, веровали у њихову помоћ до самога краја.
Четврта и трећа глава се узајамно допуњују. Док je у трећој
анализирано писање четничке штампе, у четвртој су донети аутентични чланци, који не само да илуструју, већ и документарно употпуњују наведену анализу, а књигу чине уверливијом и привлачнијом. Својим садржајима, она обогаћују наша сазнања и подстичу
на размшшьаьье о овом контраверзном покрету, о коме историо
граф иј а није дала коначан суд.
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T H E C O N C E P T O F R A V N A G O R A IN T H E C E T N I K
M O V E M E N T P R E S S IN S E R B IA 1941-1944
- Summary -

The study by Milan Matić is based on primary sources. Its main subject
is the propagation of the concept inspiring the movement od Ravna gora
by the četnik press and propaganda in Serbia between 1941 and 1944. The
composition of the book is divided by subjects. Following the Foreword
and Introduction are four chapters: 1. The Goals and Organization of Getnik Propaganda, 2. The Četnik Press, 3. The Movement of Ravna gora in
Četnik Publications, and 4. Contributions - A Selection of Articles Taken
from the Četnik Press. The first chapter deals, in three sections, with the
aims and the organization of the movement’s propaganda and its material
and technical basis; the second chapter gives basic information about pub
lications and bulletins (central publications, those published by brigades,
corps and committees, and lastly, youth publications); the third chapter is
an analysis of these publications’ main subject m atter (the movement of
Ravna gora etc.); in the fourth chapter is a selection of articles taken from
eetnik publications, classified in four thematic units (the concept of move
ment of Ravna gora, the Serbian question, governmental and social system;
communists and partisans; Germans and quislings; allies).
The writing of this monograph, the significance of its subject, the bib
liography, heuristic and methodological problems, the press as a source of
historical data, are questions treated in the Foreword. In the Introduction,
the author gives, in an encyclopedic manner, the basic facts regarding the
formation and aims of the četnik movement of Draža Mihailović (Yugoslav
Army in the Fatherland - YAF), of its organization, successes and failures
and its definite breakdown in the Autumn of 1944.
The first chapter deals with the propaganda of the movement of Ravna
gora. Ever}' kind of propaganda was used: oral, written, public, clandestine,
combined and radio propaganda. Propaganda was spread by the headquar
ters and commands of the YAF, its departm ent for propaganda, its sec
tions, village commands and village committees, by priests and other sym
pathizers and active members, at conferences, meetings, lectures and other
gatherings, as well as in discussions with individuals and groups of citizens.
W ritten propaganda had a wide variety of forms, from leaflets, bulle
tins, notices and posters, to various publications and specific propagandist
editions, most often in the form of books or brochures. The D epartm ent
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of Propaganda was part of the Supreme Command of Y AF and was hea
ded by Dragiša Vasie. Many other intellectuals worked on the propaganda
of the movement of Ravna gora (Dr. Stevan Moljevic, Dr. Đ ura Đurović,
Dr. Vojin Andrić, Milan Bojčević and others).
The first instruction given by D. Mihailović regarding the organizing
of propaganda was issued on 7 November, 1941. The most important ob
jectives in the initial phase were: the development of the peopl’s national
consciousness and the preparation for the fight against the invaders, infor
ming the public of the existence of the Yugoslav Army in the Fatherland
and reminding those under the obligation of military service of their mili
tary oath. The instruction recommended public speeches in military units
and the distribution of the newspaper »Freedom or Death«, leaflets and
»national books«. The propaganda was m eant to convince the public that
its »only friends are members of the movement of Ravna gora, who will
bring freedom and happiness.«
The most important place in the spreading of propaganda was held by
the »People’s Committees oi' Ravna gora«, formed according to the recom
m endation of the Supreme Command. There were village, borough, di
strict, county and regional committees. Their objectives were 1) to inspire
love for the king and the fatherland; 2) to interpret the ideas of the mo
vement of Ravna gora and its efforts to liberate the country and rebuild it
on a solid and healthy governmental, political and social basis; 3) to pro
claim freedom of religion, of sincere speech, and the freedom to work and
honestly acquire property; 4) to emphasize the need for fair politics to
wards Croatians, Slovenians and Muslims in that the responsibility for cri
mes committed against the Serbian people should be individually estab
lished; 5) to develop relations with neighboring countries according to the
idea »the Balkans to the Balkan peoples«; 6) to cultivate respect towards
western allies, especially towards England (»The cradle of constitutiona
lism and parliamentariamsm, the strongest bastion of national and indivi
dual rights shall be an example and guide for our own social and political
life.«)
In the beginning of 1944, the W ar Press Office was formed as part of
the Supreme Command, with the aim of unifying and directing the propa
ganda from a central point. The Press Office collected information regar
ding publications that were being issued, the number of copies printed in
the region of each corps and civil authority and the interval in which they
were published, the number of printing shops each corps used etc. The
W ar Press Office give instructions concerning the writing of leaflets and
the organization of propaganda.
The movement of Ravna gora not only issued various instructions, or
ders and directions but also organized »The First Congress of the D em o
cratic Underground Press« (21-23 August, 1944). The Congress was atten
ded by about 40 representatives of propaganda headquarters and editors
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of various publications. The purpose of the Congress was to establish com
mon principles of editing and publishing.
The movement’s propaganda was extensive and varied. Particular at
tention was given to printing, proof of which is the vast num ber of publi
cations, which did not cease to circulate among detachments, brigades and
corps. Propaganda was systematically developed from the very beginning
of the movement’s existence and always had an important place in the mo
vem ent’s history.
The second chapter is entirely concerned with the četnik press, mainly
with the aim of finding all relevant information about the press as a whole
and about each individual publication. The četnik leaders were convinced
of the particular advantage and importance of printed forms of propagan
da and introduced both central and local publication of leaflets and bulle
tins soon after the founding of various četnik organizations. The number
of these publications grew, although some also ceased to be published, and
reached its peak in 1944. This chapter is divided in three parts: 1) Central
Publications, 2) Brigade, Corps and Committee Publications, 3) Youth
Publications.
The first central newspaper was introduced towards the end of Septem 
ber, 1941 in Gornji Milanovac, under the symbolic title »Freedom or D e
ath«. The following publication of the same type was »Ravna gora«, first
issued in 1942, followed by »The Voice of Belgrade« (January, 1944), »The
Voice of Yugoslavia«, »United Serbs«, »The Voice of the W orkers’ Mo
vement of Ravna gora«, »Revival«, »New Yugoslavia«, »The Echo of Rav
na gora«, »Vojvodina«, »The East« and others.
The chapter regarding brigade and corps publications deals with about
20 information bulletins nearly all of which bore the name »Vidovdan«.
Most units had their own publications, offering news and information but
also publishing official documents, articles and commentaries, literary con
tributions and other texts aimed at asserting the movement of Ravna gora
as a military and political factor, the guardian of state continuity, the re
vivalist of the state and society and the official representative of the king’s
government in the country, the protector of the nation, faith, customs and
tradition and the irreconcilable opponent of communists, Germans, ustaša
and other collaborators. The first to appear among these publications was
»The Voice of Cer« (1941), followed by »New Serbia«, »Gornjak«, »The
Echo of Free Mountains«, »Pomoravlje«, »Resava«, »Anything for Serbs«,
»Freedom or Death« (three titles), »Ravnogorac«, »The Untrim med H ed
gehog«, »The King’s Guard«, »The Voice of Oplenac«, »Šumađija«, »The
Idea of Ravna gora«, »Takovo«, »Early Dawn«, »The H ero of Ravna go
ra«, »The Banner of Ravna gora« etc.
The editors of četnik publications lent great importance to propagan
dist activity among young people with the purpose of educating them in
the spirit of Ravna gora and hence leaving ample space in both central and
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local publications lor articles regarding the young. Many youth publica
tions were issued with the same purpose. Among the first to be published,
in the beginning of 1943, was »The Youth Bulletin of Ravna gora«, quickly
followed by the central newspaper of the Yugoslav Youth of Ravna gora,
entitled »The Voice of the Youth of Ravna gora«.
Along with central publications, there were many local ones, published
by some youth headquarters and other commanding units, acting either in
dependently or as part of a corps or group of corps. Among these publi
cations are »The Youth of Ravna gora«, »Nebojša«, »Young Šumadija«,
»The Voice of Juhor«, »The Voice of Avala«, »Youth Herald«, »Serbian
Soil«,. »Serbian Verdun«, »The Youth of Zlatibor« and others.
The results of research given in this chapter show that uver 100 titles
were being published by the četnik press between 1941 and 1944, 75 of
which were seen in the original, while information regarding the remaining
25 was found in various sources and in literature. Of the total number of
publications, 25 are bulletins (22 entitled »Viđovdan«), while the others
are newspapers (12 of the central type, 45 issued by various brigades, corps
and authorities, 18 youth newspapers).
The question of the principal concept of the movement of Ravna gora
is prevalent in the third chapter. The movement’s central press published
articles and contributions about the principles of the movement of Ravna
gora, elaborating the movements’ position regarding the organizations’
most vital issues and published programs and plans of action. Official do
cuments were also published, such as the speeches and public appearances
of D. Mihailović, of King Petar II, of the officials of the emigrant govern
m ent and of western politicians. There were also reports of battles and ac
tions, the situation on the front, the efforts of the allies and obituaries for
fighters killed in action.
The key subject of this propaganda was the movement of Ravna gora,
its program and ideology, its idea as a spiritual goal and moral act, as a
myth, elevated to the level of »divine providence«.
The concept of Ravna gora included reviewing the national program
and national policy of the Serbian people and its role and contribution in
the formation of the Yugoslav state in 1918. Questions were once again
brought up from the past regarding the »mislead« and »decived« Serbian
people, its »misguided« struggle and »futile« heroism. The movement of
Ravna gora was proclaimed to represent the »correction of past mistakes«.
The press had a decidedly antagonistic attitude towards domestic qui
slings. These people wered considered to be the greatest enemies of the
Serbian people because they had adopted the nazi doctrine as their own,
the German »order« as their ideal and German victory as their own victo
ry: »The Serbian people are astonished at this impossible teaching and the
politics which have resulted from it. They refuse to follow these false pro
phets, to some of whom the abhorred name of Vuk Branković is given.«
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One of the most significant themes of the propaganda of Ravna gora
was anti-communism. The movement proclaimed »the communist danger«
as the greatest enemy. All actions undertaken by the CPY (Communist
Party of Yugoslavia) were contested, especially the prem ature uprising of
1941. The legitimacy of the communist party was disputed, its followers vie
wed as »a cluster of foreigners«. The CPY was blamed as being conspira
torial, terroristic and traitorous and of striving to gain power at all costs
by organizing the revolution of the proletariat and the destruction of na
tional traditions.
In the anti-communist propaganda the CPY was represented as being
hypocritical and as collaborating with the most extreme political turncoats
- the ustaša. The CPY was also accused of having an anti-Serbian policy
and of attempting to divide Serbian regions and prevent the unification of
Serbs.
Propaganda was also used to spread the ideology of Ravna gora among
young people. It was emphasized that the young had to comprehend their
responsibility and their role as the intellectual elite in the struggle to libe
rate and rebuild the country. The main responsibilities of the Yugoslav
Youth of Ravna gora were: the liberation of the Fatherland, the unification
of South Slavs, the realization of national democratic rights and the insti
tution of political freedom.
The fourth chapter - A Selection of Articles from the Četnik Press is the most extensive. It includes 55 articles and contributions dealing with
the most important subject m atter of the movement of Ravna gora. These
articles are presented in five sections. First are articles regarding the con
cept of Ravna gora, the formation of the četnik movement and its goals;
following are articles about the Serbian question and the governmental
and social system; then, contributions about communists and partisans; ar
ticles in which the movement’s position regarding Germans and collabo
rationists - the ustaša and the followers of Ljotić and Nedić - is expressed;
and, lastly, articles concerning the movement’s attitude towards western al
lies and the Soviet Union.
The formation of the movement of Ravna gora, its main concept, the
purpose of the movement’s struggle and who its enemies are, are subjects
of the first section in the fourth chapter. The purpose of the četnik move
ment, as explained in these articles, was: the struggle for liberation, unifi
cation, independence and democracy, while the concept of Ravna gora is
»a wide program for setting the life of the entire nation on a healthy basis,
inspired by national purposes.« The attainm ent of the movement’s ultima
te goals required a previous radical settling of scores with all its enemies.
The G erm an invaders were always put foremost on the list of enemies by
the četnik press, and were succeeded by communists and partisans but with
a regular rem inder that the latter two present a more imminent danger and
that the struggle against them must have priority. »The partisans are our
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present and future enemies. The same can be said of the Germans but the
partisans are a danger which the četniks can suppress on their own, whe
reas a definite confrontation with the Germans cannot be accomplished indenpendently«, was stated in an article.
In another instance in the press it is emphasized that there can be no
agreement between the četniks and the Germans, since the Germans are
the greatest foes of the Serbian people. The majority of the articles either
treats communists and partisans as the greatest enemies of the četniks or
treats them in the same way as Germans, the only difference being that a
victory over the Germans should be left for a more favorable time, when
help came from the allies.
The contributions in the second section give a description of the future
governmental and social structure in the country. The intention was to cre
ate a democratic state and a constitutional monarchy, the Kingdom of Yu
goslavia, with three federal units: Serbian, Croatian and Slovenian. All Ser
bian lands would, according to the ethnic principle, be in a single federal
unit. In other words, all Serbian lander (Serbia, M ontenegro, Bosnia and
Herzegovina, parts of Dalmatia, Lika ands Slavonia) would form a whole
and would be considered Serbian territory. Any principle applied to the
Serbs would also be valid for Croatians and Slovenians as any other solu
tion would be inadequate and futile. The movement’s views regarding
Croatians and Muslims arc included in these articles. The articles also treat
topics such as the country’s economy, the social and cultural policy, views
regarding the country and farmers, workers etc.
The articles in the third section are about communists and partisans,
who are severely accused of being the destroyers of the state and society,
and the Serbian people’s caretakers. Several articles fiercely attack the go
vernment of Subašić and the communist solution of the national problem.
It is especially stressed that the communist revolution would not bring hap
piness to mankind and that its victor}' would mean equality for all but in
poverty, not in w'ealth. The ideology behind German politics, G erm an mi
litary goals and the forecast of the imminent downfall of »great« Germany
- are the themes of the majority of the articles in the fourth section. There
are also are contributions regarding crimes committed by the ustaša, several
articles about Milan Nedić and his government, and about Ljotić and his vo
lunteers, whose patriotism is demonstrated by serving the invader etc.
The final, fifth, section includes articles and contributions about allies,
England, America and the Soviet Union. There is no difference between
the movem ent’s attitude towards the Soviet Union and western allies, de
spite a great ideological breach with the Soviet Union their view of eastern
and western allies is the same. Churchill, Roosevelt and Stalin are treated
identically. Certain Stalin’s political motions arc even emphasized and ap
plauded in some articles. The articles also dem onstrate that the četniks had
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too much faith in the allies and that, disregarding the actual state of affairs,
they expected the allies’ help until the very end.
The third and fourth chapter are mutually complementary. While in
the third chapter an analysis is made of the četnik press, the fourth chapter
gives examples of authentic articles which, by their subject m atter, both il
lustrate and enhance the analysis, lending credibility and appeal to the bo
ok. These articles broaden our knowledge and provoke thought about this
controversial movement, regarding which historiography has not given its
final judgment.
Translated by Vesna Korđić
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С К РА Ћ ЕН И Ц Е
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ЈУРАО - Југословенска равногорска омладина
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ПЛРЛП - Национални раднички покрет
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САД - Сједињене Америчке Државе
СССР - Савез совјетских социјалистичких република
ЦИК - Централни национални комитет
ЧА - Четнички архив
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и њих (168). - Три ненријатеља (170). - Дне српске интелигенције (174).
- Равногорска идеја (175). - Смисао наше борбе (177).
2. Српско питан,е, државно и друштвено уређење
- Шта нас чека у демократској Југославији (179). - Зашто будућа
држава мора бити Крздьевина (183). - Далекосежне одлуке Великог на
родног конгреса (186). - Српска народна јединица у сутрашњој ф еде
ративно] Краљевини Југославији (189). - Хрватска етничка јединица у
сутрашњој федеративно) Краљевини Југославији (192). - Словенска ет
ничка јединица у будућој федеративно) Краљевини Југославији (195).
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- Будућа Југославија (198). - Планови о послератном уређењу (204). Уједињено српство (209). - Српски животни простор (211). - Мисија
наше Војводине (213). - Никад више, Босно! (216). - Наш став према
Хрватима (216). - Порука муслиманима (218). - Старо се поновити неће
(220). - Радничка класа и национална држава (222). - За село (224).
3. Комунисти и партизани
- Ко су комунисти? (228). - Комунистичке паклене намере (229). Комунистичке тезе о српском народу (231). - Национални комитет не
одобрава рад владе др Ивана Шубашића (233). - Тито и његова „влада“
(235). - Срби и нова влада (238). - Комунистичка револуција не доноси
срећу човечанству (239).
4. Немци и квислинзи
- Психологија немачке политике (243). - Немачки ратни цшьеви (246).
- Судбина немачке пропаганде (250). - Последньи дани велике Немачке
(252). - Усташе беже у комунисте да би се спасле одговорности (254).
- Један језиви документ о дивљаштву Павелићевих усташа (256). - Све
тосавски пут Милана Ђ. Недића и његове владе спаса! (258). - „Отац
Србије“ као блудни син (261). - Наш одговор господину Кракову...
(267). - О добронољцима (271). - Зашто смо против Љотића (274).
5. Савезници
- Ми, Енглези и Руси (275). - Совјетски Савез о циљевима рата (278).
- Угледајмо се на Сталина (279). - Српски народ и Америка (280).
- Лажима не наседамо (283). - Долазе! Долазе! (285). - Службено саопштенье о сарадньи Првог јуришног корпуса са деловима Црвене армије (286).
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