


ЗАПИСИ СА ЦЕТИНЕ 
-Моје ратне успомене- 

Врличка или цетинска бригада 

Река Цетина извире испод Динаре у Северној Далмацији и тече од севера према jyry око 
110 км. и улива се у Јадранско море код Омиша. Природно је да се крајеви око реке Цетине зову 
Цетинска крајина о којој ће овде бити реч, али не о целој тој крајини већ само о горњем току 
Цетине око 20 км. њеног тока, та крајина или долина зове се и Врличка долина, по варошици 

Врлици где је било седиште врличке општине, коју сачињавају 12 села у којима· живе Срби и 
Хрвати. Одприлике пола и пола, (негде сам читао) да је пре рата у врличкој општини живела 9 

хиљада Срба, а ваљда приближно толико и Хрвата, али приликом избора општинских или 
државних Срби су увек имали већину гласова. 

Од тих села четири су чисто Српска и то: Отишић као највеће село на јужној страни 
Врличке долине и на западној страни реке Цетине, која се пружа 15 км. испод планине Свилаје. 
Кољане са ман. Драговићем то село обухвата реку са обе стране и простире се испод масива 
Динарских планина. На северу од Врлике налази се· српско село Цивљане. Познато је да 
Далматински Хрвати говоре (икавским) наречјем, ла и Срби измешани са Хрватима, више речи 
изговарају (икавски) тако је назвато Цивљане? Али како ја не говорим икавски, за мене то село 
значи Цјевљане и у овом чланку ћу га тако звати, овоме селу припадају још два засеока као 

Читлук и Котлаша. Четврто српско село је Цетина на самом извору и око извора реке под истим 
именом. 

На средини села налазе се развалине старе цркве Св. Спаса коју је пре шест векова 
подиго босански Краљ Твртко, тамошњим Србима да му чувају границу његове државе. Та црква 
је озидана 1390 године само годину дана после Косовске битке. Значи, Твртко је осетио опасност 
најезде Турака са истока па је своје границе према западу кроз те цркве утврђивао против 
Мађара који су тада владали Хрватском и освајали туђе земље да би имали Јадранско море. По 
доласку Турака у ове крајеве црква је била спаљена, али камени Зидови нису могли изгорети. 
Тако се тај Српски народ кроз дуге векове ропства, сакупљао сваке године на Спасов дан у те 

зидине, ту се молили, плакали и пјевали, надали се бољим данима и чекали слободу дали ће 
некад доћи и тако је време текло вековима све до наших дана, када је пре Другог Светског рата 
негде 1937 или 38 године сазидан велелепни храм Св.Спаса на самом извору реке Цетине тако је 
и село Цетине дибило своју парохију. 

Око 15 км. низводно са источне стране реке у једном живописном кањону извире мања 
река Драговић која тече низ кањон око један км. и са својим лепим водопадом улива се у Цетину. 
Изнад самог врела, а под високом стеном заклоњен од сунца и ока сазидали су Срби 1394 године 

манастир Драговић на истоименој реци. Тај манастир кроз дуге векове доживљавао је своју горку 
судбину од најезде Турака. Турци су га палили и рушили. Срби су га обнављали и ту се челичили 

за борбе и боље дане. Тек половином прошлог века када више није било опасности од Турака 
Срби су изнели тај стари манастир из скривеног кањона на најлепше видно место на питомој 
узвишици где се састају две реке, око којих се pађajy манастирске баште, воћњаци, виногради, 
поље и ливаде а на брдима манастирска шума. 

Ту је тада саграђена велелепна нова манастирска црква са високим звоником 28м. Поред 
цркве мало позади импозантна лепа троспратна зграда, манастирски конак. даље међу воћкама 
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и баштама подигнуте су многе зграде за народ који је ту живео и обрађивао манастирска имања, 

млине, поља, ливаде које су опет биле закићене са великим стадом оваца и крдом волова крава 
и коња. На запад преко реке за пола км. поред манастирских ливада, пролази главни пут Книн-
Врлика-Сињ-Сплит. Путници и туристи који су пролазили тим путем, заустављали би се код 

бистрих врела да се освеже и одморе уживајући посматрали ту природну лепоту. Незнам да ли је 
ико сачувао праву слику тога манастира, јер он је нажалост потопљен од комуниста. У Драговићу 
од како постоји била је парохија за село Кољане и Лактац и друге мање насеобине Срба у селима 
Сињске општине. Драговић је био бранич и понос Срба цетинске крајине.  

Западно од реке и манастира за једно сат хода у Отишићу под Свилајом налази се црква 
и парохија посвећена Св. Арханђелу Михаилу. Ова црква поред Драговића имала је свој 
историски значај у одбрани Српства и Православља. Када је пре триста година Стојан ЈанковиЋ 
ослободио Далмацију од Турака и Венеција узела те земље под своју власт. Тада су Хрвати 
римокатолици, подстрекнути од Ватикана, а привилегисани од Млечана бискупи и фратри 

насрнули да силом покатоличе тај српски народ који је тек ослободио својом крвљу те крајеве од 
Турака. Срби православци одупирали су се тој сили и пошто су Млечанима још били потребни да 
бране те границе од Турака, зато су Млечани понекад заустављали то насиље.  

После пада Наполеонове империје, Далмацију је окупирала Аустроугарска војска 
предкојим су били пандури Хрвати. Тада настају најтежи дани за православне Србе у Далмацији. 
Хрватски бискупи и фратри, подстрекивани и припремани од Ватикана, наговарани од Венеције, 
а штићени и плаћени од Хабсбуршке монархије кренули су као гладни вукови међу Србе да их 
покатоличе или ако неће да буду католици да их поунијате. Овде нећу говорити о целој 
Далмацији већ само о ономе штo се тицало Врличке крајине. То католичење почевши од Сплита 

односно Клиса и сплитског загорја, преко Сиња па узводно око реке Цетине сва села су 
покатоличена и када је дошло до ОтишиЋа ту је стало. Ту су наишли на тврду баријеру, источно 
манастир Драговић. а западно црква Св. Архангела. Како су могла ова два нејака села да се 
супроставе тој сили Рима и Беча? Ево како: причали су ми стари људи, Турци су били у Босни и 
њихове банде су често прелазиле преко планина у Цетинска села ради пљачке и других злочина 
и то је отерала многе Србе у хајдуке ради освете и пљачке турске имовине, лети су хајдуковали 

по Босни, који су угрожавали чак и Травник где је било седиште Босанског везира. Зими су се 

враћали у Далмацију и зимовали по планинским селима. Ови хајдуци су исто тако бранили и 
своју веру од насртаја бискупа (прозелита) и фратара. Тако да они нису смели запазити у та 
планинска села и тако је народ остао у вери својих отаца, пркосећи свим претњама Хрвата да ће 
их покатоличити.  

Хрвати се нису ту зауставили, већ су навалили са друге стране, са унијаћењем у 
Дрнишком крају и одатле прешли у Врлику, где су са државним новцем сазидали унијатске цркве 
у Кричкама у Баљкама и Врлици. Тада настаје унијаћење и католичење око Врлике и чим се неко 
покатоличи он аутоматски постаје "хрват" тако да још сада имамо у неким селима измешане Србе 
и Хрвате са истим презименом у једном су селу Срби а у другом Хрвати или обратно.  

Православна црква и парохија Св. Николе у Врлици, после Драговића то је најстарија 

парохија у том делу око Врлике а њој припадају све православно село Цјевљање и измешана 
села као Подосоје и Косоре. Изразито хрватско, усташко село Маовице и ту се налази око 10% 
Срба као и мање групе у Врлици, Кукру и Гарјаку сви припадају Врличкој парохији. Село Цетина 
има своју парохију како је напред речено.  

Хрвати су у Врличкој крајини имали две парохије и то једна у Врлици а друга у Киеву. 
Хрвати као Слуге Рима и Беча вечито су нападали и ометали Србима да се развијају у слободи и 
били су прогоЊени и запостављени под Аустриском окупацијом за више од сто година. Србу су 
могли да трпе све невоље и зулуме које су им наносили, али кад им неко нападне на веру и 
цркву, то је значило прави рат. Хрватски магаломани убише се доказујући како су то (хрватске 

"хисторијске" земље), а Срби су новајлије дошљаци, туђини, који су заузели те хрватске крајеве. 
Дали је то тако? Историски споменици друагчије говоре и сведоче, као што смо рекли: Црква Св  
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Спаса у Цетини сведочи да су тамо живели Срби пре шест векова, а то исто потврђује и манастир 
ДраговиЋ, јер да није било Срба у тим крајевима неби било ни цркава ни манастира.  

Сада да видимо шта имају Хрвати у Врличкој долини, нигде се незна никакав споменик 
дали су и када тамо живели Хрвати. Ако имају неки знак или споменик то је новијаг датума, 
после ослобођења којег нису извели Хрвати већ Срби: Стојан Јанковић са својим (морлацима) 
Србима. 

Средином деветнестог века Аустрија је увидела да су јој Срби потребни да бране границе 
према Турској, а у исто време Мађарска се побунила против Аустрије. Срби из (Војне крајине 

били су за Аустрију) и извојевали победу над Мађарима, када је Србима призната Војводина, и 
од тада престаје насилно католичење и унијаћење. Српски народ живео је тада патријахалним 
животом жене су рађале више дјеце, било је породица које су имале по 5 или 6 синова тако се 
народ нагло множио и напунио сваки кутак обрадиве земље. Када дође Први Светски рат који се 
катастофално заврши пo Аустрију и њене пасторке Хрвате. Срби су били задовољни 
ослобођењем и уједињењем, брзо су заборавили све шта су претрпели од Хрвата, и хтели су да 

живе као браћа у својој заједничкој и слободној држави. Хрвати то нису могли прогутати да 

дојучерашње њихове слуге постадоше господари, вечито су гунђали и испољавали своје 
незадовољство према Србима и Србији, а када су убили Краља Александра поново су дигли главе 
да сруше заједничку државу. То су они највише испољавали кроз неке Мачекове изборе 1935. и 
1938. (То нису биле изборске агитације, већ најжешће антидржавне клике). Тако да се није 
могло проћи кроз хрватска села од њихове силе и увреда. Срби су били незадовољни са овким 
поступком Хрвата, али су се тешили што је влада у српском Београду па ваљда Београд зна шта 
ради и све ће то једном да се изглади. У то време настаје хаос у Европи: Хитлер и Мусолини 

узбунише цео свет и пођоше у освајање туђјих земаља (исход тога рата је познат), али Хрвати 
тек тада дигоше главе и кренуше на издају Југославије, коју нападоше непријатељи споља и 
непријатељи унутра и тако се војска Југославије распала без борбе за 12 дана. 

          АПРИЛСКИ РАТ 1941 године 
          Већ су прошле четри и по деценије од почетка страдања Српског народа у Другом 
светском рату, када су побеснеле Хитлерове хорде освојиле целу Европу и бесомучно напали на 

нашу Отаџбину Краљевину Југославију у којој су помоћу домаћих изрода и издајника, хрватских 
усташа и комуниста, на најзверскији начин, извршили покољ над невиним и незаштићеним 
српским народом. Ова трагична и по злу запамћена 1941 година па све до краја рата, маја 

месеца 1945 године неће историји остати непозната а посебно неће остати непозната новијој 
историји српског народа. О овим страшним данима и злочинима много се писало и говорило, 
пише се и говори и сада, писаће се и говорити у будуће али никад ни издалека неће се све 
дознати, описати или испричати. Небројене жртве однеле су са собом и небројене тајне 
страдања, злочина и крволоштва, каква историја човечанства никад пре није запамтила. 

Поред тога остаће незапамћене и неописане небројене жртве, борбе, храбри и јуначки 

подвизи Српских бораца четника, осветника и браниоца незаштићеног српског народа. Њихова 
храброст јунаштво и витештво, издржљивост и патње под тешким условима и неприликама у 

којима су ступили у неравну борбу многоструког непријатеља и то без оружја и муниције, без 
спреме и одеће, обуће и хране, својим борбама задивили цео свет јер су први дали отпор 
завојевачу. Са друге стране остаЋе незаписане многе ствари због тога што наша Отаџбина после 

рата није ослобођена већ је поново пала у ропство комунистичко у коме се још и данас налази, а 
њима свирепим властодршцима није у интересу да трагају за истином и да пишу истину, већ 
једино и само оно што служи њиховој лажној пропаганди. Тако ће многобројни злочини извршени 
над српским народом од усташа и комуниста остати незаписани и заборављени за будућност. 

Српски народ у Југославији несме ни да говори ни де пише о томе јер са тим наноси 
увреду "братству и јединству" Српски борци који су се игром судбине после рата нашли у 

емиграцији, досад нису били у стању да то све учине или ако је понешто учињено то је још све 
недовољно и  
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непотпуно. Тешки бурни и неизвесни живот наше ратне емиграције, расејао нас је по целом 

глобусу земаљске кугле и сваки појединац препуштен је да у туђини сам за себе ствара животно 
средство и будућност породице уколико је има. Наша српска емиграција после тешких ратних 
губитка остала је са врло мало и без довољно интелектуалних снага па се и ту oceћa велика 

празнина. Борци су се борили на бојном пољу а интелектуалци су дужни да ту борбу ставе у перо 
да не остане заборављена и непозната будућим поколењима, али нажалост ми тих 
интелектуалних снага немамо и тако небројени историски догађаји пуштају се у заборав.  

Као борци и учесници ови тешких и незаборавних дана, опробаћемо и потрудићемо се и 
ако неспремни за овакав посао да забележимо и отклонима од заборава, многе невине као и оне 
јуначке и xepojcкe жртве и славне борбе кроз које смо прошли и учестовали. Те жртве 
недопуштају да их заборавимо, настављајући борбу у којој су они пали, сећајући се њихових 
имена и жртава да се не забораве тако ће мо им се бар донекле одужити.  

Немислимо овде да пишемо о Хитлеровој објави рата, неможемо да пишемо о 
бомбардовању Београда о мобилизацији Југославенске војске, како једни обавезници одлазе, а 

други се враћају назад, очита саботажа официра Хрвата који су саботирали и радили на расулу 

државе. О свему овоме много других писали су и пишу много боље него што би ми то могли 
учинити, али зато ће мо ми покушати да пишемо о борбама у којима смо учествовали и жртвама 
које су. нам познате. Онај Србин који буде писао историју Другог Светског рата, требало би да 
нагласи да сваки човек, свака породица, свако село или град, свака општина или срез има своју 
посебну страшну историју. Нарочито она места и народ који су се тих дана нашли на територији 
која се називала; Н.Д.Х. (наказна држава Хрватска). 

Цео српски народ у Југославији са великом стрепњом, нервозом и страхом пратио је 
почетак рата и ток догађаја, који су се тих дана развијали муњевитом брзином. Код нас у 
Северној Далмацији све су очи биле уперене према Задарском фронту где се већ неколико дана 

чула грмљавина бомбардовања. О томе су већ други писали а и ја ћу да пишем оно што није 
писано т.ј. о догађајима у мом селу или боље рећи у селима Врличке крајине ту нећу моћи све 
обухватити јер тада у почетку као у двадесетој години нисам довољно познавао људе и догађаје 
о којима би се могло писати, а сада немам при руци никога ко би ми бар донекле помогао. Зато 

ћу писати само оно што ми је познато, а остало ћу оставити да и други пишу и да прикупимо 
податке. Све то скупа сабрано дати ће праву слику почетка злочиначке Н.Д.Х. 

ПОЧЕТАК СТРАДАЊА 

Десетог априла 1941 год. као гром из ведра неба стиже глас у село "Завршио рат" народ 
изненађен, узплахирен и неверујући пита један другоrа, како, шта, одкуда? Како може завршити 
кад још није фронтална борба започета? После сат времена стиже вест. Пропала Југославија, 
створена Хрватска држава. Нема више рата, ову вест су донели неки војни обвезници који су се 

налазили у јединицама око Сиња где су их Хрвати одмах разоружали и пустили кућама. Како је 
био радни дан у априлу сваки је имао посла у пољу али људи чувши за ову вест, напуштају 
послове и враћају се кућама, сакупљају се у селу на путу и код кућа у веће или мање групице и 
зачуђени питају један другога, шта се ово дoraђa? Једни говоре Завршио се рат, други говоре 
није могуће да је завршен. Непријатељи државе срушили су државу а сада ће да руше 

држављане јер они неће оставити на миру све оне који су били за државу. Трећи говоре, али 
створена је хрватска држава а Немци и Талијани су пријатељи Хрвата и тако ће овај народ остати 

поштеђен. Најгоре ће проћи Србија јер њих неће нико заштитити. Четврти говоре тешко нама 
меiју Хрватима, зар нисмо једва опстали међу њима док је влада била у Београду а како ли ће 
сада бити када наређује Рим, Берлин и Загреб. Старији људи говоре, знамо ми какви су Хрвати 
док смо били под Аустријом, и сада нам се кожа најежи кад се сетимо шта су нам радили и 
говорили. Стиже нова вест, није пропала држава! Хрвати су издали и пришли Немцима и 
Талијанима а Србија и српска војска још се бори! Срби ће водити рат до краја и ту су наши 
савезници? У току 
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ноћи појавише се веће и ли мање групе и колоне војника који су долазили са разних страна и 

одлазили у разним правцима, већином су долазили са запада са Задраског фронта и одлазили 
према Сињу. Два дана и две ноћи пролазили су војиници сами Хрвати, а мећу њима ни једног 
Србина пошто су Срби остали до краја у својим јединицама. Хрватски војници у пролазу пјевали 

су безобразне пјесме, псовали Краља и државу Србе и Србију вређали и православну веру, а 
најпогрднијим речима псовали Српску цркву. Цепали су шајкаче од њих су правили капе као 
неко страшило, а уз то су увек претили Србима на сва уста. 

Тек трећи дан Срби војници стижу са свих страна пошто су им јединице већ биле расуте и 
одлазили сваки у свом правцу, они који су били у Сплиту и Сињу одлазе на север у Босну и 
Лику. Са сузним очима заустављају се и питају којим правцем моrу проћи кроз Српска села да 
непадну у руке Хрватима јер су већ осетили власт и милост "хиљаду тисућне" културе. Наши 
војници који стижу својим кућама, причају како су прошли кроз хрватска села, у сваком селу 
дигла се руља народа који су се назвали (Хрватска сељачка заштита) по наређењу вође Мачека 

они су дочекивали Србе војнике и свлачили им одећу, скидали цокуле, ако се неко бунио тај је 
био испребијан, а нарочито ако је још неко носио оружје. Тако полуголе и босе пуштали су да 

путују више дана или недеља докле стигну кући, као што је био случај са нашим војницима који 
су се нашли у Словенији на Талијанској граници. Они који нису хтели да се предају Немцима, 
побегли су преко словеначких шума и даље преко Горског Котара и Лике у Далмацију где су 
били дочекани од Хрватске руље, разоружани и опљачкани, затим су их предали Талијанима који 

су их трпали у концентрациони логор у Задру. Како је Италија тих дана (анексирала) већи део 
Далмације, а други део дала својим савезницима Хрватима, те због тога Талијани нису хтели ове 
људе држати у ропству већ су их пустили после пар недеља да иду кући. Наши војници стижу 
кући, тужни и скоро кроз плач причају шта су све видели, како се расипа државна и војна 
имовина, вође овакога расула били су официри Хрвати. 

После неколико дана поче пролазити окупаторска војска, целу недељу дана и ноћи 
моторизоване колоне свих родова, војска је пролазила од Книна према Сињу и Сплиту и даље 
пут Херцеговине и Црне Горе. Хрвати су их свуда дочекивали са цвећем. Срби се склањали што 
даље од пута да се несретну са њима, ако је неко случајно морао да се сретне на путу са 

Талијанима, они би га упитали дали је Хрват или Србин, они би обично показали ножем испод 

врата, са оном својом познатом реченицом ("мазаре тути Серби". Талијански карабињери 
заузимају жандармериске странице са њима измешани хрватски жандарми. Талијани издају своје 
прогласе и наредбе да су они сада господари, талијанске и хрватске патроле пролазе кроз села 
испред сваке куће да их народ види и да упозна нове господаре. После кратког времена, 
карабињери напуштају жандармериске станице и повлаче се у градове који су били крцати пуни 
талијанске војске. Хрвати преузимају цивилну власт, њихови жандарми пролазе кроз села, 

измешани са неким цивилима, наоружани ловачким пушкама, закрпљена тура, и поцепаних 
опанака (права слика Антине државе). Одмах су почели сакупљати пљачкати коње по селима, 
говорећи да то треба држави, узгред да опоменем један случај. Таква једна патрола зауставила 
се код бунара близу моје куће, командир станице наредник Куштрак (загребчанин) био је ту на 
служби пре рата и продужио и даље. Пошто смо се добро познавали, позвао ме да му донесем 
вина, када сам донео вино он је извадио новац да плати. Један грбави цивил издрао се на њега 
са речима; Зашто му плаћаш, за њих нису новци него (набој) метак из пушке па у чело, ја тако 

плаћам Србима, затим се окрену и оде да виче на неке сељаке и остали народ, како ће он нас 
све уредити, побити и попалити јер ми кријемо четнике на Свилаји. 

Помислио сам да је пијан и да незна шта говори, али кад се одмакао даље тада Куштрак 
рече, неслушај будалу шта он говори, ја се њега небојим и ако је он (усташки члан). Ово први 
пут да чујем за реч или име усташа? Зачудио сам се каква је то држава и власт где цивили 
наређују командиру станице и овај мора чак и да га се боји. Хтео сам да упитам наредника, али 
он као да је читао моју мисао додаде и ово: "шта можемо ово је усташка држава, они су је 
створили и они у њој управљају и наређују, али ја се тога неплашим и док сам ја овде командир 
станице, нико нетреба да се плаши ничега". Опет ми није било јасно зашто да се неко нечега 
плаши односно да 
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се плаши власти ако није ништа скривио. Онај цивил усташа по злу познати звао се Марко 

(презиме сам заборавио) био је из села Отовица код Дрниша, он је и даље наставио да виче, 
псује и прети, како се он ставио на расположењу новој држави да је уреди. Одтада почима све 
више и више да се прича о неким усташама како чине страшан терор над српским народом. 

Хапсе, затварају што су Срби. Ретко је ко од Срба тих дана одлазио у вароши, јер се већ чуло 
свуд шта се ради. Многи су већ одведени у непознатом правцу и незна се шта је било са њима. 
Старији људи причају како је Аустрија за време Првог Светског рата многе Србе одвела у логоре 
докле се рат завршио, те се и сада замишљало да ће Хрвати интернирати Србе у Немачку на 
присилни рад. Нико није ни помишљао да се супростави властима, јер на никога другога није се 
имало надати ни очекивати. Поред тога нико није веровао да ће људи бити убијани без икакве 
кривице, сваки је мислио, ако ме затворе или интернирају неће ме убити јер немају зашто, али и 

поред свега тога чуло се да они ухапшене страшно туку, муче злостављају - све оне који им 
падну у руке па се људи што више склањали и нерадо им ишли у руке 

ПРВЕ ЖРТВЕ 

Споменућу случај Тодора Попадића, када је дознао шта му усташе спремају напустио је 

Врлику и дошао у Отишић, неколико дана провео у селу безпослен а тамо у Врлици оствио кућу, 
породицу и радњу, па кад му се једног дана досадило он се реши да иде назад и рече: "идем 
кући па нека раде шта хоће, ако ме затворе неће ме убити, ако ме убију неће ме појести. Шта 
има да се неког бојим нити сам што направио нити сам коме крив" Отишао је кући у Врлику и 
исте вечери ухапшен и одведен са још више Срба одакле се ни један не врати. Усташе као да су 
чекали на њега да га првог ухвате да им неби побегао, нису хтели друге хапсити докле им он не 
падне у руке, зато чим је стигао кући, усташе су телефоном позвали пoмoћ из Книна и ту ноћ 

започело је крваво коло у Врлици. Ово би требало да опише неки очевидац коме је у детаље 
позната та крвава усташка хајка, мени је мало познато и зато ћу мало о томе рећи, само могу 
навести неколико имена која су ми остала у сећању то јест имена Срба које су усташе тих дана 
из Врлике отерали и убили. 

Поред Попадића мучили су и убили старог проту Милана Тришића и његова сина који је 
тада нестао. Петра Катића, Перта Балаћа, Јовицу Балаћа, Лаза Паспаљ Бачковић, Лисичар и 

Којић из Подосоја, са њима је ухапшен, тучен мучен и пребијен Ђуро Бабић из Кукра и када су 
их усташе полумртве испребијане и потпуно голе довукли камионом на јаму у Промини. Ђуро је 
успео да побегне го са јаме и дошао кући. Те ноћи у Врлици био је и поп Владе Гарић (сада у 

Паризу) он се нашао ван куће када су му усташе отерали таста Катића те када је чуо и видео шта 
раде побегао је преко Голобрда на Свилају а одатле у Сплит где је била Талијанска власт. Он би 
могао много више и опширније описати ова страдања Срба из Врлике. 

Тих дана стижу страшне вести из Маовица, то је хрватско усташко село на висоравни 
изнад Врлике, међу њима је живела једна мала мањина Срба. Чим су усташе добили своју власт 
одмах су решили да своје комшије Србе униште и њихову имовину поделе међу собом, како су их 
њихови поглавици и доглавници саветовали и наговарали. Једне ноћи потајно ишли су од куће 
до куће и похвтали и одвели све људе које су нашли код куће на спавању. Ухватили су 13 људи 

и то: Николу Петковића који је био познат као физички најјачи и најлепши човек у Врличкој 
крајини. Марка Петковића, Николу Новаковића док су му синови избегли ово хапшење, четири, 
Маљковића Николу, Милана, Саву и Божу, Два Ђурића Петра и Анту, Шпиру Преметицу и сина му 

Николу. Два Кричковића Јову и Николу, стрпали су их у затвор у Врлици, са њима је било још 
више људи из других села где су их усташе тукли и мучили разним мукама које још никоме нису 
познате. Некима су одрали кажу са лица и насипали со у ране, једне ноћи из тога затвора кроз 
мали прозор успео је да се извуче Никола Кричковић и Никола Савић из Кукра и онако 

испребијани побегли у шуму, остали су били крупнији од њих и нису могли кроз ту малу рупу, 
тако измрцварене усташе су ноћу одвезли у непознатом правцу и побацали у јаме. Било је 
случајева да су усташе првих дана хапсили и затварали по неколико срба па би их после пар 
дана пустили 
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напоље и са тим су хтели да покажу како они неће дирати оне који су прави, како би им на тај 

начин што више људи упало у руке. Али када су ових неколико побегли из затвора и са јаме тада 
су се открила њихова зверства, а они више нису пуштали никога ко им дође у руке, тада је 
планина Свилаја почела да прима све више бјегунаца. Ту на Свилаји није било никакве одбране, 

али усташе су је прогласили да је пауна четника па су се сами плашили тамо одлазити, а то је 
Србима добро дошло да се склоне. 

Када је започело то хапшење и терор многи млади људи решили су да се некако провуку 
возом до Срема и одатле да се пребаце у Србију. Велики део њих су усташе у путу препознаи, 
поскидали са возова, потукли и побацали у јаме тако да им се неће никад пронаћи гроб. Један од 
тих који је са воза скинут и бачен жив у јаму је Никола Костур (сада живи у Енглеској). Пре 
неколико година он је написао једну Књижицу о томе страдању и крволоштву, па сада нећу да то 
понављам. (Очекујем да Ће он то приложити овој књизи, да би се видело којим чудом се спасао 
из јаме). Са њим су ту страдали његови рођаци три Костура Душан, Пајо и Илија. Како је тада 

била несташица хране у нашим крајевима, људи су морали да рескирају и да иду у Славонију и 
Срем да купују жито да би прехранили породицу. Многи од тих људи и жена никад си нису 

вратили кући, усташе их у путу препознали потукли и бацили у јаме. У тим путовањима највише 
је страдало људи из села Цјевљана које се налази између Врлике и Киева па су их Хрвати 
препознали свакога у лице те им није могао ни један да измакне. Овде ћy навести имена оних 
које се још сећам. Тако су убијени 4 Билића Митар, Ђуро и два Милана док је у самом почетку са 

воза скинут и незнамо где убијен млади инжињер Петар ЗукановиЋ. Убијени су три Јојића Симо, 
Петар и Марко. Два Иветића Милан и Љубан. Милан Новоселац и Марко Драгић, у том путовању 
и страдању завршиле су живот и четири жене, две Црномарковића, једна Иветић и једна Зрлић 
осталих се несећам. 

Одмах чим су добили своју власт усташе су послали из Сиња своју (постају) у манастир 
Драговић, калуђере су одвели у затвор у Врлику. Рећи ћу само о њиховим страдањима. Стари 
иrуман Миљковић који је већ очекивао да ће они доћи и опљачкати манаћстир то је на време 
успео да склони и сакрије понеке ствари од вредности, усташе су то знали па су их држали у 
затвору, мучили и понекад принуђивали да им се даје мито, зато их нису убили докле не извуку 

све што је сакривено. У томе је дошао устанак и Талијани другог септембра поново окупирају ове 

крајеве успоставе своју власт и тако нађу ка.луђере живе, пуште их из затвора и тако им 
спасише живот. Поред тога из Кољана су страдали неколико људи чијих се имена сећам. Нико 
Марјановић, Божо и Марко Катићи. Са источне стране Кољана убијени су Ђуро Иглеџа и Лаза 
Маринко, било је још жртава из Кољана које су ми непознате. (Зато треба неко из Кољана да то 
опише и достави овој књизи). Село Цетина било је подалеко од Усташа, а близу планине а тамо 
нису много вршљали, али ипак село није прошло без жртава. Међу тим страдалницима сећам се 

имена Мирко Четник и Петар Маријан, једна жена звала се Врањеш а друга Баришић. (Очекујем 
да ће Цетињани ово описати детаљније и приложити овој књизи). 

Село Отишић било је велика загонетка за Хрвате још за време Аустроугарске тај неки 
невидљиви страх осећали су усташе од Отишића и 1941 године. Пре рата у селу је постојало 
Стрљачко друшттво са свега две војничке пушке са којима су омладинци и војни обвезници 
учили се у Гађању т.ј. пре рата, али и ако су пушке повраћене држави. Хрвати су мислили да је 
село пуно пушака те зато нису радо чаркали око Отишића, али ипак једне ноћи, крајем јуна, 
један одред неке хрватске војске (и ако су могли сободно и мирно ући у село кад год хоће) јер 

нико није помишљао да им се супростави. Они су ноћу из Подосоја преко Главице привукли се у 

Отишић, стигли су најпре код Јовчића кући и ту нашли чељад на - спавању, тада су ту свезали 
четри Јовичића Бранка, Мирка, Милана и Гојка и потерали их кроз село, те како се брзо чуло да 
су усташе у селу људи су се склањали даље од села, тако су нашли само жене, дјецу и старце. 
Трчали су свуда по селу и ако је који од младих људи или омладинаца дошао у руке, све су 
везали и терали са собом, неке од њих кундачили су и шамарали без икаква разлога. 
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Пошто су претресли цело село то су после подне имали збор код горњег бунара. Ту су 

сакупили све похапшне, њих око 15 младића од 17 до 25 година. Тада су усташе дошли до 
закључка ако отерају ове младиће то ће сви остали побећи у шуму и нико им више неће доћи у 
руке. Зато су решили да их пусте и другом приликом упадну у село са више војске како би 
похватали све људе и тада их неби пуштаили из ланца.  

Поред осталог усташе се тога дана задовољили пљачком аутомобила Лазе Краrуља, 

(једног напредног привредника из Београда) који је после бомбардовања Београда дошао са 
својим аутомобилом да се јави на дужност војној команди у Сињу. Када се војска растурила он се 
вратио у Београд а оставио ауто код очеве куће, тада усташе нађоше ауто и отераше, то је можда 
помогло да су пустили оних 15. младића. Од тада усташе се уверавају да Отишићани немају 
оружја којега су се они плашили т.ј. да је држава наоружала Отишћане као четнике. 

Из Маовица усташе врше све већи притисак на Отишић, дошли би Свилајом до изнад села 
и гађали из пушака свакога ко би им дошао на око, али како нису смели ближе прилазити у село 
то нико није страдао ма да су много сметали пољски рад. Једне ноћи потајно из Маовица упали 

су на крај села, где је било неколико усамљених Пертовића кућа и тада су ухватили и отерали 

два стара човека Петра и Митра Петровића којима се никад није за гроб сазнало. Тих дана 
породица Јовчић сазнали су да им је убијен Душан Јовчић који је био фотограф у Книну. Њега су 
као и многе друге из Книна отерали и бацили у Проминску јаму.  

Истих дана у почетку покоља убили су Јакова Стојановића кога су срели негде у 
Ливањском Пољу и са тамошњим Србима бацили га у јаму. Овде се мора изнети још једна ствар, 
обично се каже када се говори о усташама, сви су били једнаки, али и овде је био један 
изузетак. Сињани усташе тада још нису почели убијати Србе и то је спасило много српских глава 
у Врличкој крајини а нарочито у Отишићу који је био најближе и први на удару али од Сињских 
усташа тада није погинуо ни један наш човек. Иначе да су Сињани били као врлички и кнински 

усташе ми би прошли много горе и са много више жртава. Ово се касније тумачило и обистинило 
овако: у Сињу је било много комуниста, као што је тада био и претседник Синске општине 
фамозни Вице Буљан каснији командант пратизанске дивизије. Он се већ тада определио и 
спремао за партизанску акцију и знао је (односно надао се) да ће му Срби бити прва одбранбена 

војска (јep Хрвати су сви тада били за усташе) те је он тада Србе поштедео да би их касније као 
партизан немилосрдно осуђивао и убијао, пљачкао и палио куће. 

Сињани и ако нису учествовали у покољу они су ипак знали све шта други усташе раде 
око њих. Споменућу случај проте Стојсављевића који се тада налазио у Отишићу са синовима. У 
Сињу су сазнали да се усташе спремају да убије њега и синове. Његова ћерка која је тада била у 

Сињу дознала је то од својих пријатељица да ће јој отац бити убијен. Она је плакала, а у томе је 
наишао Талијански пуковник и заинтересовао се па упита зашто плаче? Кад му је објаснила да 
ће јој отац бити убијен од усташа, тај пуковник одмах је послао свој ауто у Отишић узео проту и 
синове и одвезао у Сплит и тако их спасио сигурне смрти. Бекством у Сплит спасило је главе на 
стотине Срба првенствено из Врлике и осталих села који су успели да побегну на време испред 
усташа. 

У Немако заробљеништво допало је свега девет младића из ОтишиЋа, можда су били 

боље среће него они који су остали у (хрватској држави) као случај једног младића, Ђуро 
Мељанац служио је кадар у Баки Которској, па када се војска расула пошао је кући на север 

кроз хрватске крајеве и тамо га је појела помрчина и никад му се није за гроб сазнало. Такође 
његов рођак Милан Мељанац путовао је некуд кроз хрватска села и тако је нестао незнамо где. 
Око половине месеца јула, терор је достигао свој врхунац. Затвори у Врлици билу су препуни 
изпребијаних жртава, сведоци тих мучилишта били су она двојица који су побегли из затвора 
које сам напред споменуо и још страшнији случај Ђуре Бабића који је побегао са јаме. Чувши за 
ове страшне злочине, људи из више села почели су да бијеже на Свилају изнад Отишића и ту су 
остали више недеља. 
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УСТАНАК У БОСНИ 

Последњих дана месеца јула догодило се нешто неочекивано. Неколико људи ишли су са 
Свилаје преко поља и викали из свега гласа: Живео Краљ, живела Србија. Народ који је био 
ближе пута питао је шта се догодило? Они су говорили, пропала хрватска држава, срушили је 
четници, и ови људи који су били избегли на Свилају сада се враћају својим кућама. 
Непроверена и сумњива, али радосна вест брзо се ширила кроз село, баш као и она страшна вест 

о пропасти државе 10. априла. Исте вечери потврдише вести неколико људи који су косили 
ливаду поред пута у Кољанима и видили су да усташе од Книна бјеже у Сињ са камионима у 
којима су имали мртвих и рањених, чак су код те ливаде стали да узму сена и ставе под 
рањенике. Дакле вест је истинита да се нешто догодило. Окружени Хрватима са свих страна из 
села нико није могао изаћи да би се нешто више дознало. После пар дана наша учитељица која 
је била неуморна ишла је некуд по селима да чује шта се догодило. Увече је стигла, и прича 
овако: Добро ће бити! Четници су их потукли у Грахову, није им остала ни мачка на прекладу.  

Од тада вести су стизале све тачније и опширније. Четници у Босни и Лици дигли устанак 

и протерали усташе. Из Книна се чује грува талијанска артиљерија и туче изнад Стрмице и према 

Грахову. Талијани појачавају своје гарнизоне по Далмацији не само у градовима већ и многим 
селима чувајући (комуникације) путеве. Августа месеца четници из Босне појавили се не 
Вјештића гори и у Бравчев дацу (планинском засеоку Кољана). Кољанци успоставили везу са 
њима као и Цетињани на плаинини изнад Уништа. Омладинци код нас ноћу се сакупљају на тајне 
договоре шта да се ради. У том времену усташе се нешто ућуташе и не лове више по селима нити 
залазе у наша села.  

Неки младићи из Бравчева доца одмах ступају у борачке редове са њима, споменућу 
један случај достојан високог одликовања. Два храбра и одважна младића из Кољана Милан и 
Јоца Катић на планини без оружја дочекају у руке усташку патролу, разоружају и потуку и 

њиховим оружјем предводе остале у борбу да се наоружају и туку непријатеља. (Милан је 
погинуо као митраљезац Летеће бригаде на Пађенима ноћу између другог и трећег децембра 
1944 године).  

Омладина по селима шапуће, шта ће мо, како ћемо, када ће мо? Талијани и Хрвати свуда 
око нас, а оружја немамо. Стиже нова вест, комунисти отишли у шуму да се боре, многи од нас 
никад пре нисмо ни чули за комунисте, незнамо ни ко су ни шта су, незнамо ни зашто постоје, 
али сада ето отишли у шуму да се боре, има их и Срба и Хрвата. Одмах се поставља питање, како 
се слажу са четницима? Одговор је био да се слажу и боре заједно, комунисти из Сиња ухватили 
везу са Босанским четницима и боре се заједно, нетреба се чудити како је то била добра вест за 
нас. 

ДОГОВОР ЗА УСТАНАК 

Ноћни састанци омладинаца код нас све су чешћи, у септембру један велики такав 
састанак одржали смо код колибе Марка Деспинића где је било присутно око 150 младића и 

младих људи из Отишића и неколико из Кољана. Ту је био присутан Раде Стојсављевић (студент 
права на Београдском универзитету) син проте Стојсављевића. После много разговора који се 

водио о свему а највише по питању како доћи до оружја? У селу смо имали свега две скривене 
војничке пушке и можда око 50 ловачких и чобанских капислара или кубура, али то све није 
сигурно ни довољно започети отворени рат. Сви чекамо и тражимо реч и савет Раде 
Стојсављевића, он је говорио отприлике ово: ми смо опкољени Хрватима са свих страна, а 
градови су пуни Талијана и чекају нас на сваком кораку, оружја немамо да би могли одпочети 

отворену борбу, већ једино шта нам остаје да пркупимо тих цивилних пушчетина и ако усташе 
нападну на село да се бранимо колико се може, са Талијанима ми још неможемо започети борбу 
нити смијемо изазвати их против нас. У Босни је много другачија ствар, тамо су непрегледне и 
непролазне шуме где се може склонити читава армија, поред тога тамо је мање окупаторске 
војске. Немци су одвукли своју војску на Русију а Талијани се збили у Далмацију у Босни су 
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остали само усташе и тамо су били бољи услови за устанак и борбу јер ми у Далмацији немамо 

тих шума где би могли склонити народ. Поред тога центар Срба у Далмацији је Книнска крајина 
ми морамо причекати да видимо шта ће радити Книњани и Косовљани па ће мо се владати према 
ситуације која се буде налазила.  

Ту је био присутан један комуниста Јово Стричевић из Кољана који се као (привредников 
шегрт) комунизирао у Загребу код Тита и постао политчки комесар. Он сада узима реч и каже: 

долазим из Вјештића горе и доносим поздрав од православљених бораца, ми нисмо ни четници 
ни комунисти ми смо Партизани. Први пут чујемо ту реч незнамо ни шта значи, али он наставља. 
Ми се боримо не само против усташа већ против окупатора он је наш главни непријатељ, 
окупатор је срушио нашу државу ми прво требамо истерати окупатора из наше земље, а за 
Хрвате ћемо лако јер нису сви Хрвати усташе, има поштених Хрвата који се боре заједно са нама 
и.т.д. причао је партизан Јово! Ми млађи на то смо ћутали, али старији људи почеше 
расправљати са њим једни говоре, са чим да истерамо окупатора зар са две пушке? Други кажу 

лако је теби Јово говорити јер ти немаш овде ни куће ни породице, па када Талијани попале 
наше куће и потуку наш народ, ти ћеш се смијати на Вјештића гори. Трећи му кажу, пре рата 

Срби су били Срби а Хрвати су били Хрвати. Сада кад нас кољу ми се опет зовемо Срби а они 
"Поштени Хрвати". Зар мора сваки Хрват да се зове поштен ако није клао Србе? Тако се овај збор 
растурио без икаквих одлука.  

Омладина почиње да губи вољу и полет за устанак, сваки је био у срцу четник а сада га 
обасипа комунистичка пропаганда и теорија са свих страна. Нада да ће од Вјештића горе доћи 
спас и помоћ, сада је окренула другим током. Четници устаници из Сајковића и осталих села 
западне стране Ливањског поља. Који су се толико прочули у борбама у устанку, са својим тада 

већ (прослављеним) и храбрим вођом који се тада прочуо међу Србима Цетинске крајине као 
велики јунак Цвијо Орашчић-Пајчин, храбар али прост и примитиван, частољубив и наиван 
пошто није могао бити вођа командант четника и његове крајине, то он из ината окреће се 
комунистима. Вођа комуниста из Сиња Вице Буљан са својим помоћником Брачуљом уздиже село 
Бителић и Србе и Хрвате (ту су били измешани) и све одводи у Партизане. На Врдову су 
ухватили везу са Босанцима, ту су прекували и прерадили Орашчића да са Сајковићанима пређе 

на њихову страну и уместо четника назваше се Партизани и ако у устанку нису ни знали за то 

име. Партизани растурају своју пропаганду на велико просто да уши заглуве од њихове хвале, а 
четници са севера једва да се нешто чује о њима, сваки је бранио свој положај или своје село, а 
за остале нека мисли сваки за себе и нека брани сваки себе, како зна и како уме. 

КОМУНИСТИ СЕ УМЕШАЛИ 

Ово је закочило четничку акцију у Врличкој крајини за пуну годину дана, тада партизани 
већ у септембру били су се нагомилали у Бравчеву дацу, спуштајући се ноћу до Кољана 
манастира Драгови.ћа, усташка постаја која је била у манастиру напушта и бјежи у Сињ пошто су 
већ обрали сва манастирске поља, ливаде и винограде. Крајем септембра, или почетком октобра 
партизани са Чубрица спусте се у источну страну села Кољана са источне стране реке Цетине. 
Дознавши за то Дувњаци усташе из Гаријака јаве одмах у Врлику Талијанима, који су хитно 

дојурили са камионима и отворили борбу на партизане, после кратке борбе партизани бјеже уз 
планину. Талијани заробише једног Босанца кога су одвели и стрељали у Сињу. 

У Отишићу тада имали смо једног комунисту Илија Крунића "Ђелпић" који се комунизирао 

у Загребу као и напред споменути Јово Стричевић. После пада Југославије "Ђелпић" се стално 
виђао у друштву Хрватских жандара, народ је отворено говорио да је он њихов шпијун и 
сарадник, те због тога и није био позван нити је присуствовао збору кога смо имали код 
Деспинића колибе. Он као и сви комунисти у почетку са окупатором, а када је Стаљин позвао он 
оде у шуму. "Ђелпић" тада узима још једног способног и поузданог младића Крстана Новака 
"Сељу" и с њим одлази на Врдово код Буљана и Брачуља, како су их комунисти дочекали и 
примили о томе би "Сељо" најбоље могао рећи (он је сада у Енглеској), партизани су их 
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наоружали и Ђелпићу дали инструкције како ће преварити и збунити омлaдину те са тим 

изазвати Талијане да почну палити и убијати, тако да народ мора бјежати до комуниста. Они 
двојица враћају се у село са оружјем. Ђелпић се одједном прочуо као херој и јунак а још у борби 
нигде није био нити је метак опалио, већ само језиком што је пуцао. После неколико дана 

роварења по селу он једног дана почетком новембра донесе вест у село: Војска из Босне долази 
ноћас да заизме Врлику од Талијана. Врлика ће ноћас бити у нашим рукама, морамо журити да 
добијемо Талијанско оружје и муницију, а они ће заузети Врлику без нас, а ми морамо да 
срушимо пут до Сиња како им неби могла доћи noмoћ у Врлику. Други ће срушити пут у Крчићу 
да неможе доћи помоћ из Книна, а када срушимо пут идемо у Врлику по оружје, нико од нас није 
проверавао да ли је ово истина, него сви смо одједном скочили нешто око 130 нас потрчали смо 
са крамповима, ћускијама, секирама и тестерама да рушимо пут под "гредом" код Драговића. За 

неколико сати исекли смо преко два километра телефонске бандере и жицу и све бацили у реку 
Цетину, пут раскопали и срушили, зидове наваљали камене блокове на пут, неке мање мостиће и 
пропусте порушили, у томе наиђе талијански камион из Сиња и прекиде нам посао. Пре поласка 
Ђелпић нас је уверавао да је војска већ nоставила стражу око нас, ако би случајно непријатељ 
наишао Сељо је опалио метак и ми се повукли у брдо у гај и отишли кући да спавамо као да смо 
завршили неки важан посао. 

Следећег дана Талијани и Хрвати долазе да оправљају пут и доносе решење да попале 
све куће у круrу десет километара то обухвата Отишић, Кољане и Лактац. На интервенцију проте 

Стојсављевића да то нису радили наши сељаци већ бандити из Врдова и Вјештића Горе, Талијани 
одустану од паљења, али узму на одговорност ова села да морамо ноћу патролирати и чувати 
пут. Старешине села морали су се обавезати и сваку ноћ слати по десет људи да чувају цесту 
тамо где смо је ми сами рушили. Ово је била врло опасна служба, морало се патролирати да 
Талијани нађу патролу на путу, ако дођу да контролишу, а са друге стране несмеш да чекаш на 
путу ни Хрвате ни Тапијане у ноћи јер револуција је већ узела маха и сваки може да нас на путу 
убије без одговорности, мислећи да и ми њих чекамо напасти. 

Касно у јесен Талијанска војска ишла је у Бравчев долац, партизани нису ни покушали да 
га бране већ су побегли кроз планине, народ се разбежао према Вјештића гори. Почетком 

децембра планине су биле затрпане снегом, партизани су тада били сигурни да по снегу неће 

нико ићи на планину да их гони, они тада пошаљу један одред од 1З партизана на Свилају изнад 
Отишића, да их наше село храни чува и брани и снабдева преко целе зиме. Командир одреда био 
је прави зликовац крвопија који је тај занат научио у шпанској револуцији. Дујо Башић Хрват 
негде јужно од Сиња, његов политички шеф био је друг "Мартин" чије право име и презиме нико 
од нас није знао, касније су причали да је погинуо од усташа у неком хрватском селу код Сиња. 
Трећи главни (штих) био је војни стручњак Поручник Марковић из Сиња остали су били 

приморци и два сељака из Бителића. У Отишићу народ и ако у страху примио их је врло радо, 
како и небих кад кажу да се боре против усташа и окупатора, а уз то "боре се за народ! Не за 
себе"! . 

Ноћу силазе у село и држе зборове, бодре и храбре омладину да са спреме за обрачун са 
окупатором, јер "црвена Армија" само што није стигла из Москве и већ за који дан ћe стићи до 
нас, те и ми морамо бар нешто за њу да учинимо. На првом збору једне ноћи код цркве, деси се 
један мали испад према њима. Цветко Петровић (умро у Енглеској) незнајући ваљда да су они 
сви Хрвати или је знао па се правио да не зна и мислeћи да су они четници те он се изрече: 

(После свега овога ко се крсти лопатом ја му неверујем и опсова мајку). Другови се међусобом 

nогледаше и прећуташе као да нису ни приметили ту реч, али после је већ друг Мартин врло 
вешто објаснио како има поштених Хрвата који се боре за нас. Ово је био њихов први одред у 
средини Далмације јер се на другом месту нису имали на кога ослонити осим на Отишић, јер тада 
су сви Хрвати били за усташе, партизани одатле yпућују курирске везе по целој Далмацији те се 
одред врло брзо бројно појачао, поред Ђелпића и Сеље одмах им је пришао Божо Стојановић 
(стаљин бр. 2) који је био загриженији и од онога Стаљина у Москви, он се комунизирао као 
зидар тунела негде у Ваљеву и сад им је био курир и теренац, књима тада прилази још један 

зликовац и кукавица Ниџо Цвитковац из Маовица зликовац то томе што би он био у стању све 
Србе 
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уништити за један дан ако то комунисти траже и оће, али у борби макар била и најмања није 

могао издржати. Од некуд им дође тада Божо Билић "Маријан" из Цјевљана. Шпански 
добровољац прави крвник (атентатор националних Срба) касније погинуо као ком. бригаде негде 
у Босни.  

Многи наши младићи који су журили да дођу до оружја, ступали су одмах у њихове 
редове, међу њима да споменем само нека имена и то су они који су се одмах вратили у четнике 

то су; Јово Гајић "Жоле" Никола Томић, Раде Рнић, Ђуро Деспинић, Војислав Јурић, Никола 
Драгић и други чија имена не спомињен јер они су продужили као партизани. Из Маовица тада су 
дошли на Сијалу Саво Цвитковац и Тривун Новаковић, из Цјевљана Мирко Зукановић и Милан 
Билић, докле су Кољанци држали се оних на Вјештића гори и Цетињани исто тако према Босни. 
Сваке ноћи држали су тајне зборове по селима, које би обично завршавали њиховом познатом 
пјесмом: "Душмани нас газе клети". Ово је нарочито утицало на наивну омладину. На једном од 
тих зборова пописали су све омладинце у Отишићу. за њихов "(С.К.О.Ј.)" За шефа омладине 

поставили су једнога који је сада у Клевеланду, Охио, (сада опет лидер Удружења Б.К.Ј.В.). Тај 
је ревносно вршио своју дужност и одазвао се њиховој мобилизацији после годину дана али 

стицајем околности опет се вратио код четника. Једини који се није хтео примити за неког 
"кружока" и одбио да се прими то је био Бранко Јовчић, другови су га одгмах забележили у црну 
књигу. На сваком збору обавезно су имали тему о издајницима па су најпогрднијим речима 
нападали издајнике Ђујића и Богуновића. (Упитао сам Раду Стојисављевића ко је тај Ђујић)? Он 

ми рече то је стрмички поп, тај им је добро запржио чорбу и они несмију прићи ни близу његове 
територије. Ова зима била је дуго под великим снегом па су друшкани право царевали јер се 
нису плашили никаквих напада. Село им је давало храну по реду свака кућа кад на њу дође ред 
тако сам један дан носио храну и први и последњи пут тада био у њиховом логору Крунића 
колибама на Свилаји. 

Слушајући њихову теорију тога дана која ме је за навек од њих од вратила, они су на тим 
зборовима причали овакве приче. Пред омладинцима би причали о "слободној љубави" која може 
да се испољава јавно на сваком месту, (као и свака животиња, моја примедба) стид и срамота 
није ништа друго него стара капилатистичка заосталост и глупост. На таквим предавањима 

говорили су да мајка није мајка већ другарица, мајци треба платити З кг, меса и 10 литара млека 

што је дала приликом рођења и кад јој се то плати, после се може спавати са својом мајком као и 
са сваком другом женом, говорећи и ово, мајка нас није родила што нас воли већ што је волела 
да спава са човеком. Сестра није сестра већ као и свака друга девојка, говорећи: "зашто ако 
неко има лепу сестру да је пусти за другога ако њеном брату треба жена". Heмoгуће је писати 
њихова развратне речи, али ово се мора изнети пред народ да се зна ко су и какви су. 

На зборовима међу старијим људима и домаћинима причали би овако: После рата неће 
бити сиротиње, сви ћемо једнако живети као у Русији, тамо како живи Друг Стаљин тако и 
последњи "кулак" сви заједно раде, на једно место сакупљају и сви једнако следују, све што им 

срце жели и што им треба. У Русији нема суше тамо трактори ору а авиони сеју, у Русији није 
потребно молити се Богу да падне киша, већ кад киша затреба друг Стаљин има толико авиона 
да он само нареди и авиони дигну воду и просипају кишу и година увек роди. Пред женама и 
девојкама причали су овако, другарице ако ваши мужеви иду са нама у борбу немојте се 
плашити да ће погинути, видите колико је овде другова, све су ово ваши мужеви па ако погине 
један неће други, ви неморате живети целог века са једним човеком. Капиталистичка Југославија 

била је према вама немилосрдна биле сте без икаква права, а ми ћемо вам дати nраво гласа као 

и људима па вас муж неће више смети ударити и од сада онај који удари жену казнићемо га да 
стуца кубик шодера на цести. Међу пропалицама, пијаницама и ленчинама који неће да раде 
причали би овако, стара држава била је толико немилосрдна према вама и све је од вас одузела 
дала богаташима, зашто онај твој комшија има 4 вола ти немаш ни једнога, оно нису његови 
волови него и твоји, он је оно украо од тебе ти си радио он је крао, он има земљу а ти немаш 
довољно, он каже да је купио од тебе, није он то купио него украо, земља није његова него 
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народна и све ће то бити народу раздељено. Ето тако су они обрађивали народ за себе, али 

никад нису критиковали оне који неће да раде, а и како би критиковали сами себе кад су то они. 
Онај који није знао да мисли својом главом и пустио да они мисле за њега тај им се прилепио и 
више се није могао ничим излечити, док они који су разумели и мислили својом главом, одбили 

су се од комуниста и постали крвни непријатељи не баш зато што су то хтели бити већ су нас 
комунисти сами на то присилили или са њима или против њих трећега није било (јep оде глава 
као зелена трава).  

Када сам био код њих са Свилаји (тај пут како сам напред споменуо) они су се хвалили 
како имају везе на све стране, наравно сам их упитао дали имају везу са Косовом јер ми смо чули 
да је Пајо Поповић организовао на хиљаде четника они ми на то одговорише: "Друже оно су 
пљачкаши" ми нећемо везу са пљачкашима, ми оћемо поштене борце? затим сам упитао дали 
имају везу са поручником Дамјаном Кривошићем у Врлици он је добар патриота: "друг Мартин" 
рече: "нетребамо ми њега он је велики англофил", што је значило четник. 

КОМУНИСТИ ИЗАЗИВАЈУ УСТАШЕ И ТАЛИЈАНЕ ДА НАМ ЗАПАЛЕ СЕЛА 

Њихов одред на Свилаји брзо се бројно повећао, сваки дан су пристизали нови људи, 
наши су нарочито ишли да се домогну оружја а после како буде било, пред крај фебруара 1942 
снег се већ био очистио, једино су остали велики сметови које је бура нанијела, комунисти тада 

peшaвajy да почну изазивати Талијане и усташе да пале и убајају и прогоне наш народ како би 
сви остали безкућници. Тада би хтели или нехтели морали бити њихова војска. Једног јутра 
партизани у јачини једног вода дођу на цесту Врлика-Сињ близу манастира Драговића и ту 
сачекају путнички односно поштанских аутобус у тјеснацу под Гредом где је са источне старане 
затворила река и густа шума, а са западне велике литице. Како је овим путем стално саобраћала 
талијанска и усташка војска, зато се требао наћи неко храбар за извршење тога задатка, те је 
одређен Јово Гајић "Золе". Он је зауставио аутобус кога су спроводили два хрватска жандара и 

два карабинера. Гајић је одмах убио једног жандара и бацио у реку, остали су се предали, у том 
аутобусу Гајић ухвати највећег крвника усташког вођу из Врлике Мирослава Пезу, његов отац је 
у почетку покоља говорио да ћe свим Србима који дочекају Божић, дати ручак са златним 
кашикама, по томе се види да је био тврдо уверен да ни један Србин неће живети до Божића 
него ће сви бити уништени, али Пезо се преварио у рачуну. 

У томе аутобусу био је још један крволок и сарадник Анте Павелића фра Јозо из Врлике, 
али док се Гајић задржао код других усташа, дотле су Хрвати партизани (Дујо Башић) пустио 
фратра да побегне кроз борову шуму. Неколико усташа и једног Талијана одведу на Свилају и ту 
их убију, да би навукли срџбу на Отишић да га запале. Талијанска војска из Врлике и Сиња 

одмах крену за њима у потеру, али не на Свилају већ у Отишић јер партизани су се повукли 
преко Отишића. 

Талијани из Сиња прво упуте тенкове у Отишић, једна девојчица која је чувала овце 
видела је из далека тенкове те јавила у село да смо се на време склонили ипред тенкова, затим 
се појавише 5 камијона војске из Врлике, а мало касније 12 камијона Талијана из Сиња. 
Претурали по селу и ухватили 5 људи на које су прве наишли и одвели их у Сињ ради саслушања 
шта би могли дознати о томе нападу. Очекивали смо да ћe они опет доћи да покупе народ по 

кућама, па се тих ноћи није спавало. Друго вече стиже нека реч од Паје Поповића из Косова да 
ће Талијани следећег дана ићи у Свилају и он саветује да нико од нас не иде на Свилају већ да 

останемо у селу. Талијани су после поноћи стигли у село и одатле на Свилају, а ми смо се 
склонили у кршевима и дубравама позади Талијана. 

Водичи Талијана били су хрватски жандари из Рибарића па када су стигли у Отишић 
зауставили се код бунара т.ј. код куће Милоша Стојсављевића и ту командир жандармеријске 
станице наредник Куштрак узме из куће Бранка Стојсављевића да га води на Свилају и тако су 
пре сванућа изашли на место звано Лисина. Партизани су благо времено дознали за талијански 
напад па су се на време распоредили (још их зовем партизани и ако је тада међу њима било 
више  
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четника). Слабије и страшивије су упутили у позадину у шуму звану "Јелињак", а остале су 

распоредили на јаки одбрамбени положај на Гала-брду од Великог-врха до Јелињака па десно до 
Градине одакле су могли камењем да се бране од страшљивих Талијана. У свануће Талијани 
изашли на чистину и ту се отворила борба, међу којима су се истицали нарочити наши који су 

касније формирали четнички одред а то ћу да опоменем само нека имена као на пример: Жоле, 
Сељо, Томић, Саво Цвитковац, Милан Билић, Илија Загорац, овај последњи остао је са 
партизанима и тамо заглавио. 

Чим се отворила борба Талијани или усташе убили су водича Бранка и ту га оставили 
мртвог. Талијани су имали губитак али код партизана није било ни једног губитка. Талијани су 
попалили све  колибе по Свилаји тако да партизани немају нигде да се склоне, они се тада 
разделе у три групе и поново иду код Греде да припуцају на Талијане, они су то могли лакше да 
нападају са источне стране преко реке где би им било много повољније, али они су хтели пошто 
пото да Талијани запале Отишић. Талијани су поново ишли на Свилају и запалили и остатак 

колиба до којих пре нису могли стићи ради великог снега, када су се вратили у село почели су да 
пале појате, и овога пута интервенција проте Стојсављевића спасила је село. Народ је био у 

паници незнајући како да се избегне катастрофа, одхранили смо партизане да нас бране, а они 
сада настоје да нас униште, те опет иду под Греду да опале неки метак на Талијане. Талијани 
тада изађу за њима на кољански гај, а одатле попале све колибе и стаје села Кољана, ту су 
ухватили Марка Калинића и убили га у његовој колиби, затим поново иду на Свилају, али 

партизани овога пута нису смели да чекају на Свилаји јер више није било снега већ су побегли 
на Вјештића гору и смејали се гледајући како Талијани и усташе праве покољ по Отишићу. 
Усташе се тада одвоје од Талијана и крену преко Маовица за Врлику и ту под Маовицама сврате 
у кућу старога Ђуре Петровића и убију га у кући. 

Када су Италијани трећи пут ишли на Свилају и Отишић, тога истог дана једна 
италијанска јединица из Сиња дошла је преко Лактаца у манастирску шуму коју су дуго 
претресали да би нешто пронашли; Затим се спустили у Драговић и запалили све манастирске 
Зграде и млиницу. Сама црква и конак остале су опљачкане са разлупаним вратима и прозорима. 
Калуђере су одвели са собом, тако је манастир од тада остао пуст за све време рата. Касније 

негде 1943 године када су четници ојачали дошао је игуман Наум Миљковић у Врлику и живео је 

на Вуковића Мосту, пошто је Драговић био разрушен. Видевши усташе да на Свилаји нема 
никакве оружане одбране, они су груписали своје банде из Маовица, Подосоја, Гарјака и 
Винолића и одлазили на Свилају у заседу. Наши сељаци су имали понешто обрадиве земље на 
Свилаји где је успевао кромпир па је у пpoлeћe требало ићи да се засади, тако једног јутра 
усташе из Маовица направили заседу и сачекали групу жена и девојака које су ишле да носе 
сена са Свилаје те отворише плотунску паљбу на незаштићене жене и ту погибе девојка Пера 

Станојевић, а мајка јој тешко рањена и остала без руке. Још неке су биле лакше рањене, али су 
побегле и нису ухваћене. Они сељаци који су морали ради пaшe да терају овце и козе на Свилају 
то су им све отели и опљачкали. Другом приликом сачекају групу копача Рнића који су ишли да 
засаде кромпир, и све их поведу са собом, затим заробе групу копача Вујасина и њих поведу са 
собом. Наишла је група копача Загораца на које су отворили паљбу, али ови нису хтели живи у 
руке и ту погибе млад човек Јово Загорац. Ту погибе и жена Душана Загорца, а девер јој побегао 
и скочио у неку пећину те се касније једва жив извукао. Заробљене копаче одвели су у Рибарић 

и Сињ код Талијана да се похвале како су заробили комунисте. Талијани су саслушали ове људе 
и видели да код њих нема никакве кривице и пустили их да иду кући. Док усташе даље прете да 
ће нас све уништити, јер су нас партизани довели у такав положај. 

ПРЕКИД СА КОМУНИСТИМА И ФОРМИРАЊЕ ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА 

У селу је настао страх и паника тек тада се видела права намера комуниста. То су били 
црни дани нашега страдања и борбе за опстанак, углављени међу Хрвате, пoмoћи ни од кога, 
везе ни одкуда. Горе око Тромеђе северно од Книна у Босни и Лици четници су већ терали 
комунисте 
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и често се чула грмљавина и борба, али сваки је бранио свој положај своје село, а ко није могао 

да се брани тај је био изложен пропасти. Тада није било опште заједничког отпора не само код 
нас већ у целој Југославији све је то још било на локалној бази одбрана од партизана јер још 
нису сматрани као нека војска већ луталице које изазиваше усташе и Талијане да нас униште 
пре него рат заврши.  

Прото Стојсављевић имао је код себе радио апарат из манастира Драговића, те однекле 

се снабдео батеријама и понекад смо слушали радио Лондон те смо још у почетку јесени 1941. 
сазнали преко радија за Дражу Михајловића, да је подигао устанак и да је командант четника у 
Србији. Однекуд је стигла Дражина слика вероватно преко војводе Бирчанина који је тада био у 
Сплиту. Радио Лондон стално је понављао "чувајте се прераних акција". Преносио је обавештења 
колико је окупатор убио народа у Крагујевцу, Шапцу, Мачви, Краљеву и другим местима, али ни 
једне речи о западним крајевима где је беснио усташки покољ. Мислили смо да они о томе немају 
обавештења, али они су то избегавали да кажу да не би наљутили господу министре Хрвате. Тај 

радио увек је понављао, чувај те се, спремајте се, организујте се, браните се и чекајте кад буде 
време ми ће мо вам јавити. Ова порука свакако је важила за Србију, али за нас у Н.Д.Х. време 
чекања већ је било прошло, јер коса смрти косила је све око себе. 

Даље се није могло чекати то су осећали и наши борци који су били са Партизанима, те 
једне ноћи Јово Гајић "жоле" дође назад у село и састао се са протом Стојсављевићем и његовим 
сином Радом да се договоре шта да се ради. Они му одмах саветују да се врати у Брачев долац па 
да каже свима нашим борцима да напуштају партизане, да се врате у село и да организују 
четнички одред. Гајић је отишао да их извести и они су га послушали и у кратком времену сви 
наши се врате без малог изузетка и тада се већ формирао први четнички одред. Командант је као 

нај храбрији борац резервни подофицир Јово Гајић, његов заменик питомац подофицирске школе 
Мирко Зукановић, Главни саветник Раде Стојсављевић, а њихов штаб још су сачињавали Милан 
Билић и Тривун Новаковић. 

Четници су тада патролирали према усташким селима па се усташе примирили, бежали су 
даље од наше територије и није им више падало на памет да иду на Свилају те се је народ мало 
примирио и одахнуо. Почетком маја прото Стојсављевић послао је Гајића код Паје Поповића да 

се договоре и споразумеју како даље да заштите српска села од уништења. Партизани су одмах 
дознали за Гајићев одлазак те они јаве својој браћи усташама у Врлику, а усташе знајући да 
"Жоле" није код куће, наговоре талијане да дођу са 13 камиона војске измешани усташе и 
талијани, запале Гајићеву кућу и врате се у Врлику.  

Узгред да споменемо да после разиласка са комунистима они су покушавали на све 

могуће начине да нас поново увуку у њихово коло, али народ им више није веровао, а они су 
знали да ако изгубе Отишић то су изrубили Свилају и све везе у унутрашњости Далмације, па су 
долазили и све обећавали. Вице Буљан плакао је пред нашом црквом да нам покаже колико нас 
воли? (Неко ће помослити да пишем претерано) но био сам очевидац кад је споменуо свога брата 
који је усташа код Павелића који убија Србе и тада извади марамицу и брише очи да би нас 
уверио. Нарочито су слали истакнуте Србе комунисте да ноћу роваре по селу, а још су били 

нејаки да би могли предузети казнене мере према Отишићу. Онога дана кад је запаљена 
Гајићева кућа Цвијо Орашић "пајчин" налазио се у Отишићу на преговорима, али није ништа 
успео јер је људима била јасна њихова лаж то јест она њихова парола: "Ако изгину Срби, 

населићемо Кинезе" и за партију то је опет победа. Наш народ није хтео више да гине за партију, 
а још мање за Кинезе, па је сада искрсло питање како доћи до оружја да се бранимо од усташа и 
партизана. 

ТАЛИЈАНСКА ВЛАСТ ТРАЖИ ВЕЗУ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СРПСКИХ СЕЛА 

Пајо Поповић обећао је Гајићу да ће преговарати са Талијанским властима да престану да 
убијати и да заштите Србе у Врличкој крајини. Десетак дана после тога, старешина села Филип 
Дpaгић доби наређење Талијанске команде из Сиња да ће Талијани доћи одређеног дана код 
цркве Отишић на разговоре са Отишћанима па се тражило да неизоставно из сваке куће 
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присуствују нарочито млађи људи. Није смело бити никаква извињавања морало се ићи на 

зборно место, слушајући хуктање талијанских камиона, који су нас само неколико дана пре тога 
шибали митраљезима за нама за сад им идемо у сусрет, срце се тресло не од радости већ од 
страха да ће нас преварити похапсити. Талијански официр имао је тумача, а ту су били поред 
наших сељака, прото Стојсављевић и прото Марко Плавша.  

Официр је говорио, да они разумеју наше тешкоће, тешко стање и страх од усташа, затим 

рече: "ми знамо да ви нас не волите, али ми смо окупирали ову земљу и дужни смо да у њој 
одржавамо ред и мир, ми знамо да ви волите вашег Краља Петра и да волите Енглезе, али где су 
вам Енглези? Док они дођу ја вас моrу сто пута запалити и уништити, ја ратујем против Енглеза 
већ З године и још га нисам нигде видео ни чуо, они увек нађу некога другог да ратује за њих, ја 
бих могао запалити ваше село, али шта имам од тога, ви требате разумети да се не можете 
борити против Италије и Немачке. До сада смо били непријатељи, а сада вас позивам да радимо 
заједно, ми не тражимо да ви за нас ратујете или да нас волите, али тражимо да браните своје 

село од комуниста и да им не дозволите да са ваше територије пуцају на наше пролазне колоне". 
Старији људи су говорили да нам прети опасност од усташа и да само од тога страха били смо 

присиљени да примимо партизане да се бранимо, а да они Талијани нису били вољни да разумеју 
наше тешкоће. 

Талијан поново рече да он то зна и опет рече, ако смо ми вољни да држимо нашу 
територију чисту од партизана, то нам он гарантује да ни један усташа неће смети ногом да стане 
на нашу територију! Ово обећање је било изнад сваког очекивања и ово је сада нај повољнији 
моменат од како смо изrубили државу. Гаранција заштите од устша, па то је значило слобода, 
завршио се рат. Ово је била последња прилика да избегнемо оно што се догодило у Глини или на 

стотину других места, наши људи поново су говорили да су комунисти добро наоружани и 
групишу се са свих страна, а ми смо усамљени и без оружја па не можемо гарантовати оно што 
он захтева. Официр поново каже да он познаје комунисте да се борио против њих у Шпанији те 
нам рече: "они вас неће бранити нити се борити за вас већ за друге рачуне, а ви се можете 
бранити. Ми знамо да ви имате вашег јунака Гајића који се не плаши никога и ви са њим се 
можете бранити". Затим рече да би свакако желео да види и да упозна тог "јунака Гајића" Жоле 

је чекао код Загорчевих кућа са једном десетином наоружаних четника, а друге је послао у брдо 

према Свилаји да Талијани могу видети да су четници заузели положај за борбу, ако би они 
покушали неку превару и тако Гајић дође са том малобројном групом пред Талијане, против 
којих је водио многе борбе. Они врше поздрав као да им долази ђенерал, затим се са официром 
прописмо поздрави (свако на свој начин) и руковаше се. 

Талијан омален избријан налицкан, дебељушкаст, испеглан као на паради. Гајић кршан 
висок крупних костију, дуга препланула лица, црне косе и 10 дана необријан, очи орловске а 
глас хајдучки, озбиљан и поносита покрета (изгледао је као библијски Голијат). Талијани не 
скидају ока са њега, официр се само смешка па му каже: "Гајићу чуо сам много о теби и сад 

видим да је истина, ти си јуначки бранио своје село, ми смо досад били непријатељи, а од сада 
би требало да будемо пријатељи и да чуваш своје село чисто од партизана", Гајић је поновио оно 
што је напред речено да не може гарантовати пошто су партизани боље наоружани, а ми немамо 
довољно оружја. Талијан после дужег разговора рече: "Ако сте ви вољни да се браните, ми 
имамо оружја па ћемо вам помоћи", затим се окрену народу говорећи: "Срби ви требате оружје 
рат ће дуго трајати узмите га и чувајте требаће вам". 

Тако се збор завршио, са народа је пало тешко бреме страха, осећало се као да више 
нема рата, али комунисти нису могли дуго чекати, сада су видели да наши људи неће да буду 
њихова војска и одмах су решили да на неки начин (на превару њима својствену) ликвидирају, 

убију Гајића и његов штаб. За то одређена су тројица атентатора, вођа је био ком. свилајског 
одреда Хрват Дујо Башић, а његови помоћници комесар Јово Стричевић и Маријан Билић. 
Позвали су Гајића на пријатељски састанак (као саборци) да дође са својом пратњом у манастир 
Драговић који је тада био пуст, те да ће ту направити споразум о ненападању једних на друге, 
пошто Гајић неће више борбу против Талијана. 
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КОМУНИСТИ УБИЈАЈУ ГАЈИЋА И ЗУКАНОВИЋА 

Гајић је био наиван па је веровао тим зликовцима а сувише храбар да би се плашио и 
није хтео да чује за савет који му је Милан Билић и остали говорили да не иде јер ће их 
партизани преварити, он на то није пристао већ су отишли у Драговић. Према причању Милана 
Билића дошли су тамо 4 четника и срели се са споменута три атентатора, који су их лепо 
дочекали и угостили јер су били позвани у госте, атентатори се некако договоре да одатле удаље 

Тривуна Новаковића да им несмета док ликвидирају осталу тројицу, те затраже од Гајића да 
Тривуна пошаљу као курира за неки њихов посао. Атентатори су чекали ноћ и згоду да четнике 
ухвате без оружја па су их позвали да играју балоте испред манастира, оружје су сви оставили 
на спрату манастирског конака, док су атентатори задржали скривене пиштиље у џеповима. У 
први сутон напустили су игру и пошли горе у конак. 

Дујо је био одређен да убије Гајића уз степенице они су ишли напред. Маријан је одређен 
да убије Зукановића па су ишли заједно уз степенице. Стричевић је био одређен да убије Милана 
Билића и они двојица ишли су на зачељу. Кад су ишли уз степенице атентатори су као под 

команду потегли пиштоље са наредбом: "руке у вис"  Гајић није слушао команду већ је зграбио 

за руку и пиштољ и ту је настало хрвање са Башићем. Зукановић се уплашио пиштоља и дигао 
руке Стричевић је био забринут да ће Гајић савладати Башића те је потрчао у помоћ. Милан 
Билић чудновате среће увек окретан одлучан и спреман, искористи моменат те скочи са 
степеница, Јово је опалио два метка за њим који су му прошли кроз рукав али није рањен, тако 
је Милан побегао кроз ноћ у правцу реке. Стричевић се задржао да спасе Башића кога је Гајић 
већ био савладао, тада Стричевић са леђа убија Гајића са два метка. Милан је чуо метке које су 
испуцали у Гајића, али док су се они око тога задржали он је препливао реку и побегао у 

Отишић. Гајића су бацили у Цетину те га је вода после две недеље избацила на површину. 
Зукановића су одвели у Вјештића гору где је дуго тучен и мучен и тако је на мукама завршио 
свој млади живот. 

Билић је стигао у Отишић и известио старешину села Филипа Драгића, а овај је морао да 
извести Талијанску команду, комунисти пошто су извршили овај злочин хтели су одмах да извиде 
какве ће реакције бити у Отишићу па су одмах ујутру послали Маријана и Стричевића као 

комшије и познанике на кога неће нико дићи руку, тако да они пpoђy кроз Отишић и извиде шта 
се говори те су тако као невешти стигли на Рудо Поље, док је Милан причао четницима о њиховој 
трагедији у Драговићу, тада неко јави да је Стричевић и Маријан на Рудом Пољу те четници 

потрче да их ухвате, они су бежали у Свилају, али пушка Ђуре Устића стигла га је те је истог 
дана платио главом свога имењака кога је синоћ убио. Гајић је био освећен истог дана, али 
обојца су били несретни Срби. Маријан је био рањен у руку кроз ту потеру, али је успео да 
побегне и склони се до мрака да спасе главу. 

Талијани стигли у село баш кад је погинуо Стричевић и сада им је било јасно да је рат 
међу нама неизбежан. Четницима погинуо командант, а партизанима политички комесар из 
суседног села. Драгић као старешина села примио је команду над четницима. Талијани су га 
помагали и тако се формира батаљон од З чете. 

Нешто око недељу дана касније пошто су убили Гајића, исти атентатори Башић и Маријан 

са групом партизана отишли су ноћу код Паје Поповића у Бискупију да са њим разговарају, 
његова стража га је обавестила да партизани долазе и оће да га виде, он је наредио стражи да 

их пусте унутра. Он је веровао да су дошли на неке преговоре или их је глад натерала па су 
дошли да се нахране (што се често догађало да дођу ради хране), али они чим су ушли у кућу 
нашли су га у кревету и одмах су га убили, док су други партизани већ разоружали његову 
стражу. Ова вест брзо се чула код нас у Отишићу. После тога војвода Ђујић је дошао у Косово да 
реорганизује тамошње четничке јединице. Пошто се пронела вест да је Пајо побегао у партизане 
те је у присуству војводе Ђујића отворен гроб Поповића код цркве Св. Тројице у Бишкупији и 
тако се народ уверио да је Пајо убијен и бачен у гроб те је пристојно поново сахрањен. 

Партизани су се далеко склањали од наше територије те до борбе није долазило, али они 
су послали своје људе да прате четнике како и шта раде као на пример из Сплита су послали 



Милоша Станојевића "Мику" да седи у крчми свога брата Ђурице да прати рад и слуша сваку реч. 

Такоје је он извештавао партизане. Божо "стаљин" као њихов курир и обавештајац слободно се 
кретао по своме селу. Ђелпић је био ухваћен и разоружан, па га је Филип Драгић пустио из 
сажаљења да иде кући и да буде миран, али уместо тога он друге ноћи побеже у Лапац, 
Кореницу у титову официрску школу. (О томе ће бити речи касније). 

ПАРТИЗАНИ УБАЦУЈУ НЕСЛОГУ МЕЂУ СРПСКА СЕЛА 

Док су четници у Отишићу затворили усташама свако даље надирање и крволоштво по 

српским селима, дотле наше комшије из Кољана ифилтрирани партизанима из Бравчева дола и 
са неколико Стричевића и других партизанских слуга били су сви редом за Русију. Као што је та 
заблуда крстарила по целом српском народу. Тако су Кољанци назвали Отишићке четнике 
најпогрднијим именом чак су неки били вољни да се физички обрачунавају са четницима, да 
опоменем само један случај. У лето 1942 године Илија Зикановић и Никола Драгић прошли су 
кроз Кољане са пушкама, шајкачама и кокардама и тамо на Вуковића мосту били су псовани и 

нападани од неких партијских симпатизера, наравно они су имали оружје, а оружје је 

представљало власт и могли су да убију свакога ко би их напао, али ова двојица били су свесни 
да не носе оружје да убијају већ да бране Србе без обзира кави су. 

Хрвати усташе пажљиво су пратили рад и поцепаност међу Србима на четнике и 
партизане. Знали су да су се Отишћани наоружали и определили за четнике, а остали око нас су 
нагињали за Русију, па су усташе користиле и ову забуну да још једном наставе са злочинима 
тамо где су јачи и где се нису плашили освете. Тада у касно пролеће или рано лето усташе из 
Гарјака и Јежевића решише да побију своје комшије Шкрбиће једине Србе из Гарјака, пратили су 
их како и када им испадну на згодан начин да их ликвидирају, а да нико не види, јер су морали 
крити од Талијана. Шкрбићи су били доста борбени и нису се плашили ако се треба тући, али се 

ваљда нису надали таквој заседи и превари, те једнога дана сакупе се млади људи и жене да иду 
на планину "Модраш" да косе траву, усташе су видели где су отишли те наоружани крадом изађу 
на планину за њима да их блокирају и побију тако да нико не побегне и да немају сведока. Кад 
су отворили паљбу шесторица су погођени и ухваћени, али Никола Крстанов и Никола Ковачов 
успели су да побегну кроз сву ту ватру. Комшије усташе са којима су живели и одрасли заједно, 

те несретне људе секли су на комаде и бацали на све стране тако да се после није знало чији је 
који комад тела. Ту страдаше Љубан, Митар, Милан, Цветко, Ђуро и Душан. Са њима сасекоше и 

две жене Марту и Марију, прва је била у другом стању пред порођејем, па су је живу расекли и 
живо дете извадили из њене утробе и расекли га на четири комада, а мајку касније расекли на 
осам комада. И после тога још се зову поштени Хрвати!  

Четници из Отишића прву везу успели су да успоставе са четницима из села Цетине који 
су били под командом старешине села "Поле" Баришића. Цетињани су организовали четничку 
јединицу и у почетку одржавали везу са Отишићем, али то је било кратка века, притиснути 
партизанима одозго са Босанских планина све што су четници у дану огранизовали партизани би 
у ноћи разбили тако је убрзо престала та веза. Како су се они касније сналазили није ми 
познато, такође ни судбина старешине Баришића. 

У Отишићу иако је слобода није ишло све како би требало, а разлог тога је био што 

Филип Драгић и прото Стојсављевић нису се трпели из личних разлога и ту је већ почео да расте 

пркос, а пркос међу наоружаним Србима брзо би довео до отворене борбе, те једна група 
четника сачека Драгића разоружају га и оптуже код Талијана за неке његове пропусте према 
комунистима. Талијани га ставе у затвор где је дуже одлежао па га на послетку пусте. За 
команданта четници изаберу Раду "Радељу" Крунића који није био дорастао за овакву ствар, а та 
свар била је толико комликована да је и најспособнији није могао извести на крај. Нестало је 
дисциплине и потребне будности и опрезности заборавило се уопште зашто им служе пушке, 

више се није ноћивало на положају заједно у групама већ је сваки спавао са својом женом, а 
пушка висила о клину. 
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Прото Стојсављевић повремено је слао курире у Косово, а одатле вероватно даље у 
Дивизију, ради договора, саветовања, упознавања рада и организовања. 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЧЕТНИКА У ЦЈЕВЉАНИМА И ЛОДОСОЈУ 

Почетком октобра 1942 године стиже из дивизије Никола "Ниџо" Ракић (подофицир 
краљеве гарде) врло интелегентан, природно обдарен, висок, леп, прави витаз, почетком рата 
унапређен у официрски чин. Отишићки батаљон дочекао га је у строју, он је био одушевљен 
гледајући овако бројну јединицу наоружаних четника, који ни са ким другим немају везу. 
Нарочито је био одушевљен кад је срео свог познаника гардисту Милана Суботића. Ракић рече да 

га је четничка Динарска дивизија послала са Пајом Петковићем да организује четнике у свим 
селима око Врлике. Он је позвао Отошићки батаљон да пoћe са њим на збор у Цјевљане па да 
тамо примером покажу како се служи (за општу ствар). Отишићани су ишли са њим на тај збор. 

Петковићу и Ракићу одмах се придружио поручник Дамјан Кривошић из Врлике кога су 

комунисти мрзели и звали га (англофил) а он је тада просто доминирао са сви Србима који треба 
да се наоружају у околним селима као Цјевљане, Косоре, Подосоје, Маовица и Кукар. Ракић је 
служио као инструктор, прекаљени борац за борбу и герилу. Петковић као повереник да са 
својим ауторитетом утиче на оне који још нису били одлучни, а поручник Кривошић примио се 
командантске дужности. То је изазвало право одушевљење међу свим Србима тих села. Људи су 

се одазивали позиву и организовали чете. То су били радосни дани изгледало је као да је дошао 
крај свим патњама и мукама које је овај народ претрпео и да више тога неће бити. Усташе из 
Врлике и Маовице нису могли мирне душе да то гледају овакав развој код срба те поставише 
заседу на Буковици изнад Врлике ту дочекаше Кривошића и Петковића који су аутомобилом 
ишли у Косово и потукоше их из митраљеза. Петковић и шофер били су мртви на месту, а 
Кривошић за његову и нашу несрећу тешко рањен (било би корисније да је остао мртав) пренет 
је у Врлику где га је лечио Талијански доктор (о томе ће бити речи касније). Ракић је остао сам 
са људима који су се тек наоружали и још без искуства за борбу.  

ДОЛАЗАК ПРОЛЕТЕРА У НАШЕ КРАЈЕВЕ  

Тамошњи партизани су већ раније знали да Тито са својим пролетерима протеран из 

Србије и Црне Горе долази у западне крајеве Босне па су се трудили да му припреме терен у 
нашим крајевима. Док четници нису знали шта се ради са друге стране Козјака или Динаре. 
Знајући лабаво стање четника код Отишића партизани су мобилисали једну јачу јединицу око 
Милешине мућа и по загори и ноћу уочи 20. октобра упадну у Отишић у доње село. Са водичима 
су ишли од куће до куће сваког четника који је спавао тако да без борбе су их разоружали 
покупили им оружје, чак су разоружали и команданта Радољу. Кад су стигли у горње село тамо је 
већ било друкчије. Раде Стојсављевић познавао је комунисте са Београдског универзитета, те је 

био опрезан са стражом и групом четника око њега, те он и брат му Душан са осталима измакну 
се на положај звани "авлија", па кад су партизани у свануће примицали се Свилаји, четници 
отворе борбу те их митраљезом прате уз Свилају и партизани се нађу у незгодном положају јер 
их ватра бије у леђа, а уз планину није лако побећи те су морали бранити сваку стопу 
одступања. Четници су прешли у напад и једнога су заробили, док су остали партизани имали 
мртвих и рањених, на четничкој страни није било жртава, само што су многи остали без оружја. 
Борба се водила пола дана док су успели да побегну преко Свилаје. Четници се опет прибирају. 

Једнога дана да ли почетком октобра или новембра (незнам тачно) усташка војска, а за 
њима Талијени пошли су у село Цетину ради неког претреса или пљачке, вероватно и убијања. 

Цетињани видећи ту банду која се примицала преко поља отворили су борбу и протерали их 
назад. Талијани тада довлаче артиљерију, а могли су и да туку тешком артиљеријом са Врличке 
градне. која је имала директне погодтке у село које су цео дан бомбардовали и пошто су 
ослабили одбрану, тада су са јаком војском дошли у село. Цетињани видевши да тада не могу 
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одбранити село, обуставили су борбу и затражили преговоре са Талијанима. Талијани су их 

разоружали и одвели у Книнску тврђаву у затвор. Упад партизана у Отишић и борба са њима 
одакле су одвлачили мртве, заоштрила је однос са њима који су стално висили са друrе стране 
Свилаје. Четници су сада били опрезнији и чекали су шта ће даље бити. Тих дана преко Динаре 

чуло се стално грување топова око Босанског Грахова, знали смо да су тамо четници, али ко са 
ким ратује то нико од нас није знао, да ли Талијани, усташе, партизани или четници, постојало је 
све веше неизвесности. Усташким формацијама у Киеву, Врлици и Маовицама била нам је 
одсечена веза са четницицма на северу према Книну или Косову. У новембру ова грмвљавина 
топова прешла је на северозападну страну Динаре изнад Стрмице, Голубића и Полаче. 
Партизанска пропаганда јача и бржа од сваке артиљерије ишла је пред њима преко њихових 
теренаца, а у народу се шапутало, долази нека "народно ослободилачка војска" или још више, 

долазе браћа из Србије и Црне Горе да нас ослободе неће више бити усташа ни мрскоr 
окупатора. Напали су Киево и усташе одмах побегли у Врлику код Талијана. Стигли су до 
Цјевљана и говори се да они не ратују против (поштених четника) већ траже да се боре заједно 
раме уз раме. (Каква наивност). Заузели су један део Козјака и одатле чаркали понеким метком 
према Врлици која је била крцата талијанске и хрвацке војске. Талијани нису били вољни да 

ратију, а још мање да гину по нашим крајевима, из добро утврђених бункера око Врлике тукли су 

се топовима недељу дана док су покупили своје ствари и дошла им је помоћ из Дрниша да им 
осигура пут, те преко Маовице Талијани и усташе побегоше у Дрниш, а Врлику оставише 
пролетерима, чија се команда смести негде у Стичевића кућама у Кољане јер ту су могли добити 
информације о четницима. Никола Ракић налазећи се усамљен од остале четничке команде према 
Книну и Косову, са собом је имао људе који још нису били у отвореним борбама са партизанима, 
а у осталом нико није био вољан да ратује против "браће из Србије и Црне Горе" те Ракић 
пристаде на преговоре са партизанском командом и дође код Стричевића, ту је одмах разоружан, 

тучен и мучен као што само комунисти знаду. Касније је његов гроб нађен испод Уништа где је 
затрпан камењем. Дамјана Кривошића нађоше партизани полу мртва у Врлици те га отераше у 
Босну, а са њим је отишао и млађи брат од тада им се изгубио сваки траг. То је катастрофално 
деловало на његове присталице око Врлике нарочито Цјевљане који су веровали да је он негде у 
партизанској команди па су и они навијали за партизане и такови остали кроз цео рат. Да је он 
остао на месту мртав кад су га усташе раниле тада би наша ствар много боље изгледала бар што 
се тиче Цјевљана. (Причао ми је Никола Шкрбић који је био кум са Милом Кривошићем) четири 

четника су дошла у Врлику да носе рањеног Дамјана у Косово, али његов отац (тврдоглав) Миле 
који је био за "мајку Русију" није дозволио сину да га носе у Косово већ да чека партизане. На то 
је Дамјан рекао оцу, по твојој жељи остајем да чекам партизане, али знај добро да мени живота 
код њих нема јер они знају ко сам ја и они ћe ме убити. Отац му је остао упоран и због тога 
изгубио оба сина, не знамо где су убијени. 

Талијани су ваљда знали да је партизанска команада у Кољанима па наиђе неки авион 
који је кружио изнад села и баци неколико бомби код Стипановићеве куће и ту погибе Ђуро 
Стипановић пред својом кућом. 

У Отишићу неизвесност, стари прото Стојсављевић већ је био отишао у Сплит на 
саветовање са војводом Бирчанином, докле се Раде са једном групом четника склонио у шуму. 
Једне ноћи пролеrери долазе у Отишић и команду сместише у попову кућу. Ту је био штаб 2. 

Црногорске пролетерске бригаде, (видео сам штембиљ на признаници једног сељака који им је 
предао пушку) војску су одмах послали на Маљково усташко упориште у борбу да би на тај 

начин приволели Отишћане да им без борбе предају оружје. Међу четницима почиње расуло. 
Раде Стојсављевић који је познавао комунисте па им није веровао а пошто је одвојен од свих 
четничких територија, то он са једном групом одлучнијих бораца под борбом се повлачи према 
Рибарићу где су Талијани држали положај, у тој борби он погибе од партизанског бацача. 

Четници који су били са њим неки су се вратили у село а неки су се повукли према Сињу. 
Његовом смрћу село је било потпуно шокирано, парализована, више нико није знао шта ће и 
куда 
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ће, комунисти користе ову забуну и сазову "народни збор" баш пред његовом кућом док је он још 
лежао, мртав код Рибарића. 

Партизански командант је прочитао списак оружја у селу и наредио да сви они који нису 
вољни да ступе у њихове редове донесу оружје и предају. Другог дана Радинo тело донето је у 
село, сахрањен је и од свих оплакан као нико пре њега у том селу јер је мећу народом био 
омиљен. Пролетери покупише оружје, а са њима је отишла само десетак (балаваца, неког олоша 

из села) и кад су то завршили повукоше се у Босну, а оставише село без оружја и одбране. 
Усташе из Маљкова и Талијани из Рибарића још више бесни и љути на Отишић нападају и врше 
терор, а нарочито Талијани из Рибарића бомбардују артиљеријом село те погибе један леп 
младић јединац у родитеља Петар Устић. 

Једног децембарског дана у селу се појави Ћелпић као командир чете са четом 
"шкољкара" напред је речено како га је Филип Драгић пустио да иде кући, а он побегао у 
партизанску школу и сад се вратио са четом хрвата да влада мећу разоружаним четницима. 
Партизани поставише у Врлици за команданта места Милоша Станојевића "Мику" који је цело 

лето седео у братовој гостиони и ту слушао и гледао шта четници раде и говоре, да је сада све 

знао и није му требао тужилац. Партија га поставила као Србина да суди и убија Србе, а није 
познато да су осудили или убили ни једног Хрвата чије су руке биле много крваве од српске 
крви, они су то правдали да су Хрвати били заведени. 

Партизани су већ одавно решили да убију Филипа Драгића и Ђуру Устића који су се 
повукли и налазили у Рибарићу, ту Ћелпић употреби све трикове (и прљаву часну реч) да се 
врати кући и он им гарантује за живот, за Ђуру је употребио чак и неке родбинске везе у којима 
су били, а Филипу је гарантовао пошто је њега Филил заштитио од четника то ће он заштитити 
Филипа од комуниста. Тако се Филип и Ђуро поврате кући и Ћелпић их одмах лиши слободе, 
одведе их у Врлику на страшни суд и предаде "Мики" и неком Јеловцу (људождеру) из Сиња те 

су их месец дана мучили и пекли на ватри, са њима су мучили Драшка Марјановића из Кољана и 
још неке Србе (али не и Хрвате) и без суда их побили и затрпали у јаругу код Врлике. Ћелпић је 
наставио и даље да хапси истакнуте младиће из села да би их ликвидирао. Интересантан је 
случај Бранка Јовичића, једног раног јутра Ћелпић га нашао на спавању код куће и повео га са 

собом, а то значи у Врлику где би прошао као и они напред споменути. Стигавши до Рнићеве 
куће ту их Љубан Рнић позва на доручак и док су домаћини спремали храну њих двојица седели 
су око ватре. Кад је почео јести Бранко је затражио да му дозволи напоље ради тјелесне нужде и 

Ћелпић га је морао пустити пред укућанима. Бранко је одмах помислио на бежање, боље 
погинути трчећи него да га муче и мрцваре и чим се дочепао зида побегао је кроз шуму и док је 
Ћелпић појео доручак Бранко је већ био на пола пута према Рибарићу. Уз пут је наишао на неке 
чобане те је јавио Томићу и другима које је Ћелпић намеравао ликвидирати те и они побегоше у 
Рибарић тако се у Сињу прикључише онима који су се повукли са покојним Радом. Тада је дошао 
ред на Јову Росића он је био курир од проте Стојсављевића до корпуса и дивизије и сада га је 

Ћелпић тражио и није га нашао код куће. Јово доће код мене да ме пита за савет шта да ради и 
куда да иде. 

Партизанска пропаганда беше на свом врхунцу у Босни код Титова штаба штампали су 
новине "Борба" а у Далмацији неку брошуру "Слободна Далмација" из тога је изгледало да је цео 
свет у њиховим рукама, а црвена армија на помолу. Цела четничка ствар била је у црно звијена 

као и да не постоји. Јово ми рече да познаје пут преко Свилаје до Кањана и од Кањана до Косова 
и у Косову има доста познаника мећу четницима, па да ме пита шта да ради да ли да бежи у 
Косово или да се јави у партизане пре него што га Ћелпић ухвато. Рекао сам му оно што је и он 
желео да бежи код четника и он оде са тог места преко Свилаје са још једним роћаком. Ћелпић и 

ако ми је био брат од тетке једног дана срео ме и напао да се чуди како и ја нисам побегао са 
четницима у Сињ, али и његовом царству брзо доће крај. Партизани су водили борбе са 
четницима око Косова изнад Рићања, те један дан упутише Ћилпићеву чету у ту борбу 
"другарице" су му пјевале пјесму. (Другарице има нешто ново отишла је чета на Косово). Преко 
Козјака се стално чују борбе око Косова и партизани се хвале како су освојили све осим (оно 
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мало у средини)? Тако негде око Богојављања народ прича како су у Врлику дотерали много 

стоке коју су опљачкали у Рићанима. Негде средином јануара Ћелпића донесоше у село, али 
више није опасан, био је мртав "Јуришао каже на свог имањака" цркву Св. Илије у Рићанима и ту 
погинуо од Рићанских четника. Да се повратио жив ми би лоше прошли све би нас похватао и 

отерао на Неретву за коју су тада мобилисали. Партизани стално држе зборове и присиљавају 
омладину да се добровољно јавља у партизане, а кад то не успију они изазивају усташе из 
Маљкова те они јурећи за партизанима упадну на крај села и у кући убију Петра Драгића "пемца" 
кога су добро познавали јер су били комшије, а убили су га без кривице и у његовој кући. 

Мобилизацију још нису вршили из више разлга, бојали су се да ова четнички 
оријентисана омладина побегне преко планине у Косово и ако су четници били сатерани на мали 
простор, а друго још је била зима и лед, а хране нису имали довољно да прехране гладне 
"шкољаре" које је глад натерала па су сваки дан на стотине долазили код партизана, али чим се 
почело говорити о мобилизацији више нисмо спавали по кућама и ту зиму смо више провели по 
пећинама, појатама и јазбинама по дубравама. 

У Врлици су сазивали неке зборове за мобилизацију, тамо су читали неке летке како се у 

Грачацу воде (уличне борбе) ту наићу Талијански авиони и баце бомбе и ту поrибе Нико Бошчић 
из Отишића. 

ЧЕТНИЧКА АКЦИЈА ЗА ЧИШћЕЊЕ ДРНИШКЕ И ВРЛИЧКЕ КРАЈИНЕ 

Двадесет шестог јануара 1943. показа се дим преко Свилаје и Маовица то је била општа 

четничка акција Динарске и Херцеговачке дивизије, чистили су терен у Дрнишкој и Врличкој 
крјини, партизанске чета у Отишићу неког Танка Јонића из Сплита, није имала времена ни да 
провери ко то долази и побегоше преко Вуковића моста. Четници стигоше до краја Маовице 
изнад Отишића, а други преко Киева и Цјевљана у Врлику у ту их затече ноћ, тада је стигао 
курир из Сртмице да јави да су титови пролетери из Босне напали на штаб војводе Ђујића у 
Стрмици, која је у тој борби доживела велику трагедију, у тој борби погинуло је око 150 четника 
из Срмице и Паћења. Због тога четници из Врлике нагло се повукоше у току ноћи одоше према 

Стрмици да зауставе и протерају пролетере назад у Босну, док је Стрмица била у крви, лешевима 
и згаришту.  

Партизани су имали план да се павлаче ка Неретви па им је сада требало што више 
војске, те косристећи ту забуну и застој четника због Стрмице, партизани се поново враћају из 
Бравчева дола у Врлику и тада објављују брзу и насилну мобилизацију. Настаје трка да се 
похвата што више младића да пред комунистима крче пут. У овом прљавом послу (лову на 
младиће) нарочито су се истицали мештани партизани као неколико њих из Кољана који су нам 
много штете чинили по кућама, љути што нас не могу похватати, а касније и они дошли у 
четнике. Притиснути невољом насилне мобилизације у Отишићу једне ноћи сакупи се преко 60 

младића и реше да беже Свилајом према Рибарићу и Сињу где су мислили да се још налази она 
наша група четника. Душан Стојсављевић позвао ме је да бежимо у Сињ, али ја сам имао добро 
склониште у дубрави партизани ме нису могли пронаћи. Они избегоше у Сињ, али тамо нису 
нашли ону групу четника јер су они већ отишли у Косово. Стигавши у Косово баш кад је Мијовић 
спремао акцију на Врлику, али не тако великих размера као она прва, већ само са четницима 

Косовске бригаде. У осталом тада нису биле ни потребне јаче снаге јер ни партизани нису били 
тако јаки повлачили су се према Херцеговини, а остављајући позади само теренске групе да 
вршљају, праве нереде, пљачкају и да настављају са мобилизацијом. 

Тада Мијовић изађе на Козијак изнад Врлике, партизани су морали да беже, али да би 

оставили свој прљави траг, запалише судску зграду и сву архиву која се ту налазила од како је 
тај народ ту насељен, а својим повереницима су рекли да разгласе да су то запалили четници. 
Тих дана воћено је више борби измећу четника и партизана, али све су то биле мање или 
локалне борбе, партизани су били нејаки па су се на време склањали, али стално у покрету за 
узнемиравање. Дању бежали и скривали се, а ноћу се привлачили. и нападали.  
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Од тада четници из Косова на смену, али стално крстаре и господаре Козјаком и делом 

Свилаје, држе под контолом Врлику и Цјевљане. Поред оних наших који су стигли из Сиња било 
је још много оних који су преко Козјака побегли у Косово и стално се повећавао број четника. 
Наши младићи који су избегли у Сињ били су непријатељски дочекани, оружја нису имали па су 

их Сињани који су већ тада били за партизане, псовали и наговарали да иду код партизана. 
Једва су издржали недељу дана и ноћу се вратили назад у село и тад многи одмах продужише на 
Козјак код четника, али четници нису никога примали без оружја већ свакога ко нема оружје 
звали су комунистом, а како доћи до оружја кад су пролетери све покупили и однели. Много њих 
које су партизани мобилисали бјежали су од партизана са оружјем и одмах се прикључивали 
четницима. Тако се бројно стање четника у Врличкој крајини брзо повећало. 

БОРБА СА УСТАШАМА ИЗНАД ВРЛИКЕ 

Партизани су стално чаркали и нападали, покушавали да четнике поново натерају назад 
у Косово, али већ се приближавало пролеће и четници су свакога дана били јачи, већ свако наше 

село имало је своју чету и ако још малобројну и слабо наоружану, крстарили су стално и били у 

покрету и на тај начин правили забуну код непријатеља. Тада се појавише усташе. Чекали су 
целу зиму у Рибарићу и Маљкову докле се четници и партизани око Врлике искрве па сада 
обавештени да су партизани отишли на Неретву те они наћу из Маљкова са својим (бојним) 
батаљоном у ком је могло бито до близу хиљаду Хрвата доћу у Врлику и Маовице, Гарјак и 
Виналић где су нарочито имали јак положај за одбрану. 

Двадесет осмог фебруара Новак Мијовић је са пар стотина изишао на Козијак и ишао 
према Врлици и ту се изненада срео са усташама, и питао их чија су они војска? Они су свакако 
одговорили ко су и шта су, он је затражио њиховог командног официра, да му нареди да се 
повлачи испред њега, а у мећу времену он је четницима издао наређење да се развију за борбу и 

чекају спремни за напад докле он буде преговарао са усташким "часником" ? Који кад је стигао 
тражио је од четника да му предају оружје или ће их он на силу разоружати. Докле су још њих 
двојца преговарали, Мијовић опали црвену ракету (знак за напад) четници отворе паљбу и 
распале по усташама, и ако су усташе били три пута јачи и много боље снабдевени оружјем и 
муницијом, четници су имали јачи положај са висине и јачу вољу да нагаре баш како треба 

гледајући пред собом оне (жуте мачке) како је то Асановић називао усташе. Четници са висине 
имали су отворену мету доле испред себе и сваког усташу су могли да виде у њиховим црним 

униформама како падају покошени бежећи доле у Врлику, али пошто су били бројно јаки и 
наоружани то су њихови митраљези бранили њиховиу одступницу са јаких утврћења са Врличке 
и 6иукове градине да ни четници нису прошли без жртава. Косовљани су имали један мали бацач 
па пошто су тукли из близине то су гранате падале у усташке заклоне мећу групу усташа и тако 
су у групама гинули. Касније ми је причао Јован Борак да је на Биуковој градини видео где је 
бомба потрефила у усташки бункер и ту су сви на гомили остали мртви. Борак је тада био рањен 

у тој борби, а после неколико сати вруће и жилаве борбе четници су надјачали, те усташе 
напуштају борбу и бјеже низ Подосоје према Рибарићу, у Подосоју изненада су заробили 
четничку патролу два младића из Уздоља који су се истицали као најхрабрији борци те бригаде и 
ту су убијени од усташа. Сахрањени су са северне стране цркве Лазарице на њиховим гробовима 
стоје имена "Ињац и Попратњак". Ова борба није била ни мала ни лака, слабо наоружање 
четника према до зуба наоружаним усташама и бројно три пута јачи, те у тој борби јуришу на 
Врличку градину погибоше два четника из Цјевљанске чете Шпиро Костур и Божо Смиљанић. Кад 

су усташе почели бежати низ Подосоје и четници кренули да их прате и терају даље, тада се на 
Свилаји налазио партизански "подрепаш" Ниџо Цвитковац са неким одредом "шкољара" и одатле 
пуцао да би заштитио усташе те четници нису могли даље да их терају. Дакле за Ниџу Цвитковца 
и усташе су (поштени хрвати). 

Наше четничке групе или чете још су биле малобројне, али врло активне и одлучне 
стално у покрету, партизани су имали свуда своје теренске јединице, глад је натерала приморце 
да сви 
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редом иду у партизане па су наваљивали (као жути мрави) да би дошли до хране, стално су били 

на путу за узнемиравање и сачекивање, борбу водили да упадну у село само да што поједу или 
опљачкају, а ту највише отимали стоку од сељака, која је и била једини извор за прехрану. 
Једни су долазили од Милешине преко Свилаје, а други од Брвчева дола преко Цетине, па се 

никада није знало одакле ће ко напасти. Једне ноћи сударили су се на Главици више 
Петровићеве куће и ту је рањен Симо Петровић, било је више таквих судара на Козјаку, Свилаји 
и око Врлике, али су прошли без губитака, сећам се једног судара код Росића бунарића где је 
погинуо један партизан из Кољана. Једном из Козјака дошла је у Отишић једна Косовска 
јединица под командом Боже Амамовића и Николе Чолаковића и тада пред црквом је био збор, 
партизани са Свилаје пуцали су и ако је био далеко збор се морао разићи да не би неко од 
цивила страдао. Једне ноћи малобројна група четника из Кољана, то су били они који су од 

партизана побегли са оружјем и сад се груписали појачавали, партизани су их стално пратили 
преко својих шпијуна, а којих је било пуно Кољане и једне ноћи изненада их нападну на 
Тутушову брегу и у тој борби погинуше два четника Војин Гутић и Лаза Шкрбић. 

Усташе су и даље наставиле да надиру у своја села око Врлике, но то нас неби много 

забрињавало што су они у својим селима, али они су морали пролазити кроз наша српска села и 
никада не бих прошли у миру, а да не оставе свој прљави траг насиља. У једном таквом пролазу 
од Врлике кроз Подосоје и Кољане сударили су се са малобројном групопм четника из Отишића 
око 30 бораца, против усташке (бојне) из Маљкова и Рибарића. Четници су имали добар положај 

Главицу изнад Подосоја и одатле шибали на усташе који су били бесни што не могу ни близу 
прићи и ако је њих било 15 на једног четника. Четници су цео дан издржали борбу и пред ноћ су 
их пратили преко Дервена изнад Кољана, усташе су одвукли носила, а код четника лакше је 
рањен Душан Рнић. Усташе бесни што не моrу ништа четницима те на путу изнад Кољана 
ухватише два човека који су терали брашна из млина и то старији човек Раде (Радаш) 
Стојсављевић и младић Митар Ратић где без икаквог повода и разлога убијају оба и брашно 
пpocипajy по цести, чак су се светили и на магарцима који су носили брашна, пошто нису 

припадали (папиној вири) или нису хтели викати живео Анте, убише магарце и осветише се 
четницима. 

УСТАШЕ - УСТАШЕ 

Четници су поново почели припремати акције да претерају усташе из Врличке крајине, 

али њихови савезници Талијани узеше их под заштиту и ставише до знања ако се те борбе не 
зауставе да ће они дозволити усташама да поново изврше покољ где стигну у наша села. Тако се 
често морало радити и против своје воље да би се спасла више која српска глава, па се усташе и 
домобрани нагомилаше у њихова села Врлику, Маовице, Киево, Гарјак и Виналић, а да би им 
пролаз био осигуран према Рибарићу то су на Вуковића Мосту у Кољанима поставили неке 
сатније домобране да им чувају пролаз, они су на Дервену сазидали неку караулу и ту држали 
положај да могу пролазити.  

Наше мале чете су се повећавале једино ако се која пушка отме од партизана или усташа 
и они који су били мобилисани па су бежали код четника. Вредно је споменути да су са тим 

малим четама тада командовали у Отишићкој чети Никола Томић, у Кољанској - Подосојачкој 
чети Божо Стојић у Маовичкој Саво Цвитковац а мало касније Тривун Новаковић, у Цјевљанској 
чети Лазо Мачевић а касније Шарац, у Цетинској чети Никола Преочанин. Да би ове мале чете 

могле издржати у борбама између партизана и усташа то су се формирале у два батаљона и то: 
Цетинска и Цјевљанска чета сачињавале су 1. Батаљон, а командант је био Илија Кнежевић из 
Цетине. Кољанско - Подосојачка и Отишићка чета сачињавале су 2. Батаљон, а са њим је 
командовао Јово Воиновић из Подосоја. 
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ФОРМИРАЊЕ ВРЛИЧКЕ БРИГАДЕ 

Да би команда била што чвршћа и да би војска под једном руком и командом била јача, 
борбенија и дисциплинованија те да би се зауставило и даље надирање усташа, то је виша 
команда тј. дивизија дошала на идеју да се од два батаљона формира Врљичка Бригада. Будући 
да су Босански четници изгубили свој терен у Босни, а Лички четници још сваки дан губили своје 

позиције у Лици, то је Динарска дивизија морала да проширује територију на неку страну тада је 
била најбоља прилика да се проширује и учврсти Врличкој и Дрнишкој крајини. Због тога је и 
извоћена ова велика јануарска акција и ту је сада било најповољније за организовање и 
проширење територије. Поред свих невоља које су напред изложене, људства смо имали 
прилично добро очувано а поред свих горких искустава тај народ је замрзео комунисте то се 
може тврдити бар за 90% народа. Долазак Новака Мијовића за команданта Косовског корпуса у 
њему је наша дивизија имала најбољег команданта, нај поузданијег и нај храбријег борца, од 

свих официра које је Дража послао у нашу дивизију. Он је био неуморан и неустрашив, стално у 
покрету све док није поменуту територију очистио и ставио под своју потпуну контролу. 
Стратегиски стручњак он је знао да ако није слободна Врлика да не може бити слободно ни 
Косово и ако се фронт не држи на Свилаји да ће он бити у Рићанима и Косову. 

Отишићким четницима било је најтеже, јер су били далеко истурени напред између 
Свилаје и Вјештића горе где су партизани имали једини пролаз приморје - Босна. Једне ноћи јача 
група партизана од Милешине упадну у Отишић ради пљачке предвоћени од "Стаљина" а и Ђусе 
Загорца да опљачају кућу Ђуре Деспинића он је био мобилизацијом присиљен да иде у 
партизане па је са оружјем побегао код четника и сад партизани дошли и опљачкали вола и 

овце. Неко је на брзину отрчао и известио четнике који су били у Подосоју обе чете те у свануће 
стигну преко Рнића косе. Партизани су већ одмакли у Свилају, а четници преко поља на јуриш 
отворе паљбу и доћу до школе, комунисти нису могли да беже уз планину већ су прихватили 
борбу да бране плен, с тим они су имали 2 митраљеза и планину за лећима, а четници без 
митраљеза и ниско у пољу тако да се ту борба водила од јутра до мрака на истом месту. (Да им 
не побегне) партизани су из пушке убили вола, а ноћу га одерали и однели на Милешину. 

Другог дана стиже у Отишић Бошко Асановић са једним одредом четника из Кањана, 

Житнића и Сплитско - Шибенска чета. На брзину је сазван збор код горњек бунара и сакупило се 
прилично народа. Бошко је тада одржао чудноват говор који је било вредно запамтити или 

записати, али сада се тога више не сећам, јасно је само да после тог говора сви националисти 
држали су главу уздигнутију него пре тог говора, а присталице комуниста ућуташе и сакрише се 
у мишје рупе, јер су осетили да је њихово време заблуде прошло. Говорио је и поручник Иво 
Јанков и он рече да је био пријатељ и школски колега пок. Раде Стојсављевића и сада је дошао 
да настави борбу коју је Раде водио и у којој је пао. Одмах са тим Јанков је задобио симпатије 
Отишћана и то је остало до краја рата. Име поручника Бошка Асановића више се није 

заборављало и о њему су причали и старо и младо, он је тада постављен за команданта Врличке 
бригаде, чији штаб, архиву и сву имовину Бошко је носио у ранцу крстарећи по Козјаку, а 
касније тек се сместио у Зукановића кућу у Цјевљане. Малобројна Маовичка чета са још 
неколико његових пратилаца сачињавали су штабну чету бригаде, док су остале чете крстариле 
свака на свом терену. Тако је после великих мука, жртава, борбе, крвопролића и страдања из те 
крви никла Врличка Бригада! 

Формирање бригаде и ако слабо наоружане, ми постадосмо сила за наше локалне 
непријатеље јер више није било вршљања куд ко хоће. За непријатеље смо представљали оно 
што су они раније били за нас, страх и трепет, а за наш народ представљали смо, одбрану, 

заштиту и власт која их брани и штити. Пјесма се орила не све стране. Ни чобани нису 
пропустили да нас обожавају кроз своје пјесме. Дивизија није имала средстава да нас наоружа 
али је имала чврсту руку команде да нас помогне са другим јединицама ако и када будемо 
угрожени од јачих непријатеља. Више се није помишљало на оно што смо доживљавали од 
пролетера и других док смо били усамљени, немогавши се одбранити морало се покоравати 
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онима који су били немилосрдни. Од сада тога није било сада за нама стоји Динарска четничка 

дивизија, а над нама војвода Момчило Ђујић који будно прати и озбиљно командује. Прошло је 
време страха и панике, а брзо се уздигле време поноса, одлучности и храбрости. Одлазећи у 
борбе, а немајући оружја те поред наоружаних ишли смо без оружја докле се у борби не 

задобије нека пушка која је тада била драгоценија од сувог злата. Бошко је стално крстарио од 
села до села и држао зборове да диже морал код народа, поред збора у Отишићу такав један 
збор имали смо у Подосоју и један у Кољанима. Вероватно и више зборова у Цетини и 
Цiевљанима. 

Кроз те тешке и крваве борбе, борци су се калили и челичили, јер на смрт се није много 
мислило, а борбе су нам биле свакодневни посао. Тако је наша бригада наставила да крчи пут 
кроз борбе у којима ће се прославити до краја рата који није донео победу и слободу нашем 
народу већ само је Хитлера заменио Стаљин, а они су заједно започели рат против Европе у 
септембру 1939 године. 

ЈЕЛИНО ПОЉЕ - ВРШИНА 

У другој половини априла 1943 године пошто је снег окопнио и дошли су пролећни дани, 
то је команда наше дивизије Решила односно спремила акцију за чишћење терена по Босни око 
Грахава и Гламоча тако да би се босанским четницима помогло да се поврате и завладају својом 

територијом коју су напустили прошлог октобра под најездом и навалом "пролетера". Наша 
дивизија употребила је све расположиве снаге и на свим тим местима терала је партизане у 
Босни преко Динаре, Сајковића, Старетине, Гламочког поља, Илица и Грахова, та акција 
завршила се негде око седмог маја. Бошко је са првим батаљоном учествовао у тим операцијама, 
али наша чета из другог батаљона морала је да чува Свилају од партизана са Myћa тако да није 
ишла у Босну. Босански четници Граховске и Шаторске бригаде остали су на своме терену у 
својим селима да би помогли својим укућанима да одбраде и засију земљу јер је пролеће већ 
поодмакло. 

Комунисти нису могли гледати тако повољан развој код четника па су угрожавали где год 

им је било могуће. Највећу бригу тада је задавала 6. Личка која је тада господарила Ликом и 
спустила се у Далмацију од Велебита преко Паћена и Плавна где су дано - ноћно нападали и 
угрожавали Стрмицу и Голубић. Претила је опасност да 6. Личка преко Стижишта и Јелина поља 
пресеку везу Босанцима и тако да их постепено туку и разбију или као најмање да им наносе 
губитке и не дозволе обрадити земљу. 

Истог дана када је завршена поменута акција у Босни, наш командант бригаде поручник 
Асановић добио је наређење да са својом бригадом иде да чува положај за одржавање везе 
између Грахова и Далмације. У Цјевљанима код штаба сакупиле су се све наше чете. Бошко је пo 
обичају држао ватрени говор, саветујући, поучавајући, критикујући и хвалећи, храбрећи и 

бодрећи на успех и победу. Истог дана пред ноћ и наша колона крену, стигли смо под Уништа и 
ту смо преноћили у неким пустим колибама. Рано ујутро били смо спремни за покрет, тако 
постројени очитана је молитва и (уместо на казан за доручак) крећемо преко планине у Босну, 
време је било одлично те смо се за неколико сати спустили у Граховску долину, код неких 
усамљених колиба (незнам којем селу ово припада). Мало напред срели смо једну жену, тера 

неке коње из Грахова, Бошко је заустави и пита да ли има неке војске у близини и она каже: 
"знам да је Маркица са својим четницима у Пеуљама" и тако продужујемо пут Грахова. 

Пролазимо кроз прво село где се виде многе изгореле куће и угарци разбацани на све стране. 
Народ сав у пољу копа и оре сади се кромпир. Питамо како се зове ово село и неко нам рече: 
Ово су Угарци, ми смо се смејали говорећи видимо да нема ништа осим угарака, али како се пре 
звало? Они нам објаснише да је то право име тог села Угарци. 

Испред Грахова пролазимо поред гробља. Многе нове хумке порећане једна поред друге, 
ту је изгинуло много четника прошле јесени, а још кад су комунисти завладали оно су убијали 
све оне који су знали да неће бити њихове покорне слуге па се тако гробље брзо пунило новим 
гробовима. Пролазимо кроз пусто Грахово, као и свуда где комунисти прођу "за њима трава не 
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расте" па и овде гледамо нешто тако, сва врата разлупана, прозори поразбијени, по зидовима 

исписане и ишаране партизанске пароле. А народ, где је он? Нигде живе душе свега двоје 
старчади видели смо док смо прошли кроз Грахово. 

Преко поља на источној страни виде се села поређана једно до гругог, али највише 
спаљна и онако стрче голи зидови без крова. Из Грахова крћемо лево и пролазимо кроз прво 
село неко рече да се зове Печенци, на једном брежуљку код куће види се десетак њихових 

четника, све остало је у пољу. Бошко је ту нешто припитао за пут којим треба ићи на одрећени 
положај. Пењемо се страном изнад села у правцу запада, гора тек зазеленила у којој славуји 
пјевају своју недовршену пјесму, послије пар сати излазимо на планинску висораван где је трава 
тек зазеленила, после одмора речено нам је да ће мо ту држати положај. Са леве стране високо 
се уздиже Динара, а са десне у дубокој долини се види село Стрмица укљештено међу брда са 
свих страна. Јужно од ове равнице према Динари од истока према западу протеже се једна дуга 
камењаста коса са шиљатим чукама на којим је било безброј озиданих бункера, овде се изгледа 

често делио мегдан. Запосели смо бункере и утврдили положај, прва ноћ проће лако, али ово је 
Динара за коју народни гуслар каже: "Било ведро или облачно на Динари увек мрачно"! За другу 

ноћ припремили смо дрва и ложили ватре у заклонима и тако прве три ноћи некако су прошле, 
док смо још понешто имали хране, али четврта ноћ дуну хладна бура па ни ватра не помаже и 
тако последња три дана били су очајни на леду и бури без хране, неки су кријући одлазили у 
Стрмицу да траже храну, један из мог бункера донео нешто брашна па смо то у порцијама 
мешали са водом и грејали око ватре да би се нешто могло појести. 

Дрва су била прилично далеко у шуми и сваки дан смо морали припремати дрва за ноћ. 
Једнога дана нас неколико вукући драва преко ливаде нисмо могли даље од глади, неко се сети 

и каже, ова ливада пуна је "турутве" траве која се једе као салата, те смо ножем копали ову 
траву и јели да би могли донети дрва на положај. Сваког дана док смо ту држали положај 
пролазили су (каравани, са натовареним коњима) од Грахова према Книну и обратно. 
Предпоследњи дан видех једног сељака из села Мрачаја изашао ту на Јелино поље са плугом и 
коњима да узоре неку њиву док смо ми још ту, невоља ме натерала да упитам да ли има нешто 
хране, он човек понео комад хлеба за себе и даде ми једно парче које ме је окријепило и 
задржало до сутра кад смо напустили положај. 

Тог дана стигао је на Јелино поље и сместио се источно од нас војвода Ђуро Плећаш са 
једним мањим одредом, босанских четника, следеће јутро Бошко нареди покрет. Кад смо одмакли 

око један км. он нас сврати на неку ледину построји одржа говор, ту је похвалио наше држање 
како смо без протеста издржали недељу дана на леду и без хране и ту рече, сад идемо у Топоље 
да добијемо храну и да се одморимо, на томе путу многи су заостали малаксали од глади па се 
често седало и сачекивало и тако у неко доба дана стигли смо у Топоrье код Јејинове крчме. Сад 
је требало пронаћи где и ко ће нам дати храну па онда како донијети и док је све то решено 
проће друга половина дана док смо добили нешто врло мало хране и тек пред ноћ прорадио је 

казан и тада смо добили оброк. Идућег дана (не знам ко и одакле) додељене су нам неке козе да 
би добили по парче меса да се мало повратимо. Наиће несретни Лука Кабић и каже да има 
скривену пушку и да би је дао за једну козу, моји Отишићани договорише се и дадоше козу да би 
могли наоружати још једног борца, и тако наша чета и тог дана остаде без хране. (И ово 
комунисти зову слуге окупатора). У Топољу смо распорећени по кућама Јејине у Ђујићи мећу 
њима бјеше две запаљене куће и неко нам рече ово је кућа војводе Ђујића, тек тада сам сазнао 

да је Ђујић рођен у Топољу пошто је он био познат као Стрмички поп то смо мислили да је он 
тамо роћен. 

Други дан ишли смо у Книнско поље да би добили нешто муниције, ту је била Мркоњића 

бригада. Наш командант батаљона Јово Воиновић који је као резервни подофицир служио у 
Книском гарнизону и ту се сада срео са двојцом својих колега који су се растали у паду државе. 
Сад се ту изљубише и један му рече, ми смо често о теби разговарали и питали се шта је с тобом 
било кроз ово тешко време, други ће рећи првоме, јесам ли ти увек говорио да Јово не може бити 
ништа друго него четник. Ту однекле наиће војвода Ђујић и тада сам га први пут видео, били смо 
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само у строју и извршили поздрав, затим се вратили у наш "бивак". Следећег дана после подне 

изненадна узбуна и брзи покрет, ишли смо на десну страну Крчића кроз неки грмовити гај, пошто 
је сунце пекло то сасвим изненада наиђе облак грмљавина и пљусак кише за пола сата и све 
проће, али они мокри грмови упропастили су нам и онако наше слабе опанке. Продужисмо пут 

Вршине пред нама се нико не види, али у Голубићу чује се нека узбуна, борба, пушкарање и 
ракете севају у правцу Пљешевице. 

Бошко нареди да свака чета пошаље по једну десетину са једним командиром на Вршину 
да не би сви ишли без потребе пошто непријатеља нигде не видимо. После дужег кретања те 
наше извиднице изишле су на Вршину и пред сами мрак чуло се пушкарање па је помало 
ућутало. Прошао је добар сат ноћи док су се извиднице вратиле и тада смо кренули назад у 
Топоље, уз пут ми је причао Ђуро Деспић који је био у извидници да су са Вршине видели 
партизанску· колону преко Суво - поља испод Динаре отишли у правцу Уништа, наши су 
припуцали, али они су одмакли далеко и ноћ је све покрила. После два дана општи покрет. 

Дивизија је спремила поново поход на Босну. Виде се многе јединице како одмичу према 
Голубићу и Пљешевици, а пред нама на неколико км. видимо неке колоне како од Врпоља иду 

према Вршини. Када смо изашли из Врпоља чули смо далеко горе пред нама отворила се борба и 
како смо се примицали борба је била све живља. 

Ту је први изишао војвода Ђујић и поручник Милошевић са Деловима Мркоњић бригаде и 
примили борбу са партизанима који су их дочекали. За војводом су стигли Личани Попињски 
батаљон ове две јединице развиле су фронт и подилазили врху Вршине на коме су партизани, 
били утврћени. Они су мислили да их никаква сила одатле не може отерати. На повлачење нису 
ни мислили јер да су се мислили повлачити се, они би то на време учинили и не би онако лудо 

изгинули. И тако у том случају и ми Врличани баш као незвани гости стигосмо и ступисмо у ту 
борбу на десном крилу до Попињаца. У почетку док смо били ниже и даље имали смо доста 
камених заклона па се пребацивали од камена до камена, али како смо прилазили ближе врху ту 
је гола равница и нема више эаклона. Ови партизани били су прави мајстори и прекаљени борци, 
нису џабе трошили муницију нити су дозвољавали да им се неко приближи, али поред све те 
жилаве борбе подишли смо сасвим близу. На највишем врху Вршине који је био у правцу пред 

нашом четом Отишићком, партизани су поставили митраљеэ "брно" и одатле митраљезац у 

кратким рафалима шибао је по нама. Један наш борац Васо Загорац имао је француску пушку 
која се пунила са три метка. 

Сад морам да се задржим и кажем нешто о овоме необичном борцу, јунаку. Васа Загорац 
човек малог раста, али необично чврст и жилав, сав од мишића, имао је разрогачене очи па је то 
одавало знак да такви људи не познају никакав страх нити опасност, нико у селу не би пожелео 
доћи у сукоб са њим, јер он одмах хвата камење у чему је био вешт, камењем је био у стању да 
тера 5 људи пред собом. Пре рата одслужио је кадар у пешадијском пуку у Плављу и као добар 
војник изучио борачке вештине које је показао овде на Вршини. 

Ту на Вршини са пушком и три метка привукао се савим близу митраљезаца, мање од 50 
корака, борба је грмела трубе и пиштаљке су свирале и давале знакове док је Васо испуцао она 

три метка и бројао рафале из митраљеза па кад је видео да митраљезац повлачи митраљез да га 
напуни, Васо Загорац баци пушку, а немајући бомбе он зграби два камена (то му је било његово 
омиљено оружје) и трчи на митраљески бункер. Попињци повикаше, побеже у партизане пуцајте 

у њега. Наши вичу не пуцајте у њега он неће побећи, али никога не слуша око њеrа шиште 
метци и са наше и са њихове стране. Наши туку да га ране да не побегне, а партизани туку да 
одбране митраљез. Пре него што је митраљезац напунио митраљез Васо је био пред бункером, 
засука једним па другим каменом и погоди митраљезца овај онесвешћен пада, а Васо зграби 

митраљез из његових руку, узео га за ногаре и подиже га у вис да види цела војска и повика: 
Ево га! На опште запрепашћење и чуђење све три јединице које су то гледале, тада наста трка и 
јуриш на партизанске бункере, непријатељи избезумљени и савладани скачу и почињу да бјеже, 
али сада је већ касно, како који скочи из заклона наши га косе као снопље испревртани лежали 
су по Вршини док преживели су бјежали низ падину преко Суво - поља у Динару. Први је Бошко 
стигао 
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до Васе да га пољуби, али још није имао ни довољно времена да му честита ту је већ стигао 
војвода Ђујиђ да се љуби са Васом и да му честита на успеху. 

Ово се све одиграло таквом брзином, много брже него што човек може да исприча. У 
једном тренурку на бункеру одакле је тукао партизански митраљез сада се вије четничка 
застава. Ту за моменат настаје љубљење као да су (сватови) војвода честита Бошку што има 
такве борце, али борба још увек траје и не престаје, партизани који су први одступили и стигли у 

Динарски камењар одатле сипљу варту на нас, али без погодака. Отишћани трче и купе пушке са 
мртвих партизана, када су све избројали 12 пушака и митраљез, нашој радости није било краја. 
Попињци гледају оне мртве партизане и кажу, познајемо их ово је батаљон "Стојана Матића". 
Докле смо завршили посао на Вршини дотле су преживели партизани претрчали Суво- поље и 
ухватили Динару у тврдом камењару на узвишици и ту су мислили да ће нас задржати и одатле 
отварају вртру на нас. Пада команда, напред на јуриш преко Суво - поља да их терамо пре него 
се приберу и утврде и тада наста трка низ ледину око 1 км. нигде заклона, само једна јаруга коју 

је вода ископала средином ове равнице метци шибају око нас а ми им трчимо у сусрет, кад смо 
већ пустили се низ падину, недалеко од мене у десно и позди Раде Рађен јаукну и каже рањен 

сам, вратим се код рањеника, метак прошао кроз бедра и не може да иде узимам га на лећа и 
носим напред око 300 метара до japyre носећи га тако откривена мета (два човека на једној 
гомили) неки митраљез окоми се на нас и само сади по ледини, али не погаћа и тако га донесох 
до јаруге. 

Неко је већ јавио Бошку он трчи и са њим његови болничари. Урош Петровић и Стипе 
Вранић имали су неку торбицу завоја те му завише ране зауставише крв. Бошко пита, ко би знао 
да пронађе ту у Полачким колибама неког коња или магаре да га носе у Топоље у болницу. Јави 

се Маркутина Стојсављевић (баш онај који је побегао од њега и није га хтео носити до japyre) 
сада ће га носити само да не иде у борбу. Одатле продужујемо напред у Динару. Наши већ стигли 
у камењар, а партизани побегоше даље у шуму и борба већ малаксава док на последку друшкани 
се изrубише и све се утиша. Ту у Динари смо заноћили у фронталном распореду где се ко нашао,  
припремили смо дрва и преко ноћи ложили ватре. Наши су целу ноћ причали о заробљеном 
оружју, док неко се сети и peчe, нисмо ми све добро прегледали онако на брзину можда је ту 

остала још нека пушка, кад су бјежали низ ону стрму страну тукли смо за њима пa можда је још 

који погинуо. Тако решише да ујутроу рано пошаљу тројку да поново прегледа терен куда су 
друшкани одступали (ово су радили без Бошкова знања) јер он не би дозволио да се неко одваја 
од јединице. Добровољно се јавише Петар Стојсављевић, Никица Симић и Милан Станојевић, 
отишли су рано кријући се од Бошка и већ смо на њих заборавили. Негде око 9 сати саопштено је 
нарећење да у подне имамо покрет преко Динаре и на конак у Грахово, поред тог сопштено је да 
су наши (не знам која јединица) заробили партизане на дрвету. Попео се у крошњу дрвета и 

одатле шпијунирао и посматрао неше јединице, мислећи да га ту неће нико пронаћи, али нечије 
око пронашло га на дрвету. Мало касније припуца митраљез од Врсине позади нас, скочисмо на 
ноге чудећи се ко пуца са те стране, да нису други партизани прошли за леђа, већ смо били 
заборавили на нашу тројку која је тамо отишла, док се неко сети и повика оно су наши пронашли 
и други митраљез, трчали смо њима у сусрет већ од радости незнајући шта да радимо. Бошко 
баца шајкачу у вис и моли се Богу, говорећи: "до сад сам га псовао, а од сада ћу се молити јер 
видим да и Бог помаже!" Вест је брзо стигла до штаба Дивизије који се налазио лево од вас. 

Долази војвода Ђедо и тражи Бошка да му честита на заробљеном оружју. У тој борби први пут 
смо се срели са Личнима Попињцима па како у Попини има много Стојсављевића као и код нас у 

Отишићу, то су они долазили да упознају своје роћаке. Како су они били боље снабдевени са 
муницијом, а ми увек оскудни у томе, то смо се сви представљали као Стојсављевићи и молили 
"рођаке" да нам дају понеки метак и они нам дадоше. Данас ово може изгледати безначајно или 
глупо, али у оно време тај метак је значио много, сваки метак значио је један дан живота више, а 

тада је био скупљи онај метак него људска глава, пошто кад неко погине нико није позиван на 
одговорност, али ако неко опали метак безпотрбе позива се на рапорт, а може и да добије шамар 
за то.  
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Тако се ратовало и србовало у оно време када смо били опкољени непријатељима са свих 

страна, хрватске усташе, хрватски комунист, хрватски савезници окупатори, морамо признати, а 
то је већ много пута потврћено и доказано да су ти дрски окупатори били много хуманији и 
уљуднији од оних бештја са словом "У" или црвеном петокраком.  

Пола сата пре покрета стиже ново нарећенље. Врличка бригада не иде у Босну већ се 
враћа у Топоље на одмор док се оправимо и уредимо заробљена оружје, тако сва војска оде у 

Босну, а ми назад у Топоље, мислили смо да је то учуњено као неко признање за тај успех у 
борби, али други дан сазнали смо нешто друго. Како смо се ми већ две недеље налазили овамо 
на северу Динаре, а наша села остала незаштићена, тада су партизани (шкољари) од Myћa 
предвођени од неколико наших изрода упали у Отишић и опљачкали наше четничке куће, 
нарочито храну нису оставили ни зрно жита или брашна, а то су биле ратне гладне године када 
се жито није могло за злато купити. Поред тога тамо је остала једна десетина четника из 
Подосоја и ако су били малобројни и нејаки прихватили су борбу са партизанима и ту је један 

четник погинуо. Ова вест стигла је до дивизије па смо вероватно због тога враћени да неидемо у 
Босну, али Бошко нам о томе није рекао ни реч. У Топољу су брзо пронашли мајстора који је 
оправио и уредио миртаљезе и наоштрио ударне игле и све је било спремно. 

Ту смо преноћили, а ујутру крећемо уз Крчиће пут Цјевљана где је било седиште нашега 
штаба бригаде, ту смо заноћили, али смо већ чули да су партизани вршљали по Отошићу па смо 
били нестрпљиви да стигнемо тамо. Нисмо чекали да сване већ смо кренули ноћу и у свануће 
стигли изнад села, песма се орила били ама поносни за заробљена оружје, разуме се наш 
митраљезац није заборавио да опали други рафал изнад села, нека чују да сада имамо 
митраљез. Наше породице биле су весела кад су видели да су се сви живи вратили, али су били у 

тузи и жалосни што су нам "шкољари" све опљачкали, морало се на неки начин сналазити за 
храну још за два месеца док стигне ново жито, а то сналажење било је по највише притезање 
каиша, јер се нигде није могло купити. Тако се завршила наша двонедељна акција у којој смо, 
како рече Бошко (играли се војске). 

ВЈЕШТИЋА ГОРА 

Прошло је десетак дана како смо се повратили из акције и борбе на Вршини, 
прокрстарили смо Свилајом наоколо, партизани се нису нигде појављивали па смо се већ мало 
одморили односно копапи кукуруз. Дивизија је била у Босни. Бошко је опет ишао са првим 
батаљоном у саставу дивизије, тада једног дана имамо покрет, дошли смо рано у Подосоје а 
одатле преко Вуковића моста идемо у Бравчев долац. Кољанско - подосојечка чета заузела је 
положај са севера и истока, а ми Отишићани на Кошчици са југа и запада тако да нико није 

могао ући ни изаћи. У Долу није било партизана, они су се концентрисали да бране Вјештића 
гору, а ми чак нисмо ни знали, старешине нам нису казале зашто смо блокирали Бравчев долац, 
те на том положају чекамо дан и ноћ. Следеће јутро у зору докле сам био на стражи на врху 
Кошчице, отвори се борба далеко на истоку преко Врештића горе, тек тада нам је било јасно да 
дивизија напада Вјештиће гору са итока из Босне, а ми овамо на западну затворили пролаз и 
чекамо, ако би овамо одступили не би могли проћи или ако би им прошла нека помоћ ту би је 
зауставили и не  би прошла, углавном осиrурали смо пролаз дивизији. 

Борба бијаше брза и жива митраљези и ручне бомбе правили су грмљавину и тресла се 
планина, у том истом моменту наиће облак, ветар и грмљавина и киша пa нам затвори видике, а 

од ветра се није могла чути борба, тако да нисмо могли пратити ток борбе која је трјала око два 
сата. Партизани нису били толико бројно јаки према четницима који су наилазили, али то су били 
партизани мештани и познаваоци тога незгодног терена па су то користили за одбрану. Са итока 
су бранили босански партизани Сајковићани који су били прави "фанатици" партизанске 
пропаганде, а са западне стране бранили су Сињани нешто Врличани и приморци. Пошто нико 
пре није освојио Вјештића гору то су и сада мислили да ће је одбранити и својом концентричном 
ватром одбити четнике, али четници су још под заштитом мрака у зору већ стигли у шуму која им  
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је пружала заштиту. Многи су се склањали у пећине и склоништа да остану скривени јер су 

мислили да четници неће смети запазити далеко у шуму али кад је настао претрес шуме многи су 
пронађени по склоништима и тако су бедно завршили бранећи њихово најјаче упориште које су 
сматрали неосвојивим. Киша је брзо стала затим се показа дим и плануше бараке, то је био штаб 

"Четврте оперативне зоне" коју су били дужни бранити по сваку цену. Четници су ту заробили 
драгоцен плен, нашли су велике количине дувана који су друшкани донели из Херцеговине и ту 
га сместили на сигурно место за своје команданте. Пушачи се сећају да је тај артикал у рату био 
врло скуп, драгоцен јер се увек у томе оскудевало. Тако видимо да за партизанске руководиоце 
морало је бити свега и свачега, проповедали су једнакост док су им борци патили и гладовали, 
ако би се неки партизан побунио и ставио примедбу на ту неправду одмах би га прогласили да је 
нешто украо и стрељапи би га пред јединицом за пример осталима. Била је једна групица 
заробљеника које су довели у Драговић где је војвода Бране преслушавао. 

Пошто су претресли Вјештића гору то четници колонама крећу преко Бравчева доца у 

манастир Драговић са пуним торбама дувана, са положаја Кошчица пратимо њихов покрет. 
Косовска бригада имала је једна носила но не знам да ли је био мртав или рањен. Вјештића гора 

више не представља страх одакле је долазио скоро две године. У лепој природи Драговића 
дивизија се сместила на одмор. Ми мештани држали смо сражу. Кољанска чета са источне стране 
на брежуљцима према Бравчеву долу, а Отишићка чета прешли смо Цетину и држали стражу са 
западне стране Отишића. Зором рано наша чета отишла је на Свилају. Нисам могао ићи са четом 

због болесне ноге. На Свилаји мало пушкарања па се ућутало, после подне вратише се и кажу 
погинуо "стаљин" Божо Стојановић, као теренац и шпијун он се примакао да прати кретање 
дивизије да би носио извештај партизанској команди на Myћy. Наши га приметили потерали 
преко Свилаје, а он почео да пуца да их зустави. Ту и њега стиже метак и уклони га за свагда да 
више не смета селу јер је стално висио око села и доводио "шкољаре" да нам пљачкају село. 

Дивизија је у току дана продужила пут према Книнској и Косовској крајини, то је било у 
четвртак, недељу дана пред Спасовдан 1943 године. Тако се завршила ова акција. 

ЈОШ ЈЕДАН ЗЛОЧИН ОД УСТАША 

Кад су четници очистили терен од партизана у Врличкој долини, то су ту прилику 
искористили усташе, као и увек уз помоћ њихових савезника Талијана нагомилали су у Врлику 
јаки гарнизон усташке војске и уз то наоружали њихова села као Маовице, Кијева, Виналић, 
Гарјак, Јежевић, тако до зуба утврдили положаје и бункере из којих нису излазили напоље нити 
ишли по терену, а то им није ни била потреба јер они ту нису били да се боре против партизана, 
кад се нису ни пре од њих бранили. Сада су се ту нагомилали да зауставе надирање и јачање 

четника у те крајеве. И ако смо према њима били малобројни и слабије наоружани, они се ипак 
нису упуштали у отворену борбу са четницима, јер су то једном скупо платили. Али где су имали 
згодну прилику постављали су заседу и убијали су Србе. Као што је био случај у Маовицама где 
су Хравати у већини (десет према једном) Србину. 

Једног дана у јуну (кратко време после Вјештића горе) командант бригаде наредио је 
збор код штаба. Имали смо покрет, требали смо ићи негде иза Динаре вероватно према Јелину 
пољу, дали само на положај или у борбу то нам није речено јер (то је већ војничка тајана). 

Постројили смо се на цести и чекамо код штаба да стигне маовичка полу - чета пошто је тада још 
била малобројна те је називамо полу - чета. Чекали смо дуго, а у строју време увек споро 

пролази, тада најзад стигоше. Командир Тривун Новаковић са очима пуним суза рапортира 
поручнику Бошку Асановићу да су усташе из заседе убили његовог брата Душана. 

Бошко одмах даје знак за узбуну, одустаје се од пута кад смо требали ићи, одмах шаље 
курира команданту корпуса мајору Мијовићу да га извести о том дoгaђajy. Поручник Јанков тада 
је био командант Другог батаљона он даје сугестију да се упути неко цивилно лице у Врлику да 
извести Србе у Врлици да се неприметно извуку из вароши па да у току ноћи извршимо напад и 
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јуриш на усташе у Врлици. Као што је напред речено Асановић је послао курира Мијовићу и 

затражио помоћ за ту борбу на усташе. У исто време Бошко посла наш Други Батаљон на 
Голобрдо са јужне стране Врлике, а он са првим батаљоном запосео Козијак са северне стране, 
тако да смо у неку руку извршили блокаду и ту чекали 24 сата докле нам стигне помоћ из 
Косова. 

Сазнавши за те намере видевши да смо заузели положај око Врлике усташе су позвали 

Талијене у помоћ. Талијани су одмах предузели мере да спрече тај четнички напад. Наше снаге 
су биле мале да се упуштамо у борбу против две војске, али тај случај није био због нас бораца, 
већ Талијани су дали до знања, ако дође до те борбе они ће дозволити усташама да упадну у 
наша села и изврше покољ и поново праве разне злочине.  

Да би сачували народ и наша села због којих смо и ступили у борбу Мијовић наређује да 
се одустане од тога напада до друге прилике. Тада нам је остала само једна могућност, да и 
четници праве заседу усташама и на тај начин осветимо оне које они убише ни криве ни дужне. 

Морам рећи још нешто што сам пропустио пре да кажем. Она акција коју је војвода Ђујић 
извео 26. јануара према Врлици и са тим разбио два усташка упоришта Киево и Маовице због 
којих смо стално били одсечени од четничке главнине. Када су те две баријере срушене од тада 
је нама био отворен пролаз према Косову и Книну и зато смо се тако брзо ојачали и 

реорганзовали, а да нису те две усташке банде разбијене ми би били у невољи, али захваљујући 
војводи који је то предвидео и то нам је спасило много глава у Цетињској крјини. Колико је мени 
познато, Душан Новаковић је био освећен тек почетком августа истог лета, кад су усташе из 
Маовица бјежали према Рибарићу. 

ТИЧЕВО 

После Вјештића - горе крајем маја или почетком јуна 1943 године код нас у Врличкој 
крајини настало је затишје те је народ мало одахнуо, партизанске снаге које су отишле у Неретву 
још се нису прибрале ни повратиле у наше крајеве оно што је остало око Грахова или Гламоча 

били су растерани од четника тако да су на послетку на Вјештића - гори потучени и растерани, 
они који су били са западне стране Свилаје око Мућа, Милешине и приморја, били су нејаки да 
бих се могли појавити ма где на нашој територији. Наша Врличка бригада полако али стално 

развијала се и јачала, полако ради тока што није било оружја, које су предходно пролетери 
покупили и однели и тако оставили народ усташама да нас кољу, али када се бригада оснажила, 
усташе су отеране у њихове јазбине и нису нам више тако много сметали. Такође је народ могао 
обрађивати оно летине каје је било прилично, добра година најбоља од оне четири године рата. 

Пред крај јула наређен је покрет! Рано у зору наша чета из Отишића креће у Подосоје где 
је био штаб батаљона, одатле продужујемо у Цјевљане где је био штаб бригаде. Ту под неким 
дрвећем проведосмо дан и ноћ без покрета, друго јутро ту се сакупиле све четири чете наше 
бригаде, и Маовичка полу - чета која је била при штабу. Постројисмо се, тад однекле испаде ком. 
бригаде Асановић изгледао је некако зловољан као што је био често обичај код њега, после 

уобичајеног рапорта и поздрава он рече: "Ајде мало да се играмо војске" те нареди пешадијски 
егзицир по цести који је трајао око три сата док нас није добро загрејао и тада нас изведе на 

неку ливаду испод Драгића куће и ту пред стројем одржао је ватрени говор (какв нико други 
осим њега није могао извести). Он нам сопшти да нам предстоји покрет, акција и борба и поче да 
нас поучава нарочито оне који још нису били навикли на борбе, поучава како се треба држати 
храбро, хладнокрвно и негубити присебност, нестварати панику, него се борити раме уа раме са 
онима крји су већ били у безбројним борбама и свуда се показали као борци и јунаци. На крају 
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говора рече: У колину по један за мном. Крећемо пут Уништа, још издалека видимо дугу колону 
Косовске бригаде која је секла од Киева испод Главаша према Уништима. 

Ту на Уништима Мијовић сачека Асановића и овај му рапортира стање бригаде и одатле 
се прикључујемо зачељу колоне која је кривудала уз планину. После неколико сати излазимо на 
планину код унишких долаца и ту се заустављамо. Косовљани развише своју бригаду лево према 
Динари а ми у десмо према Троглаву. И ако је доле у Далмацији владала јулска жега и врућина, 

овде на планини тек нас милује благи ветрић, овде нема врућине ни усред љета. Одатле је 
послато неколико патрола које су сачињавали Цетињани као познаваоци терена. После сат 
времена однекуд са истока од Ливањског - поља појавише се два човека. Бошко посла тројцу да 
их доведу код њега, то су била два Косовљанца из села Орлића које су комунисти заробили у 
борби на Грачацу у јануару месецу и одвели их са собом на Неретву где су они напоследку 
успели да побегну од партизана и тако кријући се и вукући се од места до места, после 6 месеци 
поново стигли код четника. Бошко их је дуго питао како стање влада код партизана, затим упути 

патролу да их спроведе код Мијовића у јединицу. После извесног времена једна патрола се врати 
и извештава да су ухватили везу са Ћућузовом бригадом која се напазила на Боровој - глави, 

одмах смо кренули тамо и састали се са Босанцима, тада сам први пут видео Маркицу Ћућуза и 
ако сам много раније чуо за њега. На том положају има мања букова шума која покрива неку 
долину, а око шуме и долине у круг поређане неке голе чуке, права згода за стражу и одбрану 
као што је била згода у долини и шуми за одмарање, ту се сместише све три бригаде на 

преноћиште. До касно у ноћ орила се пјесма, а кад се тек тврдо заспало негде пред поноћ, чујем 
испод мене у долини за педесет метара неку гужву и неко јаукну (Јao њему мајко његова). Затим 
наста вика: Дура, ура, дура, ура? Пушке већ почеше да праште и један митраљез се појави па не 
можемо тачно разумети оно (дура или ура)? Помислио сам, а то су и други мислили да су се 
партизани провукли између наших стража и овде на спавању убијају и праве метеж. Како сам 
лежао са Бранком Јовчићем под једним шаторским крилом, скочили смо и трпам шаторско крило 
у торбицу да бих био спреман за покрет, Бранко псује и тражи нешто по шушњу, питам га шта му 

је а он каже, не могу наћи фишеклије, а оне му висе око врата, продрмао сам га за оне 
фишеклије и кад се добро разбудио поче да се смије. 

Одмах затим повикаше, не пуцај! Прекини паљбу и остани свак на свом месту, 

ослушкујемо да ли се чује борба горе код страже, али сртаже су биле мирне. Затим се преноси 
вест да су се поплашили коморџијски коњи и све се поново врати на спавање. Неки комоџија 
Зриле из Цјевљана свезао коња за букву, скинуо казане са коња и ставио поред букве и легао да 
спава, коњ се трзао да дохвати траву и тако нехотично удари ногом о казан, како је казан 
звекнуо коњ се поплашио и скочио на Зрилу, он је јаукнуо и почео да виче на коња дура, како 
би га умирио, што смо ми помислили да виче ура ура (као да се спрема на јуриш) то је изазвало 

узбуну, а касније и виц и шалу, а неко је могао да плати главом јер је већ било пушкарање кроз 
помрчину, и тако све се добро сврши. 

Сутра остајемо на истом месту али ту на планини нема воде, те негде пред подне крећемо 
колоном у село до првих кућа да се снабдемо са водом. Силазимо до куће куда пролази пут од 
Грахова за Ливно, не знам којем селу припадају ове куће да ли Грговцима или Пеуљама, војска 
се јагми око неког бунара ко ће пре да дође до воде. Бошко нареди Јанкову који је тада био 
командант батаљона да пошаље једну десетину на неку подалеку чуку према истоку и обронцима 
Шатор планине да нас не би непријатељ изненадио док се ту одмарамо и узимамо воду. Јанков 

нареди Томићу и овај ме посла са једном десетином на поменуту чуку која је удаљена око један 

километар. Кад смо стигли тамо нашли смо неке Пеуљске цуре где чувају говеда и тако тај сат 
времена на стражи прође врло брзо у шали и задиркивању са Босанским цурама, које смо прве 
срели у Босни. После сат - два војска се враћа назад уз планину на исто место, кад смо стигли 
назад код бунара ту наилазимо на мајора Мијовића и војводу Ђуру Плећаша, пред њима 
топографска секција у коју су буљили и оловком тражили неки пролаз, пут преко Шатора, али 
како је све то било (војничка тајна) и војницима се никад није саопштавао правац и циљ 
кретања, те је и та карта за нас изгледала (Шпанско село)? Напунили смо чутурице  
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и кренули за колоном идући уз неку увалу наиђосмо на једног Босанца у белим бенеракама где 

коси траву. Раде Рнић упита га, како се зовеш ти стари? Он му војнички одговори, ја се зовем 
Пантелија Иванковић. Док смо се ми вратили на планину, њихови Шаторски остали су у селу или 
око села. У први мрак наређен је покрет и опет силазимо доле у село на некој главици поред 

шуме видела се ватра и орила се пјесма Босанских четника, на челу Косовске бригаде поче да се 
чује пјесма  затим се преноси веза да војска кад је ноћ и у покрету не сме да пјева јер са тим 
открива правац кретања пролазимо кроз ноћ преко Пеуља, кроз помрчину се назире силуета 
цркве, ту у близини поред пута неки бунар чује се гужва и звецкање чутурица, порција и канти, 
дозивање и по нека псовка само да се уграби по неки гутљај воде. Покушао сам да приђем, али 
видећи да сам за 20 метара далеко и да би требало чекати више сати да дођем на ред то сам брзо 
напустио и пожурио напред да не изгубим своју јединицу. Пењемо се благим странама уз падине 

Шатора затим улазимо у шуму уз планину. У овој шум и чини ми се и по дану је мрачна, а по 
ноћи није потребно ни објашњавати, често се преноси веза, застаје колона да се сустигне и да се 
не прекида веза колоне.  

У свануће стижемо код Шаторског језера, пре језера прошли смо поред неке расне ливаде 

на којој су пасле неке козе. Код језера се заустављамо на дужи одмор бистра и свежа планинска 
вода која се цедила одозго из снега и извирала око језера деловала је на нас као лек те смо се 
брзо освежили и одморили и незнајући даље шта је наш даљи правац и задатак. У подне покрет 
Шаторске и Врличке бригаде док Косовњани остају код језера. Маркица на челу колоне као 

познаваоц терена, пењемо се изнад језера према југу и пролазимо поред вечито снежног врха 
Шатора и ако се примицао август, овај босански снег није се много плашио сунца, прелазимо врх 
у правцу истока и одатле гледамо докле год поглед достиже све је покривено шумом. Цело после 
подне путовали смо кроз шуму у правцу Гламочког-поља. Негде пред ноћ наиђе облак, загрми и 
пљусну киша тек толико да накваси наше грмове кроз које смо се вукли са мокрим ногама и 
слабим опанцима (целу ноћ). Пред мрак заустављамо се изнад неког села, патроле су брзо 
извидиле и утврдиле да у селу нема никакве војске. Наш задатак је био да прођемо тако 

неопажено да нас нико не види одакле крећемо даље трчећим кораком да би заграјали мокре 
ноге. Ноћ је већ одавно пала, заустављамо се изнад другог села ту је требало да се одморима 
пар сати, али да се не приближавамо селу. Командир ме одреди на стражу нас шесторицу за 
обезбеђење нашег батаљона, у тој мрачној шуми додељен нам је један Гламочки четник који су 

били са Маркицом као водичи. Питамо га како се зове ово село испод нас, он каже ово је село 
Клачине. Имали четника из овога села, он каже има седамнест четника, а остало све су 
партизани.  

Поново наиђе грмљавина севање и пљусак око сат времена док нас је добро окупало и 
оде некуд на другу страну, мало затим неређене за покрет, ишли смо највише трчећим кораком 

па се мало зауставимо да се провери да није колона прекинута и опет настављамо трчећи. Рано 
пред зору спуштамо се низ голу косу, доле у долини чује се жубор воде (неки мали водопад и 
млинице) пролазимо поред куће, а затим преко неког уског моста, од воденице пењемо се одмах 
уз другу косу на супротној страни излазимо на голу висораван и нађосмо се у густој магли, тада 
смо се зауставили па се полако вукли напред кроз маглу незнајући ни сами куда ни у ком 
правцу. Већ је зора у магли смо изгубили везу са Босанцима. Бошко нареди Томићу да шаље 
патролу да ухвати везу, без икаквог објашњења Томић ме шаље да пронађем и успоставим везу 

са Босанцима. Идем кроз маглу не знам куда, сада више не вреди ни разум, ни храброст ни 
кукавичлук, морам да идем све дотле док сретнем било кога пријатеља или непријатеља, морам 

му ићи у руке пошто се кроз маглу не види ни 20 корака. Вукући се тако неколико стотина 
метара преко целе ледине чујем испред себе полу лево неко тупо ударање и врло тих разговор, 
пришао сам ближе где сам кроз маглу видео неке људске фигуре (то је могао бити и непријатељ 
пошто се кроз маглу не препознаје). Затражио сам везу које тамо! Један одговори овде командир 

Неђо! Познао сам му глас пошто сам га прекључе срео код Бораве - главе и тада приђем код 
њих. Неђо развио своју чету у стрелце и дощли на ивицу равнице докле се спушта стрма 
низбрдица у дубоку долину у којој се види село као у неком лонцу и доле у дубини нема магле. 
Босанци копају  
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кундацима ледину и праве мале заклоне, ако би неко налетео из села да га ту дочекају на 

нишан. Питам га дали је ово село које требамо нападати и он ми рече: Ово је Преодац, може и ту 
да има партизана, али наш је главни циљ нападати на њихов штаб у Тичеву, а то је још даље иза 
овога села. Тако сам сазнао крајњи циљ овога нашег заобилажења и марша, а које никада не бих 
дознао да сам питао моје претпостављене.  

Враћам се у јединицу и кажем старешинама да су то Пеуљани и да је пред њима село 

Преодац. Одједном неочекивано магла се диже и ми се нађосмо на сред голе ледине и равнице 
пред нама далеко око 1 км. види се јелова шума. Трком се пребацисмо напред у шуму, командир 
ми додаје још два младића и каже напред у претходницу кроз шуму, већ ми је било доста два 
дана и две ноћи. Све сртаже, патроле, извиднице и веза нису прошла без мене, па сам му љутито 
рекао, дали има још кога у чети осим мене. Разуме се он је имао моћ команде и није морао да 
одговари на моје примедбу. (Много касније питао сам га зашто ме је толико терао у тој акцији и 
он рече: "Да сам слао неког другог изгубио би се у оним шумама, а за тебе сам знао да ћеш се 

вратити ако не погинеш". Крећемо у јелову шуму у којој је још местимично магла, пребацујемо се 
од грма до грма као прави зверови који се спремају на лов. Сећам се самном је био Никица 

Трифуновић који је имао неку соколску шајкачу, у шали сам му рекао ако се сретнемо са 
партизанима добро ћемо проћи јер та црвена шајкача мислиће да смо партизани, али ако се 
сретнемо са непознатим четницима настрадаћемо. Тако стижемо на ивицу шуме, пред нама у 
долини опет густа магла, преко магле види се високо брег на коме нема магле, сунце грањива 

иза нас са истока и обасјава онај брег, неколико групица људи дижу се из заклона и протежу се 
на јутарњем сунцу они нас не могу видети, нас заклања магла, шума и сунчеви зраци који су 
секли ниско преко нас, тако да нас не виде.  

Враћамо се назад да известимо старешине и ако не знамо да ли су наши или 
непријатељи. Тада у шуми сретнемо Асановића, Ћућуза и војводу Ђеду Ђековића у разговору 
Бошко се љутио на распоред плана за напад, док је на овај широки терен послато мање војске, а 
више других јединица заузимала је мање терена па кроз ове пропусте партизани могу лако 
избећи. Рапортирам Бошку да сам у предходници и да сам видео неке људе на оном брегу. 
Маркица рече то су партизани, тамо нема ко други да буде. Одатле се преноси веза где су 

партизански положаји и обе наше бригаде развијене су у стрелце. Међу нама је дубока драга 

покривена маглом и одатле не можемо да кренемо на јуриш, у осталом ми смо тамо зобишли да 
им правимо заседу за леђима, а друге јединице ће нападати на челу. Мијовић од југа са Шатора а 
војвода Ђујић и Богуновића од запада и севера. Маркица први отвори ватру са својим 
митраљезима и ту се разви борба са обе стране. Један Маркичин борац рече му, Маркица ушто 
трошиш муницију кад су још далеко, а Маркица у шали одговара "тучем бојно брдо". Чим се 
отворила борба у селу код њихова штаба већ је узбуна, потоварили су неке коње и још неки 

одборници почели су да бјегају да се на време склоне према истоку и тако упали међу нас па кад 
смо их похвалили са те стране они су мислили да су то четници Уроша Дреновића па су тражили 
да их вовимо код Дреновића да ће их он пустити. Кратко време кад се већ отворила борба 
Мијовић се већ спустио са Шатора и ту чекао где ће се појавити, а његов циљ био је да напада 
Балињачу то јест онај брег где су се партизани утврдили. Негде од северозапада чули смо 
бацачке гранате отуда нападају војводе Ђујић и Богуновић. Мијовић је имао најпогоднији терен 
за напад и креће са Косовљанима на јуриш, партизани видевши да су нападнути са више страна 

нису издржали ни један сат и побегоше са Баљињаче кроз неке кланце према северу користећи 
маглу, али кад су напустили село, запалили су оне куће у којима је био њихов штаб односно 

логор. Како су то биле дрвене кућице за пола сата док смо стигли тамо није било ништа осим 
места где је била кућа. На сред поља је школа ту им је била главна команда, око школе 
покошене ливаде и пластови сена неки су већ одлазили тамо и кажу да има извор лепе воде те 
сам и ја одлазио до извора. На школи се виде исписане пароле, без тога се не може замислити 
комунистичка и партизанска борба.  

Док је код нас у Далмацији жито већ овршенио овде у Тичеву раж тек искласала, кромпир 
израстао и расцветао се мило га гледати, али у земљи тек почиње да се замеће, када ли ће ово 
нарасти и сазрети? Пошто више у нашој близини није било борбе, наша бригада доби наређење  
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да изађемо и поседнемо Балињачу. Са друге стране негде од севера где су нападале друге 

јединице, тамо је борба пред ноћ оживела и чуло се све више пуцања, тамо су им пристигла 
појачања од Дрвара, па су се провлачили корз неке кланце заштићени од ока и метака. Нама 
непознато, а њима познат сваки корак. Касније је на Балињачу стигла и Ћућузова бригада. Негде 

пред ноћ ту стиже и вовода Ђујић. Ту се команданти договорише да се све јединице преко ноћи 
повуку у Шатор код језера ради одмора и воде. Наша бригада доби наређење да пређемо преко 
поља и села на југозападну страну испод шуме и да ту држимо положај докле се остали буду 
повлачили и ако партизани буду наваљивали за нашима да одатле бранимо одступницу. Пред 
први мрак кад се последња наша јединица повлачила, партизани су за њима истрчали на 
Балињачу и примицали се нашима, ми смо их такође засули преко поља тако да нису могли 
напред. Тада смо се прикључили задњој колони кроз шуму у правцу језера. Време се 

наоблачило, у шуми помрчина, киша полако пада, пута нема, труло дрвеће попадало преко 
нашег пута, стопу по стопу држећи се један за другога ишло се напред, па како би се прелазило 
преко дебелог стабла, они који су прешли одвукоше напред, а они позади затежу и трпају се 
један на другога. Са чела колоне пронесе се вест да је чело стигло до језера. Бошко онако љут и 
бесан виче, нека водич скочи у језеро кад овако води! Још и данас се чудим како су водичи 
могли извести кроз онаку помрчину и шуму.  

Уморна војска зауставља се, наложише ватре, а киша то угаси. Затим неко нареди да 
свака чета пошаље по једног човека да добију по једну овцу на чету. Јутрос кад смо напали 

партизане они су потерали овце које су узели од народа (не народ им је то даривао) за своју 
војску, па им наши преотели те овце па сада дају на сваку чету по једну. Раде Рнић потрча и 
донесе овцу и већ дере док други праве ражањ, легао сам на једну трулу кладу пуну воде, киша 
се стално цедила са дрвећа, али ја сам спавао, већ три ноћи идемо у покрету без спавања, кад је 
месо било готово пробудише ме да добијем парче. На оној мокрој клади онако знојав и уморан 
десно раме и рука утрнули као да се смрзла, те последице још и данас носим. Лекари кажу то је 
"атритис" али ја се још увек сетим оне мокре кладе код Шаторског језера. У јутро ведро, сунце 

грануло, под једном буквом спава војвода Ђеда из његове мокре одеће пуши се пара па је 
изгледало као да му ватра гори у недрима. Око десет сати имамо покрет јединице једна за 
другом стиже у Пеуље. Наша бригада распоређена у Грковце. Заустављамо се код неке куће где 
изађе један старац у деведесетим годинама, питам га како се зовеш стари, а он ми одговара ја 

сам Марко Шегрт, а онда он нас упита одакле смо ми. Кажем му да смо од Врлике. Он упита има 
ли Отишићана. Он поново пита дали неко познаје Јована Кривошића и Стеву Јурића, кажем му да 
су они умрли пре него што сам се ја родио, али ја сам Јованов унук, а онј тамо Војслав Јурић то 

је унук Стеванов. Старац уздахну па ће рећи, е то су били добри људи код њих сам живео две 
године кад је код нас у Босни био рат против Турака, онда ми је било 17 година. Мислили смо да 
ћемо ту преноћити и одморити се. Коморџије и кувари почеше ложити ватру и спремати казан да 
се кува вечера, али пре него је казан дошао на ватру дође нам изненада наређење за покрет. 
Наша бригада била је одређена да спроводи комору у Косово да натоваре храну и да се враћамо 
у Босну. У дивизији је донето решење да се настави акција за чишћење Босне. Пред ноћ крећемо 

у врлетну планину која пута нема. Коморџије са коњима су се вукле врло споро. Падали су и 
посртали, а коњи се запињали за букве и грмове. Чекајући коморџије спавали смо стојећи 
држећи се један за другога, у свануће смо стигли на превију изнад Уништа. Спуштајући се доле у 
село. Чујемо око Киева пуцање из више пушака, па питамо сељаке дали знају нешто о томе, а 
они кажу да су ноћас партизани напали Киево. Усташе су побегле у Врлику и сада је борба 
престала. Спуштамо се испод Уништа изнад гаја Луковача и према киевском Главашу, 
распоредили се за борбу и чекамо.  
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БОРБА ЦЈЕВЉАНЕ - КИЕВО  

Бошко је наредио Илији Кнежевићу команданту првог батаљоња да пошаље Цетињане на 
све стране да испитају и дознају о партизанима који су пред нама. Наша чета била је на десним 
крилу испод Главаша одатле видимо групице партизана који су из Киева терали неку стоку преко 
Суво-поља ка Бадњу, и ако смо били прилично далеко наш митраљезац више због разоноде 
испуцао би на њих понеки метак. Сунце је пекло, митраљез је штектао, а ја сам поред њега 

спавао, умор је све надвладао, пробудила ме врућа чаура која је из митраљеза пала ми на лице и 
опекла ме, псовао сам митраљезца и његов митраљез зашто пуца у пусту планину, он се смеје и 
каже ми зашто се буниш, биће ти врућа она партизанске ако те погоди.  

Негде око један после подне, Бошко свира збор! Док смо трчали на зборно место, видимо 
партизане из Киева као мрави размилели са преко Билића Главице у Цјевљане, други замечу низ 
Коловрат које не можемо видети а трећи од киевске цркве па преко Руњовице спуштају се према 
Котлушу и Читлуку. Кад смо стигли на зборно место, Бошко погледа по нама па нам некако 
необично очинским гласом рече: Слушајте јунаци! пред нама се налази шеста Личка дивизија, 

коју још нико није тукао, свака десетина има митраљез, а имаду тешке бацаче и ко хоће са њима 

да води борбу, тај мора окрвавити тур. Ми не можемо са два митраљеза да се упуштамо у борбу 
са њима, ја наређујем да се враћамо у Босну у саставу дивизије па ће мо одтле заједно да 
предузимамо потербне мере! Кад Бошко заврши Илија Кнежевић се испрси па каже: Господине 
поручниче ја не могу дозволити да се враћам назад у Босну, а да оставим партизане да пљачкају 
наше куће! Бошко му опет каже: Илија они су много јачи, несмемо се упуштати у борбу са њима 
и ја неређујем у колону по један назад у планину.  

Кнежевић на то врисну као рањена звер и каже: Браћо ко ће самном на јуриш? сви као 
један узвратисмо, Ураа, Јуриш! Трком што се може брже крећемо преко гаја пут Руњовице. 
Кнежевића нико није могао стићи одмицао је пред свима, још смо сувише далеко неколико км. 

пушка још неможе добацити па не пуцамо само трчимо да им се приближимо, уз највећу жегу и 
врућину претрчали смо овај широк простор за који је потребно више од један сат да се пређе. 
Партизани су знали да смо ми сви у Босни, па са те наше стране нису никога ни очекивали нити 
су ту страну осигурали већ су слободно ишли у четничка села. Сасвим изненада и неочекивано "с 

неба у ребра" налетели на њих. Они који су стигли изнад Читлука и Котлуше, видеше нас да ми 
трчимо у позадину те почеше одступати преко Руњовице, као прекаљени и извежбани борци они 
су се борили и - повлачили, али ми смо јурили као лудаци и ништа нас није могло тада 

зауставити. Они се нашли развучени, а ми ударили у бок, напред немогу у Врлици су усташе (и 
ако неће да се боре, партизани немогу преко њих прећи), а уз Козјак велика врућина и стране 
немогу избећи, већ морају да се повлаче преко Киева, док се они повукоше преко Руњовице и 
Билића Главице ми смо већ стигли на погодно место и одатле стварамо паљбу, тучемо у отворену 
мету, падају мртви или рањени, други притрчавају и вуку их и не оставише ни једнога, али 
вукући рањене и мртве то им је успорило одступање, уз то би се груписали око ношења и то је 

нашима давало већу и отворенију мету. Тада смо се уверили да су они сила у навали, али врло 
невешти у одступању. Када би се неки њихов миртаљез утврдио код неког зида да нас заустави и 
брани њихову одступницу. Бошко се тада умешао међу нас да нас куражи, саветује и учи (баш 
као да смо на мирнодобском маневру) па стално говори, ајде соколе! Ајде јуначе прескочи до 
оног заклона, ајде једна тројка на ону косу, заобиђи га са стране, пази не иди лудо, брани један 
другога, недај непријатељу мира да те може нишанити. Томићу, ако би ти могао са једном 

десетином да се пребациш преко оног зида, те ту би направио добра посла. Бошко се труди да 

сачува своје борце, а био је задовољан јер види да непријатељ има велике губитке, док су они 
одступали преко чистине као да су хтели да их помлатимо. Тако их истерамо из Цјевљана и 
утерасмо у Киево, али сада ту их не можемо оставити јер би се они повратили да нам врате "мило 
за драго" зато их морамо терати све дотле док нам прилике дозвољавају, у селу свуда зидови па 
им праве заклоне и ту није згодно да се завлачимо. Бошко каже не идемо у село већ са источне 
стране куд је гола чистина и нема зидова па да их пресретнемо на Суво-пољу када  

39 



буду из Киева повлачили се према Полачи. Како смо их терали у стопу пред нама је камење 

свуда заливено крвљу њихова одбрана претворила се у извлачење мртвих и рањених. Са нама је 
била једна колона четника из Косовске бригаде те су нам тада били као заштитница до Динаре 
поред Киевског гаја.  

Партизани су видели нашу намеру па су се на време повлачили на сива брда изнад 
Полаче, ту су тврди бункери, а испред њих гола ледина и даље неможемо да их терамо. Са нама 

се тада налазила "баксузна или луда Дара" из Грачаца која је јуришала као луда и кад смо 
прошли село где нема више заклона, она наговори једног најбољег борца Николу С. Рнића који је 
увек био на челу јуриша. Дара га наговори да претрчи ледину и баци бомбу у један бункер, али 
пре него је стигао до бункера метак га погоди и пада мртав, још један из Цјевљанске чете био је 
лакше рањен. Одатле већ не иде даље да их терамо. Неко рече, ето видите шта смо урадили, у 
киевској школи била је група усташа блокирани, за које ми нисмо ни знали и када ми отерасмо 
партизане, то усташе искористише и побегоше за Врлику. Онако љути што нисмо знали за 

усташе, још љући што смо изгубили добра борца. Бошко рече ја нећу да браним Киево (мајку им 
усташку) Враћајмо се на наш терен и тамо пре мрака стижемо назад у Цјевљане.  

Знали смо да је ту пало много партизана, али никад нисмо дознали број њихових 
губитака и касније сам га случајно дознао. Када смо 1949 године били у Њемачкој у логору у 
Боргхорст разговарао сам са једним Личанином инвалидом који је био тада партизан па касније 
побегао код четника и он ми у разговору рече: Био сам ја у твојој Далмацији и нећу је никад 
заборавити. Тамо негде више Сиња потукоше нас четници, на такову борбу нисам наишао кроз 
цео рат, то је јурило као лудо и ничим се нису могли зауставити, око десет километара јурили су 
нас у стопу. Пошто он рече да је то било код Сиња, то знам да код Сиња није било четника 

најближе тамо били су баш моје село по томе су ми познате и све борбе које су тамо вођене. 
После краћег размишљања и кад је он мало боље објаснио, сетио сам се да је то било Киево, па 
сам му рекао: То није било код Сиња већ у Киеву између Динаре и Козјака 27. јула 1943 године. 
Он ме погледа па каже, јесили и ти ту био и опсова нам паленту четничку коју смо појели, па 
настави да прича, знаш ли ти да сте нам за два сата 65 бораца избацили из строја. Дакле њима 
су рекли да су већ пред Сињом због пропаганде, а то је било 50 км. северно од Сиња, тако 

сасвим случајнио сам дознао резултат ове борбе. (Овај човек сада живи у Америци у Чикагу, али 

нећу да му износи име пошто он не би волео да се зна да је био партизан. Касније сам пронашао 
у паритизанским књигама да су у тој борби имали 16 мртвих и 33 рањених) ваљда их је срамота 
да кажу да су их тукли четници, већ они кажу усташе!  

ОТИШИЋ - СВИЛАЈА  

Вративши се из Киева Бошко нам рече: "загризли смо јабуку сада имамо да је глођемо до 
краја, они нас неће оставити на миру и морамо бити на окупу да видимо шта ђе они даље 
радити". Затим после краћег нагађања рече, нека Отишћани иду на Свилају па нека извиде како 
је тамо јер могу нам они од Myћa доћи за леђа па ако Свилаја буде чиста да се враћамо назад у 
бригаду. Тако ми Отишћани мртви од умора, окуражени победом, али и тужни што смо изгубили 
добра борца, стижемо ноћу у село, ово би значио наш повратак са Тичева, али борбе и пакао тек 

се настављају. Ујутро командир се договорио са својим саветницима да не иде цела чета на 
Свилају пошто су сви уморни већ одреди три тројке на три правца Свилаје, одређен сам у 
најопаснију тројку која је имала да иде на Орловачу изнад Пауновца да прегледамо да се у шуми 

не крију партизани из Милешине. На Свилаји није било никога, ми смо пуцали да би кога 
изазвали, али све је изгледало мртво. Прве две тројке вратиле се рано у село, наша тројка која 
је имала дужи и тежи пут те смо стигли увече касно свратио сам кући, вечерас и нисам могао 
даље, како смо већ десет дана пешачили по Босни и сада овде стално у гуменим опанцима на 

које сам био "алергичан" те су ми ноге биле отечене, крваве и пуне гноја, нисам могао ићи на 
зборно место код Рнића кућа, већ сам рекао сестри да идем доле у кукурузе у поље да се 
одморим и ту ми се  
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чинила најсигурније јер ако неко пође кроз кукурузе оно пуца сува трска и чује се далеко те сам 
решио да се ту можем најбође одморити. 

Док смо још били на Свилаји у патроли, стигао је курир из бригаде и донео наређење да 
одмах кренемо у састав јединице под Уништа. Oво је био дан када је штаб дивизије добио 
Бошков извештај да је шеста партизанске дивизија у Далмацији и да не може да стигне комора, 
те је наша дивизија кренула назад у Далмацију (овим распоредом) Босански корпус остао је још 

у Босни на свом терену, мајор Мијовић са Косовским корпусом прешао је са северне стране 
Динаре преко Рисовца и одатле преко Полаче без и једног метка стигао у Косово. Штаб дивизије 
војводе Ђујића са Другом Личком и Мркоњића бригадом ишли су преко Уништа. Оперативни 
официр дивизије Шошкић или боње познат као "капетан Илић" није придавао никакву важност 
Бошковом извештају, говорећи да се Бошко уплашио пред неком тројком партизана, а пошто је 
војска била уморна и гладна, то Илић није хтео слати извиднице ни побочнице за осигурање тога 
тјесногпролаза већ је пустио да онако незаштићена војска сиђе и спусти се у тјесну долину 

Уништа, коју су партизани посели, утврдили се и чекали на нишан, знали су да ту мора неко 
наићи па су се спремили да освете оно што су јуче претрпели. На челу четничке колоне била је 

друга бригада Личког корпуса који су тако уморни и изненађени упали међу партизане где се 
развила крвава борба, Док је један батаљон Мркоњића бригаде (Голубички) који је био на 
зачељу и ишао са северне стране Уништа и ту испод Динаре ухватиле бусију и отворили ватру да 
би задржали партизане докле се они доле угрожени четници снађу и формирају одбрану. Ово све 

пишем према причању оних који су ту били, а пошто ту нисам био то нећу улазити у даље детаље 
те борбе, о томе су писали и пишу они који су ту учествовали. 

Како сам напред рекао наша чета је требала да у току ноћи стигне на положај под 

Уништа, па пошто су се сакупили код Рнића кућа, кренули су на сред пођа "старо Гробље" и ту су 
намерно отворили пјесму да се чује надалеко да смо још у селу како непријатељ неби знао да 
смо опет отишли. Око десет сати увече тихо и нечујно чета је отишла у Подосоје у саставу 
батаљона да одатле продужи пут Уништа. Око два сата полсе поноћи код Рнића кућа пуче пушка, 
а затим неко јаукну речима (Ајме мени мајко моја, зашто ме убисте браћо моја). Пошто нисам 
знао да је чета отишла из села то сам мислио да је неки сељак наишао на нашег стражара и није 

знао знакове па га стражар у забуни убио, срце ми је треперило од узбуђења знајући да нам је 

неко погинуо. Извукох се из кукуруза идем горе према кући, мало касније чује се кукњава жена 
изнад Ратића кућа, кажем сестри да је неко погинуо код Рнића и шаљем је на бунар да дозна од 
Рнића жена, пре него је стигла до бунара среле су је неке Рнића жене које су пошле да ме 
известе да су партизани у селу (Рнићи су видели да нисам отишао са четом). Тако сам дознао на 
време да је чета отишла, да су партизани у селу и да је погинуо Никола (Симић) Трифуновић. 
Зграбио сам пушку и пажљиво се извукао из села у шуму да чекам свануће и даљи развој 

догађаја. Неко је хитно отрчао у Подосоје и јавио четницима да су партизани у Отишићу, већ у 
свануће наши стижу из Подосоја на Рнића Косу, бацају бомбу за узбуну и почеше да дозивају, ту 
је цео наш тадашњи батаљон. Трчао сам преко Росића и Рнића ограда даби се што пре састао са 
четом, батаљон се развио у стрелце иде у село сретох их у Рнића оградама. Томић ми дрско рече: 
Куда те враг носи да луташ сам па кад те убију онако као Николу Симића онда ти неће нико 
помоћи. 

Никола Симић Трифуновић није био наоружан као четник те још нисам знао прави разлог 
његове смрти. Пошто сам се састао са четницима то ћу се овде задржати да се вратим и опишем 

како су партизани упали у село, као што сам у току дана како је напред речено ишли у тројкама 

на Свилају и тамо није било никога, партизани су имали своје теренце "шпиљаре" Ђусу и Илију 
(брицу) Загорца који су били скривени у пећини и пратили наше кратање па пошто смо се ми 
вратили са Свилаје то су они известили њихов батаљон у Милешини да је то згода да нас нађу у 
селу на спавању и тако потуку, већ у први мрак спустили се изнад школе и Стојсављевића кућа. 
Наши су тада пјевали на (Старом гробљу) да би заварали партизане ако их ту има, док су 
партизани мислили да ће мо ту заноћити па су чекали да заспемо да нас ту блокирају и потуку. 
(баш као да смо дјеца)?. Када су наши нечујно отишли према Подосоју, друшкани су пар сати 
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привлачили се као гладне хијене око гробља и кад су пронашли да ту нема нико они су 

пожурили Рнића кућама мислећи да тамо спавамо, ту је пред њих наишао Никола Симић и они га 
убили, а он је тако умро мислећи да су га убили четници. Када смо прошлог дана ишли на 
Свилају командир је наредио једној тројки која је имала најкраћи пут да сврате код Николе 

Симића, да узму једног овна и да чета вечера пре него што пoђe у борбу на Уништа. Никола се на 
то нашао погођен и љут, говорећи им да су они узели пушке само да се хране месом и тако са 
њима дошао код командира чете (били су неки род) онако љут он рече командиру, и ја би носио 
пушку да се храним месом, командир на то скине пушку с рамена и даде му је говорећи, ево ти 
пушка иди у строј добићеш меса, а после идемо у борбу и тако сиромах Никола сасвим 
неочекивано постаде четник и доби парче меса што му је био последњи залогај. Када је чета 
кренула према Подосоју он је дознао да се стварно иде у борбу на Уништа, његова љутина већ се 

била охладила те се неприметно извукао из колоне вратио се у село где га партизани сретају и 
ту гине. (Како ли се све гинуло у том несретном рату). 

Како је већ напред речено батаљон развијен за борбу упада у село мислећи да су се 
партизани још ту негде задржали, и онако распоређени идући напред очекујемо сваког секунда 

да се отвори борба. По селу се чује кукњава жена, опљачкана стока са Свилаје су отерали Пану 
Рнића очекивали смо да ће и њега убити. Јанков командант батаљона долази код Загорца 
(ковача) и каже им да ако партизани убију Пану Рнића он ће за њега и за Николу, пострељати 
пола Загораца. Тако је Пане пуштен пошто су му опљачкали волове. Стигосмо тако пред цркву 

која је на сред поља, ту пред нас испаде један баксузан човек (Мареља Загорац - Лупић) ту се 
срете са Душаном Стојсављевићем, коме су партизани те ноћи опљачкали сва говеда што су 
имали, те онако љут испаде пред Марељу говорећи Мареља како си ти пре десет дана знао да ће 
партизани владати данас у нашем селу, казуј с ким одржаваш везу и ко те извештава и уз то 
ошамари Марељу који је био стари кавгаџија, мале снаге, а чврсти ногу, његова стратегија је 
била сачекати најачег човека пробити камењем и побећи, по томе и по брбљивости био је 
познат, па се и сада поуздао у своје ноге пошто је добио шамар, почео је да бјежи кроз кукурузе 

у правцу Свилаје ка партизанима. Душан га још позвао стој Мареља нећеш утећи и опалио метак 
у ваздух да би га опоменуо, али он није хтео стати, батаљон развијен у стрелце, трчати пред 
њим, а не стати на позив значило је смрт, један борац из Кољанске чете клече и нанишани и 
Мареља се изврну у јаругу звану "јазмак". Партизани су још у току ноћи побегли назад преко 

Свилаје, те борбе није било, али ми смо морали ту у Отишићу да са чекамо ноћ, како њихови 
шпијуни неби видели да смо поново отишли из села.  

ЦЕТИНА УНИШТА борба 

У први мрак кранули смо брзим маршом пут Цјевљана и Цетине. Бошко је са Цјевљанцима 
био на положају изнад врела Цетине према Уништима. Цетињани су били високо на планини са 
Ћућузовом бригадом па је Бошко са њима изгубио везу. Пре сванућа стигли смо изнад Вуковића 

врела Цетине, одатле наш батаљон заузима положај до изнад цркве, десно одатле са источне 
стране био је Бошко са Цјевљанском четом и Маовичком малом четом. Цетињани високо на 
планини нису могли да штите Бошку десно крило. Једну десетину нас Отишићана послаше на 
сред голе чистине лево од пута који иде за Уништа, да ту испред гаја одржавамо везу са 
Косовљанима који су били још даље од нас у лево према Киеву. Наш фронт је био широк са 
Капнице до Кијева и за ову ширину било је потребно најмање хиљаду пушака да би био 
попуњен, а нас је могло бити свега нешто мање од четири стотине, па смо се морали развући те 

је у току борбе покидана веза, партизани су упадали кроз празан простор да нас лако разбију;. 

Вративши се из босне Мијовић са Косовском бригадом, распустио је уморне да иду кући а 

мобилисао друго - позивце (пошто су Косовљани на смену ишли у акцију) те ови други нису ни 
били спремни а можда ни вољни за борбу, с тим што их је послао под командом највеће кукавице 
и страшљивице који је носио официрско име поручник Владе Чудић. 
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У свануће у Главашу партизанска труба свира збор, излазе из кућа у групама и гомилају 

се као мрави, постројавају се, направише "кару" у три реда, ми смо сувише далеко па је још 
владала јутарња тишина али смо их видели као на длану, били су многобројни према нама, могло 
их је бити преко хиљаду. Њихов командант издао им наређење и они крећу, прва колона сече на 

исток захватајући брда изнад Цетине да је тако заобиђу до изнад Капнице, друга колона креће 
јаругом која од Уништа води до врела Цетине односно до цркве где су наши држали положај а 
овом јаругом они су штићени мртвим углом све док не стигне међу наше редове. Трећа колона 
развија се у стрелце преко гаја у правцу Косовљана и наше десетине, (истим путем куда смо ми 
прекјуче на њих јуришали); Сунце грану нам у очи па је незгодно у сунце нишанити, партизани 
пређоше шуму и нађоше се пред нама на пола км. направили смо добре заклоне и отварамао 
паљбу, ватра шиба са обе стране, напред се не може без мртве главе (ма да су они били много 

боље наоружани митраљезима) и бројна снага много јачи. Колико смо били наивни нисмо уопште 
помишљали на одступање а и ко би кад они су ту близу пред нама а наша позадина је преко З 
км. гола равница и свака помисао на одступање значило би самоубиство. Позади нас изнад 
Читлука налазио се Мијовић са капетаном Алфировићем са једним бацачем који су бацали 
неколико граната тек да боље загреју партизане за напад. Време одмиче сунце већ припекло при 

оном голом камену али борба већ неколико сати све врућа и живља и кад смо мислили да смо их 

зуставили да неће моћи напред. Косовљани су имали неки тешки митрађез "шоша" и кад нам је 
била највећа невоља изјавише да се "шоша" покварио и да га морају носити у позадину на 
опоравак, и тако прво побјеже митраљез са посадом а одмах за њим Чудић и Шаре "И њихова сва 
побјеже војска. Мијовић је викао и дерао се на њих; Идите на Рујевицу и заузмите положај! али 
они га нису слушали већ су се сјурили у долину Котлуше према Цјевљанима. У селу Цетини око 
врела кркљало је као у лонцу, мислили смо да ћe се наши тамо одржати, али партизанска средња 
колона спустила се насметано изнад јаруга до цркве т.ј. у средину наше малобројне бригаде и ту 
раздвоји први и други батаљон. 

Као што је напред речено, Бошко је ту био само са Цјевђанском четом док су Цетињани 

били далеко на Капници те тако усамљен са једном четом, видећи силу и снагу партизана он се 
уплаши да ће за кратко време бити одсечен и блокиран. Пошто му је за леђима река преко које 
неможе лако одступити те он док је још време крене на одступање према Балечком мосту да се 
ту пребаци у пође према Цјевљанима. Наш други батаљон нашао се у партизанским клештима од 

Вуковића до Цетинског врела, где су се партизани из јаруга измешали са њима, тројица су били 
заробљени један погинуо Милан Шкрбић из Гарјака; остале су силом натерали на одступање. 
Наша десететина о којој сам малопре говорио, када Косовљани одступише нађосмо се као на 

(цедилу), непријатељ је пред нама за двесто метара а наша позадина треба трчати најмање З км. 
до најближег заклона и ми се дадосмо у бекство без икакве одбране да нас неко штити, 
митраљези су шибали око нас и вероватно нас могли потући ја бар тако мислим, али захваљујићи 
партизанкама које повикаше; Другови! немојте их побити, хватај те их живе, хватај те их живе!! 
Јурили су за нама тукли око наших ногу али ни један није погинуо, да ли нису могли или нису 
хтели то је немогуће утврдити али ја сам још увек захвалан партизанкама, које би ми одрале 

кожу да су ме ухватиле, али ја на тај начин изнесох живу главу. Како су ово биле личанке то је 
можда и "краљица" Јованка била међу њима.  

Одступајући тако ми смо трчали у правцу Вуковића кућа мислећи да је наша чета још ту и 

даћемо одатле продужити борбу, али кад смо стигли на прву ивицу косе изнад села, то је 
изгледало врло бедна слика, разбијени и развучени на мање групе наша војска повлачи се у 

нереду преко поља да би на брзину одмакли што даље од домета непријатељског оружја. 
Сјурисмо се у долину код Вуковића врела и Млиница користећи куће и зидове као заклон да што 
даље одмакнемо пре него што пристигну. Са Јанковом били су још двојица Сплићана у нашем 
батаљону један се звао "Апа" био је висок крупан човек, вероватно је патио од гумених опанака 

као и ја па му је једна нога била болесна и није могао брзо да трчи те сам га сустигао код 
млиница, он прескачући преко једног зида насади се на главу, потрчао сам поред њега док је он 
журио да устане, и рекох му: (однесе ли те ђаво Апа) а он ми опсова (госпу курвачу) и наставља 
да трчи замном; Партизани нису се спуштали у село, већ су трчали страном изнад села и одатле 
тукли преко поља за нама. (Ово је била најдужа линија одступања пред непријатељем за цело 
време рата) они су много пута овако бежали пред нама па их сада разумемо како им је то било 
тешко. Када смо већ одмакли преко Котлуше и пењемо се узбрдицом према Јојића главици, љута 

жега припекла а по леђима избила пјена од зноја, ту сустижем Ђуру Тутуша "Црљина" плакао је  



на сав глас, јер га зној загушио и више неможе да трчи, погледао сам га и видим да није рањен и 

продужих даље. На Јојића - главици стигао сам и остале, ту смо заузели положај у већ готовим 
заклонима, партизани су дошли до изнад Читлука и ту се зауставили и ми према њима са Јојића 
главице напили се воде и мало се одморили. тада сам упитао Црљина зашто је плакао кад није 

рањен а он ми опсова (божју мајку) говорећи, ако икоме кажем да је он плакао, он ће ме убити у 
првој борби, познавајући га врло добро знао сам да ове речи нису биле празне и док је Ђуро био 
жив, никада више о томе нисам смео говорити. (он је погинуо З децембра 44 те на Пађенима и 
ово више није била тајна). У Цјевљанима се састале старешине и вође да се договоре како даље 
да се ради, ту је мајор Мијовић, капетан Алфировић, поручник Асановић и Јанков, прото 
Стојсављевић, Јово Војиновић и још неки четници прваци и вође. Позади нас је Врлика пуна 
усташа ту се сви груписали из Киева, Маовица, Виналића и Гарјака и нигде метка да опале на 

партизане, а ми се налазимо између два непријатеља, бројно нејачи и од једних и од других, са 
наоружањем слабији од свих. 

Наша команда реши да се ту више ни метак не опали јер ту би бранили терен за усташе, 
већ остављамо Врлику усташама и партизанима а ми да се повлачимо према Косову да се одатле 

бранимо. После подне Мијовић креће са Косовљанима преко Маовица да би заузео Куницу, али 
чим је стигао у Маовице био је дочекан вaтpoм за Зођа и Кунице које су други 
партизани већ запосели, он је морао да заобилази далеко преко Свилаје док се пробио према 
Косову. Наш други батаљон добио наређење да поседнемо Голо - брдо јужно од Врлике и да 

држимо положај до даљњег наређења. Бошко је остао са Цјевљанском и Маовичком четом на 
Козјаку изнад Цјевљана док је цетинска чета остала на Капници и са њом није имао везу. На 
Голо- брду командир ме шаље у село са једном тројком у Отишић на одређено место да бацимо 
бомбу и дамо знак за узбуну и ту да прикупимо све цивиле којима је опасност чекати партизане 
те да са нама иду на Голо - брдо пошто ћемо у току ноћи повлачити се према Косову. Негде око 
поноћи стигли смо на Голо - брдо са колоном избеглица, у помрчини неко је нагазио на Бошка 
који је лежао под грмом те он поче да виче, зачудило ме откуд он овде кад знам да је остао на 
Козјаку. Питам неке наше како то да је Бошко овде?  

 

Поред све навоље која нас је окружавала они се смеју и кажу да је Бошко извисио код 
Цјевљанаца, да га је неко тамо наговорио да ће га Отишићани издати или убити, он им је 
веровао па је у задње време многе наше борце терорисао као комунисте, сад се нашао сам са 

Цјевљанском четом на терену који освајају партизани, ком. ове чете Душан Шарац видећи да ће 
се морати повлачити према Косову и да долази партизанске власт, сакупио је своју чету и нареди 
им да сакрију пушке у сламу и да иду кући на спавање! Он је отишао код партизана, хтели или 
нехтели морали су овако поступити јер ако би се неко побунио томе би комунисти све опљачкали 
и тако се они вратише кући, свега неколико њих првобораца и истакнутих антикомуниста успели 
су да се пребаце преко Козјака у Косово, тако се Бошко нашао сам са својом малобројном 

штабном четом коју су сачињавали Маовчани и морао је да напусти Козјак и да дође на Голо-
брдо на милост међу Отишићане и ту је био уплашен од нас колико и од партизана и ако му ми 
нисмо никад зло мислили. Тада се брзо уверио да смо му ми били 
највернији и да смо вољни да вадимо (вруће кестење из ватре) али тада му је већ било касно, 
јер команда га је сменила са положаја команданта Бригаде. 

 

Колико смо се ми тада налазили пред опасности, колико је био угрожен наш положај, 
колико се непријатељских снага тада груписало око нас, то ми ни појма нисмо имали шта ће нас 
све снаћи у овим тешким данима. То је био почетак августа 1943. кад су се црни облаци стезали 
око нас са свих страна. Савезници су освојили Сицилију и искрцали се у Италију која више није 
хтела ратовати и предала се Енглезима. Черчил наређује Италијанском маршалу Бадођу да 
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његова Друга армија у Југославији преда оружје Титовим партизанима. Заузети у сталним 

борбама и одвојени од целог света нисмо ни знали ни сањали шта се све око нас одиграва. Код 
партизана се тада налазила "Енглеска војна мисија" који су их на време иэвестили шта треба да 
раде, тада су комунисти прикупили све своје јединице којима су располагали и журили су према 

Јадранској обали да преузму талијанске гарнизоне. На том путу стајала им је усамљена Динарска 
дивизија која је била исцрпљена у сталним борбама. Партизанске војска која је тада надирала 
преко наших територија ка Јадрану бројала је око двадесет пет хиљада партизана. (Овај број 
узео сам из чланка Др. Пурића који је тада био председник Краљевске владе у Лондону а њему 
је тај број дао члан енглеске мисије Мр. Дикин који је био са партизанима у Сплиту). 

На том путу партизани нису имали других непријатеља осим четника, пошто Немаца тамо 
није било. Италијани су им постали савезници, а усташе нису хтеле да се боре. Др. Пурић знао је 
као председник владе наше тешко стање у тим данима, па ипак није пропустио да нас подвргава 
изругивању као на пример на Конгресу Српске Народне Одбране 1957. у Чикагу где је рекао: 
"није ту било никаквих четника, опалили два метка и побегли!"  

Не само то, већ у Србобрану он је писао некролог пок. Младену Жујовићу где каже да му 

је Жујовић причао да је Дража послао Младена да заведе "ред и дисциплину" у Динарском 
четничком одреду? Војвода Ђујић му је дао један "одред" четника да чисти Босну од комуниста, 
али пред јачим партизанским снагама, четници су се разбежали и расули и тако Жујовић једва 
спасио живу главу, бекством преко Лошиња у Италију; Ми незнамо шта је све Жујовић причао 
Пурићу али смо сигурни да му није испричао овако, пошто се ово никад није појавило док је 
Жујовић био жив па кад је мтрав може се причати како ко xoћe. Жујовића нисам познавао нити је 
он командовао неким одредом или јединицом на Динарској територији, али ми је познат долазак 

и боравак "подпуковника Аћимовића" (то је био Младен Жујовић). За њега сам чуо од покојног 
проте Стојсавњевића који је као бивши народни посланик имао поверљиву политичку улогу у 
Равногорској борби у западним крајевима Југославије и он ми је у поверењу ракао да је Дража 
послао "потпуковника Аћимовића" (Жујовића) да покушају неке политичке везе са хрватским 
предратним политичарима. 

Као што видимо из поменутог некролога, Аћимовић - Жујовић се налазио са штабом 

дивизије на Уништима крајем јула 1943. где су четници изненада упали међу партизанске заседе 
у први мах имали доста губитака док су успели да организују одбрану, ово је био први и 
последњи пут у целом рату да се овако нешто догодило, а то је био рат где свака батина има два 

краја па и тај напад на Уништима није значио (крај света) нити крај Жујовићеве борбе. Ево 
једног доказа!. Само три недеље после борбе на Уништима, мајор Мијовић наредио је поручнику 
Јанкову да са Врличком бригадом освоји положај Воштаник на Свилаји и да га брани по цену 
највећих напора, пошто је наш простор био толико стешњен а партизани многобројни и за такав 
задатак Мијовић је морао снабдети јединицу муницијом и бомбама то је било 23. августа 1943 
године партизанске дивизије ишле су пpeмa Сплиту и хтели су да имаду Свилају чисту у 

позадини, те ноћи врше три јуриша на тада малобројну Врличку бригаду, ишло се прса у прса 
ручним бомбама и четници су их сва три пута одбили назад. Те ноћи потпук. Аћимовић налазио 
се у штабу Косовског корпуса код Мијовића у Косову око 15 км. далеко у позадини и посматрао 
борбу на Воштанику. Питао је Мијовића која му је то јединица и ко је командант. Мијовић му је 
рекао да је поручник Јанков. Какав је утисак на Жујовића оставила ова борба нека нам сведочи 
следеће: Он је одмах упутио депешу Врховној команди и дао предлог да се поручник Јанков 

одликује "орденом Белог Орла" што је врховна команда усвојила и писменом наредбом похвалила 

поменуту јединицу. Ово су факта која су се одиграла на лицу места и то сад нико не може 
избрисати, па ако је Аћимовић имао такво мишљење о овим људима, сада нам је немогуће 
веровати да је он другачије мислио касније у слободи када се повратио у своје право име Младен 
Жујовић.   

Овде  нам  се  нехотице  поставља  једно  питање:  шта  је то што др. Пурића подстиче на 
мржњу  према  нама? За  то  има  само један одговор, а то је љубомора!. Он је вероватно завидан 
што смо ми (ти  полу  дивљаци,  Динарци) преживели рат а сви остали изгинули и ако су ти други 
били бољи  
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од Динараца. Неможе се рећи да је он наиван пошто он је високошколован, способан дипломата 

и политичар, борац и ратник из Првог Светског рата где се као студент борио у Коњичкој 
дивизији која је ишла из победе у победу у којој је и он био једна чивија те велике машине. 

КОСОВО 

Сада да наставимо са писањем тих тешких дана у борбама. Пошто смо напустили Врличку 
крајину и ноћу стигли у Косово преноћили смо код цркве Лазарице ту је био штаб Корпуса. 
Бошко је ујутру позван као командант на рапорт и више се није ни враћао у јединицу. Био је 

смењен а на његово место постављен је поручник Јанков. Око десет сати изјутра партизани са 
Козјака врше напад на Риђане, крећемо брзим кораком у том правцу. Бежи народ тера стоку која 
се збила на врућини и неће да иде напред па се муче и вуку на силу, свуда иста слика где 
партизани нападају види се бежанија народа да се спашава бар нешто. Нарочито су били 
похлепни на стоку (Јep су шкољари ишли на Динару да једу месо са ражња). Брзо смо изашли на 
брдо горе у Риђане и заузели положај. Партизани су тукли на нас са Кужине главице и ту 

остадосмо у борби два дана и једну ноћ. Одатле смо повучени на други положај изнад села 

Зверница према Орлићу. Пошто су се партизани груписали изнад Орлића око Пакова брда и 
испод малог Козјака, предвиђена је опасност да би могли преко Орлића упасти у нашу позадину 
у Зверницу где је била команда. Ту смо држали положај неколико ноћи. Они су две ноћи 
покушали да шаљу бомбаше на нас али су увек одбијени и више ту нису ни покушавали. Наше 
избеглице биле су код цркве Лазарице и једно јутро отишао сам тамо код њих неким послом. За 
то време чула се нека борба на Полачи, кад сам се вратио на положај изнад Зверинца, види се у 
Орлићу пуно талијанске војске, наши су ми причали како су гледали кад су Италијани изашли на 

Полачу и кад се отворила борба нису хтели да се боре већ су побегли у Орлић и одатле се вуку 
кроз Бискупију према Книну. Једне ноћи док сам био на мртвој стражи према Орлићу, распали 
борба негде на Загровићу, то је 6. Личка нападала Талијане и хтели да их сатерају у Книн али 
они су били у бетонским бункерима а ограђени жицом па и да су хтели нису могли да бјеже већ 
су се морали бранити и после пар сати борба је била одбијена. Са великим чуђењем ми смо се 
питали одкуда се толики партизани нагомилаше око нас, пре само две недеље једва се могао 

чути за њих а сада као да извиру из земље, пуно на све стране. Одвојени од целог света нисмо 
ни могли знати шта се све око нас одиграва. Данас када су архиве отворена видимо да су све 

партизанске снаге биле груписане око нас да нас униште у томе њихову походу на Италијанске 
гарнизоне у приморју, па су своје јаке јединице груписали око Книна чекајући Черчилову 
наредбу да им Талијани предају Книн. Као што се може видети, Италијански командант Книна 
није био вољан да се преда партизанима те је поменутог дана извео војску на Полачу да их 
терају испред Книна али талијанска војска која је сваког дана очекивала пад Мусолинијеве 

Италије није хтала да се бори већ су побегли у Орлић и одатле у Книн. Непун месец дана после 
тога у Книн ће стићи Немци преко партизанске територије, који на њих нису ни метка опалили и 
Немци разоружаше Италијане.  

РАЂСКО БРДО  

Нама четницима није било другог излаза већ да се бранимо од пет пута јачих партизана. 
Једног дана пред ноћ наређено нам је да идемо у Рађско брдо (троугао изнад Уздаља и Биочића) 
прошле ноћи тамо се је чула и видела велика борба пa су касније четници (ваљда Радићева 
јединица) напустили положај, када смо стигли тамо видели смо групу сељака из Рамљана носили 

су једног мртвог четника који је прошле ноћи погинуо. Стигли смо на положај који је био пуст, 
напустили га и наши и непријатељи. Тврдо озидани заклони чекали су готови да нас приме и ту 

се брзо распоредисмо и сместисмо, на сред голе чистине која се пружала испред нас нешто више 
од пола км. даље преко косе зидови и шумовите ограде иза њих Пакларове (стаје) колибе где су 
се партизани одмарали и припремали за ноћни напад, али према нама се још нису појавили. 
После поноћи одређен сам на мртву стражу на средини простора између нас и партизана, ако се 
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отвори борба овде се мора погинути или од наше или од њихове стране, али цела ноћ пpoђe у 

тишини, у зору се враћамо у наш положај, само неколико минута касније када је боље свануло 
партизански митраљези почеше да решетају по нашим заклонима, ми смо им одговорили ватром 
и тако је остало преко целог дана, пошто смо ми били на чистини они су нас држали на нишану и 

свако кретање од једног до другог заклона било је праћено њиховим куршумима, док су они били 
за зидовима а позади грмови и шума па су могли да се крећу али уз пратњу наших куршума. 
Како је била велика врућина они су се смењивали и на смену држали фронт према нама, 
нарочито нам је упадао у очи партизан у белој униформи кога смо прозвали (бјелогаћа) он је цео 
дан претрчавао, одводио и доводио смене док смо се ми пекли на сунцу и нико ни да нам воде 
донесе а за храну већ и немогуће. После подне Јанков је отишао код Мијовића на разговор како 
даље да се настави борба на овом тешко прелазном месту, око 4 сата Илија Кнежевић 

договорише се са Војиновићем да изненада извршимо јуриш, тада се непријатељ неће надати 
нашем нападу па се сада њихова главнина одмара за ноћ. Ово је добра прилика али велика 
опасност, јер док ми претрчимо више од пола километара чистине ако нас буду добро 
нанишанили имаћемо велике губитке. Послали су курира Сими Радићу, који је био негде изнад 
Биочића да и он у одређено време отвори ватру у леви бок. Наша два митраљеза шибаће из 

заклона на њихов положај докле ми стигнемо до њих. Све је спремно, срце лупа од узбуђења. 

Кнежевић командује јуриш и креће на челу строја. Узвицима и вриском јурили смо на 
непријатеља, наши митраљези туку преко нас, непријатељ сасвим изненађен, главнина батаљона 
одмарала се и спавала позади косе док на положају било је мање од једне чете, отварају ватру 
на нас да нас задрже докле им стигне главнина, али притиснути ватром од наших митраљеза 
нису могли да се бране и тако ми у трен ока нађосмо се пред њима без да смо имали губитка. 

Њихова главнина чула узбуну и потрчала на положај и кад су испали на косу ми смо већ 
били пред њиховим зидовима ту отварамао плотунску паљбу на њих. А они изненађени само се 
изврћу а мало затим окрећу леђа и беже док они који су се нашли пред нама око зидова 
намогаше побећи, један се заплео око зидова и упаде међу нас. Никола Томић, Милош Кречак и 

Никола Петровић "Биљан" трче к њему да га ухвате, док Ђуро Црлин у брзини баца бомбу на 
њега тачно међу њих четворицу (као да бомба неће убити и наше поред њега) Партизан је пао 
мртав а Томић и Петровић били су рањени, наши повикаше на Црлина а он се куне да он није 
бацио бомбу већ неки други партизан, нисам се задржао око ове расправе већ сам потрчао до 

првог зида да терамо оне који су се још задржали и да чистимо њихов положај, на једној великој 
каменој плочи, смртно погођен лежао је (бјелогаћа) у смртном ропцу. Јаков Бибић који је тада 
био у нашој бригади и Саво Цвитковац стигоше до њега, извадише неку књижицу из џепа то је 

официрска легитимација "поручник Желимир Златар. Код њега је нађено име неког талијанског 
поручника из Задра који је партизанима додавао муницију (незнам како) али знам да су се 
партизани хвалили да они имаду војску на сваком казану у свету. На брзину избројали смо 11 
мртвих али нисмо имали времена ту се задржавати да све прегледамо већ смо наставили да их 
гонимо даље, терали смо их у стопу, камење пред нама свуда заливено крвљу што зачи да су 
имали више рањених, они су се већ измакли подалеко и њихови митраљези са неких чука тукли 

су по нама да нас зуставе али терен је био испресецан зидовима, оградама и местимичном шумом 
па смо напредовали брзо и без застоја и пре заласка сунца истерали смо их на Воштаник на 
падине Свилаје. Ту им већ неможемо ништа, а били смо уморни не због борбе већ због жеђи. У 
први мрак смо се повратили на наш положај а одатле се спустили у поље код воде да би се пре 
сванућа нашли у старим заклонима. Ова борба је записана у равногорској књижици 15. августа 
1943 године, а пар дана после тога штампан је неки билтен четнички где је писало да су 
Врличани потукли четрнаест партизана из батаљона Богде Његуша. Следећег дана после ове 

борбе заболи ме десна рука, прсти отекли и загнојили се испод ноката (Свему су криви гумени 
опанци на које сам био алергичан, прво затровали ноге па сад и руке). Са положаја Војиновић ме 
упути у команду код Лазарице, ту нађох Мијовићева ађутанта он ме упути у Уздоње у Ченића 
кућу тамо је неки доктор, он ми расече болесне прсте исцеди гној пали јодом па замота завојима 
и тада се враћам код наших избеглица на боловање. Ту сам остао неколико дана док ми је доктор 

 

47 



скинуо завоје те долазим у јединицу, нашао их код цркве Св. Илије ту су доведени на Косовчицу 
да се умију, оперу, окупају освеже за поновни покрет. 

СВИЛАЈА 

Преко ноћи нам је речено да се спрема акција на Свилају, пошли смо врло рано у правцу 
Воштаника, у истом правцу је ишла једна колона Личких четника, но незнам да ли су били 
Попињци или Грачани, пошто су и једни и други тада били у Косову. 

Речено нам је да на Козјак иду Косовљани и Ћућузова бригада. У овој борби на Свилаји 
командовао је Мијовић, са њима је био један Пољски официр кога сам касније упознао, који је 
тада имао име "Јан Савић" српско име ради камуфлаже. У пролазу Мијовић нам рече: "Врличани 
јесте ли спремни, данас морате стићи кyћи". Макар колико да је то била шала, ми смо то желели 

из свега срца и зато није било затезања. Очекивали смо да ће нас дочекати на Воштанику али 
наша предходница изиђе на Воштаник без метка. Веселимо се, нема никога можда су се повукли 

некуд на другу страну, продужујемо колоном напред према Маглају, прошли смо Воштаник на 
неколико стотина метара и нађосмо се на голој чистини испод Маглаја, партизани тада отворише 
ватру на нас где немамо ни једног заклона у близини, њихова јединица била је бројно јака и 
борбена јер је развукла широки фронт преко планине а командовао је неки вешт човек и није 

хтео држати Воштаник, пошто је то гола чука уски простор који се може освојити са неколико 
бацачких граната, зато су се утврдили за један км. позади на доминирајућу чуку где им је 
простор широк и одатле преко голе ледине доминира на исток до Кунице и назад према 
Кањанима док им је позадина под мртвим углом тако је цео пролаз на Свилају затворен, испред 
њих наниже протеже се дугачка драга која их дели од нас и преко тога простора немогуће је 
вршити напад или јуриш, тако утврђени на фронту којему се не види крај, распалише ватром по 
нама да би нас тако изненађене натерали назад. Нашли смо се на врло незгодном положају, они 

су на висини а ми без заклона онако где се ко нашао стварамо ураганску ватру да са њом 
заштитимо и трчимо напред што ближе њима да приђемо сасвим близу на доњу ивицу драге 
испод њихова положаја пошто ту има местимичних заклона али они су далеко па нису имали 
погодака. 

Под тешком ватром али под заштитом наше брзе паљбе стигли смо на доњу ивицу драге и 
ту правимо мале заклоне, међу нама је драга дубока али ваздушно одстојање није више од 50 
метара, ту су нас приковали за земљу и ту водисмо борбу од јутра до мрака, ни корака напред ни 
назад. Пробало се на неколико начина али није успело, напоследку  јављају се добровољци 
Крсте Ракић и Никола Симић, када је сунце већ било припекло неопажени су претчали драгу у 

мртви угао, и одатле се вукли дуго времена да би успели добацити бомбе у њихове бункере, како 
би их изненада заплашили или натерали на одступање. Подишли су сасвим близу и бацили бомбе 
али бункери су били високо и нису могли добацити већ само под бенкер и са тим смо оживели 
борбу са обе стране, она двојица су остали дуже времена под бункерима и одатле се вукли 
потрбушке за пола км. у страну док су успели да се пребаце у наше заклоне, тако смо остали до 
дубоко у ноћ. Личани су имали једног мртвог те су га носили у Косово и тако смо се у току ноћи 
повукли се назад. 

Мијовић се није дао збунити већ је променио тактику те другу вече упути нас преко 

Биочића у Кањане да одатле нападамо на Свилају у бок а не са чела. Стигли смо тамо пре 

поноћи и одмарали до зоре, док су једни спавали други су пјевали (пјесмом се све заборављала) 
са Кањанским четницима. Кањанчани су били добри борци па смо се са њима радо сретали као 
да смо неки крвни род. Пред зору смо кренули у тишини у свануће смо већ стигли на падине 
према Маглају, партизани нас тада видеше и распалише јаку ватру по нама, туку са Маглаја и 
Воштаника, ноћас су држали и Воштаник што значи да смо их изненадили, они су очекивали 
напад са чела од Косова а ми напали од Кањана у бок и то је већ у нашу корист. Кнежевић са 

Цетињанима нападао је на левом крилу према Воштанику. Кољанци и Подосојани у средини а ми 
Отишићани и Маовичани на десном крилу, тако ако би успели да их отерамо са Маглаја да  
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продужимо седлом Свилаје на висину. Они су још били јаки и отпорни, повукли су се са 

Воштаника у своју предходну линију и одатле туку, недају ни корака напред. Фронт дугачак, 
планина пространа а нас мало па смо се развукли на погодније положаје подишли смо сасвим 
близу под Маглај са југо - западне стране и ту су нас одозго приковали за земљу, на крајњем 

десном крилу било нас је 7 - 8 људи подвукла се на сто метара под бункере и тако смо остали до 
нешто око подне. 

Тако приковани изгубили смо везу са осталима, понегде би се борба ућутала а понеки се 
повукли на погодније положаје, па је изгледало као да смо сами према непријатељу и ако су сви 
остали били само мало даље у лево. Негде испред подне десно од мене Војслав Јурић јаукно и 
каже рањен сам, помози ми носи ме одавде, рањен је у главу крв се залила око очију, а рафали 
само шибају ни прст да можемо помаћи. Прво смо га замолили да не јауче гласно, јер ако 
партизани чују јаук, могу кренути у против напад и ту нас помлатити као мишеве. Кад се помало 
прибрао ја му рекох вуци се портбушке назад за онај велики камен и ја ћy доћи да ти завијем 

рану, док се он вукао назад дође ми нека слутња у главу, ако се повучем да га носим одавде то 
ће остали шесторица уплашени и деморалисани почети одступати и ту би сви изгинули, у 

мислима сам се мучио шта да радим, а у исто време као да је читао моје мисли са леве стране до 
мене сада већ покојни Печуна Стојсављевић рече ми; Остани ти овде на положају ја имам неку 
крпу па ћу му завити рану и носити га даље, и тако он спаси ову мучну ситуацију. 

Мијовић је био на Воштанику и видео тешко стање у коме смо се налазили али смо ипак 
били у много бољим приликама него прекључе, пошто смо их напали у бок па можемо 
маневрисати у десно према центру Свилаје, те он нереди једној Кањаској чети да заобиђе десно 
до нас према Совру и одатле нападну партизане у леђа. Кад смо видели Кањанце као да нас 

сунце поново огреје јер они нам носе спас и ако су још били далеко, партизани са Маглаја већ 
туку на њихову колону а оставише на миру нас шесторицу испод њих, ми искористисмо прилику 
и пребацимо се за 20 корака у мртви угао а одатле заклоњени у дрази трчали смо да их 
заобиђемо са леђа, па кад се буду повлачили морају налетети на нашу заседу и ту би их 
помлатили. Непријатељ је видео наше заобилажење па су на време наредили одступање 
главнине а оставили само заштитнице али ми нисмо могли видети њихово повлачење са друге 

стрене седла Свилаје. Кад смо ми шесторица стигли близу места где смо требали истрчати и 

нападати заседу, у једном секунду догоди се неко неочекивано чудо. Кањанска чета који су 
дотле трчали у стрелце развијени према истоку и седлу Свилаје око пола км. позади нас, 
одједном застадоше, чује се нека граја и забуна окреће се назад и отварају ватру према западу, 
ми смо се зуставили, обузео нас страх, помислили смо да су други партизани напали са леђа а у 
том случају нико од нас неби се могао спасити. Само неки минути Кањанчани се прибраше, 
прекинуше пуцњаву један трчи и нешто узима, остали се смеју и продужују да трче према нама. 

Питамо их шта се догодило и Але Манојловић (сада пок.) смејући се рече; Потерали партизане а 
они истерали лисицу, она уплашена од пуцњаве пројурила поред стрељачког строја и они 
окренули да пуцају за њом и тако је убили. За то кретко време последњи партизани са Маглаја 
побегоше кроз онај кланац где смо требали стићи да их дочекамо у заседи и тако нам измакоше 
због лисице, одатле им је отворен терен да одступају кроз кршевиту Свилају које сада штите 
заклони на све стране. Због лисице, побегоше нам ове друге зверке. Освојили смо седла Свилаје 
сада више нема стајања ни заклона терамо их у трку и у том налету стижемо на врх чуке 

Орловица изнад Маовица, одатле посматрамо куд одступају, једни су одступили према Биуковој и 
Врличкој градини, други најбројнији према Голобрду изнад Подосоја, трећи преко главице ка 

Вуковића мосту, четврти који су одступали низ Свилају преко Отишића нисмо могли видети јер 
заклањају брда.  

Ту стиже Тривун Новаковић и погледа према својој кући, (тих дана комунисти су му 
запалили кућу и сада се види црни огорели зидови и дрвеће пожутело од ватре). Тих дана 
запалили су куће Бранка Јовичића, Раде Рнића и проти Стојсављевићу и синовцу му Душану 
запалили З куће у Отишићу и 2 куће у Дрази и поред тога и млине на Цетини. Са Орловице 
продужујемо без застоја на Отишићку страну Свилаје, партизани су бјежали и више нису давали 
отпора те ми стигосмо на развалу, одатле видимо да наша страна т.ј. главни врхови Свилаје су 
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слободни, спуштамо се изнад Отишића једна тројака одтрчала је до школе, ту су партизани 

сакупљали пшеницу по селу и одатле терали на њихову територију, па кад смо брзо и изненада 
завладали Свилајом они су побегли те наши нађоше у школи 5 - 6 товара пшенице, 2 пушке и 
нешто муниције. Докле смо стигли ту смо и заноћили у вече смо тражили везу са осталим 

јединицама, али они су остали на крајњем северу Свилаје т.ј. на полазним положајима, док је 
наша једна чета истрчала 10 км. напред у дубину. Овакав успех за нас је био изненадан и 
неочекиван, јер као што се видело само пре неколико дана били смо збијени у Косово и једва се 
одбранили и наша команда држала нас је да будемо што ближе груписани и да се тако бранимо, 
а сада и команда се жури да завладамо Свилајом и Козјаком што значи да су се бројне 
партизанске колоне кренуле прама Сплиту а можда су већ и били у њему, што ми борци нисмо 
имали појма о чему се ради док је команада била обавештена преко обавештајне службе. 

У свануће излази код нас на Свилају мајка Никице Симића да нас извести да су ноћас и 
јутрос З дуге колоне партизана прошле од Маљкова у Маовице те да ће мо ту бити одсечени и 

опкољени, у исто време стиже курир од Мијовића који наређује командиру да прикупи чету и да 
се врати хитно у састав јединице, пошто јаке непријатељске снаге надиру од Синске краине на 

наше положаје те нам прети опасност да у најкраћем времену будемо одсечени. Ту настаје 
расправа међу нама, нисмо били вољни враћати се у Косово већ да се боримо на Свилаји, 
командир усваја наређење и креће са већим делом чете у саставу бригаде, нас 20 остадосмо на 
Свилаји, после сат времена још тројица се предомислише и пођоше са четом али чим су прешли 

маовичку страну, партизани су већ били посели и тако ми остадосмо одсечени на планини да 
пробамо герилу у позадини. 

У НЕПРИЈАТЕЉСКОЈ ПОЗДИНИ 

Распоредили се у тројке на све важније врхове планине и одржавали међусобну везу, 

тако да је изгледало као да је Свилаја пуна четника, по ноћи би се груписали да заједно 
преноћимо а по дану у тројке ради лакшег маскирања. Ту прво вече чула се жестока борба на 
обронцима Свилаје између Маовица и Шиткова као и на Козјаку, Куница и Црне - пећи, 
партизани су јаким стрељачким колонама наваљивали да заузаму те положаје а четници су их 
упорно бранили. Пошто је било сувише далеко то нам није познато како се све то завршило. 

Само знам те ноћи се одиграла позната борба на Воштанику о којој сам напред писао, кад је 
Младен Жујовић предложио Јакова за одликовање, друго вече решио сам са Јовом Росићем да 

идемо у село да се оперемо и пресвучемо и очистимо од прљавштине, у неко доба Јово се 
предомисли и врати се назад, каже да је велика опасност јер је село пуно партизана и тако сам 
отишао сам без њега. Претрчао сам поље док је још било пуно чобана и стоке која ноћу пасе, 
тако да партизани још нису могли правити заседу или ослушкивати кретање, пажљиво се 
привукао кући али ту неможемо остати усред села јер су друшкани ту близу код бунара, већ сам 
продужио на дубраву код колибе где смо држали стоку, тамо можемо без бриге да се склоним 

колико ми буде потребно. Следећег дана наше тројке одржавају везу као и првих дана на 
Свилаји. Партизани нису могли трпети наше присуство у њиховој позадини, те другога дана 
осећа се промена, уместо наших тројака виде се многе непријатељке колоне у потери за нама, 
наши су се све време склонили по тројкама тако да ни један није откривен нити је који страдао, 
јер ми познајемо тај врлетни терен много боље него они. Другог дана стигоше код мене Јово 
Росић и Васо Загорац; Јово је тражио мој пристанак да прикупимо и остале и да се пробијемо 
назад према Косову јер овако одвојени изгледамо као дезертери па ако правимо сметње 

комунистима, по ноћи би бацали по неку бомбу близу њих и правили узбуну те су они морали 
држати своју војску на положају око нашега села, знајући да се ту негде налазимо и кријемо, а 
они нас немогу пронаћи.  

Ту се договорисмо да они двојица исте вечери врате се у село и преко поверљивих лица 
да јаве осталим тројкама да сутра увече имамо зборно место на Стојсављевића - обали, када смо 
увече стигли нас тројца ту налазимо више девојака и жена и оне нам уплашене рекоше зашто се 
овуда крећемо кад су партизани само пред нама отишли са обале, ту смо почели да сакупљамо и  
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решимо да остатак ноћи и сутра цео дан проведемо ту усред села у шуми звано "авлија" 

партизански положај није далеко одавде па нико неће ни сумњати да би се ту склонили у 
осталом ако нас открију борићемо се а ми познајемо терен боље од њих, па сада нека буде шта 
мора да буде.  

ПОВРАТАК У КОСОВО  

Следеће јутро сасвим неочекивано пред нас испадоше наше две тројке, они су се били 
склонили у другој шуми испод Маовица а партизани су били само пола км. изнад њих на Главици 

и у неко доба Крстан Рнић реши се да иде у најближу кућу Јована Стојсављевића да узме 
чутурицу воде излазећи из куће на вратима се срео са два партизана, видећи у чему се налази, 
уозбиљио се са здраво другови! и руковао се са њима, уплашени и једни и други, он је био сам а 
имао је само још двојцу у шуми, док су партизани имали јединицу ту на положају али они су 
били уплашени знали су да је то четничко село и нису знали колико их још има и тако он побегао 
до своје тројке а они на Главицу у своју јединицу, ваљда нису смели ни казати својим 

старешинама те ови нису преузели никакве потере. Само је Крља са тројком бежао са тога места 

и сусрео још једну тројку и тако изненада дођоше пред нас. Пошто смо се сакупили увече смо 
кренули на Свилају а у јутро је требало пажљиво прегледати терен куда се будемо кретали, јер 
планина је у непријатељским рукама а свуда голи камен без шуме. Тако смо пажљиво испитали 
терен а после се спустили према Дрнишком пољу у село Баљке и заобишли утврђене и поседнуте 
положаје на Свилаји. Одатле морамо поћи кроз два усташка села Градац и Отовице, па ако 
примете да нас је мало побиће нас, зато ће мо употребити један трик. Стижемо до првих кућа и 
кажемо да овуда треба да прође наша бригада са Свилаје и да смо ми предходница, те да они 

кажу својој војсци да неби пуцали на нас јер ако нас нападну запалићемо цело село. Они нам 
тада рекоше да је њихова војска у Дрнишу (побегли су зато што су партизани на Свилаји) и тако 
стигосмо читави у четничко село Кањане. Ово је било 28. августа Велика Госпојина у Дрнишу 
сабор те сретосмо народ који се враћа из Дрниша. Илија Загорац "Руњо" сети се да пита где би 
се могло наћи мало вина, пошто смо провели толико у илегалном простору а сада изашли читави 
па је ред да се мало поткрепимо. Рекоше нам да се једино може наћи у Сиверићу негде код 

железничке станице и тако ми преко поља кренусмо тамо. Кад смо од Сиверића ишли пут Косова 
стиже нас ауто? Зауставише се и из њега изађе наш командант поручник Јанков, сав сретан кад 

нас је видео, одмах пита где је "Мика" са митраљезом он је био ту али мало напред. Јанков се 
плашио да ће он са митраљезом пребећи у партизане, пошто му је брат био партизански 
командант места у Врлици.  

Испричали смо Јанкову како је стање тамо у позадини и он нам рече док стигне у Косово 
наредиће да нам се скува добра вечера. Са њим у ауту био је Радојица Дамјановић шеф радио 
станице и још један дебељко, питамо га ко је тај дебељко? У овом гадном рату и он нам каже: 
"ово је Недељко Плећаш он је са падобраном спуштен код Драже и сада је дошао у нашу 

дивизију". И тако они одјурише аутомобилом, а ми смо стигли у команду касно увече и стварно 
добили добру вечеру, бољу него икад у току рата.  

КОСОВО - КОЗЈАК- СВИЛАЈА  

Следеће јутро отишли смо и нашли их изнад Зверница код Зарачових кућа, тада смо 

дознали да је погинуо Момчило Шкрбић из Кољанске чете, то се догодило ваљда први пут ноћу 
кад смо изашли на Свилају те ми продужили Свилајом а они заноћили на Зољу изнад Маовица 
где су у току ноћи (како је напред речено) партизани добили појачања да поврате изгубљене 
положаје. Кољанска чета поред добрих и прекаљених бораца имала је неколико страшиваца а 
међу њима и два (паничара) који су били у стању уплашити цео батаљон да се повлачи  без 
борбе. Оба су се вратили кући из Голубића новембра 1944. једнога су партизани стрељали а 
други је ваљда још жив. Тако партизани те ноћи наиђу да заузму Зољ и кад су их осетили  
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Кољанци се повуку на Козјак без да су отворили ватру и одбили непријатеља. Момчило је спавао 

и није ни приметио кад је чета побегла и ту га партизани нађу на спавању, тукли га мучили га и 
мрцварили све док није на мукама умро. Такође смо дознали да су убили четника Јову 
Ковачевића који је боловао од тифуса и није могао да се са нама повуче у Косово, они су га 

полумртва отерали и дотукли негде на непознатом месту. Тих дана су убили старог Ђуру 
Преочанина и Тодора Четника из Цетине. Ђурина четири сина били су четници; Никола је тада 
био командир чете а поред њега били су Илија, Славко и Милош. Било је тада још убијених Срба 
из наших села око Врлике али то је било давно па сам већ многе заборавио.  

Трећег септембра поново смо вршили акцију на Свилају и водили жилаву борбу од јурта 
до мрака, без успаеха и без губитка. Они су били јаки на тврдом положају па су нас приковали 
за наше заклоне тако да се није могло кретати напред ни ми ни они, њихови митраљези обилато 
су сипали муницију по нама што се видело да је имају довољно. (Седећи тако за једним каменом 
гледам позади у једној долини нека говеда пасу без бриге, ништа их се не тиче што митраљези 

грме изнад њих, завидео сам говедима јер и стока у овом рату боље је среће него ми људска 
бића). Како је тешко ово данас веровати! За истим каменом провео сам скоро цео дан и одатле 

гледам у даљину, један авион кружио је изнад Книна, затим зачу се експлозив и дим, бацио је 
бомбе на Пешадинске касарне. Чудимо се ко тамо бомбардује када су у касарнама Италијани а 
авионе ту нема нико други осим њих и Немаца, па се чудимо за то сами себе бомбардују и тако 
нисмо могли наћи одговор на ово питање. Пошто нисмо имали успеха тога дана, ту смо увече и  

преко ноћи вратили се у Косово. Сутра смо сазнали од мештана да су немци бомбардовали 
италијане, пошто Италија неће више да ратује већ се предаје Енглезима. Већ раније се чуло да 
су се савезници искрцали на Сицилију. То је изгледало, брзи завршетак рата али је све то 
отишла у другом правцу онако како се није очекивало.  

Пети септембар припрема за Краљев рођендан окупљамо дрва да се пале ватре на сваком 
брду на свим положајима које су држали четничке јединице од Тромеђе на северу до Мосећа на 
Југу, поред ватре орила се песма а затим и понеки метак па све више и више и у том заносу и 
одушевљењу и понека бомба па затим права грмљавина и тада се опет све утиша. Шести 
септембар прослава код цркве Лазарице, дошло је много народа и војске. Врши се сматра, 

рапорти, парада и говори, дивизијска музика свира маршеве, све је изгледало добро док војвода 

Ђујић није почео да говори, он нас ту изгрди за оно синоћно пуцање што се толико муниције 
потрошило без потребе, говорећи да би за оном муницијом могли извести једну велику борбу 
против непријатеља и сваки онај метак или бомба могли су да одбране по једну српску главу, јер 
и онакао муниције нема довољно.  

Тада стиже курир са моторциклом из Книна говорећи да Немци преко Лике стижу у Книн. 
Лика је тада била у партизанским рукама. Немци од Саве дошли долином Уне до Бихаћа и одатле 
до Книна а да партизани нису ни метка на њих опалили већ су их пропустили а око нас набили 
своје јединице, очекујући да ће Немци са нама учинити оно што су урадили са Црногорским 

четницима оko Колашина. Тако наша прослава заврши се пре времена, наше јединице брзо су се 
разишле, свака на свој положај, наша бригада прешла је у току ноћи у Марковац код цркве Св. 
Илије да смо ближе Козјака. Сутра на вече припремала се акција на Козјак већ смо чули да су 
партизани у Сплиту, па смо журили да то искористимо да заузмемо Врлику. Рано пре сванућа 
бригада је кренула уз Козјак и ако сам желео да међу првима стигнем тамо, немогу да кренем, 
преко ноћи отекла ми лева нога (стопала) од проклете гуме и тако остадох иза јединице. Наши су 

на Козјаку мало припуцали на неке патроле и после се није чула борба што значи да није било 

већег отпора, у неко доба дана кад ми се нога мало эагрејала кренуо сам уз Козјак са неколико 
избеглица, који су пошли са нама, сада смо се надали да ће мо стићи до куће. Увече смо стигли 
на Вујовића косу ту је на положају Кољанско - Подосојачка чета. Отишићани су били на Куници 
па са слабом ногом нисам могао да се пењем горе. Цетињани су били на Црним - пећинама, 
партизани пред нама на Зољу. Преко ноћи често су припуцавали да нам покажу да су ту пред 
нама али ово је добар знак, када пуцају без потребе то значи да нису јаки. Рано пред зору 
кренули смо да у мраку претрчимо дубоку долину између Кунице и Зоља и у  
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прво свануће нађосмо се у (комшилуку партизана), они са Зоља отворише ватру на нас а ми као 

праве комшије узвратимо ватру на њих. Нису се дуго бранили, ваљда смо били јачи јер смо им 
заобилазили са бокова и они се дадоше у бекство и тако ми испадамо на проклети Зољ и ту 
налазимо преманове косе покојног Момчила Шкрбића кога су мучили и убили. Одатле 
продужујемо пушкарање и гоњење партизана, они се повлаче и концентришу на Голо - брдо.  

Ми стижемо на Биукову а затим на Врличку градину, прва тројка Мирко Јовчић, Војслав 

Јурић и ја силазимо у Врлику и ако нам то не би било дозвољено пошто је ту још могло бити 
много друшкана, али они су бежали према Кукру. Врлика пуста  све се разбежало или 
посакривало и нигде се нико не види, продужујемо до Балаћових кућа да од њих чујемо како су 
прошли за овај месец дана. Пред ноћ смо распоређени како ћемо држати положај, наша чета на 
Биуковој градини. Маовичка полу- чета на Зољу. Кољанско - Подосојачка чета на Врличкој 
градини. Цетињани су били на Цјевљанском Козјаку а касније су вероватно продужили до 
Цетине. На том положају остајемо 5-6 дана и ноћи. Наша команда је наредила Цјевљанцима да 

нас снабдевају са храном, као нека казна због оног случаја прошлог месеца. Време је било лепо, 
хране доста, борбе нема, те смо ту лепо одморили али већ нам је постало досадно, дошли смо на 

домак куће и ту пред нама партизани па не можемо доћи кући, првих дана смо очекивали да ће 
нам доћи помоћ да држи ове положаје а ми да идемо напред протерати их са Голо-брда, али 
наша команда није дозволила да се иде даље одатле па нам нису ни слали помоћ. Једне вечери 
наша чета реши да својевољно идемо у Отишић, пре поласка командир је послао курира Јанкову 

да  га извести да смо отишли, заобишли смо Голо - брдо преко Маовица и спустили се код 
Петровића кућа а одатле у сред села у шуму "авлија" и ту смо преданули,  партизани су стално 
држали положај на Главици изнад Отишића, јер Отишћанима никад нису веровали. У вече смо 
решили да идемо кућама да се пресвучемо и очистимо од прљавштине и да се вратимо на зборно 
место а одатле ће мо на Свилају. Нисам могао доћи до моје куће пошто је ту код бунара увек 
било пуно партизана, па сам морао ићи код колибе на дубраву и нисам могао стићи да се на 
време исту ноћ вратим, већ сам остао да чекам другу ноћ и увече кад сам кренуо срео сам Јову 

Росића и Ђурур Деспинића они су ми рекли да је Јанков ноћас стигао са оном другом четом те је 
сада наш цео батаљон на Свилаји. Јово ме замоли да останемо преко ноћи док он посвршава 
неке послове па ће мо сутра вече заједно на Свилају. Тако он оде својим правцем а ја и Ђуро 
изнад села у неке грмове где смо преспавали ноћ, Ујутру Ђуро рече да иде до колибе да се 

снабде са дуваном. Спустио сам се близу куће, цестом је пролазио народ тамо овамо, међу њима 
је било и црвених симпатизера те нисам желео да ме примете са оружјем, после би ми партизани 
још више пљачкали кућу, те да пролазницима не падам у очи, оставио сам пушку у башти 

повише куће у грму и дошао у кућу да доручкујем и чекам да Ђуро стигне. Није ми се седело у 
кући и пошао сам кроз комшилук до Деспинића кућа и то ме стиже Ђурина мајка, уплашена пита 
ме где је Ђуро. Кажем да је отишао по дуван, она још више уплашена каже, Дубрава је пуна 
партизана па ће погинути због дувана, док ми она то рече нехотично сам погледао према 
Главици где је партизански положај, а у том погледу имао сам шта видети, колона партизана од 
Јовчића куће до бунара чело колоне већ стигло у попову ограду изнад моје куће. Могло их је 

бити око 300 само их зид дели до банште где сам мало пре оставио пушку у грму до које сада 
неможем доћи. Мислим на брзину куда сада да се склоним, у дубраву немогу тамо су други 
партизани, предамном голо поље које треба прећи за један км. да се дочепам Свилаје, продужих 
мало даље између кућа да се бар мало одмакнем од непријатеља, поље је пуно стоке и чобана, 
умешах се међу њих да под том маском измакнем на очи глед партизанске колоне и тако не 
откривен прођох поље и дохвати се Свилаје, тада четири партизана од Деспинића кућа крећу 
преко поља истим правцем куда сам ја измакао, мислио сам да ме неко открио па да иду замном 

али сам већ био далеко одмакао и неби ме могли стићи, али они су пошли у попов виноград да 
беру грожђе, једна наша тројка која је била изнад Стојсављевића кућа отвара паљбу на њих и 
они побегоше назад. Наши су цео дан припуцавали и изазивали да им недају мира пошто су они 
бројно много јачи а имали су тешки бацач, па их не можемо отерати већ смо узнемиравати. Они 
поставише тешки бацач код бунара и цео дан туку Свилају сад овде сад онде, али како нису 
знали где се налази наша главнина то  
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нису ни близу нас никад добацили. Нашао сам наше код Симића чатре и кажем им како сам без 

пушке, имали су једну резерве те ми је дадоше, били смо решили да се увече спустимо у село и 
нападамо их у ноћ, пошто они не познају терен а ми познајемо сваки камен па би их тако 
разјурили и расплашили. Уместо тога увече стиже курир од Мијовића који наређује Јанкову да 

одмах прикупи јединицу и повлачи се у Кањане, јер смо сувише далеко и неможе да одржава 
везу са нама. Кренили смо касно у ноћ, наиђе нека олуја грмљавина и мало кише, те смо пред 
зору стигли у Кањане и ту остајемо два дана и то без хране.  

АКЦИЈА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ВРЛИЧКЕ КРАЈИНЕ  

Друго вече у Кањанима саопштено нам је да нам ноћас стиже помоћ и да сутра 
предузимамао акцију за чишћење Врличке крајине. (Пре него смо добили ову вест видели смо 
дугу колону тенкова и камиона који су из Дрниша ишли преко Врлике за Сињ и Сплит). Рано већ 
у свануће изашли смо на Свилају, мало касније стиже поручник Милошевић са Житничким 
батањоном. Божо Амановић са једним батаљоном Косовске бригаде и Бошко Деура са једним 

батаљоном Граховске бригаде. Јанков је командовао овом операцијом па је направио овакав 

распоред: Он ће са Врличком бригадом да пређе Врличко поље и Цетину на источну страну до 
Драговића и према Бравчеву - долу, до њега је био Амановић но незнам тачно којим правцем се 
кретао. Граховљани су ишли правцем Голо-брдо - Главица и низ дубраве између Отишића и 
Кољана према Рибарићу. Милошевић са Житнићанима био је на десном крилу низ Маивице и 
Отишића према Свилаји (одређен сам за водича Милошевића колони). Пошто су Немци својим 
прелазом расплашили партизане то је требало користити брзину да очистимо Врличку крајину од 
партизана, али они су се уверили да се Немци на осврћу на борбу већ њима је био једини циљ да 

прођу и да заузму Јадранску обалу. Ваљда од страха партизани су променили тактику ратовања 
и нису држали положаје на истакнутим чукама већ позади њих као на пример на Голу брду нису 
чекали већ на Главици, један км. позади као и доњим Маовицама и код Петровића кућа изнад 
Отишића, са тих положаја отварали  су ватру на Граховљане и Житићане. Наши су имали један 
бацач па су их са тим уплашили, док су они са Главице видели да је наша акција узела 
фронтално целу Врличку долину и да већ прелазе на источну страну реке Цетине, зато овде пред 

нама нису могли дуго да се задрже већ су бежали на време да би у току ноћи побегли преко 
Шегина моста, и тако после један сат борбе они побегоше а ми се спуштамо у Отишић.  

Стигли смо код бунара и ту је био подужи одмор, потрчао сам у башту да тражим да ли ми 

је пушка још тамо, али моји су је склонили још одмах прву вече. Ово је први пут да смо за шест 
недеља борбе сада потпуно очистили Врличку крајину. У том брзом преокрету партизани су 
журили да изврше примопредају италијанског оружја и спреме, Немци се журили да они то 
заграбе, али било је Италијана који упркос њихове команде нису хтели да предају оружје 
партизанима ни Немцима. Наша команда сада се журипа да са тим оружјем наоружамо људства у 
Врличкој и Дрнишкој крајини пошто смо људства имали али све дотле нисмо имали оружја за 

њих. Морало се журити да се људства стави под четничку команду, јер је постојала опасност да 
преко ноћи партизани покупе и наоружају своје редове. У бригади смо распоређени у тројке и 
дестине да идемо по селима од куће до куће и да шаљемо сваког човека који је способан носити 
пушку да иде у бригаду и да прими оружје, ово је трајало два - три дана, време се страшно 
погоршало, наишле су јаке јесење кише са југовима, тако су ови људи први пут задужени са 
пушком упућени на положај на Китњачу и Голо - брдо да их киша кали за даље борбе и 
страдања. Задњи дан од ових о којим говоримо био сам у патроли далеко у доњем селу према 

Маљкову па пошто је киша падала то ми се чинила далеко да на том времену пешачимо два сата 
до на Голо - брдо те сам се задржао код колиба на Дубрави да преноћим и сутра се врати на 
положај. Идуће јутро чује се пушкарање свуда по селу то није изгледало на борбу већ 
једноставно пушкарање, мислио сам да су то наши ново - наоружани вратили се у село па сада 
шенлуче да се чује да имају оружје.  
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Када сам стигао на км. близу села пред мене је дотрчао један дечко Томић гушећи се у 

сузама, каже ми, немој ићи у село јер је пуно партизана, ухватили су његова оца и још неке који 
су се тек вратили из бригаде са добијеним пушкама и тако изненада упали партизанима у руке.  

Партизани су били босански крајишници, па их нису убили већ их повели са собом пyт 
Бителића али како је ноћу наишла јака киша и помрчина то су се ови људи неприметно извукли 
из њихове колоне и вратили се кућама. Тако изненађен овим партизанима који су ми пресекли 

пут нисам могао да идем у јединицу већ се повукао у шуму у склониште и одатле посматрао даље 
догађаје 2 км. у непријатељској позадини. У Отишић су тога дана стигле две бригаде 
Крајишника, како су дошли преко Маљкова то смо мислили да су дошли из Босне преко Шегина 
моста да обезбеде одступање онима из Сплита, али како смо касније дознали да их је много ишло 
у Сплит да "ДИЈЕЛЕ ШИЋАР НА УДБИ" ни то су и ове бригаде биле у Сплиту па када је настала 
бежанија упућени су у претходницу да заобиђу Свилају преко Зелова и Потравља да одатле 
упадну у Отишић да терају четнике да заузму Врлику и осигурају пролаз преко Вуковића - моста 
да бјеже у Босну.  

У Отишићу је било само неколико патрола које су се на време повукле на Главицу где је 

био наш положај. Партизанске бригаде развиле се у стрелце према Главици и Маовицама. Наши 
их дочекаше одозго из камених бункера и распали ше по њима, ту је пламтила борба цео дан и 
по ноЋи се није заусављала и сутра цео дан. Четници су имали наређење да морају држати овај 
положај ради Врлике, а партизани су се задовољили што су имали у рукама Дервен и Рнића - 
косу и тако им био обезбеђен пролаз преко моста. Истог дана када је ова борба започела, негде 
пред подне загрокташе митраљези на Свилаји са југо- западне стране негде око брда "Турјача" 
још нису били прешли на нашу страну планине па се неможе јасно чути, само се чује тутњава 

планине. Пола сата касније заштекташе митраљези од северне стране. Ивова главица - Развала и 
Суовро, ватра је шибала са обе стране као да се (примиче крај света. Страшни суд). Чудио сам се 
ко је то на Свилаји када видим да наши бране Главицу, борба се води на живот или смрт и ни 
једна страна не креће напред и не само што су тукли митраљези него су грмели бацачи са обе 
стране, после неколико сати када се већ примицала ноћ појавише се преко свиласког Голо - брда 
и Лисине огромне масе и густе колоне људства, немогуће је било веровети да партизани 

располажу са толиком гомилом људсва. Југовина је дувала и најављивала страшно време и тада 

отпоче пљусак који се претворио у прави пролом облака и такова киша трајала је око 12 сати 
непрекидно, кроз тај пакао и помрчину партизани су низ Свилајске кршеве вукли се и главачке 
котрљали доле у Отишић целу ноћ. Колона им је била дугачка са Свилаје до на Вјештића гору. 
Ово је било бјежање из Сплита где су у бежању ломили вратове баш као што припада 
пљачкашима.  

Како су бранили Сплит? Када сам пре три дана дошао у Отишић са Милошевића колоном, 
срео сам једнога сељака који је има брата у партизанима и он ми са усхићењем рече; Како нема 
те силе на свету која би могла . истерати партизане из Сплита, јер ту су огромна слагалишта 

талијанске спреме, оружје и муниција, које су преузели 20 хиљада партизана и утврдили се у 
талијанским бетонским бункерима и са тврђавским топовима и то више неможе нико освојити. 
Само три дана требало је да прође па да се сви увере да није тако. т.ј. један дан је прошао док 
су Немци преко Сиња стигли у Сплит и два дана бежања преко сплитског Козјака и Myћa на 
Свилају. Нису се бранили ни један дан, понели су колико су могли а све остало узели су Немци. 
(Ово они зову борба против окупатора) ни метка нису испалили на Намце. Ипак партизани нису 

отишли празних руку. Талијани су имали планинске јединице за које су употребљавали коње и 

муле за пренос материјала и тако су имали доста у Сплиту које су партизани натоварили и 
терали преко Свилаје, па кад су се ту сударили са четницима, а наишла киша и помрчина, муле 
се заплитале за оне кршеве и падале у долине са поломњеним ногама и вратовима, тако је пут за 
њима био означен мртвим мулама и коњима а међу њима налазили смо мртвих партизана.  

Не само што су заграбили огромне количине оружја и материјала већ су уласком у Сплит, 
Шибеник и Задар заграбили и мобилисали велике масе људства и једног дана код Шибеника и 
Задра формирали њихову 19. дивизију а другог дана у Сплиту формирали 20. дивизију поред  

55 



девете који су имали већ од раније и са том натовареном масом бежали су према Босни а што 

даље од Немаца. Да ли су у Босни нашли окупатора? Немци у своме пролазу нису хтели да 
замећу кавгу и са нама и са партизанима већ су нас оставили да се међусобно уништавамо како 
би они могли мирно да седе у приморским градовима, а да су хтели на пр. само један батаљон са 

неколико тенкова да се утврде на два моста на Цетини и затворе пролаз ту су могли заробити све 
партизане који су бежали из Сплита, јер то су били тако слаби и никакви борци. Наново 
мобилисани по острвима "шкољари" и приморци још не обучени за борбу а њихов пролаз преко 
наше територије бранили су Босанци - крајишници. Из тога видимо да Немци нису хтели да 
ослабе једну страну тако би им се она друга попела на врат, партизани су из Босне да стално 
нападају на четнике а Немци су без бриге седели по приморским градовима, нису се ни 
примицали оним местима (т.ј. партизани) оним местима где су се Немци сместили. Понегде би из 

далека припуцали на неку пролазећу немачку колону тек да пред народом покажу како се они 
боре против окупатора али их у томе ометају четници.  

У Сињској крајини није било четника јер је тамо мало српског народа и тамо партизани 
никад нису нападапи на Сињ нити на усташе нити на Немце и зато им је тамо био слободан 

пролаз. Кад су им четници затворили пролаз преко Свилаје и Отишића они су тада нашли други 
пролаз Преко Шегина моста- Потравље- Зелово Муч, из Сиња их нико није узнемиравао (и то је 
борба против окупатора).  

Сада се вратимо где смо стали на бежанију према Босни. Следеће јутро киша је стала; 
Отишић је био преплављен са партизанима, туда им је прошла и главна команда, можда и 
енглеска војна мисија, колоне су им непрекидно одмицале преко Вуковића - моста на источну 
страну Цетине, четнички бацач са Свилаје пратио их је и тукао доле до школе. Негде после 

подне отишла је из села и последња колона што је значило да је њихов пролаз трајао читав дан 
и ноћ непрекидно. Потрчао сам на положај и питао ко је водио оволику борбу на Свилаји, када 
су наши бранили Главицу. Бранко Јовчић ми раче да је војвода Ђујић на Свилаји али незнамо 
која је још јединица била са њим.  

РЕОРГАНИЗАЦИЈА БРИГАДЕ  

Бекством партизана у Босну настало је право затишје и реорганизација наших јединица 
тако да од наше чете постадоше З чете и ту се формира први батаљон Врличке бригаде. Када смо 
касније у децембарским борбама заробили партизанске оружје, наоружано је сво људства и 
формирана четврта чета. Тада је наш батаљон имао нешто преко 270 наоружаних бораца. Овоме 
батаљону касније прикључена је и малобројна Маовичка чета. За команданта батаљона 

постављен је потпоручник Саво Париповић, а командири су у почетку били Никола Томић прве 
чете; Душан Стојсављевић друге чете и Васо Загорац треће чете, кратко време касније 
постављен је Крстан "Сељо" Новак за командира треће чете. Кољане и Подосоје имали су 
претходно једну чету, па кад су се наоружали, Подосоје, Гарјак и Кукар имали су једну чету а 
Кољане две чете то је тада био други батаљон под командом Јове Војиновића. Касније су 
придолазили четници Лактаца и многи се враћали од партизана па је формирана још једна чета, 
тако је и овај батаљон имао четири чете а бројао је нешто мање од првог батаљона.  

Цетињани су наоружали своје људе способне за оружје и ту је формиран четврти 

батаљон под командом Илије Кнежевића, али сада се већ не сећам дали су имали две или три 

чете. Како смо напред видели Цјевљанци су извисили са оном издајом Душана Шарца па је било 
игубљено поверење и морало се порадити на томе да се наоружају и тада се стављају на чело 
други борци, поред Лазе Мачевића који је већ био у одмаклим годинама, на чело се ставља 
истакнути четник и првоборац Милан Билић и два брата Зукановић Никица и Илија. Никица је 
нарочито био способан да организује омладину па их је прикупљао, држао говоре, предавања и 
зборове па је касније постављен за националног повереника бригаде. Тако је у Цјевљанима 

формиран трећи батаљон, а за команданта постављен је већ познати борац и командант Реља 
Рајковић. Овоме  
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батаљону припадала је чета из Косора која није била бројно велика а сада се не сећам да ли је 
батаљон имао З или 4 чете, ово би могао неко од њих да допуни.  

Једног јутра пред крај септембра командант батаљона саопшти нам пред стројем да тога 
дана има да се одржи велики народни збор за сва села јужно од Врлике, зато се збор заказује на 
најпогоднијем месту између Отишића и Кољана на полажају "Росића - бунарић". Упућени смо у 
патроле да објаснимо народу да иду на зборно место, које је више личило на неки црквени сабор 

јер ту нису ишли само људи већ и жене и девојке и деца. (Пружила им се прилика да виде 
Ђујића). Кад смо из патроле стигли на зборно место већ се било сакупило много народа из свих 
околних села. Међу њима било је и Хрвата пошто наши зборови били су за свакога слободни и 
говори отворени. Од никога се није имало ништа крити већ је трбало свима говорити праву 
истину, те после овога и оваквих сличних зборова Хрвати из села Косора притиснути са једне 
стране од усташа а са друге стране од партизана, они нису хтели ни једнима ни другима већ су 
четнике сматрали Краљевском војском коме су и они положили заклетву па су се и они 
прикључили четницима и били су примерни у својој чети.  

"Када је Черчил присилио Краља Петра у септембру 1944. да позове своје поданике да се 

прикључе комунистима“ то и ови Хрвати нису имали потребе да одступају са нама у Словенију па 
су се вратили кућама и чекали Краљевско - Титовску војску". Ово је потребно да се спомене и 
нагласи, пошто комунисти стално понављају како је војвода Ђујић са својим четницима био 
"шовиниста" и да је водио борбу за уништење хрватског народа, само овај случај нам доказује 
колико они лажу. Поред мноштва народа на том збору, ту су наша два батаљона постојени 
извршили поздрав. Прво је стигао командант корпуса мајор Мијовић који је тада био и начелник 
штаба дивизије а затим је стигао командант дивизије војвода Момчило Ђујић са својим штабом 

кога су сачињавали више официра и разних дивизиских функционера, саветника и 
обавештајаца. Извршена је сматра војске а затим су почели говорити. Мајор Мијовић је говорио о 
војним дужностима и обавезама, послушности и дисциплини и извршењу наређења Војвода Ђујић 
поред војничког објашњавао је и политички положај тог народа у западним крајевима 
Југославије, говорио је колико је Срба убијено у Босни, Лици, Далмацији, Кордуну и Банији. 
Објаснио је отпор српског народа усташама и окупатору а тај отпор омели су комунисти који нас 

ударише са леђа и направише пустош по српским селима. Овај збор као ни један пре тога 

подигао је морал овдашњег народа а ово је у ствари био први директан сусрет војводе са 
овдашњим народом, који се тек тада уверио да четници располажу са војском која може да 
заштити ове крајеве од многобројних непријатеља. Овај збор нарочито је био потребан због села 
Кољана јер су многи од њих били дубоко заглавили под утицај партизана до Вјестића - горе, па 
су се сада и они уверили да четници постају господари ових крајева и тада се и они ставили у 
четничке редове.  

О овом збору могло би се више рећи и записати, али како то нигде није записано сада је 
тешко понављати, али овај збор нарочито је олакшао борбу нама "активним старим борцима" ма 

да смо ми имали добра организатира и паментна човека, проту Петра Стојсављевића, али он није 
располагао са неком војном силом која би могла заштитити ове крајеве. Требало је да се ту 
појави Момчило Ђујић иза којега стоји дивизија четника па да се томе народу поврати поверење 
у своју сопствену снагу, коју су комунисти били побркали и разрушили, и све дотле ми четници у 
овим крајевима били смо малобројни према овоме неодлучноме и расплашеном народу, али од 
тада сви постајемо четници и борци сваки на свом послу, од старца код огњишта до детета код 
оваца. О овоме би се могло написати посебан чланак.  

Бројно стање наше бригаде тада је било премашило 800 бораца, а партизани су морали 
рачунати са овом чињеницом, али ово све није било довољно, били смо раздвојени у четири 

групе и морали бранити сваки своје село и своју територију, раздвојени са врха Свилаје 
(Отишћани) па до Капнице под Троглавом (Цетињани). Ширина око 30 км. Док по дубини са 
Козјака до Рибарића 20 км. Да је ова јединица од 800 бораца била ослобођена да не мора висити 
на својој територији већ да се могла слободно кретати и концентрисати, то би и непријатељ 
много више претрпео и тако би им много више јада задали, али они су знали наше право стање 
да ми морамо чекати сваки на своме месту и бранити се од њихових концентрисаних напада. 
Овога је  



свакако била свесна и наша команда па је као појачање држала на смену по један батаљон из 

Косовске или Шаторске бригаде који су били изнад Врлике и у Цiевљанима да држе осигуран 
Козијак у нашој позадини. Те јесени четници су загосподарили чак и у Бравчеву - долу, па је на 
дан Св. Петке (свакако по жељи Наума Миљковића) у Драговићу заказан сабор, то је заветни дан 

када је народ одлазио у стари манастир. Мијовић се одазвао овој жељи па је наредио да други 
батаљон осигура планину изнад манастира и он је лично присуствовао сабору са великим бројем 
народа и војске, и ту је Никица Зуиновић са својим (дилетантима) приредио позорошни комад 
"Жртва".  

ДЕВЕТНАЕСТА ПАРТИЗАНСКА ДИВИЗИЈА УПАДА У ВРЛИКУ  

Пар дана касније т.ј. крајем октобра био сам са једном тројком у патроли - извидници 
према Лактацу и Рибарићу око 8 км. далеко од села и одатле смо чули у селу знак за збор, као 
извидница остали смо до ноћи на своме задатку и када смо се повратили у село, батаљон је већ 
био отишао према Врлици. Неко нам рече да су се партизани појавили негде са севера испод 

Динаре те је цела бригада позвана да иде да их заустави. Заборавио сам напред да кажем да су 

Немци у почетку били у потери за Радио- станицом наше дивизије, па је дивизија поверила ту 
част нама у Отишићу да чувамо Радио - станицу и ту је била инсталирана одмах у време 
формирања батаљона и одатле је обављала своје послове. Када је батаљон тако изненадно 
отишао у борбу према Динари командант је оставио командира друге чете Душана Стојсављевића 
са једном десетином да чувају "станицу" тако смо и ми тројка прикључили се овој десетини. 
Негде пред зору стиже курир из бригаде и нареди да се станица размонтира и да је носимо са 
Свилају. Он нам рече да 19. партизанска дивизија надире према Киеву и Врлици. Наши су били 

тамо и зузели положај па су се сетили, да смо летос овде на истом месту потукли те партизане па 
сада нису хтели бранити Киево док у њему седе усташе без борбе и тако наши се повуку са 
положаја а Киево и Врлику оставе отворену пред партизанима и тада је настала бежанија 
усташа. Јанков је повукао бригаду на Голо - брдо јужно до Врлике.  

На брзину смо распаковали (станицу) и са доста зноја и напора изнели смо (радио - 
станицу) и све батерије на Свилају у Цвјетића колибе. По планини тек забелео први снег, у току 
дана стигао је на Свилају Отишићки батаљон за чување станице и ту смо преноћили, идућег дана 

прешли су са Голо-брда на Свилају и Други и Трећи батаљон. Цетињани мислим нису тада 
одлазили, вероватно су били на њиховој планини. Пошто сам тако изненада провео два дана код 

(радио станице) без хране то сам други дан пред ноћ решио да се спустим кући ради хране, 
партизани су се видели на Голо- брду и Главици и из даљине пушкарали са нашима који су били 
на Свилаји. Пре него сам стигао кући, видим их како силазе у наше село, на брзину сам узео 
нешто хране и трчао преко поља пут Свилаје, они стигоше код бунара на раскрсницу путева и ту 
су застали, тражили су водича јер нису знали којим путем да крену и одједном кренуше низ 
дубраве у правцу Шегина моста. Видели смо да су отишли и да нису свраћали у село па смо се 

задржали до мрака да пратимо њихово кретање. За то време Јанков је добио наређење из 
корпуса да станицу пренесе сигурним путем у Кањане и преда команданту Свилајске бригаде 
(тада Петру Мркићу) да је он одатле спроведе у Косово. Када смо увече изашли на Свилају 
бригада је већ отишла у Кањане. Ту на Свилаји скупило нас се око једна десетина, Крља Рнић са 
митраљезом и водник друге чете Дујо Стојановић (осталих се не сећам), са нама је остало и 
неколико четника из Кољана међу њима и митраљезац са тешким митраљезом. Када су 
партизани отишли пут Бителића то ми нисмо имали потребе трчати за бригадом, већ смо ту на 

Свилаји организовали стражу и преноћили. Ујутро смо тешки митраљез поставили на "локвице" а 
остали у јачину од ове десетине спустили су се изнад Стојановића кућа. Тада се појави једна 
колона од 50 партизана предвођена од Боже Загорца иду од ВуковиЋа моста Рнића кућама ради 
пљачке, када су стигли близу кућа, ми онако без команде али спонтано са два митраљеза 
распалисмо по њима и ту наста бежанија, нису се зуставили док нису замакли у Кољане. Далеко 
од нас на Свилаји у шуми званој "Јелињак" остала је цела Трећа чета, за коју ми нисмо - знали.  
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нити су они знали да је бригада у Кањанима. После подне наша извидница јавља са "Гајине - 

долине" да долази једна колона од Јелињака, брзо смо заузели положај и тражили везу, одговор 
је био: Овде Васо Загорац! Тек још нисмо ни завршили са овом везом, појави се друга колона са 
друге стране Свилаје преко Развеле. Опет тражимо везу и они одговарају, овде су четници! (Са 

те стране исто тако су могли бити и партизани јер је то већином била њихова територија) па смо 
пажљиво испитивали, ми смо малобројни са два митраљеза а они долазе са две стране, нисмо 
имали знакове распознавања, то смо од њих тражили да певају и тако их по пјесми познадосмо и 
ту се опет сви састанемо. Батаљони су отишли сваки у свом правцу, Партизани су отишли, 
жртава није било, али није прошло без пљачке, како је напред речено код бунара су чекали да 
нађу водича, нашли су једног човека код Рнића кућа да их води пyт Бителића, он их је водио 
кроз дубраве па кад је био поред Кривошића колиба сетио се да им каже: Овде има један 

"бандит" (тако су нас партизани звали), а његови имају доста оваца па ви узмите колико вам 
треба а мене пустите кући. Тако је завршена ова узбуна. Узгред да кажем даје тада прошла цела 
Деветнаеста партизанска дивизија долином Цетине а они које смо ми видели на десном крилу 
кроз Отишић то је био ваљда један батаљон.  

ЧУБРИЦЕ  

Крајем новембра време се погоршало, у Босни је пао снег па су се партизани почели 
гомилати у Бравчеву-доцу и са источне стране Цетине. На Вуковића-главици изнад манастира, 
имали су добар положај за одбрану и ту су сваког дана вршили двобој са Кољанским батаљоном. 
Логоровали су у Миљковића кућама одмах позади положаја. Наша команда реши се да их ту 
изненада нападнемо и потучемо. У Врлици је тада била Шаторска бригада и Маркица је пристао 

да његова колона пређе Гарјачки мост и кроз помрчину неопажена изађе на Чубрице. да 
сачекају оне који буду одступали са Вуковића-главице. Отишићки батаљон стигли смо у Кољане 
око поноћи, прешли мост и вукући се покрај реке прошли неопажени испред партизанске страже 
преко Драговићког- моста попели се уз манастирску шуму и ту направили заседу, наш задатак је 
био у три правца, ако партизани од Лактаца пођу у помоћ Вуковића - главици да их зауставимо, 
или ако они из Миљковића буду одступали према Лактцу ту би нам живи упали у руке, и трећи 

задатак, ако овде не будемо имали борбе да ухватимо брдо Кошчицу изнад Миљковића и одатле 
да задавимо оне на Вуковића - главици . Наш положај био је велики ризик. Ушли смо међу два 

партизанска логора позади нас је река која се излила и пролаз је затворен. Наш ком. Париповић 
био је пажљив и са те стране (али сувише пажљив да је то покварило целу ствар) и сретно смо 
прошли да нисмо имали жртава од нашег оружја. Он је послао једну посаду са тешким 
митраљезом да се утврде на западној страни реке изнад Борића и да посматрају ако би 
партизани из Лактаца напали нас у леђа да нас овај митраљез помогне.  

Колико је он њима објаснио наше кретање и колико су они њега разумели то незнам, али 
сви знамо да су нас наопако бранили. Кад смо већ у позадини направили заседу, тада Кољански 

батаљон у зору напада фронтално Вуковића - главицу, коју је преко ноћи држао један вод 
партизана па када се отворила борба сви су потрчали из Миљковића кућа могло их је бити око 
150 људи (ми их гледамо у леђа и ако су нам предалеко), када стигоше на "главицу" видели су 
Кољански батаљон развио се у стрелце и већ их заобилази. Ми се веселимо, сада ће нам доћи 
тачно на цев, они тада незнајући за нас уопште, упутише главнину да одступају према Лактацу а 
један вод да брани одступницу. Ми тада испадамо на неку (градину) баш где је сада нови 
Драговић да их чекамо на цев. На Чубурицама смо чули мало у свануће припуцало, али од јаке 

југовине даље нисмо могли ништа чути. Када се ми појависмо на (градини) баш на месту где је 
после потопљеног Драговића caгpaђeнa нова манастирска црква, тада наш тешки митраљез 
позади преко Цетине распали по нама у леђа, незнајући да смо ми ту стигли већ су мислили да су 
партизани од Лактаца, тако да смо били присиљени да мењамо заклоне уместо према 
непријатељу морали смо се заклањати од нашег митраљеза а он шиба и не престаје. Ветар дувао 
од њихове стране и никаква се веза није могла успоставити. Партизани видевши нас пред собом,  
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баш када су мислили одступати, враћају се назад на Вуковића - главницу да на силу задрже 

Кољански батаљон док нађу неки начин да се повуку. У њихову логору видимо права паника и 
бежанија а пошто су опкољени то незнају куда ће да беже. Да нас је наш миртаљез пустио само 
пет минута да се ухватимо стране према Вучевићима сви би партизани били опкољени као у 

торби. Други батаљон креће на јуриш. партизани притиснути виде да немогу издржати, али 
осетише забуну међу нама да ми из манастирске шуме још не крећемо на њих те они на брзину 
праћени ватром ухватише се брда изнад Вученовића на Кошчицу. Гледајући како нам побегоше 
из руке, а наш митраљез неда нам главу подићи. Туче нас у леђа при брду па се немаш са чим 
заклонити. У том нестрпљењу јадна тојка крену напред.  

Они који увек предњаче у сваком јуришу Мирко Јовчић. Крља Рнић и Петар (Пећуна) 
Стојсављевић, потрчаше преко ледине да би пристигли партизане, нисам дуго размишљао, 
кренуо сам са њима, (на себи сам имао црни шињел па је то одавало нишанџији упадљиву мету). 
Нишанџија на митраљезу био је Јовина Крагуљ, саставио па само брише око мојих ногу, видим да 

неможе избећи, на сред ледине предамном се нађе неки јарак кога је вода ископала, бацих се у 
јарак док митраљез пренесе ватру на некога другога. Јовина је кликтао од радости што је (убио 

једног црног партизана) кад је митраљез одмакао ватру, скочио сам и трчао до правог зида где 
сам стигао прву тројцу. Тражимо дали има нека купина да је запалимо да би димом показали 
митраљесцу да нас више на туче али све је то мокро и ништа неможе да се запали. Подаље пред 
нама у једној огради види се садеван "лисјак" потрчали смо тамо, извукли неколико сувих грана 

те упалисмо мало ватре тек да се примети дим. Кад је Јовина видео дим тек се тада уверио да 
смо четници па је закукао на своме митраљезу јер је мислио да нам је нанео много жртава, али 
на срећу, нико није погинуо, али на срећу партизана он им је спасао целу јединицу. (Овде се 
морамо осврнути на једну интересантну ствар бар за мене), тачно на оној ледини где ме је 
Јовина натерао у јарак, на том месту озидана је нова манастирска црква. Када је после рата 
потопљен Драговић и народ је сазидао нову цркву на ледини повише језера то је баш на оном 
месту. Када сам први пут видео слику те цркве, сетио сам се онога догађаја и рекао сам себи, (да 
ме је Јовина убио, сада би на мом гробу била црква).  

Наш батаљон тада појури напред према Миљковићима и Вученовићима, али не вреди, све 

је већ касно, партизани су искористили нашу забуну, побегоше уз брдо и сада се бране и полако 

повлаче, наши ухватише неку комору и два партизана један од њих био је Анте (Форлић) Дувњак 
у почетку усташа и кољач а касније прешао код партизана да диригује борбом против четника. 
Један партизан ваљда неки кувар натоварио на магаре пуне две вреће порција и чутурица па 
потера да бежи уз планину, магарац се није плашио митраљеза (баш као да није далматинац) и 
није хтео трчати и тако друг партизан побјеже а друга магарца остави, те се пола нешега 
батаљона снабдело са порцијама у чутурицама. Љути као отровани због овако промашеног 

успеха и због слабо вођене команде, враћамо се на Вуковића  мост, мало касније за нама стижу 
Босанци са Чубрица. Никола Тркуља са својом четом води 25 партизана заробљених "и без ране 
и без мртве галаве"!  

Како је већ напред речено, Ћућузова колона изашла је кроз помрчину на Чубрице. 
Водичи су били из Кољана који су ту одрасли и били дуго код партизана па су побегли код 
четника и они су знали у детаље све партизанске смернице и обичаје на том положају као на 
пример партизанска команда била је у Бравчеву долу, један батаљон од две чете на положају 
Вуковића - главица, па како је овј положај био сувише далеко од команде то су на пола пута на 

(превији) односно Чубрице држали један вод за одржавање везе. Његов задатак је био пазити 

ако настане узбуна на Вуковића - главици да онај вод извести команду и назад. Тако је овај вод 
био далеко у позадини, нису никад ни помишлали да ће их ту неко напасти. Држали су једног 
стражара тек ради форме (више због своје команде него што су се плашили да ће их неко 
напасти). Колиба у којој су логоровали била је у некој долини па су стражара морали држати 
подалеко на брегу да би одатле могао да се прати да је доле на Вуковића - главици све у реду. 
Водичи који су водили четничку колону ово су све знали, Јер су и они до недавно ту спавали и 
држали стражу, па су са леђа привукли се и блокирали врата колибе, један митраљез на врата и 
нико неможе напоље, и  
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одатле крену до стражара као да су његова смена и ту га на превару разоружају, без да је могао 
дати узбуну. 

Тада су позвали другове у колиби да се предају, неко је причао да се водник почео 
бунити да се неће предати али четници су им ставили до знања да ће запалити колибу која је 
покривена сламом. И тада није било другог излаза већ се сви предадоше те их Босанци дотераше 
у село, међу њима је био један Србин неки дечко из Маовица. Свакако да би они Босанци који су 

овде учествовали ово могли боље и друкчије описти, али ја могу записати само онако како сам 
тада од других чуо. Једини ми је познат тај положај. Тако се ето заврши и тај дан Чубрица. То је 
био 1. децембар 1943. године. 

ДЕСЕТ ДАНА БОРБЕ ЗА ВРЛИЧКУ КРАЈИНУ 

20. децембра 1943 године наше извиднице које су биле на положају у извиђању према 

Маљкову и Лактацу преко Цетине до Драговића, приметиле су да се многобројне партизанске 

колоне из Врдова и Бравчева - дола, спуштају и гомилају у села Лактац, Дабар и Засиок са 
источне стране реке, као и севера источно од манастира према Кољанима где је положај држао 
наш Други батаљон. Патроле су хитно известиле штаб батаљона у Отишићу да се партизани 
гомилају преко реке. Отишићки батаљон имао је тада под оружјем око двесто бораца у три чете 
(касније је формирана и четврта чета). У селу је дат знак за узбуну, борци журе на зборно место 

сваки у своју чету. Прва чета креће на положај "тавани" испод Стојсављевића колиба од Цетине 
до изнад Устића - драге према Маљкову и Рибарићу (који је тада био пуст и запаљен). Одатле се 
очекивао њихов напад, јер им је то био једини прелаз пpeкo Цетине "Шегин - мост" пошто река у 
то доба године није била прелазна. Десно од прве чете од Устића - драге до Рудог - поља држала 
је положај наша трећа чета. Мало касније у току ноћи стигао је на положај прве чете, ком. 
батаљона Саво Париповић са командиром и једним водом Друге чете, пошто је друга чета држала 
један вод на Свилаји као сталну стражу или посаду. 

Децембарска ноћ хладна и мрачна, помрчина густа као тесто, југовина дува из које 
пробијају крупне хладне капи кише, пошто напада још није било то су на положају крстариле 

наше сталне патроле на смену док је главнина повучена на одмор у Стојсављевића колибе. У 
свануће командант издаје наређење да крећемо у извиђање терена према Мајкову и Рибарићу 
где смо већ мислили да има партизана. Прешли смо драгу, батаљон развијен у стрелце, левим 
крилом до изнад Рибарића а десно крило до Маљкова, у селу нам кажу да у току ноћи није било 
партизана, продужујемо до другог села· Потравље преко кога је главни партизански прелаз од 
Шегина - моста пут приморја, и то им је тада био једини слободан пролаз Приморје-Босна. 
Стижемо према средини села и ту се заустављамо у неким оградама, време је да се руча, ако је 

који имао што у торби? После пола сата од Шегина моста у наш леви бок почеше нас тући 
митраљези, баш одакле смо их и очекивали, ми отварамо ватру на њих и они се зауставише око 
неких зидова ту водимо борбу око један сат времена док смо испитали њихову снагу и њихов 
положај. Наиђоше неке жене терају брашна из млина оне су прошле кроз партизане, питамо их 
шта су им рекле, оне нам кажу да су нам поручили партизани да причекамо само још неколико 
дана па ће се тада видети ко ће бити господар у овим крајевима. 

Пошто су се комунисти увек служили лажима и подвалама то ми ни овоме нисмо 

придавали велику важност, ми борци били смо вољни и спремни да их нападнемо и терамо преко 
Цетине. Командант није дао пошто смо ушли далеко у туђи терен те он рече: "нећу да браним 

хрватска села када их ни они не бране" те нареди да се неприметно повучемо кроз пошумљене 
ограде да они не примете неше кретање. Ми смо се тако вешто повратили на наш положај а да 
они нису ни приметили нити су кретали за нама да би нас напали у леђа. Прва и Трећа чета 
остаје прако ноћи на својим првобитним положајима изнад "Драге" до Рудог поља док командант 
са водом друге чете се повратио у село. Та ноћ као и прва прошла је у тишини без напада. 
Освануо 22. децембар, мрки облаци спустили се ниско, киша прокапа праћена ветром, магла 
завила сва брда 
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и планине које се нису могле видети испод магле. Две ноћи чекали смо напад, није га било док 
по дану нисмо се плашили да ћe напасти па нисамо ни очекивали да ће баш тог дана да нападну. 

Помоћник команданта батаљона Никола Томић нареди командиру Прве чете Ради Рнићу 
да на положају остави две тројке као извиднице а чета да се повуче у село ради хране и одмора. 
Овако је вероватно радила и Трећа чета, село је било преко 6 км. далеко у позадини 1. чете. 
Колоном по један крећемо у правцу села, када смо стигли на један км. близу села на месту 

званом Главичица, тада орједном митраљези од Маљкова почеше да туку наше положаје преко 
Устића драге, где сада није било већ само неколико наших патрола, Они су нештедимице тукли 
наше празне положаје. Десетине митраљеза шибали су непрекидну ватру без потребе. Наша 
колона се зауставља и враћамо се назад на положај, један борац yпyћeн је у село да нам дотера 
муницију коју смо имали скривену у селу. Убрзаним ходам стижемо до Кривошића колиба одавде 
се развијамо у стрелце и журимо у сусрет непријатељу да их зауставимо изнад Устића -драге. 
Код Устића колиба се заустављамо и стварамо ватру у правцу непријатеља, они су још више 

засипали из митраљеза, али преко драге нису прелазили, само су у "Драги" нешто запалили да 
би још више привукли нашу пажњу на себе. Ми смо били чврсто решени да се боримо и да ни 

корака неће поћи напред. Терен шумовит и кршевит тежак за одбрану, али у толико боље што га 
ми познајемо па нам олакшава кретање за одбрану и против - напад. Наша 1. чета која је тада 
бројала око 65 бораца имала је фронт широк око три км. Морали смо се развући по тројкама и 
десетинама да би затворили и бранили сва погоднија места на положају. Пошто је Цетина била 

непрелазна зато смо на леви бок имали само две тројке да пазе да неби партизани од Рибарића 
провукли се у гај "навјес" и тако смо са те стране били осигурани. Ова њихова необично јака и 
непотребана ватра постала нам је некако сумњива, то је први приметио заменик ком. Томић, зато 
он узима шест бораца и повлачи се мало назад на погодније место да успостави везу са осталим 
четницима и да испита тамо ситуацију на другим странама. Десно од наше чете слушамо пуцњаву 
З. чете која се бранила упорно, наша чета бије као гром, борба пламти свом жестином, борци се 
тек загрејали сваки на свом послу. 

Томић се измаче за пола км. позади фронта на једном голом брежуљку испод "Бајина - 
дола". У том времену митраљези заклокоташе са Мачкове- главице изнад Рудог- поља тачно у 

десни бок З. чете, у исто време митраљези се чују далеко у нашој позадини у сред села код 

цркве, мало затим други митраљези код Стојсављевића и Петровића кућа, са чуђењем и сумњом 
се питамо, ко то пуца нама иза леђа? Пошто смо имали стражу Друге чете на Свилаји која није 
дала никакве знаке за узбуну то нисмо ни очекивали напад са те стране, био сам уверен да је то 
наша Друга чета чији су се делови налазили у селу са ком. батаљона и командиром Душаном 
Стојсављевићем, те сада дају знак за узбуну и долазе нама у помоћ т.ј. трећој чети која је била 
више угожена у десни бок од Свилаје, Томић није био мога мишљења, митраљеска ватра 

продужи изнад Ратића куће и код горњег бунара, затим свуда по горњем селу. Томић каже оно су 
партизански митраљези познајем их по пуцању пробам да га убедим да то немогу бити партизани 
када ми тамо имамо једну чету у селу и на Свилаји који нису дали никакву узбуну, а тамо је и 
командант батаљона, па ако би то били партизани, где је наш командант и друга чета, куда и 
како би партизани прошли нама за леђа? Он ми дрско одговори, не знам где је командант и друга 
чета, али знам оно су партизани и спустили се кроз маглу са Свилаје неопажени! 

Митраљези од Рудог-поља све жешће туку у бок и леђа десног крила треће чете, док 
митраљези од цркве продужују преко дубрава од Шевине-њиве до Кривошића колиба тачно нама 

за леђа, њихови меци преко шуме већ стижу до нас. Отуда очекујемо команданта и другу чету, 

али уместо тога са те стране нас бију митраљези у леђа. Томић стално тврди да су партизани, а 
ја опет мислим, можда се један део треће чете повукао због напада од Рудог-поља те се овде 
зауставили не знајући да смо ми пред њима па нас бију у леђа али кроз шуму не погађају. 
Шаљемо патролу Ђуру и Перу Деспиниће да извиде кроз Кривошића ограде ко нас то бије и да 
успоставе везу ако су наши. Патрола отрча кроз шуму а у том тренутку од Бајина-дола трчао је 
Гојко Мика. Чим нас је видео са великог одстојања довикивао је, ено партизана наваљују са леђа 
на све стране!. (Мика је био митраљезац у првој чети и јутрос када смо са положаја кренули у 

62 



село, он је без ичијег знања кренуо пут Рудог - поља пошто је тамо љубовао са неком младом 

удовицом, али пре него је стигао до њене куће митраљез га напао са Мачкове главице) он је 
бежао преко дубраве у правцу где је мислио да је наша чета, трчећи тако код Шевине - њиве 
налетео пред партизане али он је био вештији и видео их пре него они њега, брзо се повукао 

кроз ограде сакрвши митраљез у грмље јер се био заморио и побегао где се сад срео са нама. 
Томић ме прекорно погледа говорећи, ти ми стално тврдиш да то нису партизани. Куда ће мо 
сада? 

Нема другог излаза него се пробијати на Свилају кроз њихов фронт! У том страшном и 
изненадном стању незнам више за ни једну чету осим наше прве, пошто око треће чете већ је 
борба у нереду и не можемо оценити где се налазе, а тек тада видимо око нас се стеже обруч од 
неколико непријатељских бригада.. У овако изнанадном стању минути решавају судбину или 
спашавају ситуацију, а наша чета као што смо рекли развучена око три км. Требало је изгубити 
времена прикупити све борце, груписати целу чету и одредити правац пробијања из блокаде, а 

ми времена немамо нити га смемо губити. У чети смо имали 60 добрих и прекаљених бораца а 
свега неколико слабића који још нису били прекаљени кроз борбе. Саветујем Томићу, не на 

Свилају јер не знам шта нас тамо чека, већ на другу срану, прикупити на брзину целу чету, 
издати нарађење да се крећемо груписани у једну јаку повезану групу са којим се може на јуриш 
пробијати ако нас негде сачекају и зауставе. Правац кретања у почетку на исток према Цетини у 
Доњи - гaj тамо имамо један клин слободан који они туку преко реке али немогу прећи и није 

опасно а тамо се они не надају да ће мо тамо кренути, одатле окренути правац на север, 
"пољанак" и кољанске ограде изнад Кољана где има местимичне шуме и зидова заклона куда се 
може на јуриш пробијати до Дервена где је положај Другог батаљона, ако Кољанци буду могли 
одржати се на Дервену докле ми стигнемо са тим ће мо бити спашени од ове блокаде јер до 
Дервена имамо снаге и муниције да се боримо и пробијамо. Дервен је био око 7 км у нашој 
левокрилој позадини, али ако Кољанци буду били присиљени да напусте Дервен и партизани га 
поседну пpe него што ми стигнемо, тада ништа друго нам не остаје већ борити се до поседњег 
метка и последњим убијати сами себе онај који није решио жив у непријатељске руке. 

Томић пристаје на ово без речи, зовемо командира и борце по имену али усред велике 

пуцњаве глас се губи и они нас не чују, немамо времена трчати до њих јер су нам партизани 

ближе него наши. Бацамо две бомбе, знак узбуне у позадини светлећим метцима тучемо наше 
положаје из позадине, наши су разумели знакове, напуштају борбу отргују се од непријетеља и 
трче према нама преко (ковачевих ограда). Патролу коју смо послали у извиђање срели су 
партизане како се у стрљачком строју кроз шуму приближавају нама за леђа, пре него су их 
приметили патрола се враћа да нас извести али тај извештај већ није био потребан јер смо већ 
видели у чему се налазимо. Један слаб борац у паничном страху почео да плаче, пошто смо били 

блокирани мислио је да морамо сви изгинути. Хтео сам га окундачити и издрао сам се на њега да 
ћути и не ствара панику јер ако још реч проговори, убићемо га ми пре него партизани. (За овај 
случај Перо Деспић често пута се у шали насмејао чак и у логорима у Италији). Партизани са 
зачеља нису журили, ваљда су чекали да им пристигну све Јединице и да се ми што више 
истрошимо па да им тако ни један не измакне из клопке коју су нам припремали три месеца 
(Мајстори са мора)! 

Невероватном брзином окупила се цела чета у оградама испод (арамбашића драге), само 
су нам остале две патроле које су биле далеко у гају и нису могли стићи, али они су 

благовремено разумели ситуацију у маскирали се кроз шуму тако да нису откривени ни 

ухваћени. Томић на брзину издаје наређење куда и у ком правцу да се одступа односно да се 
пробијамо ако нас сачекају и зауставе, јер у том случају стајања нема, него на јуриш бомбама и 
митраљезима пробијати се на силу према Дервану, зато кретати се у групи куд је мање брисаног 
простора и лакши контра напад. Раде Кривошић дотрча к нама, он је јутрос послат у село да нам 
дотера муницију и сада стиже говорећи, ево их само што ме нису ухватили за леђа. Кад је стигао 
у село и натоварио муницију да тера к нама на положај, чим је кренуо из села, партизани су са 
Свилаје из магле са свих страна упадали у село. Једна колона силазила је низ "раскрснице" 

правац цркви и даље преко дубраве до Кривошића колиба нама за леђа. Друга колона силазила 
је Росића путом 
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правац Стојсављевићи - Петровићи где је био штаб батаљона. Tpeћa колона силазила је кућама 

Попадића где је пре месец дана била дивизијска (радио станица). Ове две последње колоне 
једна је продужила изнад Рнића и Росића кућа према Рнића коси и Дервену да овде пробија и 
чисти пут преко Вуковића - моста, док је један од ове две групе растрчала се по селу да похвата 

све људе без обзира на старост, да покупе сву стоку по селу и што пре да све ликвидирају и 
отерају из села, као и све друго да се пљачка што буду могли носити и што им дође до руке. 
Многим су по селу чак скидали опанке са ногу. Само за неколико минута да им није наша 
муниција упала у руке и то захваљујући Радиној жени која је дотрчала њима у сусрет те он 
побегао к нама на положај а она на брзину растоварила муницију и покрила шушњем па почела 
да сече дрва да би одстранила сумњу партизана и тако они прођу поред ње и муниције само пар 
корака далеко и продуже за нама, незнајући да им је наша муниција ту поред ногу. (Тако код нас 
је све било ангажовано за борбу људи, жене и дјеца) 

Док је Томић издао наређења, командир чете Раде Рнић одјури напред на челу групе 

правац Зечевић - Пољанак, само за пар минута Томић се још задржао да провери да ли су сви 
борци извештени и да ли су одступили али остале су две тројке о којима је раније било речи и он 

је очекивао да се појаве, пошто сам цело време био са њима то сам и сада морао да га чекамо 
мада ми се журило да што пре избегнемо одавде са нама је и Гојко Мика који се већ замерио од 
напред споменутиг трчања те овде се мало задржао ради одмора, али он је без оружја јер је 
митраљез оставио када је био међу партизанима. За ових пар минута чело колоне одмаче напред 

скоро пола км. и већ се примичу "Пољанку" где има заклона. Паризански митраљези засуше 
рафалима од Кривошића ограде, оне челне у леви бок, а нас тројцу на зачељу бију у чело, онако 
трчећи стварамо ватру на њих докпе претрчавамо чистину пред нама, али они су у заклону и 
ништа им не можемо. Чело чете већ стиже Пољанку за тврде зидове и одавде продужују ка 
Шкрбића огради, митраљези се сада окомише на нас тројцу на зачељу који смо тек сада изашли 
на чистину, толико су нас засипали рафалима да нам нису дали напред, већ нас натераше назад 
у ограду (зечица) за камени зид одавде се пребацујемо у Кољански - гај према манастиру и тек 

тада завијемо преко Калинића ограда према Кољанима за четом која је још више одмакла напред 
јер смо ми заобилазећи направили много дужи пут наша чета могла је већ бити изнад Стричевића 
ограда. Од Драговића партизани туку на нас тројцу али вода је међу нама а одстојање велико па 
нису опасни, када смо стигли изнад Стричевића ограда, наша чета била је изнад средине 
Кољана. 

Други батаљон води борбу на Дервену, и брани прилаз ка Вуковића - мосту тешки 
митраљез брани прелаз преко моста од источне стране, око кога су се партизани нагомилали, док 
је батаљон развио се у стрелци држи фронт према (Росића бунарић) и Рнића Коси и ту 
заустављају партизане који наваљујући преко Отишића, Тада видимо да смо избегли катастрофу 

и да је спашена ситуација у којој смо били запали, те и ми тројца почесмо да се веселимо, што 
смо сретно прошли, а све дотле изгледало је да смо у безизлазној ситуацији, јер нити смо знали 
колико нас тих снага напада и где нас све чекају. То је све било од непријатеља добро срачуната 
блокада, а за нас страшно изненађење, те сада имамао рачуна да се веселимо Томић и Мика који 
су имали нешто новца код себе, решише да продужимо главном цестом до Вуковића - моста да 
купе чутурицу ракије која би им на положају олакшала издржати децембарску кишу. Силазимо 
на пут код Стричевића куће и продужујемо напред, кад смо стигли на сред поља ту нас засу 

тешки митраљез од Кланца одмах преко реке и натера нас преко њива поред неке путине која је 
била пуна воде и блата, митраљез нас прати све до Љаљића кућа, једва се извукосмо. 

Ту нас стиже Крстан Новак "сељо" командир треће чете, са њим је већи део те чете али 
он каже да не зна шта је било са осталима његовим борцима који су одступали у другом правцу 
са водником Васом Загорцем, то јест они на десном крилу који су нападнути са Мачкове главице 
и повукли се раније преко дубрава, Сељо је као и ми, кад је видео да му партизани долазе с 
леђа, на брзину прикупио борце који су били са њима изнад драге и продужио према првој чети, 
како је терен био шумовит то ми нисмо могли да их видимо те смо одступили неколико минута 
пред њима, незнајући да се и они повлаче али они су нас видели и следили за нама и тако се 
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састајемо у Кољанима. Одатле стижемо код Тадића кућа под Дервен и одатле продужујемо уз 

брдо у борбу која је беснила на све стране. Томић се присети те посла нас једну десетину да 
заобиђемо изнад Гутића и Рацића кућа. Митраљези од преко Цетине дуго су нас пратили у леђа. 
Ми смо имали задатак да се пребацимо у Ковачевића ограде и нападнемо непријатеља са бака, 

како би их наши са Дервена натерали на одступање. У сваком случају ми би ту направили 
одступницу нашима ако би били присиљени на одступање према Врлици. Стигли смо у ограде и 
заузели положај и отварамо ватру на партизане који су запосели све чуке у "гају" изнад Рнића 
косе и (тутушовице) а њихове снаге биле су многобројне. 

Сада морам да се задржим да видимо шта је било са другом и трећом четом. Трећа чета 
како смо већ рекли имала ја широк фронт као и прва чета око з км. те су се развукли на 
погодније положаје и водили борбу целом дужином фронта. Када су их на десном крилу напали 
други партизани са Мачкове - главице у бок и леђа, десно крило морало се повући из унакрсне 
ватре али нису се повукли у лево према командиру и чети већ се повукли назад да би одатле 

бранили позадину, у исто време видели су да партизани са Свилаје фронтално упадају у село 
скроз од Маовица десет км. позади нашег фронта, тада је ова усамљена групица продужила 

одступање преко дубрава да би се дочепали Рнића косе или Дервена, где би се обично 
концентрисали ако би били изненада нападнути. Како су одступали без команде, појединачно 
или у тројке како је који брже магао. Партизани су тај пут већ били пресекли и запосели, 
чекајући да им дођу на цев, тако су их дочекивали и разоружавали, несећам се тачно колико их 

је било похватано, свакако више од једне десетине, ово су били већином ново наоружани и 
неискусни у борбама. Командир Сељо који је био искуснији није се повукау у том правцу већ је 
следио ка првој чети и тако измакао из блокаде за нама преко Кољана, и одатле наставља борбу 
у сатаву другог батаљона. 

Друга чета како је напред речено имала је један вод на Свилаји али како је ноћ била 
магловита и мрачна те они ноћу нису патролирали, мислећи да нико неће ни доћи на оваком 
времену. Склонили су се у неку забачену колибу и само код себе држали стражу. У свануће су 
видели да се партизанске колоне крећу по Свилаји на све стране, тада већ нису знали шта да 
раде пошто је била магла и нису били откривени пред партизанима, то су се склонили у неки 

"крш" и нису се уопште јављали нити се открили, тако су партизани не опажени из магле 

упадали у село и груписали се нама за леђа. (Да је ово била нека редовна војска то би 
старешина ове посаде свакако био изведен на суд али овако у герили то је прошло без примедбе 
јер је имао оне који су га штитили. Један вод те чете са командиром и командантом батаљона 
налазио се код Петровића кућа, када је борба отпочела од Маљкова они су потрчали низ доње 
село према Рудом - пољу у помоћ трећој чети али тек што су стигли до доњег бунара, баш у то 
време партизани са Свилаје упадају у село и ови наши тада мењају правац. Нису продужили 

према трећој чети већ одступили преко дубраве ка Ранића коси и успели су да избегну оно што 
су доживели они који су за њима одступили из треће чете који су имали много дужи пут. 
Командант је са овим делом друге чете продужио на Главицу и даље према Голу-брду.  

(Незнам да ли би војни стручњаци овог команданта ставили под критику, који оставља 
две чете у борби, знајући да ће бити изненада нападнути у леђа, о чему их он није известио, већ 
је побегао са једним водом за 10 км. у позадину. Да ли би било правилније да је продужио до 
треће и прве чете, окупио све борце и тако са батаљоном пробијао се ка Дерверну? Незнам дали 
је био критикован од предпостављених, само знам да је тада у четничком билтену "Неошишани - 

јеж" био исмејаван овим речима: пошто је Саво Париповић примио командантску дужност то не 

би требало да врши и куриску дужност. Ово је писано ради тога што се он бранио да је потрчао у 
бригаду да добије муницију). 

Партизани за ову акцију спремали су се већ од септембра месеца, као што смо напред видели 
када су из Сплита изнели италијанска оружје и мобилисали 20. дивизију те ишли на Свилају који 
су тада мислили загосподарити Врличком - крајиним те да то буде стални терен њихове дивизије, 
али како је у то време било више четничкох јединица на Свилаји, Козјаку и Врлици који су на 
Свилаји дочекали партизане где је командовао лично војвода Ђујић, где су 
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партизани били многобројни десет према један у њихову корист апи су били ново - мобилисани и 

нису могли издржати борбу упркос њихову силном наоружању, већ су главачке одступали у 
Босну док су им одступање браниле две бригаде Крајишника (о томе је већ напред речено). Од 
тада су они спремали, обучавали, вежбали и груписали своје борце за ову акцију за коју су већ 

били спремни и мислили да ће успети, јер у овоме нападу учествовала је цела 20. дивизија, 
потпомогнута са више партизанских одреда као: Врлички, Сињски, Свиласки, Мосорски и др. 
Њихови подаци су тада показивали да их је тада било преко 6 хиљада; према два батаљона око 
четири стотине четника. 

Њихов главни задатак је био као прво уништити Отишић (затворено четничко гнездо) 
како су га они назвали. Са тако јаким снагама напасти са свих страна на село и уништити све 
четнике. (Свака њихова јединица имала је посебан задатак тако да им ништа не промакне јер је 
све било предвиђено). Зато су нас прво напали од Маљкова да нас ту далеко привуку за борбу, 
тако да нам могу још троструко јаче снаге доћи за леђа, они су били више него сигурни да им ни 

један живи четник из Отишића неће измаћи. Како смо напред видели они зато нису журили у 
нашој позадини, чекајући да ми истрошимо муницију па да празних руку упаднемо међу њих, али 

то нам омогући да их преваримо и преко Кољана избегнемо на Дервен. Даље кад блокирају и 
униште све борце, одмах сакупити све људе, одвести и пострељати без обзира на старост (о томе 
ћемо рећи при крају), опљачкати сву стоку до последњег грла; жито и сву храну што се може 
опљачкати и терати на њихову територију у сињска села. Када ликвидирају Отишић, после ћe 

пречистити са, осталим четничким селима и потпуно уништити четнике у Врличкој долини у којој 
од сада треба да седи њихова двадесета дивизија јер им се чинила лакше зимовати него у 
хладној Босни. Податке о четницима и план за напад припремали су ноћу у кућама неких 
њихових присталица који су касније откривени и изведени пред четнички војни суд, (о томе ћемо 
касније рећи). 

У почетку изгледало је да им све иде по плану, зато су одмах сакупљалисве људе по 
селу, неборце све терали у школу где их чека страшни суд. Један од ухваћених касније ми је 
причао да је било од 50 до 60 људи у школи под јаком стржом. Стоку су пљачкали све редом и 
терали преко Маљкова у Бителић, али са четницима борцима није ишло све по плану, напали нас 

и блокирали и одједном нас нестало између њих, ни сами нису знали на коју смо страну измакли 

јер они од Кривошића колиба које смо одбили нису смели ни казати да су нас видели пошто би 
одговарали да су нас пропустили тако су они провели цео дан тражећи нас по шум и мислећи да 
смо се негде прикрили, док смо ми од Дервена после сат или два загрмели на њихов "други 
фронт". 

На Дервену борба пламти цео дан, они су имали наређење по сваку цену очистити пут 
преко Вуковића- моста, а ми т.ј. наши први и други батаљон бранимо се колико се може, јер ако 
изгубимо овај положај то би била пропаст за нас. Они су бројно јаки, и њихове јединице бројале 
су на хиљаде, па то више није изгледала герилска борба већ су фронтално нападали широм 

фронта да би нас надвладали и протерали. Ми притерани у последњи ћошак и одатле се морамо 
бранити баш као мачка у затвореној соби (која у очајању скаче нападајући и хвата га за очи). 
Како се примицала ноћ борба је била све живља и жешћа јер су се четници журили да би пре 
ноћи освојили Рнића косу како би нам био сигурнији положај за идућу ноћ. Наши нападају са 
тешком муком прелазе из одбране у напад, полако нападају око (дрвењачица) пребацујући се од 
камена до грма и од грма до зида, нас десетак тучемо са Ковачевића ограде, али они су 

многобројни и недају нам напред, али ми им ипак много сметамо јер бијемо у бок. Нисмо ни 
мислили на неку брзу пoмoћ да ће нам стићи. 

Од Голо-брда се показа нека колона људи, незнамо ко је зато се бојимо да су и то 

партизани, јер као што рекох брзој помоћи нисмо се надали, нити смо знали да се негде код 
Врлике налазила Шаторска Бригада, те како смо били заузети борбом то нисмо имали времена ни 
мислити на оне од Голо-брда. После кратког времена колона показа се на Главици и замакоше 
изнад Ратића и Јовчића ограде. Због великог ветра и југовине тамошња борба код нас се није 
могла чути. Колона коју смо видели била је вероватно делови Шаторске бригаде која је одмах 
преко Маовица кренула за Отошић. Командант Шаторске бригаде Маркица Ћућуз послао 
 
                                                                        66 



је једну колону Свилајом правац до изнад школе, друга колона спуштала се са Главнице у село, 

пред овом колоном ишао је напред поменути вод из наше друге чете са ком. Душаном 
Стојсављевићем и Париповић са својим пратиоцем Бранком Јовичићем, ова колона одмах је 
кренула у напад на непријатељску позадину чије је чело било на Дервену), на велико 

изненађење партизана који нису мислили да ће нам тако брзо стићи помоћ. Босанци упадају у 
село нападају и чисте испред себе ударају у позадину која је пљачкала село. Настаје бежање 
код партизана, четници их лове као зечеве, свуда око Јовчића, Ратића и Рнића кућа могли су се 
наћи лешеви партизана, неколико митраљеза наши су им већ узели од којих два тешка које нису 
могли носити, увече ми се Бранко похвалио да има два митраљеза. 

Колона Шаторана који су ишли Свилајом стигла је неопажена на "локвице" изнад школе, 
где су партизани скупљали похватане људе, овој колони придодато је неколико наших младића 
који су били при штабу бригаде ради извођења обуке, те су сада послужили као водичи и вешто 
су дошли неопажено баш на место где су требали. Босанци са (Локвица) нападају на школу баш 

у часу када је партизански командант са Свилаје дојахао на коњу са својом пратњом да суди 
похватаним људима. Један очевидац пред чијом се кућом ово одиграло (Душан - старојко) 

причао ми је овако: "командант долази на коњу, партизани му рапортирају стање и хвале се 
њиховим брзим успехом још му је неки тврдио да је Врлика у њиховим рукама, командант весео 
још не силази са коња већ тражи воде пред кућом код школе, домаћин му је изнео воду и како је 
принео устима у том секунду митраљез од Локвице удари га посред чела, он се скотрља са коња 

и међу њима настаје паника. Босанци распале по њима а они на брзину потерају све људе из 
школе да трче пред њима испод стране преко доњег села према Маљкову". Већина људи 
разбежала се одмах око школе јер у том метежу они нису могли све потерати, али сви нису могли 
побећи. Босанци су их пратили и засипали ватром тако да су се морали пребацивати и водити 
рачуна о својој кожи, заробљеници су користили заклоне и остајали за њима у колико неби 
наишао партизан са пушком и терао напред испод стране према Катића кућама, где је један 
младић из треће чете Јово Катић који је у току дана био заробљен, сада успео да утрчи у своју 

кућу и ту остао, пошто партизани нису имали времена да претресају куће. О овом ће мо писати 
при крају а сада да се вратимо на борбу и даљи ток догађаја тога дана. 

Како је напред речено Отишићани и Кољаци надиру према Рнића коси а још незнамо да 

су Босанци стигли, међутим партизани су са "косе" видели да им Шаторани долазе за леђа из 
Отишића. Друшкани се одједном изненада нагло померају са Косе према Росића оградама, ми 
испадамо на Косу и у чуду се питамо зашто тако нагло одступише. Мислимо да нам опет спремају 
неку замку, тада се преноси веза од Рнића кућа, овде су стигли Ћућузовци! Ова вест нас 
необични охрабри, трчимо и тучемо за партизанима како је који брже могао, ноћ се спушта, 
непријатељ у нереду бјежи низ дубраве. По мраку силазимо Рнића кућама и ту већ налазимо 

Ћућузову бригаду; старешине распоређују: Босанци ће у току ноћи одмарати у Рнића кућама а 
ми мештани да држимо положај где буде предвиђено најпотребније. На цести која води из 
Отишића у Кољане стојимо прва и трећа чета чекајући распоред за положај, истурили смо једну 
тројку код Росића кућа као прва стража, на њих наилазе три коњаника, стража их заустављаи 
пита, ко иде? Коњаник одговара, овде командант бригаде! Да је наша стража била мало 
хладнокрвнија и пустила их да прођу, овај командант са пратњом упао би међу Рниће где је тада 
било око 400 четника и ту нам неби измакао. Перо Деспинић који је био на стражи, баци бомбу 

на њих али талијанска бомба слабог дејства и ниједног не уби, коњаници окрену назад у галоп 
побегну иза високих зидова кроз помрачину. На ову узбуну потрчали смо сви за пола км. напред 

и када смо дознали да су били само три коњаника зауставили смо се на погодним положајима 
изнад горњег бунара. У току ноћи партизанске колоне силазиле су са Свилаје код школе и 
Стојсављевића кућа, ноћ је била мрачна па су пред колоном морали носити фењере или угарске 
ватре. Наша прва чета држала је тај положај код бунара, одатле можемо чути њихове стражаре 

како се заустављају и смењују код школе и питају један другога (Ко иде)! Они су такође могли 
чути заустављање наших стражара и патрола. Борба се није водила ноћу. Морала се штедети 
муниција сутра када сване да наставимо. Пре сванућа они су из школе и села повукли се високо  
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у брдо и заузели положај високо у литицама, ми нисмо морали журити јер је село тада било у 

нашим рукама. Кад је свануло крећемо ми и Босанци изнад села да пречистимо дубраве и 
излазимо код Деспинића колиба, два партизана иду од (пољана) према нама и траже јединицу 
(ово је могао бити онај синоћни командант чија је бригада синоћ протерана са Дервена и побегла 

у сињску крајину, али то је било изненада и у ноћи па овај није знао где му се налази бригада, 
то је насрћао према Вуковића - мосту) синоћ на коњу а јутос пешке, јер је један коњ и јутрос 
лутао по пољу без госпорада. Они су видели неколико наших и питају, ко је тамо! 

Неко од наших довикнуо је, напред другови овде су нашиl Иду према нама али незнаду 
колико нас има око зидова, Јер они су видели само неколико, док смо ми сви остали полегали 
око зидова склонили се од ока. Хоћемо да нам живи дођу у руке, они сретоше оне две жене и 
питају, другарице која је оно војска тамо? Ове жене и ако су знале за нас праве се невеште као 
да нас нису уопште виделе. Тако другови дођоше испред нас на око триста метара, међу нама 
ограда са високим зидовима, сви ћути мо и чекамо, у томе моменту Перо Деспинић (онај исти 

који је синоћ бацио бимбу на команданта те нам побегао) сада Перо излази на брег и угледа она 
два партизана а не знајући да их хоћемо да ухватимо, био је плаховит и брз, зато пре него што 

му је ко објаснио он опали матак на њих, они тада приметише да их варамо и почеше бежати 
назад. Ми просушемо паљбу за њима и трчимо сви колико нас је било да их стигнемо, један 
погођен паде а други побеже, кроз литице и неке зидове и кланце кроз кишу куршума јурили смо 
га више од километра и побеже. Док смо ми јурили за њим, њихови тешки митраљези од повише 

школе тукли су по нама. Онај што је погинуо био је командант или високу функционер, јер после 
тога за цело време рата када би они упали у наше село стално су терорисали народ да им каже 
ко је убио (онога код воде) ово се догодило код неке локве. Са тога положаја видимо све врхове 
Свилаје, неколико дугих колона пролазило је сада са западне стране Развале спуштајући се ка 
Маовцима (усташко село). Због тога одустајемо од даљег чишћња низ дубраве. Патрола друге 
чете која је ишла према Маовицама шаље курира који извештава да су Маовице пуне партизана, 
опет прошли нама за лећа само много дубље сада у позадину, али сада смо и ми груписани са 

Босанцима па можемо да предузимамао нападе или било какве борбе без обзира на њихову 
бројну надмоћност. Сакупљамо се на зборно место код горњег бунара команданти бригаде 
Јанков, Ћућуз, ком. батаљона Париповић и прото Стојсављевић, договарају се на коју страну да 
се пробијамо према Козјаку где би имали чисту позадину за продужење борбе. Одлука је пала 

преко Главице на Голо - брдо па преко Буковице пробити се на Козјак. Излазимо на Голо-брдо, а 
партизани запосели Буковицу испред нас као и цело село Маовице и почели да надиру према 
Голо-брду. Други батаљон из Кољана жури преко Подосоја ка Врлици да поседну Градину. 

Тражимо везу ко има у Врлици неко се одазвао са Градине, неколико четниких тројка видело се 
на Градини а варош је била пуста. 

Са Гола- брда вршимо напад на Буковицу, Босанци и Отишићани, као на јагму ко ће пре 
стићи до непријатеља и не пазећи што нас митраљези преко чистине бришу, на неким местима 
измешали се са њима, тада настаје туча кундацима и ножевима докле их натерасмо на 
одступање. Док ово пишем немогу а да не опоменем Славка Јанковића из Шаторске бригаде који 
почини чуда од јунаштава баш на овоме јуришу, како народни пјесник каже; "разгони их на 
буљуке, као соко птице јаребице" ... Непријатељ је имао много мртвих и доста заробљених а 
међу њима и четири партизанке (једна се презивала Цвијетић) све Сплићани из Мосорског 

одреда. На нашој страни тога дана није било губитка. Под борбом стижемо на Биукову градину, 
непријатељ је одбијен у Горње Маовице. Наш пут на Козјак сада је отворен и сада нам немогу 

ништа. Почима хладна киша са ветром, непријатељ се још брани са Зоља тек да штите свој 
положај, затим долази ноћ и борба се прекида због рђава времена партизани се натрпали у 
Маовице, у неко доба ноћи наша војска креће преко Врлике у Цјевљање. (Није ми познато да ли 
је ово команда наредила, јер до мене није стигла никава веза за напуштање положаја). Мирко, 

Крљо и ја били смо у једном заклону на на левом крилу и када смо приметили да наши одлазе 
кренули смо за њима и силазимо у Врлику у којој се нечује живе душе. Видели смо светло у 
једној кући код Св. Николе пошто су нам били познати, свратисмо да упитамо да ли су наши 
прошли у том правцу,  

68 



они нам рекоше, последњи су прошли пpe десетак минута и ту нам дадоше нешто хране. 

Продужујемо у Цјевљање, стиже неколико наших групица на цести код запаљене Зукановића 
куће, ту се сакупило бораца у јачини око две чете али ни једног командира или команданта те 
незнамо у ком су правцу они отишли, тако ми крећемо у Драгића кућу које су нам биле најближе, 

мислићи да су и старешине тамо, али ту не налазимо никога. Старешине су пре нас заједно са 
Босанцима продужиле на Јојића Главицу, но ми нисмо могли у ноћи да их тражимо и остајемо да 
преноћимо код Драгића докле престане киша, која се ледила. 

Драгићи су били симпатизери партизна те су нас мрзели и нерадо примали у кућу и још 
горе нису хтели ни ватру да наложе да осушимо мокру робетину коју смо имали на себи, 
потрефио сам у кућу једнога (делије) који се тек био оженио пре неког времена, он сакрио дрва 
а угасио ватру и легао са женом у кревет. Оставили смо га на миру и преноћили без ватре али 
после жалим и данас што му нисам кундаком испребијао ребра, али онда је то тако било, ко би 
још тукао (брата Србина)? Кад нас свако туче и убија па зар и ми један другог да бијемо. Као 

што се види он је имао могућност да се жени и да без бриге спава са женом док се ми боримо, 
гинемо и мрзнемо по децембарској ноћи да чувамо и његову кућу и њега и његову жену од 

усташа и комуниста. У свануће излазимо из куће да успоставимо везу са командом т.ј. да 
пронађемо где су старешине. Дознали смо да су на Јојића главици те смо остали на месту да их 
чекамо јер ће они туда наићи када пођемо у борбу. Мало касније долази Маркица Ћућуз кроз 
село до Драгића, неко му је казао како су се они те ноћи понели према нама и он почима да их 

грди и псује и прети овим речима: "или ћe те се ви да поправите, опаметите и промјените 
мишљење или ћу вас све попалити до темеља". (Они су ово стварно били заслужили) он 
наставља, зар вас није срамота. Отишићани се боре стално и гину бранећи вас и себе а ви нећете 
ни ватре да им наложите да се огреју. 

Тада се појави наша колона од Јојића главице према Врлици те и ми кренусмо. Из Врлике 
се одмах продужује убрзаним кораком на Маовице, док смо ми стигли у Врлику чело колоне већ 
одмакло уз брдо, у Врлици сустижемо проту Стојсављевића он се љути и почима да нас грди! Што 
се још овде вучете и истежете зар не видите да у нашем селу комунисти жаре, пале и опљачкаше 
све до последње кокоши. На ове његове речи потрчасмо сви како је који брже могао 

према Буковици. Са Голо - брда партизани туку на нас чим смо се појавили у Врлици и како смо 

прилазили ближе, ватра је била све јача али по њихову пуцању видели смо да на Голо-брду 
немају јаке снаге већ само неке заштитнице. Излазимо на Буковицу и ту нас охраби једно 
пријатно изненађење. Косовска бригада колоном је секла правац са козјака на Голо - брдо, док 
ми продужујемо цестом кроз (доње) Маовице према Отишићу журим да достигнем чело колоне 
али неможем пошто одмичу брзо (све је у трку) стижемо у доње Маовице на доглед Отишића 
одакле видимо село, наша челна група око десет до петнаест бораца из прве чете одмакли пред 

нама више од пола км. и већ се спуштају низ долину Петровића кућама. Тада стиже командир 
друге чете Душан Стојсављевић, заустави наш батаљон и издаје наређење команде да наш 
батањон треба да напада Свилајом док Косовљани нападају Главицом да обухвате село са две 
стране. Ова група која је одјурила напред није могла да је стигне и они су продужили низ село, 
жеља моја је била да и ја продужим са оном групом јер сам некако предосећао да ће направити 
кркљанац у непријатељској позади, зато сам почео да се објашњавам са Душаном да би било 
корисно и потребно да барем један вод иде низ село, тако када партизани одступе пред 

Косовљанима са Голо - брда и Главице, ова наша група прошла би низ село и пресекла им пут и 
одступницу изнад Рнића кућа и ту би били блокирани и разбијени али Душан није хтео да чује за 

то већ је следио наређење команде и цео наш батаљон кренуо Свилајом да извршимо обухватни 
напад. Крећемо Свилајом и одавде посматрамо како иде борба на Главици, Партизани беже са 
Голо-брда. Косовљани излазе на Голо-брдо и продужују гоњење низ Главицу. Партизани се 
бране са (шпије у кука) и осталих погодних чука док се њихова главнина групише на Рнића - 

косу. Бројно су били јаки, пошто ми са Свилаје могли смо да видимо сваког човека и сваки 
покрет али смо сувише далеко да би могли са њима да ступимо у борбу, поред тога пред нама су 
други на Свилаји за које незнамо колико су јаки. Непријатељ са Главице види да ми пролазимо 
Свилајом 
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мимо њих па често испуцају понеки шаржер на нас, али пошто су били сувише далеко то ми 
нисмо ни обраћали пажњу нити трошили муницију (са којом смо увек оскудевали). 

Напослетку они са Главице одступају на Рнића косу док их Косовљани терају у стопу. 
Наш батаљон стиже несметано Свилајом да под (Гајину - долину) одатле они бране прилаз 
школи, њихова (окупациона) команда данас је била пажљивија после онога прекључерашњег 
изненађења када су их Босанци напали и потукли. Зато су данас поставили јаку и добро 

наоружану јединици на (Гајину- долину и Локвице) да бране тај положај и прилаз школи. Ту нас 
дочекаше и зауставише многобројни митраљези стварамо борбу и заустављамо се изнад 
Стојсављевића куЋа. Продужујемо борбу према школи они су изнанад нас на планини и 
неможемо одавде да их протерамо јер они су на браду а цела планина је у њиховим рукама али 
ми смо дошли близу школе. 

Одатле су издавали наређења једино за пљачкање села јер више нису имали кога да 
ухапсе, сада већ нико од мушкараца није им ишао у руке, тада киша почима да пада све јаче и 
претвори се у прави пљусак. Одавде сада посматрамо борбу на Рнића - коси. (Ово је била једна 
од најуспелијих борби за све време рата у врличкој- крајини). 

БОРБА НА РНИЋА КОСИ 

Партизани се групишу на коси за одбрану док њихове заштитнице са Главице терани 
четницима бјеже на косу. Косовска бригада тера их у стопу и напада фронтално од Јовчића до 
Ковачевића ограда, митраљези шибају са обе стране као бесни. Кољански т.ј. наш други батаљон 

избија преко Подосоја на Дервен и напада са лева. Ми смо далеко на Свилаји. Притиснути 
другим партизанима иснад главе али ипак онима на коси задајемо бригу, јер би у први мрак 
могли преко села да им дођемо за леђа. Међу њима се примећује неко колебање, померају се из 
једног заклона у други. Гледамо једна групица од десетак до петнаест људи, мало припуцаше од 
Рнића кућа и отрчаше у правцу Росића ограда где се кроз шуму и зидове изгубише у позадину 
партизанима, мислили смо да су то партизани који су пљачкали по селу па сада бјеже док је 

време те на њих смо заборавили, пратећи борбу и догађаје на коси где је кркљала ватра као у 

паклу четници се примичу сасвим близу а партизани се још бране и пробају што јаче да их 
зауставе. Питамо се дали ће одступипти или ће у против - напад? Пошто су дочекали четнике на 
близину и када је та борба била на смом врхунцу, партизани почеше да се померају, једна 
половина одступа према Росића оградама (где се мало пре изгубила она групица) док друга 
половина још брани косу. Одступају, ми се веселимо! У том моменту догоди се једно изненађење 
које нам не бјеше јасно. 

Њихова прва група одступи до Росића ограде и ту се отвори брза и кратка борба они се 
заустављају и трчећи на све стране враћају се назад према коси. И ако нисмо физички 

учествовали у овој борби али у нама поче да расте неки сумњиви страх, помисли само да је то 
неки партизански командант стигао и зауставио своју бригаду и на силу је сада тера назад да 
врши против - напад на Косовљане, ако би то било ми смо се бојали пошто косовљани не познају 
овај теран, могу их разбити и натерати на одступање; али у том исто тренутку и друга њухова 
група са косе притиснута силном ватром, напушта косу и одступа за првом групом, мислећи 
ваљда да им је прва група већ осигурала одступницу. Сада једни бјеже назад а други напред, 

сретоше се око цесте испод (Росића бунарића) бјеже, трче незнају куда, окрећу се једни тамо 

други овамо (права луда кућа). Видимо да им је нешто тешко али не разумемо зашто не одустају 
кад су већ изгубили положај. Видимо да су их четници надвладали ватром али зашто бјеже и 
опет се враћају и опет поново бежање на све стране. Нарочито оно у Росића оградама није нам 
било јасно шта одиграва. На послетку јуре сви скупа назад на косу, која је једини положај 
погодан за одбрану и стижу на чистину од (дрвењачица) испред косе. Косовљани у срељачком 
строју већ истрчали на врх косе и отварају страшну брзу паљбу у чисту мету, јер партизани јуре 

назад према њима. Зауставише их на сред чистине и поново натераше на одступање, преко 
Росића ограда јер Кољанци већ бију од Дервена у леви бок. У Росића оградама опет нека нејасна 
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борба и брзи покрети и мењање правца, на послетку партизани у нереду бјеже преко Росића 

ограда преко гаја низ дубраве. Киша је пљуштала као из кабла и затворила нам видике на онај 
окршај. 

Ми смо дошли на триста метара до школе и неможемо даље, митраљези од Локвица туку 
нас са висине и засипају сваки наш покрет. Пљусак је био толико јак да се није могло видети 
како је завршена борба на Рнића коси. После један сат киша је мало попустила, али није још 

престала, један оседлан коњ неког партизанског команданта побегао испред школе и налази се 
између нас и њих у средини те несме нико до њега. Бранко Јовичић под кишом кршума отрча до 
коња, ухвати га баци се у седло и галоп преко чиста поља отрча према бунару и Рнића кућама. 
Од школе и Локвици парт. митраљези сипају ватру око њега и стално га прате, меци ударају, 
прека вода и блато апи никако да га погоде. Још и Косовски четници са косе почеше да бију на 
њега јер незнају ко је, они су мислили да је партизански курир. Тако цео км. претрча под кишом 
митраљезких рафала и нико га не погоди. Борба на коси завршена, партизани побегли кроз 

кишу, после кише Косовска бригада иде у Кољане. (Тамо су вероватно упићени ради хране, 
пошто је Отишић тих дана био страшно опљачкан и није било могуће да се још више терети). 

Испод Свилаје држимо положај али борба се смањила, они су узмакли високо на планину 
а ми имамо село у рукама и сада немамо зашто да трошимо муницију која нам је потребнија од 
леба. Код Рнића кућа виде се стално неки ужурбани покрети за Свилаје парт. тешки бацач туче 
али неможе да добаци до Рнића кућа већ туку око горњег бунара и Деспинића кућа где није било 
никакве војске већ само туку село. У мени је расла нека жеља да се што пре пребацим до Рнића 
да дознам све детаље борбе која се малопре одиграла. Немам стрпљења да чекам ноћ, већ 
рескирам и трком преко поља, меци су ме стално пратили из даљине и тако цео километар 

претрчах (без губитка) стижем Рнића кућама кад тамо имам шта видети четници и цивили 
растрчали се по оградама, скупљају и вуку пушке, митраљезе, муницију, ранчеве, спрему, 
резервне цеви и постоља. Заробљени партизани, партизанке, права капитулација, чудим се 
откуд им све ово и они ми тада објашњавају. Она наша челна група која је од Маовице потрчала 
низ село пре него је Душан зауставио, дотрчали су да Рнића кућа баш када су Косовљани са 
Главице нападали на Рнића косу. (Они су били она групица коју смо видели да је отрчала у 
Росића ограде) и ту направе заседу иза леђа. 

Кад је партизанска бригада са косе натерана на одступање ова наша група дочекала их је 
на цев и ту распали по њима и направи права чудовишта. Натерали их назад где су већ били 

изгубили положај и зато су трчали у кругу преко ограде тражећи излаз. Тако тучени (као волови 
у купусу) падали су као снопља, бацивши све митраљезе и муницију и велики број пушака. У 
оградама леш до леша као исечена шума, народ је одлазио да види ово чудовиште. Ово 
изнензада силно оружје нарочито митраљези дало нам је моралне снаге и утјехе, после оне 
прекључерашње катастрофе. Њихови бацачи стално туку са Свилаје али никако да добаце до 
нас, у први мрак наш батаљон је прошао, испод Свилаје на другу страну ка Рнића кућама. Преко 

ноћи борбе није било а у јутру они настављају да бацачима бомбардују село док смо ми још по 
оградама тражили дали је остало оружје или муниција. 

СЛАБА КОМАНДАНТСКА ВЕЗА 

Идућег дана 25. децембра око десет сати командант Јанков нареди покрет, наше зборно 

место код горњег бунара. Јанков се љути на командире и каже шта чекате! Косовљани и 
Кољанци су већ на Катуништу. (Немамо ни појам где сада требамо да идемо нити знамо да неке 
друга јединица иде у истом правцу). Крећемо колоном низ село преко Рудног поља према 
Маљкову. Долазимо на саму греду изнад села и бацамо бомбу да би изазвали ако неко има у селу 
или у близини. Лево од нас изнад Рибарића око драге (раба) показа се нека војска која се 
пребацивала око камења, ми смо мислили сигурмо су партизани, јер четнике од те стране 

неможемо очекивати када их тамо нема нити нам је ко саопштио да још нека јединица иде у том 
правцу осим нас. Стварамо ватру и распалисмо по њима а били смо тако загрејани за ова четири  
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дана да нас је било тешко зауставити те шибамо као бесни и трчимо на јуриш да их терамо преко 

Цетине. Они отворише ватру на нас апи су брзо приметили да смо ми четници, тражили су везу 
од нас али ветар је дувао у супротном правцу и њихову везу усред велике пуцњаве нисмо могли 
разумети, они на послетку почеше да се повлаче према Устића драги и Отишићу, cpeћa је била да 

су имали дубоку драгу која је правила мртви угао и спасила им многе животе. Тек тада кад 
видесмо да се повлаче ка нашем селу видимио да нису партизани. Повикасмо прекини паљбу оно 
су четници. Неколико бораца из Рамљанске чете трчали су према нама. Миле Матијевић са очима 
пуним суза са прекором пита зашто их тучем. Поред њега један младић из Рамљана био је мртав 
од наше ватре. Трагедија!. 

Због неспоразума и слабе команде, наш ком. Јанков правио се сувише паметан те није 
хтео казати подчињенима да још нека јединица иде у том правцу, а њихов ком. Радић правио се 
сувише луд или велики инаџија, па је водио јединицу кроз непознат терен без везе са осталим 
јединицама. Свака грешка се плaћa па и због ове грашке нечија мајка закукала. Ту у близини 

Маљкова спушта се ноћ. Косовљани овако љути због овог неспоразума, напуштају и враћају се у 
истом правцу одатле су дошли. Милан Матијевић и још један (не сећам се имена) остају код 

погинулог четника да га носе. Наши борци исто тако љути због неспоразума враћају се назад без 
команде. Командир чете Раде Рнић и ја остајемо са овом двојцом да носимо мртваца. Зовем 
једног познатог човека из Маљкова (који је раније био поштар за Отишићу) те он нам донесе уже 
и два сенска коца ту направисмо носила и носимо. Помрчина, пута нема сами крш, грмље и 

камење тешко се крећемо а још спорије одмичемо, после два сата ношења и посртања стижемо 
до Петровића колиба, ту се сетих да један човек има кола и коње, свратисмо код њега и дижемо 
га из кревета казујући му наш случај, он каже да је кола размонтирао и посакривао по шуми да 
их партизани не пронађу и отерају. Поред свега тога нисмо могли да га оставимо већ му 
помогосмо да пронађе делове и да саставимо кола, морали смо разбити врата нечије колибе где 
су били сакрицени неки делови. Око поноћи саставимо кола ставимо мртвог четника и 
продужисмо у село. Из Отишића су продужили колима у Врлику а нас двојца остајемо са четом. 

Дведесет шести децембар борбе није било на ниједној страни, партизани се повукли, ми смо 
мислили да је овим завршена њихова "офанзива" пошто су имапи велике губитке, али они су 
узели два дана за одмор и поново груписање и прелаз са друге стране Свилаје (да би нас други 
дан поново напали изненада). Тога дана после подне ком. батаљона С. Париповић са батаљоном 

креће низ доње село на Рудо - поље одавде је било неколико партизана па су и остали стално 
наваљивали у лево, што значи вршили издају свога села, јер док је село било компактно 
национално дотле је њих неколико шпијунирали за комунисте, (о томе ћe мо касније рећи). Овде 

је прављен партизански план за напад на четнике. Париповић им очита лекцију а нарочито због 
Васе Загорца кога су партизани заробили и овде га скинули гола, свезали га жицом и тако га 
отерали у Бителић на (страши суд). 

Двадесет седми децембар време лепо сунчано али хладно, после подне прва чета 
сакупила се код бунара, овде смо изнели заробљена оружје, митраљезе чистимо и пробамо, 
нарочито тешка "бреда и Фиат" учили се руковати са њима јер их дотле нисмо имали, због тога 
из сваког митраљеза испуцали по неколико рафала окренути у Свилајски крш, пошто тада у 
зимно доба нико није долазио, те смо били сигурни да неби неко настрадао. Сунце спустило 
зраке ниско изнад Свилаје па се испод сенке неможе ништа приметити, партизани су ово 

користили као и маглу прошлих дана и неприметно се спуштали низ крш доле у село. Народ у 
селу био је тужан разочаран и уплашен, седам људи отерали и стрељали, нико није знао ко ће 

бити следећи. Опљачкали су сву стоку и све што се могло носити, то је било и сувише страшно за 
народ овога сиромашног крша. 

Око два сата после подне, наши митраљези које смо пробали случајно су потрефили да 
бију по партизанима који су попут гладних хијена привлачили се доле селу. Они су помислили да 
смо их већ приметили и да отварамо борбу, зато су они још издалека открили сами себе, бацају 
црвене ракете и отварају ватру, врше напад фронтално целом дужином Свилаја од Маовица до 
Маљкова преко 15 км. ширине фронта. Напад сасвим изнензада, ми прихватамо борбу, они су се 

72 



пре времена открили те народ има времена да избегне са оно нешто стоке што је преостало и 

сада се повлаче и бјеже према Подосоју док ми задржавамо нападача 20. партизанску дивизију 
против двесто четника у Отишићу, а то је у стиху изгледало овако: 

 Заратиле двије веле силе 
Двије војске борбене и чиле 
Све приморје Сплита - Шибеника 

и Отишић са двесто четника. 

 

Наша прва чета отворила је борбу од бунара где смо се и нашли. Друга чета притиснута 

ватром изнад главе, повлачи се испод стране и трчи на Главицу да нам осигура залеђе и леви 
бок јер већ видимо да заобилазе преко Маовица; трећа чета која је била најдаље изложена у 
доњем селу, под борбом се повлачи према првој чети, одавде настављамо борбу и тучемо 
партизане који се спуштају изнад школе низ "раскрнице" у правцу цркве и даље продужују преко 
дубрава до изнад Кољана да нас заобиђу. Са овог положаја можемо бранити прелаз преко поља 
али они преко доњег села прелазе на дубраву те им са овога положаја неможемо ништа. Команда 

пада да прва и З. чета заузима положај на Рнића коси, где смо левим крилом наслоњени на 
Дервен (други батаљон) док Ђе наша друга чета да брани Главицу.  

Њихове дуге колоне секу од цркве преко дубрава и гаја изнад Кољана и тада се окрећу 

лево у стрељачки фронт према нама, њихов стрељачки фронт био је широк са Свилаје до изнад 
Денића кућа у Кољанима, ту је морало бити више хиљада партизана, само у овој колони. Још су 
далеко и чекамо да приђу ближе да не трошимо муницију џабе. Сунце залази време чисто и лепо, 
рачунали смо да ћемо их добро искасапити јер смо се добро расподелили и заузели тврд положај 
оба наша батаљона. Они прилазе и туку фронтално још из далека не штедећи муницију очевидно 
хтели су да својим великим бројем и јаком ватром нас заплаше. Наши их дочекаше и отворисмо 
ватру као под команду они се ускомешаше, ватају закпоне и зидове око (дрвењачице) и Рнића 

ограда. Борба већ грми као бесна целом дужином фронта и тек што смо се загрејали за борбу и 
када смо мислили да нас не могу разбити, преноси се веза са Главице да су други партизани 
преко Маовица (усташко село) посели Голо брдо најглавнију чуку смо неколико км. у нашој 
позадини а то нам је једини излаз, треба им само једна мала група да се спусти у Подосоје и ми 

смо у обручу. Томић наређује повлачење преко Ковачевића ограде и даље преко Подосоја, пре 
него нам пресеку пут. Он је остао последњи са нас десетак да на коси држимо одступницу док се 
остали повуку у Ковачевића ограде, напослетку одступимо и ми, партизани нас прате у стопу, 

заустављамо се на "градини" изнад Грабића кућа и ту да задржавамо одступницу, заустављамо 
оне који надиру преко ограда, да би сељаци са стоком избегли што даље, пошто се још све 
налазило у пољу испод нас па је била опасност да их овде пресеку и заробе стоку. 

Народ и стока из три села сад све бјежи према Врлици и Козјаку. Други батаљон повлачи 
се са Дервена кога су сада тукли бацачима преко Цетине, они се повлаче на положај (стржина) 
између Подосоја и Гарјака. Са Голо-брада и Маовичке греде њихови митраљези почеше да нас 
засипају у леђа Томић, Крљо са митраљезом. Мирко и ја остајемо последњи на (Градини) 
штитећи одступницу, одједном Томић рече, најбоље је да се ми повлачимо док је на време јер 

одавде морамо одступати преко чиста поља под унакрсном ватром. Тако одавде продужисмо 
трком пре него они изађу на градину. Напред пред нама сви путеви и њиве били су притиснути 
од народа и стоке. Овце и говеда заглавила се и неће напред, зима је и стока хоће кући на силу, 

гладна стока, а хладна зима па се отимају и бјеже назад, народ се мучи и заборавља на смртну 
опасност која није далеко. Претрчасмо неку њиву и спуштамо се на пут који се спушта у малу 
japyгy испод Грабића језера, а митраљези нас засипају са шпије па све да Голо-брда. Прескачући 
на пут налазимо мртва човека, пре него смо ту стигли погинуо је Ђурица Стојановић "мика" он 

није био борац већ као цивил није смео чекати код куће већ је одступао и погинуо од митраљеза 
са Мачкове греде, код њега је стајао његов зет Ђелкан и плакао. Спуштамо се у поље и ту већ 
пада ноћ. Заустављамо се да заузмемо положај на Стојића - главици, ту добисмо вест да се нико 
не приближује Врлици јер су ту Стигли Немци и усташе, убрзо смо се уверили да је тачно јер око  
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Врлике почеше севати ракете. Немци бацише неколико топовских граната на Маовице да бране 
Маовичке усташе који нису хтели сами да се бране. 

У Кољанима су гореле две куће, једно је школа а друга кућа Ђуре Тутуша "циге". Ту на 
Стојића главици остајемо до касно у ноћ, у неко доба почешемо да тражимо и успостаљамо везу 
и тек тада видимо да међу нама нема ниједног командира или ком. батаљона, док је ту било 
преко сто бораца из прве и треће чете, незнамо шта да радимо овде остати несмијемо јер наши 

могу у току ноћи да се повуку према Козјаку или Косову а и партизани могу да поседну Козјак. 
Морамо некако према Цјевљанима. Али како? Преко Врлике неможемо, преко Кукра неможемо 
јер не познајемо пут, а поље пуно воде и блата. Напослетку решавамо да се повучемо испод 
Виналића према Косорима, овде нам је опасност од усташа који су се утврдили на Виналичко - 
Гарјачкој главици али они су у бункерима и не иду далеко па рачунамо да се неопажени 
провлачимо. Када смо прелазили главну цесту код (шушњара) ту нас пристиже један део бораца 
другог батаљона и продужујемо даље скупа. Стижемо близу Виналића и ту се заустављамо, око 

Врлике немци су пуцали на велико и то је реметило ноћну тишину, ноћ је мрачна па рачунамо да 
се провучемо неопажени да нас усташе не нападну. Преносимо везу (пет метара одстојања докле 

пођемо испод села). И ако смо ишли пажљиво они нас осетише и вичу ко је доле! Нисмо 
одговарали већ смо продужили они су припуцали и метци су ишли високо док смо ми били ниско 
и заклоњени неким зидом и тако пређосмо без тешкоћа. 

Стижемо у Косоре, прве четничке куће Арнаути питамо дали знаду где су наши, овде 
рекоше да их има доста код Мишинових кућа. Продужујемо тамо код Мишина ту изгледа као неки 
вашар народ и стока закрчили куће, авлије, приторке и свуда око кућа, све то лежи под ведрим 
небом на хладној децембарској ноћи. Почима да дува бура и пада мећава, народ ложи ватре и 

набија се у куће и остале рупе где ко може, али бораца смо ту нашли врло мало. Овде рекоше да 
четници мора да се групишу негде у Цјевљанима, у зору стижемо код једне куће поред пута и ту 
видимо вашар, народ и стока, ту налазимо други део нашег батаљона са командним особљем. 

Свањива 28. децембар и у свануће наређење за покрет, крећемо преко Цјевљана на 
Козјак, негде код Зукановића или Мачевића кућа неко нас почастио ракијом, касније ми је Лаза 
Мачевић рекао да је то била његова ракија (хвала му). Онако како смо пролазили у строју сваки 

је добио по чашицу ракије која је бар мало помогла да издржимо лед. Излазимо на Козијак и 
продужујемо на Црне - пећи, време сташно, хладно и облачно са Динаре је дувала јака бура из 
које је пробијала мећава, на Црним - пећима проведосмо цео дан, на Куници нико није ишао јер 

се није могло од јаке буре. Са Козјака видимо Немци и усташе одступају из Врлике у Киево. Ту 
на Козјаку нас затече ноћ, лед и глад недају даље да се ту остане на планини, спуштамо се на 
Билића главице између Цјевљана и Киева, преко ноћи одборници су припремили неколико оваца 
од оних које су избегле са нама, те смо после два дана борбе, леда и глади мало се подкрепили. 

29. децембра бура и лед још јачи, наш батаљон поново излази на Козијак изнад Цјевљанских 
колиба ту се сретосмо са партизанима и водимо борбу цео дан на истом месту, ми нисмо имали 
губитка а они како су прошли није нам познато, само нико није напредовао јер је покрет ометала 
јака бура. У току дана вођена је борба у Цјевљанима око Јојића и Леласова 

главице али због јаке буре и борбе, ми на Козијаку нисмо могли чути ни пратити борбу. Када је 
пала ноћ прекинула се борба и партизани су се повукли према Маовицама. а ми се спустили где 
и прошлу ноћ. Ту сретох неколико наших бораца обучени у енглеске унифирме, чудимо се откуд 

им ово, те нам причају. Јутрос нису хтели ићи са нама на Козјак, већ су на своју руку отишли 
кроз Цјевљане у ком правцу је ишла и Шаторска бригада и када су се срели са партизанима, 
четници су извршили против - напад, тада су партизани почели да одступају, наши су јурили за 
њима у стопу, хватали их у трку и скидали им енглеске униформе, које су тада на велико 

добијали од Енглеза. Тако су се наши изненада обукли; било ми је жао што и ја нисам био са 
њима где се ловила енглеска униформа. У тој борби погинуо је један истакнити борац Шаторске 
бригаде Никица Ћућуз, то нам је била неповољна вест тог дана. 

30. децембар наш батаљон опет излази на Козијак, ветар је мало попустио те изађосмо на 
Црне-пећи, а одавде на Вујовића косу, на Куници није било никога. Са Зоља Партизани почеше 
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да туку на нас али по њиховој ватри видимо да нису јаки, после извесног времена и 

припуцавања докле смо испитали њихову снагу, пада команда. Напад на Зољ! Потрчасмо низ 
планину колико да пре претичимо дубоку долину која се налази међу нама, толико и да се 
загрејемо од великог леда који нас стално прати и који нам је досадио. Непријатељ је некако 

збуњено пуцао на нас али ватра није била прецизна, вероватно је лед и њима онемогућио 
одбрану. Подилазимо оштре чуке Зоља, они већ напуштају чуку и бјеже у горње Маовице, ми 
излазимо на Зољ и одмах продужујемо гоњење у стопу да немогу концентрисати другу одбрану, у 
том трчању и пуцњави упадамо у село међу куће, одакле партизани изненађени отварају борбу. 
Овога пута преварили смо их, они су на Зољу имали смо стражу а јединица је логоровала доле у 
кућама, па како смо изненада натерали стражу на одступање тако је сада цела јединица 
одступала у нереду после кратке борбе и ако су бу ли бројно јачи од нас, тако их отерасимо из 

села на Голо-брдо нека се ту још мало расхладе, ту негде код Миљковића кућа наши заробише у 
трчању партизана (Опет се неко од наших обуче у енглеску униформу). Трчећи тако кроз село 
наиђох испред куће и ту сретох позната човека (Миљковић хрват) који ме позва пред кућу и даде 
ни добру четвртину леба, ово ми је прво парче после три дана борбе и леда. Одавде продужујемо 
напред, борба се води све јача, како смо их изненадили они се повлаче и групишу око Голо-брда 

за одбрану, ми стижемо на Китњачу и надиремо према Буковици, после тешке борбе на Буковици 

натерасмо их на одступање према Голо-брду они су тада имали јак положај за одбрану, нападамо 
на све начине и до ноћи нисмо могли да их одатле протерамо, у тој борби био је рањен помоћник 
ком. батаљоња Томић. Ноћ је прекинула борбу, али ми смо остали на положају до дубоку у ноћ, 
време је било страшно хладно, знали смо да ни они немогу ноћити на Голо-брду, тада добисмо 
наређеље да се спуштам о у пусту Врлику да преноћимо па да у свануће наставимо борбу. У 
Врлици смо преноћили први и други батаљон, наша чета распоређена код цркве Св. Николе, 
добило смо нешто брашна и кували пуру тако смо били спремни за идући дан. 

31. децембар рано у свануће смо спремни за покрет, наш први батаљон изашли смо на 
Буковицу пре него би је партизани могли заузети, са Голо - брда још не пуца те нас десетак 

трчимо да би га заузели пре него партизани стигну, или ако већ на њему да их изненадимо и 
натерамо на повлачење, у том трчању испадамо на Голо - брдо и видимо неколико њихових 
групица од Главице око (шпиље) иду према нама, пошли су да поседну Голо - брдо. Отварамо 
ватру и трчимо њима у сусрет да их терамо тако изненађење, пре него би се могли утврдити за 

јачу борбу, јер у оваквим борбама брзина је играла главну улогу. Они су неко време тукли 
митраљезима на нас али када смо се приближили, они су бјажали низ Главицу праћени нашом 
ватром, са Главице даље преко Рнића ограде. Претрчали смо главицу до крајње чуке одакле се 

види наше село, једна жена негде од Суботића кућа звала је на сав глас: (О Милане одоше козе 
у Росића купус)! Пошто у то доба год. није било купуса, ми смо знали шта то значи, жена из села 
извештавају нас куда партизани крећу, гледамо у том правцу изнад Росића куће неколико 
њихових колона у групи бјежали су и одступали преко гаја према доњим Кољанима и Драговићу, 
преко Цетине. Једна њихова колона од школе жури према цркви и даље низ село пут Маљкова, 
док свуда по селу и преко поља видимо њихове групице и тројке који се ужурбано крећу а неки 
трче да би одмакли што даље пре него ми стигнемо. 

Врхом Свилаје изнад Маовице пуцају пушке и виде се ватре, то су Косовски четници који 
иду тим правцем и ватром означавају правац докле су дошли, јер смо били далеко да би могли 

имати неку другу везу. Наша претходница челна група које смо преко Голо-брда отрчали напред 
нисмо чекали на главнину, већ смо продужили нас десетак из прве чете правац село до првих 

кућа да видимо и чујемо како су прошли. Рнићи и Јовчићи свратише својим кућама и ту 
задржаше, продужујем сам да стигнем до моје куће, замном назорице трче још два - три младића 
који још нису били искусни у борбама али су били спремни и одлучни. Неколико партизана преко 
поља трчи према цркви у трчању пуцамо на њих и јуримо напред. Код горњег бунара угледах 

једног партизана око 400 метара далеко испред мене трчао је поред зидова. Тучем ватром као и 
ова тројица замном али друшкан има високе зидове и изгуби се тачно изнад моје куће, употребио 
сам сву снагу да га стигнем, народ истрчао из кућа и кажу да је побегао Деспинића 
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кућама, трчим и даље и пуцам кад га приметим, он није могао даље од страха и ватре утрчао је у 

кућу Марка (барабице) Деспинића да се ту сакрије. Комшије истрчале из кућа и кажу где се 
сакрио и почеше да моле: (Немојте га овде убити водите га даље јер ће нас после њега 
партизани попалити). Тада ми нешто дође у главу, онај партизан може бити кажњен и осуђен да 

сачека четнике и да убије бар једног и тада ако побегне, они му опраштају казну. (Таквих 
случајева је било код њих). Дотрчам пред кућу и зовем; друшкане излази! Тада стигоше и остала 
тројца младића, њима кажем да узму заклоне и држе врата на нишану ако би он покушао да баца 
бомбу, поново га зовем, излази да не бацамо бомбу у кућу. Он пита, са оружјем или без оружја? 
Баци пушку нећети више требати и излази напоље, он излази са рукама у вис, претресем га и 
питам одакле је, он каже оток Шолте, на њему италијански шињел и партизанска капа. Скидам 
му ранац, на велико изненађење у њему нова енглеска блуза и цокуле. Он је био крупна људина 

близу тридесетих, па му то енглеска било све мало а мени таман мера бр. осам, још је имао 
неколико енглеских бомби. Ово је за мене био велики дар, јер за наше борце тих дана била је 
највећа награда ако зароби неко парче енглеске униформе, те се тада носило као неко 
одликовање, јер сваки четник који је тада имао нешто од енглеске униформе, знало се да је то 
заробио у борби и ти су се некако сматрали као најбољи борци. 

Узимам блузу, цокуле и једну бомбу, док пушку, ранац, муницију и шињел узимају они 
младићи који су били самном. Спроводим друшкана назад у чету, по њему се види кокошије 
перје, касније смо дознали, он је код Јовића куће ухватио кокош очистио и ставио да му се кува 

(јуха) у то време смо избили на Главицу, он није очекивао да ће мо ми тако брзо стићи, а мислио 
је да ће се партизани бранити те је причекао да му се бар мало прокува и да је поједе пре него 
стигнемо, али како смо ми невероватно брзо стигли, он је зграбио онако полу - живо месо и јео 
трчећи и од тога заболео га стомак и није могао даље да бјежи и тако због једне кокошке yпao 
нам у руке (и изгубио главу). 

Код бунара стижу прва и трећа чета док је друга отишла својим правцем испод Свилаје. 
Друшкана предајем ком. прве чете Ради Рнићу на салушање партизани се повлаче и бјеже, чисте 
са наше територије у сињску крајину. Са овим је завршена та крвава десетодневна борба за 
Врличку- крајину, ово је био последњи дан децембра. Сутра освиће Нова Година а са њом и 
нова страдања тога крвавог рата. 

Резултали ових борби били су како следи; Партизани су први дан како је напред речено 
успели похвагати много људи по селу највише цивила а неколико и бораца и када су Босанци 

напали на школу партизани су морали да бјеже, те заробљени људи су користили ови гужву и 
разбежали се на све стране, нарочито када је пала ноћ, нису знали пут те су људи у помрчини 
бјежали кроз шуму. Док су парт. стигли у Мањково већина је већ била избегла али опет нису 
могли сви побећи. Међу партизанима је било талијана, један Талијан одређен да чува 
заробљеног четника Милана Новака, он му каже, ја сам одређен да те убијем али нећу, већ ако 
оћеш да бијежиш код четника и да мене поведеш с тим да ми гарантујеш да ме четници неће 

убити. Милан је пристао и побегао са талијаном и дошао к нама у току ноћи код Рнића кућа, овај 
Милан касније је погинуо у борбама 1944. године. 

Коначно партизани су успели да отерају седам људи у Бителић где су мучени и убијени 
на најсвирепији начин. Meђy овом седморицом убили су старца од преко 70 година Дамјана 
Петровића чије син па чак и унук били четници, њима није сметало што су њихове године 

старости премашиле смртну казну а та казна је била само то што је рођен у Отишићу. Убили су 
старца и добра човека Крстана Новака кога су нашли у његовој кући и отерали, он је отац 
Милана који је побегао са талијаном. Ухватили су у кући отерали и убили мирног младића Мирка 
Стојсављевића који никад пушку није узео у руке па зато није хтео ни бјежати али они су га 

убили без икаква разлога. Под оружјем су заробили Петра Крунића. Глишу Гајића и  Милу 
Борковића. Ови мирни и добри људи нису се нигде ни истицали у борбама и тек што су пре 
кратког времена били наоружани те се нису ни плашили изаћи пред суд али у овом случају није 
било суда. Седма жртва био је Васо Загорац један од најхрабријих бораца Отишићког батаљона. 
(који је на Вршини под Динаром ускочио у партизански батаљон "Стојана Матиаћа" и отео 
митраљез од партизана, 



где је био похваљен на лицу места од ком. дивизије војводе Ђујића). њега су заробили први дан 

кад смо били блокирани те му изненада дошли с леђа а он се није повлачио први него увек 
последњи да штити друге. 

Тада нам је било јасно свима и свакоме да сваки човек из Отишћа кога ухвате без обзира 
дали је био под оружјем или не, они су убијали без суда и истраге; друго, из Отишића су тога 
дана опљачкали око сто волова и крава и три хиљаде и пет стотина оваца и коза т.ј. све што им 

је дошло до руке. Жито нису могли тога дана носити јер на брзину нису имали превозног 
средства те нису имали где да га склоне али поред тога за свих десет дана пљачкали су храну и 
одећу све што су хтели јер је то нарочито било дозвољено и то само у Отишићу. Поред све 
пљачке терорисали су и утерали страх у народ. Ово је био велики губитак за народ који живе у 
овом сиромашном кршу, али истовтремено то је очеличило борце и народ за нове борбе које се 
настављају. 

Нападачи комунисти су за ових десет дана изгубили око триста партизана и толико 
пушака, њихови лешеви били су посејани на све стране (они су били потпуно разбијени). Поред 

тога они су изгубили т.ј. ми смо им заробили 17 митраљеза од којих неколико тешких (бреда и 

фиата) а остало пушкомитраљези, они су овога пута кренули у акцију са сигурном рачуницом да 
ће пречистити Врличку крајину од четника те да ће они ту остати једини господари до краја рата. 
Напротив они су толико били разбијени да се нису више усудили прићи нашој територији све до 
краја априла месеца када је гора зазеленела. Поред тога што смо им преотели оружје они су тада 
изазвали страшно огорчење народа, те се после ових борби све од дјетета до старца сврстало у 
четничке редове и постали огорчени и прекаљени борци против поробљивачког комунизма. 
Партизани у овим борбама као и за цело време рата (мислим на њихову 9. и 20. дивизију) били 

су предвођени од школованих људи, први су били шпански добровољци изграђени 
револуционари - терористи, а други у највећем делу Сплићани универзитетски и акадамски 
образовани људи. "мајстори са мора''! Поред шачице наших домаћих издајника који су 
шпијунирали и били им водичи у њиховим злочинима; Као такви њима није било тешко правити 
планове и измишљати замке у које морамо пре или после нелетети и тако су они сигурнио 
мислили да ће лако завршити рачун са нама, (тим дивљим загорским "влајама- власима)" јер за 

њих ми нисмо ни Срби ни Православци ни четници него "проклети влаје" које треба уништити и 
очистити са (рвацке земље). 

Да би прецизније извели овај свој замишљени план искористили су неколико наших 

сељака који су били партизани те су их ноћу доводили у своје куће изван села у "пољице и Рудо 
- поља" где су им шпијуни казивали, наше бројно стање, колико имамо оружја, имена старешина 
и митраљезаца, имена цивила које би требало ликвидирати и положаје где и како је која чета 
стационирана, куда крећу, како држе страже патроле и остало што су хтели знати. Тако су они 
знали у детаље где ће се ко од нас налазити када нас нападну са шест хиљада партизана а то је 
прављене тако опрезно да неби неко од њихових бораца погинуо јер су били сигурни да то могу 
извести без губитака. 

Ми нисмо имали официра ни школованих људи а можда је и боље, јер да су у овим 

борбама командовали официри они би водили рачуна на официрски начин, где неможе један 
против десет и ми би ту можда пали у очајање и били разбијени и уништени. Напротив наши 
командири били су полуписмени или неписмени људи, најхрабрији и нај издржљивији у чети, 

саветујући се са осталима ту је командовала здрава разум, чврста воља, одлучан став и брзи 
покрети.  

Није се питала колики је број непријатеља, него где се налази непријатељ? Било нам је 
јасно да се мора гинути, а када то морамо, тада смо решили да нашу кажу продамо што скупље 
или да унапред осветимо своје главе нисмо били фанатици да мислимо да неможемо погинути и 
баш зато што смо очекивали смрт, трудили смо се да она буде што скупље плаћена. После свих 

децембарских борби било нам је лакше јер смо ту успели да скинемо толико непријатељских 
глава колико је нас свих у селу било под оружјем, те и у будуће неће нам скидати главе џабе; Да 
неби одуговлачио са овим, можда ћу о томе још писати на послетку ове књиге, на посебном 
месту мало опширније, а сада да завршимо са овим напред реченим збивањима. Наша  



обавештајна служба открила је да је шест људи из села учествовало са комунистима за 

прављење њихова плана за напред, ти људи су похапшени и спроведени у штаб корпуса у 
Косово под истрагу и ислеђење. После месец дана истраге, четворица су заслужили смртну казну 
а двојица су пуштени кући под условном казном. Можда ће неко од мојих сабораца упитати се, 

зашто ово пишем када ни комунисти не пишу ни једне речи о онима које су они убили и још и 
данас убијају. Баш због тога што су они "победници" и властодршци па су им пуна уста прича, 
како је поп Ђујић ништа није радио већ, клао, убијао и палио, па је потребно да се каже истина 
да је код нас постојао Војно - четнички - ратни суд као и код свих војска на свету и судска казна 
извршена је по војничким прописима са којима баш Војвода Ђујић није имао ничега заједничког 
осим положене заклетве на верност. Док су комунисти наше људе на Бителићу полу - живе 
затрпали камељем и оставили главе откривене да се тако данима муче и умиру а којиима су 
вероватно гавранови још живима појели очи и лице. 

Без сваке сумње можемо рећи ова борба дала је највећи успех четницима Врличке крајине у току 
целог рата. Ми смо нaшy ратну победу већ тада унапред извојевали. 

Ово поглавље завршићу са неколико стихова: 

 Имал Бога и Божије правде 
Нека кажу Росића ограде. 

Где су многи главе изгубили. 
И грехове на месту платили. 
Као гора посечени леже, 
Докле живи низ дубраве бјеже. 
Међу њима партизанка плава, 
Крвава јој и леђа и глава. 
Једна нога запела далеко, 

Друшкан пао међу ноге преко. _ 
Једна рука на пупак јој пала, 
Тако сврши та плавуша мала. 
Мртвог друга држи њена нога, 

Дал је тако у животу мога? 
Дал су били знани ил незнани? 
Сад су мртви пa му се не брани. 

Нема више да се маже, лицка, 
За то може да криви два Вицка. 
Лагали је, причали пароле, 
Сад је мртва и ноге јој голе. 
Њихова ће мајка да зажали, 
А ми нисмо у госте их звали. 

Анђео је са небеса река, 
Ко зло чини тај га и дочека. 
Ко год другом јаму је копао, 
Тај је главом у ту јаму пао. 
Њихово је завршена дело, 
Керови им сад дају опело ... 
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ЗАТИШЈЕ ПОСЛЕ БУРЕ 

После ових много - крвавих борби, партизани су отерани, настало је затишје народ је 
мало одахнуо, зима је била прилично блага. И ако је село било страшно опљачкано (стока 
нарочито) а тај народ није ништа друго ни имао да му се пљачка. Тамо није било банке ни новца 
већ једина храна која се у тим ратним данима није могла купити ни за злато јер нико није имао 

да прода, па када ти храну опљачкају има да гладујеш целу годину до новог жита. Седам људи 
су нам убили али наши борци и село са њима осећали су неки понос и победу над 
непријатељима, и самопоуздање у своју снагу, јер све дотле био је по неки који још није био 
загазио у токове борбе па их је било неодлучних, незнајући шта да раде, али после оних борби 
свакоме је било јасно да онај који партизанима падне у руке бити ће убијен без обзира дали је 
био под оружјем или не. 

Ми борци били смо као никад пре поносни и убеђени у нашу снагу да ћемо издржати до 
краја. Свесни да се мора гинути, били смо убеђени да можемо да се носимо са партизанском 

дивизијом на нашем терену за кога нам није било жао погинути. Највише нас је куражило то што 

ће наша свака жртва бити дупло освећена, јер за оних десет дана непријатељ је оставио више 
мртвих глава него што је нас било у борби под оружјем. По дану се свуда орила пјесма, ноћу смо 
држали положаје свака чета у свом реону. Одкако је почео рат никад пре нисмо се осећали 
сигурни као сада. Препричавале се приче из јуначких подвига, као и понека шала на кукавичлук 
понеког уплашеног у борбама и блокадама у којима смо се често налазили. Средином јануара на 
Богојављање цела бригада позвана је у Врлику и ту на чесми после освећења воде, прота 
Стојсављевић извршио је заклетву, ту је био присутан и један одред четника из Косова и једна 

чета из Шаторске бригаде. Ту смо сви положили заклетву, тада је било и патриотских говора: а 
после тога народно весеље. Партизани се више нису смели тамо појавити све до пролећа када је 
гора озеленила. 

ЛЕТЕЋА БРИГАДА 

Средином јануара 1944. године у Косову је сазвата скупштина свих команданата као и 

народних вођа и представника, није ми познато шта је све тамо решавано на тој скупштини али 
после повратка са скупштине, наш командант Париповић саопштио је пред стројем следеће; Прво 
реоганизована је и успостављена цивилна власт, месни одбор, општине и срезови. Друго: 
Косовски корпус који је дотле имао З бригаде Косовска, Дрнишка и Врличка, сада је формирано 
5 бригада и то: Од Косовске формирана је Проминска и Динарска, од Дрнишке формирана је 
Свилајеска и Мосећка којој су придодате неке јединице из Шибеничког краја, Врличка је остала 

читава само што је променула име, пошто је држала положај дуж реке Цетине то је добила име 
Цетинска бригада. Треће: Скупштина је решила да Косовски корпус из поменутих пет бригада 
узме потребан број бораца и формира једну Летећу бригаду. " Ваљда по узору јуришних бригада 
у Црној Гори или (ударника код партизана). Ова јединица бити ће стационирана у Косову у 
непосредној близини штаба корпуса а под директном контролом команде корпуса тако да је увек 
спремна за покрет. 

За ту јединицу скупштина је решила да се узимају само неожењени младићи и само из 
оних породица где има више од једног способна борца под оружјем т.ј. где је само један 

способан под оружјем он је потребан да обрађује имање и издржава породицу. Четврто (ово је 
важило само за наш батаљон) да држимо сталну посаду на Свилаји у јачини од тридесет бораца. 

Одатле сам одређен међу 30 бораца у прву посаду на Свилају која се смењивала сваку 

недељу дана. Као што се већ може разумети у ову посаду нису одређени они који долазе у обзир 
за Летећу бригаду. Другог дана цела Цетинска бригада имала је збор у Врлици и ту су старешине 
изабрали потребан број младића и упутили у Косово у Летећу бригаду. Нашу посаду на Свилаји 
стиже снежна олуја, пет дана и ноћи беснили су снег и ветар те нисмо могли имати никакве везе 
са батаљоном, шести дан пред ноћ стиже курир и даде ми службени позив од команданта 
корпуса:, под претњом строге казне ако закасним да се јавим команди корпуса у Летећу бригаду. 
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Како је време беснило то је позив стигао један дан касније него што сам морао бити у команди и 

већ ме качи строга казна а одатле морам путовати кроз снежне сметове 20 км. до Врлике а 
одатле 30 км. до Косова. Није ми било чудновато што је мене позвао и ако сам био самац под 
оружјем али сам тада имао 23 године па је одговарало и условима, већ због мене позвали су и 

једног даљњег рођака чије име исто као и моје па нису били сигурни ради очева имена те и њега 
позвали и ако је био млад дечко испод 18 година тако је и он због истог имена морао издржати 
све (благодати летеће бригаде) Како је до овога дошло? Ком. корпуса позвао је код себе два 
борца из наше бригаде који су због личних испада морали да се удаље негде у прекоманду па им 
је добро дошло да се јаве у ново - формирану јединицу те мајор Мијовић лично по својој вољи од 
њих затражи да му даду имена од 30 најбољих (дали младића или бораца) то незнам како је 
речено и о томе би могао рећи неки од њих ако су још живи, и тако ето имадосмо част да нас 
ком. корпуса позва као најбоље, мада нисмо били бољи од других (тако бар ја мислим). 

Све одлуке напред споменуте скупштине биле су и паметне и корисне за успешније 

вођење борбе коју су нам непријатељи силом наметнули, те поред свих паметних решења 
прошла је и једна глупост баш за ново - формирану Летећу бригаду која ће убрзано постати 

најелитнија јединица, трчећи из борбе у борбу из победе у победу, која ће престављати страх за 
непријатеља те ће се у друге јединице служити нашим именом. Ову речену глупост свакако није 
решавала скупштина већ је то учињено по личном нахођењу команданта корпуса што је за 
команданта ове јединице поставио човека неборца, физички оболелог и неспособног, душевно - 

поремећеног жандармеријског каплара Лазу Миланковића, боловао је од неизлечиве болести 
туберкулозе и у том очајању постао такав "садиста" да је уживао у мучењу другога, желео је да 
цео свет буде мртав пошто је он био на умору. Као командант бригаде у борбу је ишао само један 
пут, али је остао на командантском положају све до смрти која нас није ни мало ожалостила, јер 
нас је као нека зла коб или нека зла баба са својим штапићем - и најбруталнијим изразима 
псовке испраћао у борбу и дочекивао са истим речима при повратку из борбе које су се 
прослављали победом. Пред очима тога окорелог садисте, живот је био горак па смо се увек 

радовали када чујемо да имамо покрет и да идемо у борбу. Дали је ово било корисно или штетно, 
то остављамо другима нека кажу своју реч, тако је ето формирана Летећа бригада Косовског 
корпуса о којој ћe мо напред писати барем оно што није заборављено. 

Није све било тако црно ни код ове јединице, у свим борбама нас је предводио и 
командовао већ прослављени ратник, поручник Бошко Асановић под његовом командом из сваке 
борбе смо излазили као победници. Он нам је био иснтруктор и духовни вођа (да се тако 
изразим), али не и командант јер чим се повратимо из борбе њега шаљу у неку другу јединицу 
да врши обуку са њима, док смо га ми увек чекали као нашег команданта. Док смо Лазину болест 
сви одобравали. 

БУКОВИЦА ПРВА БОРБА ЛЕТЕЋЕ СА ПАРТИЗАНИМА 

Јануара 1944 године формирана је Летећа бригада Косовског корпуса, формирање, 
тренирање, обука егзицир, постројавање, престројавање, прегруписавање и спремање за оно 
чему је намењена и одређена ова јединица то јест да се бори свуда и на сваком месту где се то 

од ње буде тражило и где буде потребно да се даје помоћ, било којој угроженој јединици или 
четничкој територији. Задатак врло тежак и опасан. Својим прсима требало је бранити Српски 
народ од насртања подивљалих многоструких непријатеља. То је овој јединици стављено у 

задатак да се мора стално кретати и борити до победе или смрти, где год би се нека наша 
бригада потукла са непријатељем, ми трчећи упадамо у ту кавгу и решавамо ситуацију. Са тим 
задатком наша будућност препуштена је самој судбини, пошто не само да смо морали бранити 
голоруки народ него и борачке јединице мјесних бригада у нашем корпусу, ако је требало да се 

гине то је био наш задатак а да би остали преживели и доживели до победе и слободе. Будући да 
је наш корпус тада имао пространу територију од Босанске границе Вјештића - горе па до мора 
код Скрадина то смо морали бити браниоци и Жандарми читавог овог тешког задатка,   
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наша команда издала је наређење да се у ову јединицу пошаљу борци где их има више 

наоружаних у једној породици а да се не шаљу самци где је само један под оружјем. Неке ниже 
старешине нису се тога придржавали већ су радили обратно, (о томе је било речи на другом 
месту). Инструктор бригаде поручник Асановић формирао је четири чете у два батаљона, држао 

часове изводио је вежбе, челичио и калио оне који још нису били искусни а поносио се и 
истицао за пример оне са којима је већ раније учествовао у многим борбама и окршајима. 
Почетком фебруара неређен је покрет! У кратком наређењу речено је да дивизија спрема акцију 
чишћења Буковице од комуниста. Кренемо јутром рано из Косова прикључујемо се колони 
Проминске и Динарске бригаде уз пут смо стигли Шаторску бригаду из Босанског корпуса, ту је и 
гардијски батаљон са штабом и командантом дивизије војводом Ђујићем. Даље уз пут видимо 
неке јединице из 502. корпуса, но није ми познато колико је њих учествовало, знам да су ту били 

Пађенски и Отонски батаљони. Идемо пут Кристања, дуга колона отегла се па се не види ни чело 
ни зачеље, негде испоред Радучића заустављамо се ради краћег одмора, неки нам објашњавају 
да су ту на том месту Водили борбу 1941 године под командом пуковника Вељковића "Брке" где 
су дочекали Италијанску војску, потукли је и нетерали на одступање преко Кистања када је 
Југоспавија већ била капитулирала. Ишли смо до зида да се уверимо где су лежале xpпe празних 
чаура у митраљеским заклонима. 

Негде поред села Ивошевца пред нашу колону испаде један човек терајући на коњу товар 
брашна из млина, он нас пита дали је војвода Ђујић ту, рекосмо да је негде напред на челу 

колоне које је удаљено неколико км. он ошину коња да иде сам и носи брашна кући а сељак 
потрча напред да стигне војводу, неки наши смеју се и говоре, врати се покрашће ти неко 
брашна па ћеш без њега доћи кући. Он одговара, нека буде шта било ја морам да видим Ђујића! 
Није нам познато дали је имао нешто важно да му каже или је само хтео да га види. 

Неколико км. испред Кистања крећемо у десно у неко село, чело колоне зауставља се код 
неке цркве којој је кров оштећен и напола порушен од артиљерије. Познаваоци ми рекоше да је 
ово црква Св. Николе, ту се постројавамо у три врсте (кару) равнање бројање и рапортирање. 
Стиже војвода Ђујић да врши смотру. Најстарији официр рапортира војводи бројно стање и 
остало стање читаве колоне, војвода намргођен у лицу баш као и време тога дана како је дувала 

југовина и већ почела да пада киша, он пажљиво прође са свих страна строја, заустави се на 

средини формиране "каре" и после поздрава отпоче говор. Сада је немогуће поновити сваку реч 
јер то није нигде записано већ по сећању рекао је ово: "Јунаци! Ми долазимо у Српску Буковицу, 
одавде до мора има око сто села а у тим селима живи 95% процената српског народа ако 
погледамо историју и наше народне пјесме видећемо да су ово били најбољи и најборбенији 
Срби у целом Српству. Када је цео Српски народ био покоран турској сили, одавде нису престале 
да грме пушке и кубуре, овај се народ никада није покорио ни турцима са истока ни римљанима 

са запада. Нажалост данас није тако, овај је народ заведен од неких пропалих студената и 
несвршених учитеља, синова ове кршне Буковице које је Буковица са тешком муком школовала 
да јој помогне у овој сиротињи а они су ту Буковицу одвели наопаким путем. Ево најбољег 
примера ова срушена црква. Партизани изазивају окупатора да руши цркве, да пали села, да 
убија народ и ако наш народ буде уништен пре него што се добије слобода коме ће то користити? 
Опет непријатељу, јер Срба више неће бити. Ми долазимо овде не да палима и пљачкамо, не да 
казнимо Буковицу већ да им помогнемо да им отворимо очи да се врате својој кући и ми ће мо им 

помоћи да се ослободе оних лажова и крвопија комуниста и да Буковица опет буде што је била 
кроз векове. Зато наглашавам! Нећу да ни један од вас на силу уђе у неку кућу, ни да се напије 

воде. Ако ми такова жалба дође да је неко ушао на силу да се напије воде у некој кући тај ће 
бити на месту стрељан! 

Са овим је говор завршен, (у млађега поговора нема) и да није било овога за нас Летећу 
би значило исто, пошто ми смо војска "змијског цара" (тако су звали поручника Асановића када 
је био на служби у Краљевој гарди). Ноћ се ближи киша је падала, старешине нас распоредише 
по оближњим селима и комшилуцима. Летећа је распоређена у засек Рудале у сваку кућу по 
једна десетина, моја десетина потрефила у кућу неке средовјечне жене која нам рече да нема 
никога 
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од породице осим једне недорасле цуре за коју каже да јој није ћерка већ служавка која чува 

овце. Ми смо тако примили као да је она удовица и да нема никога али сама кућа није изгледала 
удовичка већ је била пуна и по томе се видело да су ту радиле неке јаке мушке руке. Прво нам је 
падало у очи испод крова изнад ватре висила је много меса и ако је то била трећа година рата 

када је била оскудица за храну у свим крајевима, ова кућа напротив није тако изгледала. Оно 
што је било необично нарочито за нас из Врличке крајине где су партизани често упадали и 
носили све што се могло понети, а нарочито храну, код нас није могло остати већ само оно што је 
закопана и скривено под земљу, док овде партизани упадају сваки дан и то слободно и још 
толико месо виси изнад верига, по томе се могло видети да је неко из ове куће имао реч код 
партизана, али то није била наша дужност да проверавамо већ само да преноћимо. У неко доба 
стара ћe рећи: "ишла би спавати али несмијем покрашћете ми месо" Као старешина дестине 

морао сам бити одговоран за све у овој кући, па сам старој најпре испричао говор војводе Ђујића 
и уверио је да она може спавати пошто сам ја одговоран за њену кућу. 

ДРУГИ ДАН 

Рано пред зору наређен је покрет, пробудили смо стару да прегледа и преброји месо и 
када је све прегледала и рекла да је све у реду, напустили смо кућу и изашли у строј. Кроз густу 
помрчину крећемо полако напред пажљиво да не изгубимо везу. Прво преко неких зидова и 
грмова, па затим преко неке блатњаве њиве, иловача и глина у којој се ноге заглибиле до 
колена у којој су нам остајали слаби гумени опанци. На један сат пре сванућа и на неколико км. 
испред нас блесну нека светлост а за тим експлозив бомбе једна, друга, тећа, четврта, никад 
нисам дознао ко је пуцао, али ми смо то схватили да је то партизанска стража око села осетила 

наш долазак и са тим дају знак за узбуну на партизанској страни.Мало затим чује се један 
митраљез са њихове стране и неколико пушака, затим више митраљеза и пушака, после се све 
ућута пошто од наше стране још се не отвара ватра, зора почима да се јавља ми смо то 
искористили да се развијемо у борбени поредак. На челу наше колоне митраљези распалише 
ватру (незнам која је јединица била на челу). Пада команда у срелце напред. Трчимо кроз 
полутаму и нађосмо се међу кућама у селу, од нас лево за непун километар назире се контура 

високог звоника Петрове цркве. Борба све више узима маха нарочито изнад цркве и још десно 
испред нас док даље у лево није се чула борба. Зора и прво ватрено крштење наше ново 

формиране бригаде, против партизанске 19. дивизије у Биовичино селу, журимо да им покажемо 
колико вредимо, у оваквом селу незгодно водити борву, те познате Буковичке високе камене 
авлије затварају видике пред очима, зато су и њихови партизани изашли из села на чистину и 
утврдили положај одакле су мислили да ће нас задржати. 

У тим високим авлијама видимо и чујемо преплашени народ трче и скривају све што могу, 
док нико од нас није ни улазио у авлије, у једној повећој авлији док сам протрчао, један старац 
је на сав глас кукао пcyjyћи партизане, а међу њима свакако и своје синове говорећи кроз плач, 

ђаво их однео рекли смо им да овде не отварају борбу и они нису послушали па сада ће нам ови 
све куће попалити. 

Шиште дум - дум меци са обе стране по оном љутом камену, па када оклизне прави неку 

чудновату мелодију која тера страх у кости, док понеки који су то навикли у борбама на овакав 
звук користе ово као музику и певају сличним гласом као и ови убојни метци. Док су старији 
кукали по авлијама, неко од наших подвикну: "напред да их све похватамо живе" старци још јаче 

почеше да кукају и ако је ово била само шала да би их још јаче расплакао. Трчећи тако испадамо 
из села према истоку пред нама гола чистина камените Буковице на одстојању више од пола км. 
на две оштре камените чуке утврдили се њихова два митраљеза и туку по нама да нас зауставе 

што је свакако била згода за одбрану али ми смо Летећа морамо им показати шта знамо и колико 
вредимо, наша друга чета нашли смо се на крејњем десном крилу командир ми рече твоја 
десетина је претходница. Напред нема стајања несме да се тражи заклон, дошли смо да их 
гонимо па још да им покажемо да требамо заклон. Не то никако! Команда пада трубач свира 
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јуриш наш правац је на она два митраљеза који бију са чуке. Покојни Марко Петровић (касније 

прешао у гардијски батаљон и погинуо на другом јуришу кроз Пађенску блокаду), спреми бомбе 
и подавио главу као да се брани од мува те потрча на оне чуке познавајући га као неустрашива 
борца нисам могао дозволити да иде сам већ крећем са њиме, колико год сам се журио, али 

никако да га стигнем он је увек за десет метара испред мене, трчећи тако пунимо и празнимо 
тукући чуку да немогу гађати у нас и ако шиште око нас као ројеви мува. 

Наш стрељачки строј заостао далеко иза нас. У воду смо имали један митраљез "шоша" 
коме смо се увек ругали како кашље кад пуца али овога пута сам се уверио да је "шоша" добар 
када је у рукама Спире Новаковића који је немилице тукао на она два митраљеза те нам омогући 
да живи стигнемо до чуке, са којих су пркосно тукли митрљези по нама. Партизани видећи нашу 
одлучност да нас њихова ватра неможе задржати дали су се у одступање. Нас двојица бацамо 
бомбе на оне две чуке у знак победе, наши сада пожурише за нама, иза чуке на другој страни 
високи зид и шумовита ограда што је партизанима дало заклоне за одступање на друге чуке 

одмах позади ограде. Кроз мало времена наша цела бригада избила је паралелно на дужину ове 
косе одатле се види цео Ервеник испод Велебита кроз село се види река Зрмања, преко села 

видимо више колона и група народа и нека комора, вероватно то нису били сами партизани већ 
су потерали и становништво да одступају у Велебит. Наш правац није био да се спуштамо даље у 
село нити напред ка Велебиту. Док су се ови партизани пред нама повлачили до Ервеника нису 
смели одступати преко поља, већ као познаваоци терена користили су сваки камен, грм и зид и 

шпиљу те су се бранили упорно и повлачили у лево према северу кроз врлети и кршеве. Како је 
наша друга чета била на крајњем десном крилу и терали партизане до изнад Ервеника и они тада 
завијају у лево и ми за њима то смо направили много већи круг него остале наше чете па се већ 
замерили од дугог трчања и борбе. Партизани као познаваоци терена концентрисали се на једној 
коси у лево и одатле шибају и дају жилав отпор. (Ово је била прва и последња борба у којој је 
Лазо Миланковић учествовао као командант бригаде). Док смо ми, друга чета, трчали да 
стигнемо и изравнамо се са осталима, на сред неке чистине сустигнем Лазу, метци шибају по 

камењу а он набио главу за камен у руци му његов омиљени штапић, исплазио језик јер више 
неможе да трчи и одатле виче (напред мртву вам мајку). Немојте ме погрешно разумети он није 
псовао мајку непријатељу, већ свима нама његовим борцима, који ето незнајући за страх 
јуришају на непријатеља кроз највећу ватру а која је и њега натерала да сакрије главу за камен. 

На нашу несрећу имали смо и такових старешина, баш онако како наш народ каже: "Зла година 
орла нагонила". Партизани су били мештани познаваоци терена борили су се љуто и упорно су 
хтели по сваку цену да нас одбију или бар зауставе да неможемо напред али ми смо били чили и 

одморни пуни снаге и полета а уз то ми напредујемо па са тим добијамо нову снагу терамо их од 
једног зида до другог и са једне косе на другу. Борба жилава али полако напредујемо без 
застоја. На последњој коси били су се добро концентисали да би нас задржали и то им је био 
последњи добар положај за одбрану, на послетку негде касно после подне или рано пред ноћ, 
пошто је опет киша почела да пада ми смо навалили концентричним нападом и протерали их са 
њихова положаја одакле се они повлаче некуд према Велебиту ту је завршена борба за овај дан. 

Преко неког брега видимо чопор кућа и стижемо тамо то су Суботића куће и ту је школа 
Ервеника, ту налазимо Шаторску бригаду, како су били у центру распореда они су брзо 
напредовали и стигли до школе где је био штаб и логор партизанске бригаде. Босанци потерали 

и друшкани побегли и понели оно што су могли, неке ситнице су босанци заробили, али оно што 
партизани нису могли понети остало је у школи велико буре пуно вина. Босанци изваљали буре 

напоње па точе и пију, неки наши питају да им даду мало вина, али они недају ни прићи никоме 
ко није из њихове јединице, пошто су мене позвали један Црнолужанин узе моју порцију наточи 
пуну и донесе ми да се мало загрејем од кише која је опет падала и мрзла у ваздуху и стварала 
мећаву која је мрзнула по земљи. 

Одатле се враћамо ка југо - западу кроз мећаву ка Петровој цркви. Ту налазимо 
Проминску бригаду, причају нам како су имали тешку борбу и један им младић погинуо. Ова 
бригада стварно је била лоше cpeћe куд год су се кретали увек су имали губитке, што смо ми сви 
тумачили и 
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говорили да је то због слабе команде и неспособних команданата. (Али ово је остало другима да 

дају свој суд). Ту код Петрове цркве сакупило се много наше војске, киша и мећава само пљуште 
и мрзне по земљи, одатле се јединице разиђоше по селу да преноћимо под кровом. Летећа је 
распоређена у засеок Шушуе, потрпасмо се у оно неколико малих кућа, било нас је по 30 у 

свакој кући тако да није било довољно места ни за стајање, неколико њих који су први ушли 
уграбили су оних неколико сточића и засели око ватре која није хтела да гори, мокра дрва па 
нас дим изгризе за очи, са наших одела цедила се вода и под нама се стварало блато тако да 
нисмо могли ни да седнемо а камоли лећи и одморити се, у томе блату проведосмо мизерну ноћ. 

ТРЕЋИ ДАН 

Ујутру искупљамо се код цркве на зборно место, одатле настављамо покрет напред према 
северу, киша опет почима да пада. Борба се отвори у покрету и продужујемо напред да их 
терамо. Напредовали смо неколико сати до после подне и тада их истерасмо на једну повисоку 
голу косу ту се они концентрисаше и утврдише око зидова и дају јак отпор. Од Велебита нам 

дува ветар и мећава нас засипа у очи па неможемо напред нити се може нишанити, полегасмо по 

ониј голој рудини, пуној воде и правимо мале заклоне и одатле настављамо борбу. Требало је да 
нека друга јединица удари их у леви бок па да одавде буду отерани, време је омело све даље 
планове и даље се није могло, из неба стално пада и мрзне по земљи и на том месту дочекасмо 
ноћ када смо требали да се неприметно повучемо. Како сам лежао под кишом ставио сам ћебе 
преко леђа да ме бар мало брани од воде, када сам увече почео да се дижем а оно ћебе замрзло 
са обе стране за ледину некако га отргох од ледине али сада неможем да га савијем пуно воде па 
смрзло и стоји као нека табла. (Ово све није тако важно али тек да се види под каквим 

околностима човек мора да се бори) под таквим временом стигосмо назад код цркве. Овде 
неможемо преноћити јер ово село неможе да прими сву нашу мокру војску, зато крећемо даље у 
друга села ближе Крстања да се тамо распоредимо и одморимо, дуго смо се вукли кроз помрчину 
и стижемо у село. Летећа доби распоред у засеок Безбрадице (незнам коме селу ово припада) у 
сваку кућу по једна десетина ту смо се одморили и осушили нашу мокру робетину. 

ЧЕТВРТИ ДАН 

Следећег јутра киша је стала, наређен је покрет, наша бригада распоређена је више у 
лево а не овим правцем којим смо претходног дана ишли. Прво смо ишли према селу Бјелини 
незнам ни сам колико далеко, заустависмо се на једној раскрсници код неких кућа где је била 
нека крчма, питам неке женске како се зове ово мјесто? Оне кажу ово су Мацуре. Овде добијамо 

наређење да морамо освојити Мудрино село и Парчиће, тамо је био логор и штаб неке 
партизанске бригаде, у Мудрину селу отвори се борба, сударили смо се на погодном месту за 
борбу то јест за напад, лево од нас је гардијски батаљон, великом брзином и снагом избацили 
смо их из села и они побјегоше некуд према северу. Одатле продужујемо кроз неке кршеве и 
нађосмо се у неком мањем селу које се једва видело између високих зидова и огромних гомила 
камена око којих су искрчене оне мале њивице, међу тим малим кућама има једна повећа 
двоспратна кућа, незнам дали је школа или  кућа неког имућнијег сељака. У селу нема никога 

осим неколико старчади, све је то побегло у Велебит по нередби партизана или од страха пред 
четницима. Бошко сакупио неколико старчића па ће им рећи: "куда бјежите жалосна вам мајка! 
Ми долазимо да вас помогнемо а не да вас терамо од куће". 

Лево од нас водила се жестока борба (незнам која је јединица била тамо) док пред нама 
није више било борбе у току целог дана. Ноћ долази и ми се враћамо у нашу полазну базу. 
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ПЕТИ ДАН 

Следеће јутро не јавља се покрет, мисли смо да ће мо се тога дана одморити. Негде касно 
после подне изненада неређење за брзи покрет, брзим кораком крећемо мало више ка западу 
прво према цркви да би ваљда са те стране ушли у борбу која се већ чула око Петрове цркве, 
када смо стигли на један км. од југозапада крећемо у десно и развијамо се у стрелце преко неких 

грмовитих ограда. Црква је на самој узвищици на коси која се лагано спушта према југу, око 
цркве је гробње са високим каменом зидом а даље према западу и северу други тврди зидови. Ту 
око цркве партизани запосели са митраљезима и цео терен могу да туку својом ватром, испод 
гробља према југу спуштају се неке њиве око двесто метара ширине, које партизани држе на 
нишану и бране прилаз. 

Наш стрељачки строј примичући се кроз ограде стиже до последњег зида који нас дели од 
њиве испод гробља, ту поред једног грма налазимо војводу Ђујића са његова два пратиоца, 
стојећи за грмом и двогледом прегледа непријатељаски положај. Као војник мислио сам да 

командант дивизије мора да командује из позадине, па кад је он већ овде то његови гардисти 

мора да су барем двесто метара испред њега према западној страни цркве. Тада нисам познавао 
његову нарав да он има обичај у борби привући се напред у претходницу и одатле командује. 
Ово моје незнање ме умало није коштало главе тог дана, када сам стигао са мојом десетином 
близу војводе, ту сам им подвикнуо напред! Зар није срамота да командант дивизије иде пред 
нама у претходницу. Цела десетина крене трком преко њиве у гробље да заузме цркву. Скачем 
преко зида самном је верни Марко Петровић трчимо паралелно пошто није тако дуго и ако је 
бржи од мене и стижемо пред јужну капију гробља, борба укрстила са свих страна али око нас не 

падају меци, пошто је њива мало нижа а гробље више па нас заклања, поред тог партизани су 
хтели да некога ухвате жива па су нас несметано пуштали да дођемо међу њих. Док смо 
примицали гробљу, видим једна тројка из другог батаљона трчи у десно преко њива да изађе са 
источне стране гробља, када смо нас двојица стигли пред цркву ту пред нама код западне капије 
видимо војника у југословенском шињелу, наслонио италијански митраљез на зид и проба да 
опали али он заглавио и не пуца. Мислио дам да су ту гардисти а за овога ми се учинило да га 
познајем, мислио сам да је то Данило Амановић (који сада живи у Кливеланду, Охајао). 

Кажем Петровићу трчи на звоник и заљујај звона нека наши чују да смо освојили цркву, 
Док је Марко отрчао на звоник ја сам остао пред једним вратима тражећи у торбици неке 

светлеће метке да са њима покажем нашима да смо заузели цркву. Ноћ се приближи а нама је 
терен непознат па смо журили да га заузмемо док се још види. Онај војник коме већ нисам 
обраћао пажњу мислећи да је наш, три пута је репетиро митраљез да ме убије и митраљез неће 
да опали, нашао сам два светлећа метка и опалио високо изнад онога митраљезца, звона су већ 
звонила и ја потрчах на звоник да одатле посматрам даљи развој борбе. Звона брзо стадоше и ја 
се сретох са Марком у пола степеница он трчећи одозго виче, одступајмо док је на време, 

партизани су свуда око гробља са горње стране за оним другим ћошком дочекаше једног нашег 
на цев, заробише га и одвукоше за зид. 

Нетреба да вас уверавам колико смо се обојица уплашили, тек тада ми бејаше јасно да је 

онај митраљезац био партизан и хтео ме убити, али митаљез му не хтеде, док смо дотрчали до 
врата ту стиже наш митраљезац Никола Ракерић, кажем му да трчи на звоник и удари на горњу 
страну гробља тамо је пуно партизана, он отрча горе а ми двојица спремисмо бомбе и заузесмо 

сваки своја врата сада нам немогу ништа пошто је стигао наш митраљез. Погледамо пажљиво где 
је онај митраљезац пред западним вратима али њега више није било. Ракетић распали са 
звоника и у то време цео наш стрељачки строј стигао је око гробља и цркве. Партизани под 

заштитом високог зида, прескачу за други зид шумовите ограде према северу. Мрачна ноћ се 
спушта и даље неможемо, борба се прекида. Саво Цвитковац дигао галаму и каже: "Лука Лончар 
побјеже у партизане". Миле Ненадић каже није побегао него су га на превару дочекали на цев на 
ћошку гробља. Напред сам рекао како је тројка другог батаљона претрчала њиву ка источном 
ћошку гробља, то су били Лука Лончар, Миле Ненадић и Саво Цвитковац. Лончар је био напред 
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Ненадић и Цвитковић за њим и кад је стигао на северно - источни ћошак, партизани су га 

дочекали на цев са узвиком! Предај се и одложи оружје! Пошто партизани нису пуцали на њих то 
је он мислио да су четници и почео се расправљати. Што одложи оружје, ја сам први од моје 
јединице овде стигао! По томе се види да је мислио да су гардисти и ту наивност платио главом. 

Док су њега одвукли за зид и разоружали, Ненадић је скочио у заклон и почео да пуца, 
Цвитковац мало даље од њега исто отвара паљбу, партизани нису имали више времена да се 
обрачунају са овом двојцом пошто се наш стрељачки строј приближава гробљу. Лука Лончар 
мало сам га упознао за оно кретко време, био је врло бистар, окретан и способан, рат га је 
затекао на одслужењу војног рока где је био каплар. Када је формирана бригада Бошко га је 
поставио за командира четврте чете и он је хтео да у првим борбама покаже своју вредност и 
тако је постао прва жртва ове јединице. Међутим како је он био из села Тепљуха код Дрниша, а 

ово село није било одушевљено четничком борбом па због тога неки наши (супер четници) 
помислили су да је он издао и побегао у партизане. Ненадић је тврдио да није побегао већ је на 
превару заробљен, али Цвитковац је био грлатији па Ненадића нико није ни слушао. Почели су 
кроз ноћ да дозивају Лончара и да му псују мајку зашто је издао, тако прође цела ноћ 
коментаришући дали је побегао или је заробљен. 

ШЕСТИ ДАН БОРБЕ 

Ту ноћ смо опет провели у засеоку Суше а у јутро наставили од Цркве да терамо 
партизане и да видимо дали ће се Лончар појавити међу њима или ћемо га наћи мртва. Када смо 
од цркве развили фронт и пошли према северу, одмах за пар стотина метара нашли су Луку 
мртва у шуми, није хтео ићи и они су га убили, тако је бар одстрањена сумња да је побегао. Били 

смо љути као вукови, борба се отворила, али ми као да нисмо ни чули њихове метке тако смо 
јурили напред, они су то ваљда осетили па нас нису смели ни чекати на близини већ су се на 
време под борбом повлачили. Јурили смо их преко брда и долина и ако је то било и тешко и 
опасно. Они су ту домороци познају овај крш пун шпиља и пећина, пуцају са свих страна а када 
стигнемо тамо нема никога, сакрију се у шпиље и пећине испод земље. Јест таква је Буковица! 
Нађосмо једну такову шпиљу у коју су спустили окресани борић и низ његове парошке спуштају 

се доле под земљу у дубину. На улазу друге шпиље стоји написано; "нећу Тити нећу Дражи узми 
пушку па ме тражи". Тога дана под борбом прошли смо кроз неколико села и када су партизани 

одступили заустављамо се у оном мањем селу где смо прекључе били и где смо нашли само 
неколико старчади, данас је село пуно народа нису побегли. 

Бошко их сакупио па им држи говор: "зар ви бјежите од војске Краља Петра, Вас 
партизани лажу да смо ми усташка војска, па вас тако отераше у партизане да се борите против 
Краљеве војске, док партизане воде хрвати и усташе па када се нaш Краљ врати он ће знати шта 
да ради, пошто су усташе убиле и његовог оца". 

Ту сада стиже и војвода Ђујић, започео разговор са овим сељацима као да су стари 
познаници, ту однекле дође један слабуњав, сув и блед младић, баш кад дође пред војводу, 
занесе се задрхта и паде, бјела пена му избија на уста, имао је неку тешку болест падавицу а 
тако нешто никад пре низам видео. Војвода рече једном од његових да му ставе неки гвоздени 
штап у руке да то стеже док се не поврати. 

Бошко нам нареди да претресемо око зидова камење овде је била команда неке јединице 

па су ваљда понешто сакрили што нису могли понети. Недалеко од двоспратне куће наши нађоше 
у зиду радио апарат, мало даље нађоше један митраљез и још неке ситнице затрпана камељем у 
зиду. У некој шуми поред зида где је ветар нетрпао велике сметове шушња, а у тај шушањ 
комуниси сакрили око 300 пушака, неки гардиста случајно наишао поред зида и нагазио право 
на пушке. Ту наста дозивање и довикивање, многи трче тамо док су све пушке открили и ставили 
поред зида. Бошко потера нас Летећу да претресемо на другу страну села а ово да оставимо 

гардистима. Наши се размилели као мрави по оним гомилама камења, одједном зачу се нека 
граја трчање и дозивање, изгледало је као неки изненадни напад, био сам удаљен око пола 

86 



км. па сам најпре стао да проверим да нису партизани напали с леђа, али не чује се пуцање, па 

видим да је нешто друго и трчим тамо, покрај самог пута била је огромна гомила камења а таквих 
гомила у овим крајевима има на хиљаде. Под том гомилом партизани су направили неко 
склониште за сакривање муниције, тако да је то било неприметно маскирана да уопште 

пролазницима није падало у очи, пошто су такове гомиле биле на све стране. Када је војска 
почела да претреса неки наши из Летеће пронађоше да нешто мора бити под том гомилом, 
почели су да траже и открили отвор где су се видели сандуци муниције, када су све изнели 
напоље била је велика гомила нешто близу сто сандука, нисам их бројао па ме није ни 
интересовао тачан број. Бошко је хитно наредио да пo двојица узму један сандук и на смену да 
носимо до цркве. Сандуци су били доста тешки, највише су биле бомбе и гранате за мали 
минобацач за које смо ми највише оскудевали. 

Код цркве се опет направила гомила сандука. Мислили смо да ће ту наћи нека кола па да 
се превезе даље, међутим Бошко се посаветовао се неким другим старешинама, па дође назад 

међу нас и каже, нема стајања нема чекања јер ако би се сада отворила борба ми неби били у 
стању да под борбом носимо муницију, зато да се одмах носи даље у оно село где смо били 

смештени за преноћиште. Поново узимамо сандуке и полако вукући се неколико сати донесосмо 
до Безбрадица где смо раније били распоређени. Одатле су касније са неким Кистањским колима 
превезли ово оружје и муницију у нашу команду у Косово. 

СЕДМИ ДАН 

Била је недеља, већ у току ноћи почео је да пада снег а за тај дан био је заказан народни 
збор за сва околна села да дођу на разговор. Збор је био код цркве Св. Николе. Снег је 
непрестано падао и ветар га је разносио и вејао, време врло хладно, па ипак је дошло доста 
народа на зборно место и ту се сакупила и сва наша војска која је учествовала у споменутим 

операциама. На том збору прво је говорио поручник Асановић а за њим мајор Мијовић и на 
послетку војвода Ђујић. Било је предвиђено да се настави са народним весењем, игром и 
пјесмом, али хладно време натерало је да се повучемо сваки у своје склониште. Ова снежна 
олуја трајала је два дана и ноћ, ветар је навејао велике сметове дубоког снега тако да се није 
могло никуд кретати. Када је снег стао чекали смо још један дан. (Када сам при овоме сетих се 

да кажем још нешто. Једно вече за време ове снежне олује, ту у Безбрадицама ишао сам у 
суседну кућу нашег другог вода да уредимо и распоредимо стражу слушам иза једне затворене 
капије где жена говори дјеци). 

"слушајте ви дјецо ако вас ови Ђујићеви четници буду питали где су наши људи, ви 

реците да су отишли у поље да раде, немојте никако рећи да су отишли у партизане". Смијао сам 
се тој њеној мудролији, како ће радити у пољу када је снег више од колена. Време се напослетку 
стишало, али снег велики, акције се више нису могле изводити пошто је према Велебиту био још 
већи снег. 

После два дана имамо покрет, незнамо ни сами куда кад је све завејано. Крећемо на 
запад према мору где је топлије и мањи снег, одмицали смо врло споро и после неколико сати 
пролазимо кроз село Вариводе и стижемо у Ђеврске, ту нас опет распоредише по селима. Летећа 
је упућена у засеок Шариће и ту смо преноћили. Моја десетина потрефила у кућу једног 

сиромашног, али врло добра чевека, он и жена и троје нејаке дјеце, све им је под једним кровом, 

имаду једног вола и једну краву и сви живе у тој истој кућици. Наложили су ватру и ставили 
сламу око ватре да на њој спавамо. Одмах смо осетили промену између овога народа и онога где 
смо провели недељу дана. Док су они први са нама разговарали са неким неповерењем и 
избегавали дужи разговор, дотле ови овде су пријатељски расположени и осећају се као један од 
нас и то нам је давало неко боље расположење, осећали смо се међу својима. Када смо се ми 
сместили око ватре, они су са дјецом отишли у други ћошак куће да спавају. 

Те ноћи наша десетина давала је стражу како је наша одјећа још увек била мокра од 
снега и кише, то су повјешали шињеле у капуте да се суше изнад ватре, па то је радио и наш 
тада 
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водник Владе Вукшић, објесио капут близу ватре да се суши. После поноћи пробудио сам 

разводника страже а ја легао те заспао. Стражари, како бих се који смењивао донео би у кућу 
нарамак сува драче и наложио на ватру да се огреје, од те драче врцале су варнице на све 
сртане и једна потрефи у џеп Владина капута који је полако почео да гори. Милан Калинић био 

је будан и осетио да нешто смрди на ватри, па стално шмрца и понавља, нешто гори, а није 
тражио да провери шта се запалило. Поред њега био је будан мој рођак Перо као следећа смена 
страже. Када је већ ватра почела да сипа из џепа перо примети и повика: "о Богати изгоре 
Владин капут!'' Владе скочи тресе капут, ватра сипа из њега и просу се пун џеп муниције и једна 
бомба све то пало доле у сламу која гори а бомба се већ у џепу загрејала и изгорела јој она 
гумица за извлачење запаљача. Скочише сви десеторица и заглавише на врата један преко 
другога, то исто учинише и човек и жена и дјеца, све је побегло од горуће бомбе, кукајући 

побегоше напоље. У таквим изненадним приликама увек сам био присебан па и овога пута, 
гледајући ватру око бомбе и мислећи дали да пустим да човеку изгори кућа и све што има у њој. 

На брзину рескирам, мислећи ако ми је судбимна да погинем то можем погинути и без ове 
бомбе, скочим међу оне прекладе и зграбим бомбу она ми пржи руку у једној секунди скочио сам 

до ватре и бацио је напоље у снег, затим сам пожурио да гасим ватру пре него што меци почну 
да пуцају. Они сви избеглице који су били напољу, када видеше да сам бацио бомбу напоље 
близу њих они тада навалише у кућу брже него што су побегли напоље те и они помагаше да се 
угаси слама, и тако сам за трен ока човеку спасио кућу да не изгори, јер нико неби смео ући у 

кућу докле бомба не експлодира, а тада би већ било касно да се кућа спаси и говеда у њој. 
Колико су овај човек и жена били захвални и колико су молили Бога за моје здравље то је 
немогуће измерити, али ја сам се осећао нејсрећнији што сам им спасио кућу а у њој су била 
говеда и жито и све што су имали. 

ДЕСЕТИ ДАН 

Сутрадан је сазван народни збор у Ђеврскама, сакупио се силан народ, ту су држали 
патриотски говор као и код Кистања. Запазио сам да је војводин говор нарочито оштар за 
Ђеврсћане, док за Кистањце је имао разумевање за њихово тешко стање у коме се налазе дотле 
је Ђеврсћане подвргао укору и критици, говорећи им. ако би они били прави људи и прави Срби, 

ми неби требали ни долазити овде да их позивамо да се организују, већ они су могли сами да 
створе корпусе и дивизију овде у Буковици и Котарима. Збор је завршен и вратили смо се свака 

јединица на своје место, мислећи да ће мо ту опет преноћити и ту у Шарићима видео сам 
неколико тројки њихових четника. Незнам који број су достизале тадашње нихове јединице, које 
су биле у развоју око Ђеврсака и Скрадина. 

У први мрак наређен је покрет, преко Рошког слапа и Оклаја назад у Косово, ово је 
свакако учињено из оправданих разлога да се враћамо ноћу тако да непријатељ не дозна одмах 
куда смо кренули или где се налазимо, касније су партизани причали народу како је Ђујић морао 
побећи из њихове Буковице, бојећи се партизана да ће нас потући. Свима и свакоме је било 
јасно да је време било неповољно да се наставе даље акције а поред тога истрошили смо оно 
што смо понели храну и муницију, па није било згодно падати на терет ономе народу и чекати 
тамо да пpoђe зима па да се наставе борбе. 

ДЕЗЕРТЕРИ 

После повратака из Буковице бригада је наставила са егзицирањем, вежбањем и 

обучавањем бораца, али како је ово била револуција где се мало водило рачуна и о самим 
главама, док о некој хигијени није могло бити не речи, препуштен је сваки својој вољи да се 
чисти или не и тако због извесних разлога двојица Цетињана Врањеш и Јелић једне ноћи 
побегоше у цетинску планину која је тада била свачија и ничија те су они тамо нашли угочиште и 
нико није ни покушао да их пронађе и врати у јединицу. Тога јутра када се дознало да су 
побегли, "Лазо" је 
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постројио бригаду и нас све Врличане испред бригаде, псујући нам мајку комунистичку, 

називајући нас комунистима које ће он уредити. Није нас много нервирала његова претња, али 
смо псовку нерадо примали а најгоре је било што нас назива комунистима. У строју се несме 
говорити јер може одлетети глава, те када је избљувао сав отров и већ се замерио да неможе да 

говори, дао је вољно. Тада Мирко Јовчић довикнуо је а које је Лаза могао чути: "Неће мене нико 
звати комунистом док ми је пушка у рукама!" Идуће вечери Мирко је отишао и са њим Петар 
(Пећуна) Стојсављевић и Крстан (Крља) Рнић и вратили се у своју јединицу у Отишић. 

Следеће јутро Лаза још беснији постројио нас испред бригаде и донео митраљез да нас 
(ко бајаги) стреља и ту је избљувао сав отров док није изнемогао да говори а у вече све нас 
ставио у једну собу и доведе једног гардисту Симу Крстановића (сада живи у Клевеланду) да нас 
чува па он њему опсова мајку, говорећи да нас мора чувати целу ноћ да не побегнемо, јер ако 
неки побегне он ће стрељати Симу мјесто бјегунца. Сиромах Симо се уплашио па поче да нас 
моли да неби неки побегао док је он одговоран. Рекао сам Крстановићу да може мирно спавати, 

док је он одговоран, нико неће бјежати, али ће мо ми отићи то стављамо на знање и њима и Лази 
па нека нас чувају како год хоће. 

Самном су стално били Ђуро Деспић и рођак Перо. Ујутру им кажем будите спремни 
вечерас идемо, они се чуде како отићи кад нас чува стража и пожарни, баш због те дупле страже 
хтео сам да напакостим Лази. Кујина нам је била више од пола км. далеко од Вученића куће која 
нам је служила као касарна, тада сам објаснио овој двојци да за вечеру идемо рано да будемо 
први у строју и одмах се враћамо у касарну, докле остали приме вечеру и врате се, проћи ће 
доста времена које је нама довољно да измакнемо, и тако ми тројца примисмо први вечеру и 
враћамо се у касарну гунђајући незадовољни. Пожарни нас пита шта нам је што се љутимо? 

Њему кажемо да смо нас тројица преко реда одређени на стражу, пошто је постављено једно 
ново стражарско место, па ми дошли по оружје и спрему да идемо на стражу и тако пожарни не 
сумњајући пусти нас да узмемо своје ствари а ми уместо у Калдрму на стражу кренемо испод 
Орлића а одатле преко брда и планина и вратимо се у Отишић. Ту нам рекоше за ону тројицу 
који су прекључе стигли да су их нерадо примили, да су им запретили да ће на силу бити 
повраћени назад у јединицу. Нарочито је негодовао стари прото који је претио ако их сретне да 
ће испребијати штап о њихова леђа, зато што су самовољци. 

Било како му драго из ове се коже у другу неможе, те ми тојица одосмо код команданта 
батаљона да му се јавимо на рапорт. Нађосмо га у школи. Кад нас је видео он сав бесан хвата се 

за главу и љути се онолико колико то може један војни старешина да изрази, али сва ова његова 
љутња нема везе ни близу онога са увредама које (невојник) Лаза практикује пред стројем. 
Почео сам да му причам како са нама поступа и шта нам се све говори. Потпоручник Париповић 
узе пиcaћy машину (зато је био спреман) јер је дуго година био војни администратор и волео да 
пише (службена акта), ми смо говорили а он је писао и испунио три табака папира у три копије. 
Једну за корпус, другу за бригаду а трећу за себе. На крају смо дали и нaшe мишљење ако би 

Бошко Асановић био командант бригаде да би све било уреду. Када је Саво завршио са писањем, 
сасвим изненада у собу yђe стари прото, који кад нас је видео изненади се, стаде на вратима 
држећи штап у руци и почима да нас грди, нашли смо се у тешкој ситуацији. Саво се нађе први 
испред њега и даде му написано саслушање и изјаве које смо дали, дуго је читао и размишљао 
на послетку рече: "Ја верујем даје ово све овако и то је велика штета, али ово је рат где је цео 
наш народ осуђен на уништење и ми морамо да се бранимо а пред тим дужностима личне или 

појединачне ствари отпадају, команда се мора слушати и извршавати". Летећа је како он рече 

највише и формирана да помогне нама Врличанима па ако је ми напустимо, то ће и други нама 
одказати помоћ а са тим би ми брзо пропали. Колико су нам дозволили да говоримо ми смо рекли 
да смо свесни да се мора гинути, и немамо ништа против борбе и ми да погинемо, али немажемо 
као борци да трпимо увреде и понижења пред једним неборцем, (идиотом), па ако треба да 
погинемо то рађе пристајемо да нас они убију него да нас Лаза мрцвари. Били смо чврсто решени 
да више никад нећемо стати ногом пред Лазу Миланковића па ако ће нас наши убити то је сасвим 
споредна ствар. На основу тога исказа пустише нас из школе а касније смо се сами склањали да 
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се не сретнемо са њима. После два дана стиже наредба из корпуса, која наређује батаљону у 

Отишићу да се споменути дезертери похапсе, разоружају и повежу и под јаком стражом спроведу 
у корпус на ислеђење. 

Није нам познато шта је командант батаљона на то одговориио, два дана касније стиже 
ново наређење које је гласило: "старешинама и борцима Цетинске бригаде ставља се на знање 
да су дезертери (тај и тај на списку) те се наређује да сваки старешина и борац када виде неког 

од дезертера да ухвате заклон и позову на предају, па ако не одложимо оружје да нас убију на 
лицу места". Ми смо све ово хладноквно примили као да се не тиче наше коже, било нам је све 
једно шта ће се са нама десити, али само не пред Лазу. Ова наредба највише је сметала 
командирима у селу, тада у првој чети био је мој рођак Раде Кривошић а у другој чети Душан 
Стојсављевић блиски пријатељ и школски колега, ако би се неки од нас нашао међу њиховим 
борцима, Командир би се склонио да нас не види, ми смо то осећали па смо се сами склањали 
али Париповић је увек нашао начина да ме у ноћи пронађе и прочита нову наредбу, увек 
саветујући да се вратимо у јединицу. 

Стигла је трећа наредба у команду мјеста а коју је дужност тада вршио Никола Берић 

тада поручник, он је донео и Отишић и пред стројем прочитао наредбу команданта корпуса 
мајора Мијовића. Да нам се запале куће, да нам се одузме сва покретна имовина и да се наше 
породице претерају са четничке територије. Ово је већ изазвало револт бораца у батаљону, који 
су се изјаснили да ће стати у одбрану нас осуђених, па је командант Париповић морао писати 
службени одговор на поменуте наредбе. Он је све примио к знању, али није у стању да их 
спроведе у дело пошто ниједан борац у његову батаљону неби хтео извршити такова наређења, 
те он ставља себе на расположење команданту корпуса да позове њега на одговорност. У 

противном постоји опасност да због оваквих наредба да ће се 60 најбољих бораца његова 
батаљона отказати послушност команди и придружити се осуђенима да се бране, па у том 
случају неби постојао батаљон а можда ни бригада у којој су они сачињавали главну снагу. На 
последку Париповић гарантује својом официрском речи да ни један од нас неће отићи код 
партизана, то исто су потврдили командант бригаде Јанков и прото Стојсављевић. Сазнавши за 
ово последње Мијовић је био још упорнији за наш повратак, пошто нећемо у партизане он је 

знао да ће мо се морати вратити назад. Ми смо стално молили Бога да дође до борбе да нападну 

партизани па да се пажња скрене са нас на борбу и тако једне лепе априлске вечери отвори се 
борба далеко у сињском селу Потрављу, тамо је била нека хрватска милиција или (црна легија) 
који су се борили толико док су покупили своје ствари и побегли према Сињу. 

БОРБА НА ПАЉИКАМА 

Непријатељ је имао отворен пут да се приближи нашем селу, наша прва чета креће на 
положај "тавани" седморица нас дезертера смо их предухитрили и отишли пред њима пјевајући 
на положај, а у зору док су остали још дремали, ми смо ишли у извиђање изнад Устића - драге. 
Ишли смо самом ивицом косе у колони са одстојањем тражећи да се партизани појаве, (пред 
нама се испречило неко криво дрво где је требало сагнути се да се прође и у том моменту када 
сам сагнуо главу, партизански митраљез са Паљика ошину рафал баш у криво дрво само 

неколико инча изнад моје главе. Мирко који је био следећи замном те видео рече ми, да нисам 
сагнуо главу тачно би ти је митраљез отсекао). Колико се сличних случајева догађало да човек 
избегне сигурну смрт. Ту прихватисмо борбу и прешли смо драгу, у сусрет непријатељу, док је 

чета стигла на положај, ту водимо борбу пола дана, нико није ишао напред, наши нису хтели да 
прелазе на сињску територију а партизани су одатле осигурали њихов прелаз "шегин мост". Око 
подне Томић доби извештај команданта бригаде у коме каже да је Осми партизански корпус 

прешао из Босне и спустио се на Уништа и налази се са источне стране Цетине до Шегина моста 
(дужине 20 км). Постојала је опасност да се ноћу пребаце у Козијак и угрозе позадину Цетинској 
бригади, зато командант наређује да се батаљон повлачи са Паљика ка Голо- брду и Козјаку да 
брани везу са Косовом. Ситуација врло озбиљна наши се повлаче па ако буду надјачани од 
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партизана можда чак и до Косова, али тамо за нас седам нема места, у осталом лепше је да 

погинемо у борби од партизана него да нас воде у Косово и убију. Батаљон се повуче у село и 
према Голо- брду, а ми осуђеници остасмо да изигравамо партизане, који нису ни приметили да 
је батаљон одступио те ми ту водисмо борбу са њима до тврде ноћи. У вече решавамо да идемо 

кући да узмемо храну и идемо на Свилају која је тада ничија и свачија. Четници ће се повући а 
партизани нас немогу пронаћи и тамо ће мо провести можда последље дане, тако је нешто 
звучило у нашим главама. Када смо стигли близу села код усамљене Јурића кућа (ишли смо 
пјевајући да се чује како је село пуно четника и ако смо само нас седморица), ту нас дочека 
стари Ђуро Јурић који нам рече да је Врлика пуна четника. Ту су стигли Војвода Ђујић и војвода 
Богуновић са босанским четницима. Стари нам је нарочито нагласио да је стигао Бошко Асановић 
са Летећом бригадом, знао је стари да ми не желимо сусрет са њима пa је пожурио да нас 

извести, одатле идемо мало даље изнад моје куће сретосмо Ђуру Кривошића то је стриц овога 
Петра што је са нама, он се жури да нам каже да је Летећа стигла на Вуковића - мост те је он 
трчао пред њима да нас извести. Разишли смо се да узмемо храну и да се изгубимо на Свилају, 
нисам стигао ни да се напијем воде док Мирко и Крља зову из поља испод кућа. Када је Крља 
стигао кући чуо је неку колону која је долазила из Кољана у Отишић и он се издалека прописно 

зауставио, па је добио одговор: "Овде Бошко са Летећом бригадом!" Крља је побегао и изгубио 

се у ноћи те тако он и Мирко стигоше до мене пре времена. Кроз ноћ смо кренули у правцу 
Свилаје, желели смо да нико невиди куда смо отишли, да неби прошли близу Стојсављевића кућа 
заобишли смо до цркве и ту непожељно пред нас испаде Јово Росић, баш он који је курир из 
Отишића до корпуса и дививзије, није нам било угодно што нас је видео, па смо му рекли (ниси 
никога видео) он је то разумео. 

Кад смо стигли на пола планине мислећи да смо далеко од свачијег ока, тада се пред 
нама зачу разговор групе људи, незнамо ко је (мислили смо да је наш батаљон већ отишао према 
Голо - брду) па смо се чудили ко сада овде може бити, када смо пристигли ближе познали смо их 
по гласу. То је Друга чета иде на Свилају на положај, није нам било драго што смо се сатали јер 

Летаћа нам је за петама. Ноћу смо се одвојили од чете у једну мали колибицу где смо провели 
ноћ пјевајући више из ината, наша нервоза је била достигла свој врхунац. Мислили смо да је 
дошла Летећа да изврши оно што наш командант батаљона није могао, то јест да нам запале 
куће. Летећа је преноћила у Рнића кућама, рано у зору изашли смо на један брег изнад (Гајине - 

долине) одатле се види цело село као на тањиру. Тихо априлско јутро чује се сваки шум. Трубач 
Жмико свира збор, излазе постројавају се, чује се команда. (Капе скини)! Зар се моле Богу пре 
него што почну палити? Крље Рнића кућа је пред њима у њој су неки ноћили ако буду палили 

она је прва на реду. Мирко се тјеши што његову неће моћи запалити јер су то урадили партизани 
прошлог лета, чекамо још нема дима. Колона креће од Рнића кућа нема опасности! Прођоше 
бунар, заустављају се изнад моје куће и Ђуре Деспића, дали ће ту почети? Не ту је раскрница 
путева па су чекали да им неко каже прави пут, одатле продужују изнад доњег села према 
Маљкову. Стигао курир другој чети да се враћа са Свилаје јер све јединице иду у акцију на 
партизане, овај курир донесе храну за нас седам хајдука (председник одбора био је Илија 

Загорац - Руњо) који је целу ноћ сакупљао храну по селу за војску која је ту стигла и тако се 
сетио да и нама пошаље по куриру, (невероватно, али истинито једни нас четници осудили на 
смрт а други нам шаљу храну да неби били гладни, таква је револуција). 

ДИВИЗИСКА АКЦИЈА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА ОД ПАРТИЗАНА 

Докле сва војска иде према Маљкову и Шегину- мосту дотле нас седам остајемо једини 
господари Свилаје, кренули смо врхом планине према југу да осигурамо побочницу четничким 
јединицама. Стигли смо на тешко - приступачну Градину - орловицу изнад Пауновца одакле 
имамо поглед на све стране и ту смо избацили једну бомбу и два метка. Бошко са летећом стигне 
на Рудо- поље те су имали краћи одмор, он је знао да Свилаји нема ниједна четничка јединица 
па када је чуо нашу бомбу уплаши се и скочи на ноге, тада су му рекли да су то седам дезертера, 
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ми смо већ тада пјевали па су нас по пјесми познали. Бошко је са тим био задовољан па је рекао 

јединици око себе, да неби се усудио са целом бригадом проћи тамо куда нас седам иде 
пјевајући, тада је рекао зови те их нека дођу да их пољубим. Ми смо били на висини 1500 м. а 
растојање измећу нас можда око три км. Саво Цвитковац звао је да дођемо код њих али га нисмо 

могли разумети шта је хтео да каже. У вече тај наш савет реши да двојица иду у село да дознамо 
шта је Летаћа преузимала против нас те Мирко и ја сишли смо у село и ту није било неповољних 
гласова, напротив сви су имали добро мишљење о нама да смо били беспотребна терорисани и 
злостављени. Бошко вероватно није ни знао за наредбе да се убијамо и да нам запале куће. Село 
је било празно, војска отишла у акцију те ми двојца решимо да преноћимо у селу у некој 
забаченој појати. Рано ујутру чули су се митраљези од Вуковића моста на источној страни 
Цетине. Борба је почела одмах из Кланца према Вуковића главици и Бокуновој градини које су 

партизани држали као своје одбрамбене положаје, тако је борба постојала све живља док није 
достигла прву непрекидну грмљавину. То је била акција наше дивизије да тера Осми 
партизански корпус са Динарских планина. Незнам тачно које су све јединице ту учествовале па 
ћу рећи само онолико колико ми је познато. На десном крилу они који су прешли Вуковића мост 
и нападали изнад Драговића на Кошчицу и Бравчев - долац, а ту се углавном и одиграла главна 

битка, био је Отишићки батаљон и до њега Летећа бригада, до ове делови Свилајнске бригаде па 

Кољански батаљон. На левом крилу били су Босанци тамо је био и војвода Ђујић, једни су 
вероватно прешли изнад села Цетине а неке јединице на Балечки или Гарјашки мост, тамо су 
били трећи и четврти батаљон Цетинске бригаде.  

Лево крило надиралио је испод Троглава према Вјештића - гори, тамо изгледа није било 
јачег отпора али десно крило је почело од Вуковића - моста под борбама да напредује корак по 
корак уз голу планину. Непријатељ је имао јаке положаје за одбрану са висине имајући у рукама 
планину у позадини. Изишао сам на један брежуљак више куће и цео дан посматрао ток борбе, 
сваки покрет и сваки метак, познат ми је терен и људи који се тамо боре. Тада сам први пут 
осетио неку тугу око срца зашто и ја несмем бити мећу њима). Овако жилава борба где наши 

нападају преко чистине од јутра до мрака, знао сам да неможе бити без губитка па ми се чинила 
да је моје одсуство равно издаји, али шта могу када извесне старешине немају очи да виде. Под 
тешким притиском митраљеске борбе која је трајала непрекидно од јутра до мрака преко 12 сати, 
наши су освојили голи врх Кошчице (око Винчића трна) а са тим је освојен и Бравчев - долац, са 

тим је већ борба била завршена у нaшy корист то јест прешла је на другу страну планине па се 
више није могла правилно чути ни оценити а то је већ било при заласку сунца. Непријатељ је 
одступио то јест протеран са свих брањених положаја, али знајући унапред намеру четника да ћe 

се у вече повући назад у село, то су се протерани партизани груписали од Врдова и одатле 
кренули у против - напад на јуриш тако када четници окрену леђа и буду силазили низ Кошчицу 
да их изненада стигну и ударе леђа и потуку.  

Према причању учесника, четници су већ намеравали да се враћају у Кољане јер је борба 
завршена и у том изненадном моменту партизани врше јуриш на њих. Ситуација је изгледала 
врло критична. Неко ми је касније причао да се војвода Ђујић налазио са својим штабом далеко 
надругој страни планине измећу Троглава и Вјештића горе, видевши из даљине ту силу 
партизана који јуришају на Бошков положај те су се у штабу плашили да ће се Бошко поколебати 
и окренути лећа а то би значило пропаст за све јединице које су биле на том положају. Без 

обзира на све то Бошко је био војник и остао као војник, ако је имао слабу јединицу он је знао у 
почетку рата бити колебљив, али овде сада имао је под руком дисциплиновану јединицу Летећу 

бригаду која извршава свако наређење, а поред ње имао је Отишићки батаљон (који је он некад 
због погрешног обавештења мрзео) па се после уверио у њихову вредност и заволео их па је у 
тој борби упао мећу њих и повео у против јуриш, знајући сигурно да га неће изневерити. Међу 
ове две поменуте јединице налазиле су се и Свилајска бригада и тако хтели или не морали су сви 

скупа да се припреме на против - јуриш. Када су партизани стигли испред наших редова, наши 
су их дочекали не на (бајонет) већ са спремним бомбама и митраљезима и ускочили мећу 
непријатељску војску косећи их око себе.  
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Брзо и одлучно поново су натерали партизане на одступање преко Врдова где их је 

спасила ноћ те нису могли даље да их терају. Наши су се толико згрејали да би их терали до 
Ливаљског поља само да их није ноћ омела. У штабу дивизије настала је радост гледајући исход 
овог двобоја. Из велике даљине са зебњом у срцу пратио сам овај вечерњи јуриш и очекивао на 

коју ће страну окренути, те после кратког судара бомбама, борба се помицала на штету 
непријатеља. Борба се одмицала према Босни, па је планина заклонила борбу а ноћ покрила 
планину с времена на време чула би се још понека експлозија бомби, нисам очекивао да ће се 
наши повратити у село у току ноћи пошто су били далеко, можда ће тамо преноћити јер су били 
уморни. Касно сам легао и заспао, кад у неко доба чујем лупање испред куће и точење воде, 
изненађен зграбио сам пушку, незнајући ко је, један се насмеја и познадох глас да су наши 
стигли из борбе. Неко отвори врата где сам спавао, издрао сам се: Ко је? Саво Париповић се 

јави, он је знао да је мој кревет увек празан, пошто никад нисам био као куће па је он вероватно 
више пута навраћао и ту одспава, па је и сада уморан од борбе свратиоту да одспава. Одмах 
поче да ме кори што нисам био сњима у борби, мене је интересовало како су прошли и он ми 
рече, имамо 6 рањених у батаљону, рањен је Бранко његов тада пратилац. а мој најближи 
колега. Саво рече рањен је у бедра и неће му ништа бити али мећу рањенима ташко је рањен 

Милош Петровић, метак прошао кроз прса и са њим ће бити ташко, те Саво жали Милоша, а ја 

Бранка за кога Саво рече можда ће одсада бити паметнији и неће онако јурити напред. Али 
Бранка није могло ништа зауставити такав је био и такав остао до краја рата).  

Провели смо дуже време у разговору и он ми стално саветује да се вратим у јединицу док 
је Летећа још ту. Нисам слушао његове савете, али ова данашња борба убила је у мени многе 
осећаје нетрпељивости чак и према Лази и да није само Лазине луде главе све би се уреду 
завршило. Сутрадан Мирко и ја желели смо да видимо Бранка али како? Он је у команди места у 
Врлици на боловању те ми двојца онако деморалисани после подне крећемо у (хајдучку базу на 
Свилају), код Стојановића кућа сасвим неочекивано пред нас изађе стари прото, кога нисмо 
желели срести нити смо знали да је он у селу, учинио нам се црњи него што је обично поповска 

мантија, он нас заустави и позва у кућу његове сестре Марије и одмах поче да нас критикује због 
јучерашње борбе у којој ми нисмо смели учествовати. Рекли смо му да и ми осећамо исто као и 
он, али смо чврсто решили, пристајемо нека нас наши убију али Лази у руке живи нећемо. Он се 
на то љутито издрао. Какав Лаза он је на умору! Бошко је командант и он води јединицу, чули 

сте како је синоћ извојевао побједу. Ово сазнање да је Лаза на умору и да је Бошко командант 
деловало је на нас као инекција за умиривање болова. Прото је ово осетио па поче благим 
гласом да нам говори. Ја сам сада стигао из Врлике састао се са војводом Ђујићем, он је још у 

Врлици и остаће дуже времена све дотле док потпуно очистимо планине од партизана, са њим 
сам дуго разговарао баш о вама и упознао сам га о свему што није знао, тако смо ми двојица 
решили ствар да вас ја пронађем и да се вратите у јединицу.  

Тада сам рекао проти да он зна да смо ми и суђени на смрт и на паљење кућа и т.д. па 
ако дођемо у руке они ћe нас ставити под батине а ми то нећемо докле пушку носимо. Радије 
примамо метак у чело него штап преко лећа. Он нас ту дочека речима, када нећете код Мијовића 
и код Лазе, хоћете ли да се јавите на рапорт код војводе. Нисам очекивао овако питање па 
нисамо знали одговор већ смо ћутали, кроз главу ми севну нека струја мислећи, Војвода је јунак 
и велики човек и по особинама и по положају, он нас може казнити војнички што смо кадри 

издржати, али он сигурно нас неће подврћи тортури по примеру жандармеријског каплара. Прото 
је осетио премену на нама па ће рећи, ја требам једног курира да однесе писмо до војводе а 

пошто овде нема нико други да носи то ви носите ово писмо и са њим се јавите војводи. Док је 
прото овако причао то је изгледало некако изводљиво и ми смо попустили а он нас је са тим 
(матирао) и нисмо иамали куда, нисмо имали снаге отказати да носимо писмо од проте 
Стојсављевића до војводе Ђујића. Док је он писао писмо, видео сам из далека преко његовог 

рамена неколико речи, измећу осталог он пише. Ова два младића враћају се у своју јединицу, 
укорите их добро да неби поново правили такове глупости. Предаде нам запечаћено писмо и ми  
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смо кренули, када смо одмакли око сто метара, стали смо и погледали један другога и питамо се 
шта урадисмо, али сада већ нисмо могли назад.  

ПОВРАТАК У ЛЕТЕЋУ  

Пред ноћ стижемо у Врлику, нађосмо Бранка у команди места где спава на неком 
отоману. Однекле изађе Никола Берић па поче повишеним гласом да нас укорава (Берић је био 
добар као лебац, али је хтео да покаже моћ команде). Мирко је био нервозан па ћe му рећи, 
остави то Берићу нама већ није до тога морамо ићи на рапорт код војводе, те Никола спусти глас 

и поче са нама друкчијим тоном да разговара. Увек саветујући за нашу корист али ми смо тада 
били млади и нисмо имали времена слушати свачије савете. Стиже поручник Јанков, незнам које 
њега известио, чуо је да идемо код војводе на рапорт па се уплашио више него ми. Јанков је 
Мирка много волео а мене није имао зашто мрзети па се уплашио да ће нас неправедно казнити 
те он затеже опасач и спрема се да нас води на рапорт. Бранко се држи на једној нози а другу је 
подбочио штапом и он иде са нама, по обичају он прегледа поштољ па ћe рећи, ако вас 

разоружају мене неће. Тако нас четрворица идемо код војводе у Стојића кућу изнад чесме. 

Пратиоци на вратима пустише Јанкова и нас за њим. Око великог стола седео је војвода и стари 
игуман Наум и још неколико врличана у веселом разговору, на столу су тулумине вина.  

Јанков поздравља и рапортира да смо се вратили у јединицу те војвода рече да уђемо 
унутра, гурам Мирка да иде напред и преда писмо, али он се измаче позади и тако немајући куда 
станем пред војводу. Поздравим ословим и предам писмо, прво је прочитао писмо па ће нас 
упитаи, зашто смо напустили јединицу, ракао сам само једну реченицу. Морали смо побећи од 
терора команданта бригаде. Војвода загрејан јучерашњом борбом, данашњим вином и нашим 
испадом, отвори своју причу укора, које је сада овде немогуће описати а то могу замислити сви 
они који га познају колико је дуга и врућа та прича укора. На крају рече: Не због вас, не због те 

ваше усијане главице, већ захвалите Богу и вашим добрим сељацима Отишћанима из поштовања 
према њима ја вам овога пута опраштам, али ако се још понови и т.д. Сада идите и јавите се у 
јединицу на дужност. Излазимо напоље: Јаков весео смеје се и каже добро сте прошли, но ми 
тада ваљда нисмо ништа ни осећали. Јаков рече Летећа је у Кољанима. Бошко је био цео дан у 
Врлици па можда је још ту, потражите га па му се јавите и можете сањима у Кољане. Очекивали 

смо да ће нам и Бошко очитати лекцију као и војвода па смо са пола воље пошли да га тражимо. 
Већ је сутон, сретнемо Бошка пред Попадића кућом, а он код нас виде још из далека баци 

шајкачу у вис и дотрча код нас, пољуби се самном па онда са Мирком, никад пре нисам га видео 
у тако доброј вољи, те он поче да нас тјеши да он разуме наша осећања да ми не бјежимо од 
борбе већ од неправде па ће рећи: "видео сам вас прекључе на оној планини, верујте ми ја неби 
смео са бригадом тамо проћи а вас седам идете пјевајући и без бриге пркосећи целом свету и 
свима опасностима које вас чекају, ако би ја био командант ја би вас послао да тамо четујете 
изнад Милешине, а не у Косово, али шта можемо ово је рат па се мора слушати старијега". Затим 

рече, ја сам ушао у рат као пуручник и тако ћу остати да рат траје десет година и стално морам 
из борбе у борбу, да сам био неки капетан онда би седео у неком магацину и делио следовање. 
(Ово се вероватно односило на Сремца). У вече касно стигогмо у јединицу, весело нас дочекаше 
као старе познаник, после дан - два стигли су (хајдуци) псујући нас двојцу на сав глас да смо их 
издали а они не знаду да смо ми баш пробили главом зид кроз који су и они сада прошли без да 
су лупали главом. Ово је било два дана пред Ускрс који смо провели код Вуковића- моста. У 
понедељак пре зоре имамо покрет, прешли смо Балечки мост и осванули позади села Цетине, 

одатле продужујемо на Уништа, непријатељ се није нигде појавио. Бошко је познавао неке 
Уништане док је био још ком. у Врлици па их је сада окупио на Уништима да се са њима 
поразговара. Враћајући се од Уништа у Цетину видимо енглеске авионе како круже изнад Книна 
и Косова затим почеше да бомбардују Косово. Првог дана Ускрса бомбардовали су Београд и 
Подгорицу и још неке градове у Србији и Црној Гори а други дан бомбардују Далматинско Косово 
и Книн. То је ваљда ускрсна посластица од  
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Черчила и Тита, да се немамо ничем добром надати, морамо заборавити непријатеље јер сада нас 

туку пријатељи? Преноћили смо у цетинској школи, у јутру је нарећен збор за село Цетину, 
долази војвода Ђујић да им држи говор. Како у школи није било довољно места то смо ми војска 
остали напољу. Када је збор после подне завршен, продужили смо у Цјевљане. Летећа се 

сместила на Јојића- главицу (ту ће од сада бити наша база кад год би навраћали у ове крајеве). 
Следећег дана сазван је збор у Цјевљанима. Војводин говор је био врло оштар према 
Цјевљанима. Ово се свакако није односило на борце који су верни четничкој борби од почетка до 
краја и који су се борили раме уз раме са осталим четницима и такови остали до краја рата и до 
данас, али ту је било оних шарених, неодлучних па и црвених који су саботирали и сметали 
борбу и онима који су били решени да се боре. (По овој ствари има разних питања и одговора) 
по моме личном мишљењу одговор биће овај: Ако нису били за четнике, они нису били ни за 

партизане, јер нико од њих није био комуниста а у партизане су отишли само када су морали, 
притиснути од једне или од друге стране. Може се слободно рећи да је играла улогу предратна 
локална политика. У Врлици је живео Мирко Кулишић дугогодишњи начелник односно 
председник Општине који је имао извесне људе као своје присталице. Он је у почетку рата 
побегао у Сплит и више се није враћао нити се мешао у борбу такозване револуције, остао је 

негативан па су и његове присталице хтели то да буду. Други у Врлици је живео познати трговац 

Миле Кривошић дугогодишњи председник цркве Св. Николе који је имао много утицаја на те 
парохијане баш у Цiевљанима. Када нам је већ позната трагедија његова сина поручника 
Дамјана који као четник тешко рањен од усташа па су га партизани полу- мртва отерали у Босну 
а са њим је отишао и млађи брат Живко и тамо им се изгубио сваки траг, отац је био присиљен 
да иде за њима да би спасио синове и тако од партизана много је утицао на своје присталице. 
Пре рата познато је да и Кулишић и Кривошић нису се слагали у локалној политици са протом 
Стојсављевићем па сада како је прото предњачио у четничком покрету, то су присталице напред 

споменуте двојице, сматрали да су четници нека прћија проте Стојављевића и зато су поједини 
бојкотовали четнике и ако су баш ти четници чували им главу и куће од усташкух кољача па и од 
комуниста.  

Војвода је био љут на њих још од прошлогодишње издаје па им сада каже (скините гаће 
па припашите прегаче) кад нисте вољни да се браните, оћете да вас неко други брани!. Велика 
је трагедија за Цјевљанске четнике што је Дамјан онако завршио, да је био жив и командовао 

четницима то нико из Цјевљана неби отишао комунистима. Када смо при крају рата изгубили 
нашу територију и прешли у Словенију тамо се није осећала никаква разлика мећу нашим 
борцима (ко је из кога села) сви су били сложени и једнодушни и то су до данас, што значи, 

омладина, борци су били исправни, али мећу њијовим старијима постојала је нека клица неслоге 
или мржње. Ово је свакако најближи одговор по целој тој игри.  

ВЈЕШТИЋА ГОРА  

После овога збора смо остали још два дана, а другу ноћ смо имали покрет преко Врлике и 
Кољана и осванули смо изнад Перковића - драге и рано стигли у Бравчев-долац. У Летећој је 
било неколико бораца Катића чије су породице живеле у (Дацу) па су били весели да је Летећа 
стигла и до њихове куће. Одатле продужисмо пут Вјештића-горе, а то је све гола планинска 
висораван (погодна за војне манерве). Нисам пре знао да је толико далеко од Бравчева-доца. 
Испред горе уздиже се равно округла чука која се зове "Ћулум" партизани су поставили 
неколико митраљеза и одатле бране прилаз и гађали су сваки наш покрет. Тај положај сматрали 

су неосвојив без артирељије, а како је то читави комплекс планина то ни артиљерија није могла 
тамо излазити, у осталом ми те артирељије никад нисмо ни имали. Партизани су овај положај 
сматрали неоснованим, зато су га прозвали "штаб 4. оперативне зоне" којега нико неће освојити. 
Истина је, четници су прегазили Вјештића-гору у јуну 1943 године, али су нападали од истока 
кроз шуму из Босне, а сада је први пут да је освајамо преко Ћулума, тај сектор је заузимала 
Летећа. Како је већ речено још из далека ватра је шибала по нама, ми смо се пребацивали и 
примицали онако како нас је Бошко учио, док би се двојца пребацивали из десетине остали би  

95 



засипали непријатеља тако да они немогу да нас гађају. Под тако жилавом и опасном ватром 
подишли смо сасвим близу.  

Први батаљон на десном, а Други на левом крилу, почели смо да заобилазимо да правимо 
обруч око чуке. Партизани су тек тада видели да им ћулум не може помоћи па су се морали 
повући пре него буду блокирани. Повукли се за пола км. на камењасти гребен испод саме ивице 
шуме и одаведе имају још тврђи положај за одбрану из тврдог камењара. Мећу нама таласаста 

гола ледина, а њима позади шума која прави мртви угао за лако кретање и прегруписавање. Док 
смо се ми борили око ове чуке, тамо далеко на десном крилу према Врдову, чула се борба и 
видео се дим, тамо у Крајиновим колибама био је батаљон партизана, које су Отишићани напали 
и претерали. Партизани су се тада журили да се групишу у Вјештића-гори да бране своје 
"неосвојиве бараке" и тако ова дуга колона ишла је од Крајинових колиба у шуму далеко од нас 
око 1 км. Мислио сам да су то Отишћани па како сам био на крајњем десном крилу хтео сам да 
ухватим везу са њима и примицао се све ближе. Када сам био на пола км. они почеше да пуцају 

на мене и тек тада видех да су партизани. Да су били пажљивији можда би им дошао скоро у 
руке, али ето нису ме хтели. Одатле сада нападамо камењасти гребен испред шуме. У току ноћи 

када смо кремули у ову борбу, командант првог батаљона Стево Поповић се разболео и није 
могао да иде па је команда послала Николу Ћука, да замени Поповића и командује батаљоном 
тога дана. Никола Ћук је био неки старешина у одреду Мане Роковића па је тамо запао код Мане 
у немилост и једва изнео живу главу и сада се ставио на расположење штабу дивизије. Напред је 

већ речено како је Летећа имала свој начин ратовања и освајања пажљиво и сигурно да не 
губимо борце, али овде сада Никола Ћук имао је свој начин ратовања, тако се ваљда 
практиковале у њиховој јединици те он није хтео да се прерацујемо и бранимо један другога, већ 
он одброји двадесет бораца и тера пред собом за двесто метара па се врати и тера других 
двадесет и тако редом.  

Ми смо се смејали оваквом начину ратовања, а касније сам размишљао да је то права 
глупост, јер да су партизани били у бољој позицији ту неби прошли без жртава, али у овом 
случају све околности су ишле у нашу корист. Лево крило наше дивизије где су били Босанци 
тамо је био и војвода Ђујић и још незнам које све јединице су тамо учествовале, они су као и 

прошле недеље нападали испод Троглава и док су се партизани концентрисали и носили са нама 

на десном крилу бранећи прилаз Вјештића - гори, дотле су четници на левом крилу са висине 
спустили се у гору са друге стране од северо-истока и већ запалили партизански "логор-бараке" 
Кад се појавио дим партизани су напуштали борбу и изгубили се преко шуме у правцу Босне, 
пошли смо за њима, али шума је била пуна снежних сметова који су се топили на пролећном 
сунцу па нисмо хтели далеко ићи преко снега, а за то није било ни потребе ићи даље. Борба је 
престала и више се не чује пуцање, Вјештића-гора остала је тада без својих бранилаца.  

Партизани су одступили на источну страну шуме, на некој чуки која виси негде према 
Сајковићу. Мећу нама је било велико одстојање да би једва топ добацио и борба више није 

вођена, нити је било потребно ићи даље. Логор им је уништен па ће они сами морати да се 
враћају у Босну јер у Вјештића-гори и испред ње више нису имали крова. Са овом акцијом 
Врличка крајина је опет очишћена и обезбеђена од партизана. Четничке јединице повратиле су 
се свака на своје место.  

ПОВРАТАК У КОСОВО  

Одморили смо се пар дана на Јојића главици и једне вечери кренули у Косово, ноћ нас је 
стигла негде око Турића, песма се орила да је чула цела Косовска долина. Борци летеће бригаде 
били су поносни на две извојеване победе на Кошчици и Вјештића-гори. Стижемо на Калдрму и 
ту нас дочека готова вечера, на капији са Фењером у руци стајао је "Лаза" баш као што је некад 
на Свилаји на стуги бројао овце тако сада нас пропушта унутра, за свакога је имао неку лепу реч 

па када сам наишао поред њега он дочека речима: "Како сте синови? Јесте ли се уморили. Одмах 
сам помислио дали је она изјава код Саве Париповића стигла до њега, дали су му старији  
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скренули пажњу да не буде бруталан према борцима, али Лаза је остао Лаза! Још се нисмо 

одморили само пар дана и дође Ђурђевдански уранак, остале јединице томе су се радовале док 
Летећа се ни са тим неби могла похвалити. Тачно у поноћ имали смо покрет, стижемо у Тепљух 
одатле се пењемо узбрдицом преко Сиверића на Промину, тамо позади села у некој планинској 

врлети налази се неколико усамљених кућа неко је извештавао нащу команду да се ту партизани 
ноћу привлаче и одржавају везу са неким Теплушанима па је сада решено да се искористи наш 
уранак и да се то испита преко кога иде та веза. Стигавши у ниједно доба ноћи, наши су будили 
сељаке правећи се као да су партизани да би дознали ко је њихов одборник и са ким имаду везу. 
Један је био вероватно сувише брљив па је почео да псује четнике најгрднијим изразима, а 
удварајући се партизанима, Бошко је био пргав и љут па није могао дуго издржати већ му 
распали штапом по леђима и казујући му име ко га је ударио, онај је кукао више од страха него 
од удараца бојећи се веће казне, али све се у томе завршило. 

У свануће били смо на врху Промине код бетонске пирамиде, уморни и ненаспавани, 

требали смо одмора, али је са мора дувао хладан ветар па нисмо дуго ту остали, спустили смо се 
према северу на малу Промину. Ту у храстовој шуми вијале се заставе, ту је цела Проминска 

бригада, дивизиска музика, омладинска пропаганда група и незнам које све јединице. Поред 
много народа нарочито омладине, свирају се кола певају се пјесме, Окрећу се јагањци на ражљу, 
пије се вино и ракија, ми смо добили пола чаше вина, али то је била само кисела вода од 
опраног бурета. После подне док су други припремали печење, ми Летећа добисмо наређење да 

се враћамо на Калдрму за ручак, трчали смо преко Рамљана ко ће пре да стигне јер од поноћи 
смо у покрету без хране па смо се радовали готовом ручку. Како је који стигао чекао је у строју 
пред кухињом где се делио ручак. Док смо се враћали са Промине где смо добили "вољно " те су 
сви борци из Рамљана и Уздоља и Звјерница свратили кућама ради хране и преобуке а то би 
радили и ми остали да смо били на њихову месту. Лаза је у кревету сазнао за то и хтео је да нас 
све казни, дошао је пред строј и тражио бројно стање и тада рече докле се сви не скупе да неће 
нико добити ручак, неки су му објашњавали да се сви неће вратити ни до поноћи, јер Бошко је 

дао вољно за данас те су свратили кући ради хране, али код Лазе није било милости. "сви за 
једног један за све" лежао је у кући Јаше Бјебовића и измишљао најодвратније поступке према 
нама. Видећи да нам неда ручак и да га нећемо цео дан добити борци су демостративно 
напустили кухињу и отишли и то први батаљон код Вученовића куће, а други батаљон на 

Маринчића главицу и сви су се сложили да тога дана нико не прими храну. Негде пред ноћ око 
четири-пет сати код кухиње трубач свира збор, али нико не иде тамо, после кратког времена 
поново свира збор, опет нико не иде тамо у строј. Лаза се тада разшепурио са својим штапићем и 

долази на мост испод наше касарне и виче: "Збор! (мртву вам мајку). "  Борци су мрзовољно 
вукли се и постројавали се, двојица негде закаснили и дођоше у строј последњи, он пита ко вам 
је десетар, један из четврте чете показа на Маркана Катића из Бискупије, други из прве чете 
показа на Ђурицу Ракетића. Лазо издвоји ова два десетара пред строј и мени наређује да му 
донесем митраљез, потрчао сам у касарну нашао један митраљез извукао пуни шаржер и ставио 
празни и донесох га пред Лазу.  

Он пита ко је митраљезац и један се јави те му даде митраљез, а онима двојици десетара 
нарећују да стану поред зида ради стрељања. Ђурица је Ћутао, а Маркан поче да плаче, већ је 
прекипело. Стево Попадић дрчну се и опсова (то је први пут да сам га чуо да опсова светињу). 

Стаде пред Лазу издрао се на њега: "Лазо јеси ли луд? Зар се тако поступа са војском!" Лаза се 
скаменио на своме месту дрхтао је од љутине и једа, ваљда што нема снагу да нас једним 

ударцем све збрише са земље, па у тој немоћи више није знао шта да ради. Почео је да нам држи 
час и спомињао нека (правила и прописе) баш као да смо у жандармериској школи, али већ и то 
није могао да говори па нареди трчећи корак до кухиње, брзо смо одмакли пред њим јер он није 
могао трчати те смо смијући се на сав глас стигли до кухиње, ту смо примили полу смрзнуту 

чорбу која нас је чекала дуже од пет сати, а која нам је тога дана престављала доручак, ручак и 
вечеру. То је био наш Ђурђевдански уранак 1944 године.  
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