
мр Рафаел Брчиh 

ЊЕМА ЧКА ПРОЦЈЕНА ВОЈНО ПОЛИТИЧКЕ СИТУАЦИЈЕ У 

ЈУГОСЛАВИЈИ И РЕАГОВАЉЕ ОКУПАТОРА И ДОМАЋИХ 

КОНТРАРЕВОЛУЦИОНАРНИХ СНАГА НА ОДЛУКЕ ДРУГОГ 

ЗАСЈЕДАЊА АВНОЈ-а 

Неуспје~има нацифаUIИ.СТIИЧкоr блока на свјетским раrгиштима 

код Курска и у сјеверној Африци прwдружио се и неуспјех на Не

ретви и СутјесЦ'И, у nрвој половини 1943. године, гдје <>.куnаторима и 
њиховим сараЈДницима нwје nошло за руюом да опколе и униште 

главну оперативну групу НОВЈ. Ти неуспјеси на тлу Восне и Херце

ювине и Црне Г<>ре ИЈМали су такве размјере да је њемачка врховна 

команда Вермахта јавно 'Изјавила да постојеh:и.м снагама није више 

могуће не с-амо »уништење НОП-а«, него и контролисање главних 

са'Обраћа~јница и nодручја у централном дијелу Југославије, које је 

у љето 1943. године постало веом·а значаЈјно за њемачку ратну ин

дустрију, јер су се, rюслије губитка •окупираних територија на ис

точном простору, управо ту нала•зили најзначајнији сировински ре

сурси- боксит, угаљ, дрво и друго. Проблем обезбјеђења централног 
подручја у Југославији постао је још тежи nослије пада Мусолияи

јеве фашистичке владе, 24. јула, који је отворено наiГОвијестио ка

питулацију и испад.ање Италије из осовинског блока Берлин-Рим

Токи.о, до чега је и дошло мјесец и по дана касније. ТЭ!ко је Хитле

рова IЬемачка остала без свог главног савезника у Европи, а. то је 

истовремено најавw.тю велику кризу наЈЦИфашист:ичкоr блока, која 

се неhе зауставити све до потпуног nора.за и безусловне каnитулаци

је Треhег Рајха. 

У таквој ситуацији - на свјетским фрон'llовима и југословенс

К•ом ратишту - њемачt<а. Врх-овна команда Вермахта нашла се nред 

два велика проблема: да властитим снагам овла-да Средоземљем и 

да запосједне југословенски nростор, посебно љегово централно П(}Д

ручје, због кориштења виталних сировина потребних њемачrюј рат

ној индустрији за даљње вођење рата. Да би се једно и друго обез

бwједило биле су потребне знатно веhе сопствене снаге, јер је, nоред 

оста·лог, ·rребало надокнадити и италијански војни контигент, који се 
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састоја{} од око два милиона војника, од чега nреко 350.000 у Ју
гославији. 

Трећи Рајх је очекивао капитулацију Италије, па је већ у току 

љета удвостручио своје окупационе трупе у Југославији. Њихова 

ударна моћ била је знатно повећана, јер су допремљене искусне и 

свјеже операти;вне, оклопне и моторизоване дивизије с осталих фрон

това. То је учињено због тога што се у највишим војним и политич

ким круговима сматрало да је »у даrој ситуацији веома значајно у 

својим рукама имати nревласт на Балкану и Југославији у случају 

искрцаваља· западних савезника«.1) С тим у вези, а на основу Хит

лерове директиве 48, реорганизовано је и обједињено њемачко к•о

мандовање на Балкаrну и ис'ЮВрем€но извршено објещињавање оку

пационе управе и политич1шх nредставништава. Услиједила је и већа 

централизација· њемачких привредних штабова којима је руков·о

дило министарство о))Четверогодишњег ратног плана«.2) Колики је 

војно-полтички значај И!Мала Југославија за Трећи Рајх најбоље 

говори чињеница да је сједитште највише њемачке војне КQмандс на 

Јуrоисrок:у из Солуна премЗештено у Беогрњд. Свеукупни знача1 Ју
гославије у ратним плановиьm Tpeher Рајха, "у љето 1943. године, имао 
је три основне компоненте: оојничку - за одбрану цијелог Балкана 

у случају искрцаваља заnадних саЈВезнwка »неrдје на Ба..лкану«; при

вредну ..;_ због губитка сировИ'Нских извора у Совјетском Савезу ~; 

~ ... 1) ~-Зборник докуАС.е-н.ата ~' nодатiLка о 1tародиоослободила-чко.Аt рату 
"а.рода Јуzос.Јtавије {Зборн.ик НОР), 'NХМ XII, књ. 3, док. Qp. 111 -
ХнтлероDа диРектива бр. 48, 26. јула 1943. године; Зборник НОР, то~ 
ХП, књ. 3, док. бр. 121 - На'Ређење Генералштаба Врховне команде 
Вер:-4ахта (ОКW} од 18. Э!Вгуста 1943, упућено команданту Ју.г<ЈIИ!стока, 
а односи се !ИЗ. реорrаЈИизацију оистем:а њемачкот ;к~ов~ња на . Ју
гоистоку. 

-' ·: У Хмглеровој диРеКтИIВИ бр. 48, наведено је и ово: . 
· :.Непријатељско х<>Мандовање своје планове ослања и на баl}!цит

ске покрете у У'Нутрашњости Јуrоисrока ( ... ) НајхW11НИ!ји задатак Вр
ховне команде Јуrаистока у поза,!ЈiИ!Ни је да се унИ!ШТе ба/Н\де у Срб:-tји и 
Хрватској са та,чкОс~ тежишта на саобраћај~НИМ л:ивија'МIЭ. са !'рчком ( ... ) 
Мрра се посТIИhи да се сузбитјање банди спроведе с на~веtюм енерnлј·о~, н 
то ПР,Венствено бандИ"l'с:к;их хорди које се налазе у ~ЈПИЗИIН>И обала«. 
(АрхУ!в Војноисторијског .инстИтута - Архив ВИИ њемачка apx•;,ma -
ЊА, х." 1-'-А, бр. рег. 7/15а); у:пореди: Фабијан 'Dpro, Вој!Н!И положа•ј 
НОП-а ·У вријеме Другог засједања АВНОЈ-а, »АВНОЈ и НОБ у БиХ 
(1912-1943)«, материјали с rнаучног .скупа у Са'Рајеву 22. и 23. ноnембра 
1963. године, »Рад« Београд - Институт за историју Саорајево, 1974, стр. 
466-476; Мухарем Кресо, Њемачко схватање ситуацоије у Ј)'II'ослзw..:~ј<и 
уочи д:Ругог засједања АВНОЈ-а, на истом мјесту, стр. 503-517; Славко 
Одпћ, Њемачки пла.ноВIИ и дјелатност у вези с Дру.гим засјеiџњем 
АВНОЈ-а, на И\СТОМ мјесту, С'ЈЈР. 518-527. 

~) Н о 1 т S u .n d h а u s е ЈЈ, Siidosoteuтopa im dет nationasozia.listj,schen 
Kтicgswiтtscha.ft ат Beispiel des »UrnaЪhii.nqigen Staa.tes Krotien«, »Siidost
Forschungen«, Band XXXLI, Miinchem 1973, C'l1P. 233-266; И>С'IIИ, "Раз.вој 
хnватсR'о-њемачкОIГ клwринrа 1941-1945«, »Јутославија и 'Dpehи Рајх 
19:3·3-1945«. :материјали с научног . скупа у Београду, октобра 1973. године; 
R а f а е 1 В r с i с, »Независ-н.а Држа.ва Хрватска« щtструљент експлоата.
торскс nо.~tитике Tpenez Рајха. у Босни и Херцеzовини, »ЗбОtрНИК ра·цова·х 
Музеја револуције ВиХ, · Сарајево, П 2, 1976, стр. 195-219. 



nолитичку - због све веће оnасности од НОП-а Југославије и ље

гове НОВЈ, чија се војничка моћ знатно више уважавала него 

раније.3) 
На основу Хитлерове директиве 48 и уnутстава Нf'челниха Вр

ховне команде Вермахта за љено nровођеље, у Београду су се наш

ле три нове љемачке високе установе: 1. Команда Груnе арМЈИја ?>Ф« 
на челу са фелдмаршалом Вајксом (Freiher Maximilian Weicks), који 
је до тада к.омандовао Груnом армија »Б« на источном фронту, а. 

сада је добио задатак да• обједињава командоваље свим љемачким, 
квислюnuким и колабораци()нистичким војним снагама на Балкану; 

2. Војноулравна команда Јуrоик:то'Ка на челу са генералом Фелбером 
(Напs Gustav FеlЬег), којw је до Та:Ца био војноуnравни командант 

сјеверне Француске, Белrије и Х()лаондије, а у Југославији •и на Бал

кану добио је заДатак да обједиљава војноО'Купационе уnраве; З. 
Слецијаvши олуномоћеник Министарства спољних nослова Tpefieг 

Рајха за југоисточну Евроnу (Soпderbevollmachtigter des Auswartigeл 
Amts fiir den Siidosten), на челу са инж. ХерМЈЭ.ном Нојбахером (Her
mann Neubacher), који је добио за~датак да окуnља и организује све 
nолитичке снаге у Југославији за борбу nротив НОП-а, изузев тзв. 

Независне Држа.ве Хрватске, тј. да nрвенствено у Србији, Црној 
Г·ори и дијеловима источне Босне и у Херцеrовини С'!Ћори »антико
мунистички фронт«.4) 

· Све ове љемачке команде и устано·ве у Југославији биле су nод
ређене юоманданту »Групе армија 'Ф'«, с тим што је у nогледу · ор

ганизоваља и nредузимаља војних tОnерација nротив НОВ и ПОЈ 

на подручју тзв. НДХ фелдмаршал Бајке требао да се nретходно 

догов.ори са љемачким ·олуномоћеним генералом у Загребу · и осталим 
њемачким војним командантима у тзв. НДХ, тј. са Другом тенкове

КО!\! арми.јом (командант Лотар Рендулиц), која је замијенила ранију 

Литерсову »Команду љемачких трупа у Хрватској<<, затим са Петим 

СС брдСКИМ !К'ОрnуСОМ, а ОД јесени 1944. ГО•Д:ИНе ДвадесетnрВ'ИМ армијс
КИМ корnусом и Груnом армија »Е«. Командант војноулравне ко

манде Југоисто·ка, генерал Фелбер, био је истовремено и војrrоул
равни командант Србије, али и надређена инстанца љемачком QIIIУ

номоћеном генералу у Загребу (Edmund Glez fоп Horstenau). Што се 
тиче ингеренција Хермана Нојбахера, изванредног олуномо0ћеника 

Министарства спољних nослова Трећег Рајха у Србији, Црној Гори, 

Албанији и Грчюој, он је све љемачке nолитичке акције које су до

диривале и лодручје тзв. НДХ треба·о да ускла'д'И са љемачкwм nос

лаником у Загребу, Зигфридом Кашеом (Sigfried Kasche). 
Тако извршеоо обједиљаваље вюјног к-омандоваља, окуnационе 

уnраве и nолитичких nредстаrвништава, као и концентр~ја љемач
ких nривредних штабова у Југославији, било је oonpaheнo довлаче
љем нових труnа и интензивwрање.м организације и дјеловања ње
мачких обавјештајЋ:wх служби, у nрвом реду »Службе безбједности 
- СД« и »Сигурносне полиције (Sicherheitpolizei) - Сиnо«. Оне су 
овог лута захвати:r:rе цијелу тзв. НДХ, ла тако0 и Босну и Херцеrо-

~) Шиtре Ћ%Дје'11И: М у х а р ем К р е с о, оп. цwr. 
4) Као напомена. 1. 
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вину, гдје је, по М1И'Шљењу министра унутрашњих послова Трећег 
Рајха, Хајнриха Хи!млера (Heinrich Himmler), све то имало и свој 
посебан значај - пуно искориштавање људског потенцијала, у пр

в·ом реду босанскохерцеговач~их Муслимана за СС формације. Ус
лиједило је )'1спостављање широке мреже установа СД и Сиnо у Хр

ваrгсюој и Босни к Херцеговини, на што су, углавном уткц.ала два 

основна разлога: 

1. Било је уоб:ичајено да покрет великих трупа nрати <Щгова
рајућа безбједносно-оолицијска активност, односно требало је успос
тавити цијелу оргаiНизацију СД и Сипt-о у усл-овима када је Трећи 

Рајх остао без свог :wгшлија.нсюог савезника, nосебн-о на nодручју тзв. 
НДХ која је у сваком nогледу, као продужна рука њемачког оку

паrора, била на рубу потпуног расула и проnасти. 

2. Политичку и војну дезорrанизацију Павел:ићеве НДХ, која 
није испунила ниједан од своја три основна задатка - лиферант 

радне снаге за њемачку ратну привреду, труnа за источни фронт и 
сировина за nотребе њемаЈЧке ратне индустрије, нарочИЈТо из Бо.сне и 

ХерцеговИ'Не, гдје су услијед сталног дјејства партизанских снага 

изостали експлQатацијЗЈ и транспорт природних богатстава и nрив

редних потенција"ла - једино је бил<Ј могуће nоправити увођељем 

широке мреже безбједносно-полицИ'јских установа и одреда сиrур

носне nолиције. Ово тим nрије што се сматрало да у читавој НДХ 

још увијек посrоји »резервоар људског потенцијала« за диви.зије 

СС-а, у ком погледу су за Хим"лера, Милера (Heinгich Mulleг, шеф 

ГлаiВНОГ уреда безбједности, Рајха - РСХА) и се генерала Готлоба 

Бергера (командант СС-а), поред фолксдојчера, били нарочито инте

ресантни Муслимани Босне и Херцеговине. Наиме, поред већ раније 

формиране 13. СС ·»Ханџар« дивизије., било је у плану да се форми

рају и нове. по саставу њој сличне се дивизије (на примјер, 14. се 
дивизија »Кама« и друrе).5) 

·читава акција обједињавања командоваља, војноо-куnационе 
управе и политичких nредставништава, те заво!)ење широке мреже 

безбједно:не и сигурЈЮсне полиције одвијала се у пракси на основу 
више извршених анализа цјелокупне војне, nолитичке и nривредне 

ситуације у Југославији и њеним појединим дијеловима са посебним 

статусом, а у оквиру јединственог њемачкоr ·окупаци.оноr система, 
чији су конци од љета 1943. rо:Цине незадрживо пуцали на свим стра
нама. Више сачуваних и доступних докумената њема•ше провени
јенције гооори о томе.&) Међутим, посебан значај има »Процјена« 

фелдмаршала Вајксщ с обзиром на њен карактер свеу.куnности и 
дуrорочније nостављене циљеве. Бајке изри.чито тражи да се љегове 

оцјене и ставови nрезентирају Хитлеру, јер » ... ситуација на Југо
истоку ни·је више ствар ( ... ) неке о·куnиране тери11орије ... « и ин-

~) Н о Ј m S u n d h а u s е n, Zuт Geschichte dет Waffen - SS 1941-· 
1945, .. sud;Ost-Foгs.chщg€'11«, Вэ.г.d ХХХ, Munchen 1971, <Str. 176--197 ; 
И с т и: Обавештај-н,а сљужба 11 1tо.'l.щ~и?с1Си аnарат X ajnpuxa Хи.мљера у 
:оН~:.завис-н,ој Држави Хрватс1еој« 1941--1945, ВQјно.историјсн;и rласНlИ'К 
(ВИГ), 2/1972, стр. 89-134. 

6) ЗборНИ!К НОР, том XII, књ. 3, док. бр. 156, с11р. 619-630. 
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систира да закључци I<Оји се отуд-а моrу извући »добив-ају за parr 
одлучујући значај ... <<.7) Вэ:ј ·кс тражи »брзе и потпуне одлуке<< и под

влачи да су устанички покрети ·»прерасли у офанзивна. дјејства«, те 

да су вршили приnреме >>за подршку савезничком искрцавању<<, као 

и да су »борбе сн-ага НОП-а Југославије изгубиле карахтер гери•лс

~ог рата«, јер се у »борбама са посадам·а на одлучујући:м• мјестИiМа 

rюјаtВљују бројно јаке, плански вођене, и, бар за планинско ратова

ње, добро опремљене једиНИIЦе ... <<.8) Као примјере за ове своје оцјене 

и ставове наводи успјешне војне акције НОВ и ПОЈ у источној Бос

ни и Босанској крајини, гдје у сузбИЈјању Титових партиз.ана »НИје 

довољна полицијска интервенци·ја<<, јер у овом тренутку (октобар

новембар 1943. године- прим. РБ) »највећа опасност пријети из Хр

ватске (са територије тэв. НДХ - прИIМ. РБ) одакле црвене снаге 

намјеравају да прсщру у Србију преко Дрине.«9) 

Своју »процјену« Ва.јкс је базwрао на мишљењима - рефера

тима - највииrих њема.ч:ких В()јниrх и политичких представюu{а у 

НДХ, затим Павелиh.а и Фри\Цриха На·вратила (који је тада био ми

нистар оружаних снага НДХ) и нюв·<mаИ'Менованог предсједника вла

де НДХ, др Нm<оле Мандиh.а. С њиrма је одржао и шири састанак у 

Эагребу 14. октобра 1943. године и, послије исцрпне расnраве, у 
свој Дневник записао: 

»У држави вла:ца nотпуни дармар, дезертирања су на днеnно:м 

реду, ни добар изглед ПавелиЋеве тјелесне гарде не може обманути. 

l\1инистри се туже на стаље устанка 'И моле њемачку noмoh, а.ли за 

то нигдје нема довољНtО снаЈГа. Изнесена је м:ного неисnуњених же

ља. Политичка, привредна и· војна ситуацwја у земљи изг.11едају без
надежне. Промјене може донијети сам-<) потnуни преокрет у поли
тици ... <<10) 

Констатујући дез·органщзацију и расуло усташitе државе, Вај·кс 

је доша() до закључка да се на nо•дручју НДХ видно испољавају че
тири .облика »власти«: 

- >>подручје посједнуто њемачким трупама«. - Трупе се на

лазе у отri()рним тачкама дуж ја1дранске обале и најважнијих пут·ева 

и жељезничких nруга ; њиrхове боЧЋе и позадинске везе »сталН!о су 

угрожене, док су сви покрети трупа nод контролом партизана и ре

гиструју се«; 

- "подручје хрватске државне власти. - Изузев у Загребу, 

rдје су се под заштитом Павелиh.еве тјелесне гард-е повукле хрваТ<:

ке државне устаНtОВе, не постоји више ни.ка'Кав хрватски државни ау

торwгет, чак ни у оним дијеловима земље које држе хрватске трупе<<; 

- »IЮдручје 'српске аутономије'. - То су подручја која држе 

четющи који су у угОЈ:юрним односима с хрватским властю111а«; 

•) Архив ВИ\{, Ња, Микроте.ка, Т -313, Р-189/90 11 OG24 - Каманда 
Југоистока, бр. 075, 1. XI 1943, тајно, Хитлеровом главном стану. 

~ и{:'l'{). 

1 Исто. 
tu Ратии дневник Ње.м.а-чке врховне ко.м.анде Вер.м.ахта (OKW) 

W~гmat:hts - lfiih,ro.n,g.sstab {Генерелштаб), књ, ЈП, стр. 1233-1234. 
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»подручја с владавином комуниста. - If>има руководи Тито, 
који је створио 'совјетску државу' и располаже добром цИЈВилном 
уnравом«.Н) 

Ва•јксова процјена разматрана је у Врховној команди Верман
та (OK\V) 21. октобра 1943. године. Пошто није лично присуствовао 
тој сједници Бајке ј е, на постЭЈВљено питање: 

»Да ли постоје претпоставке за званично прогла.шење ванред

ног стања у Хрватсюој држави?« одговорио три дана касније: »То 

представља не само једину могућност него и крајње средство, јер 

је ситуација таква да једи·но може помоћи 'хируршки захват'« .12} 

IЬем.ачки опуноrмоћени генера:л у Загребу, Едмунд Глез фон 

Хорстенау, иако се о ситуацији у тзв. НДХ изјашњавао слично фелд

маршалу Вајксу, ипак је имаю нешто другачије мишљење. Он је, 
наиме, предлагао »њемачко старатељство« (Vormundschaft) над ци
јелом тзв. Независном Државом Хрватском, на основу девизе: »Не 

владати него к·онтролисати«, а то је значило: наименовЭЈЊе једног 

њемачк·ог генерала као »комесара Рајха у НДХ«, сх::таБку »садашње 

и постС~Јвљање нове влС~~де на на•јширим друштвеним основама«, »спа

јаље усташке војнице и домобранства« и искључење Павелиiћа »Из 

унутрашњих политичких послова«.1з} Овај њемачки генерал је смат

рао да би он најбоље одговарао функцији »Iюмесара Трећег Рајха 

у НДХ«. 

Посланик Трећег Рајха. у НДХ, СА-генерал Зигфрщц Каше, 

своје ставове о полити,чкој ситуацwји у тзв. НДХ изложио је у ис
црпној анализи под насловом: » Сwгуација у Хрватској и приједлози 

за да\Ље развијање њемачко-хрватских односа<<.Н) Он је био миш

љења да и надаље основни ослонац њем:а.чке окупационе власти у 

Југославији треба да буду ·»ВелИЈКохрватсЮ1 круrови«, тј. »усташки 

покрет«, с тим да »узајамне напетости међу њемачким предстшвни

цима треба свести 'на снашљиву мјеру' «, а у погледу територијал

них уступака Недићеоој Србији и Црној Гори, сматрао је да то тре

ба учинити »још у фази рата«.15) 

»Срnско питање« у НДХ сматроо је најделИЈКатнијим и он прак

тично није успио да пронађе »Праоо рјешење«. Оснавни проблем у 

рјешавању то·rа питања видио је у томе што се њемачке војне ко

м-анде у борби nро'I'ив НОП-а и на подручју тзв. НДХ »широirо осла-

11 Исто; У'Поа>еди: Ge·rt -F:ricke, Kтoatien 1941-1944. Der »U?taЬ
ћiiнgige Staat« in dет Sicht des Deutschen BevotLmiichtigten Geneтat in 
Аута т, G 1 а i 5 е v о n Н о r s t е n а u, ROMBACH - FrciЬurg, 1972. (ШИ/Ре 
о овој књиэи види мој осврт у: »Војноисторwјоюи гласник« бр. 2-3/1974, 
lBB·-194.) 

1~ Ратни дневнU'IС OKWIWFSt, оп. ЦИ.!I'. 
Одговор њеж. генерала Glez-Hors te.naua OKW, 26 Х 1943. годи:не, 

13 MИitaraгchiv - F'reiЬul'g, Deutscheт BevoHmiichtigteт Generttls in 
Ag1·am, 75835 - Akte iibeт k.тoatische innerpolitische und militiirische 
F'тagen 1942- 1944; шире о томе ви.цјети: G е r t F r i с k е, orr. цит, стр. 
Но и даље. 
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њају на сарадњу четничких одреда и кадаr и саме те команде заос

тијевају од хрватских власти територијалне уступке у корист Не
диhеве Србије<<.16) Каше је, иначе, најдосљедније подржавао Хитле

рова србофобство, с тим што је своје њемачко србофобство поисто

вјеhивао с усташким србофобствrом. У овој својој анаmИЈЗи, која се оз

начава и као »Кашеов трактат<<, гов·ореhи ro »српском пита!Њу«, он 

на крају истиче да не види >>право рјешење<< па је због тога наредио 
да се >>Срби у Хрватској држави не називају Србима«, веh право

сла·вним држављанима Хрватске државе«.17) 

За полиrгичку ситуацију у Србији и у редовима четника Драже 

Михаиловиhа »процјену« су извршили фелдмаршал Ва1кс и >>Специ

јални изасланик« Министарства спољних послова Рајха Херман Нојба

хер. Они оцјењују да се четнички покрет Дра.же Михаиловиhа »при
ближава кризи«, а насупрот њему да »комунизам у Србији и..\1а све 

веhи утицај«, те да »све жешhи крвави сжршаји иGмеђу партизана и 

четника овдје и на другим просторима - у источној Босни, на прим

јер -- утичу на кризу четника ДМ, који се, ипак, припремају да 

спријече продор 'црвених снага' преко Дрине у Србију«.18) 

На о·снову Најбахеровог извјештаја ю сиrгуацији у Недићевоој 

Србији и у четничком покрету Драже Михаиловиhа, од 29. октобра 
1943. године, издато је наређење OKW »О јединственом руковођељу 
борбом против НОП-а«, при чему се подра1зумијевало· и окупљаље 

свих >>антик;омунистичких сна.га«, на чему је, наравно, највише ра

дио лично Нојбахер, иак·о у његовој директној на-длежности није 

бИ\Ла територија тзв. НДХ. Нојбахер је био добро обавијештен о 

снази НОП-а и сматрао је да њемаЈЧКИ.'III позицијама на Балкану нај

веhа опа~ност пријети из НДХ гдје су у то вријем€ биле pacrrope
ljeкнe и главне снаге НОВЈ. По његовом· миЈШљењу, у »разумно тре

тираној Србији« постојала је »на.јбоља могуhност против бољшевw

зације Балкана«, па ј е юю најбоље политичrш рјешење предлагао 

преношење њем.ачн:ог ослонца на »великосршЋе кругове« , предла

жуhи истОоВремено стварање »Велик-осрпске федерације« коју би са

чињавале : Срби,ја, Црна Гора и Санџак, остављајуhи могућност ње

ног проширења и на друге дијел{)ве Југославије и Балкана - у пр

в-ом реду на источну Босну, дијелове и•сточне Херцеговине и неке 

друге, с чиме је био сагласан и њемачки посланик у Загребу ЗИ1Г
фрид Каше.18а) 

Хитлер није прихватио Нојбахерове приједлоге, али их је смат

рао »Врло интересантним« 19) и вpa,fiao им се више пута касније, на

рочиrо током прве половине 1944. године. Без обзира на негативан 

став према тим приједлозима Хитлер ј е, ипак, дао сва пуном.оhја 

11•) Исто. 
1~) Исто. 
1в) н е r m а n n -N е u Ь а с h е r, Sonderauttrag Siidost 1940-1945, Be

rich'.. eines Љegenden D~plomatem , "м:uS.TFJRSCHMIEDT« , Gotingen, 1956, 
C'l'P- 128. 

а) ИС'ОО, -стр. 155. 
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Нојбахеру да искључИЈВо он преговара са четницима Дра•же Михаи

ловића у циљу њихо·В'Ог пуног ангажовања. у борби против НОВ и 

ПОЈ. :Нојбахер је израдwо упутстВ'а на основу којих је услиједила 

обимна материЈална помоћ четничкwм одредима, тако да је привре
мено било обустављено њихо•во осипаље, д·ОК је извршеном мобили

зацијом, уз помоћ и подршку љемачкоr юкупатора, бројно стаље чет

ника до краја 1943. године порасло, иакQ су Нијемци били свјесни 
чиљенице да су четничке фрмације по бројности и поготово П·О бор

беној моћи далек•о испод својих четничких назива - rсорпус, брига
да, пук, батаљон и сли~шо.2О) 

Из МНQrих љемачких докумената је видљив-о да је то нека 

"чудна« војска, чији се припадници редовно налазе код својих кућа 

- у селима из К·ојих су мобилисани, да не живи никаквим војнич
ким жвотом, нема потребне дисциплине, нерадо се упушта у борбу 

против партизана , чак и онда када је заједно с Нијемцим,а поrсре

тана у борбу највећи је број бјежао св.ојим кућама прије почетка 

борбе са партизанима. Нијемцима је све то, ИLrraк, одговарало, јер су 

сматрали да је и то боље него да четници раде »на своју руку«. Ме

ђутим, такав однос Нијемаца према четницима одгюварао је и чет
ничким :кюм·андама. које су на тај начин чувале »Своју живу војну 

силу« ·ОЧекујући »боље дане«, који би дошли искрцавањем западних 

савезни~{а на Балкан или послије ље~.~а·чког слома. Тада би четници 

са својом »војном организацијом били фактор приликом рјешаваља 
унутрашљег уређеља у Југославији«.2Оа) 

Из многих љемачких докуменаtrа види се Д<Ј ниједан четничi{И 
корпус није м•огао окупити више од »500 до 1.000 четника.«; и·сто је 
важило и за ни~ке четничке војне формације.21) Упра•во због тО<Га 

и неких друi'их разлога, на прИЈМјер »вођа четника Дража Михаило

вић је истовремено министар краљевске југословенске владе у Лон

дону«, Нијемци држе четнике »На узди«, с љима сарађују »Огра!Ни

чено«, од прилике до прилике према потреби; користе их као обаiВ

јештајце и, за неке друге услуге дају им заузврат юружја, муни

ције, хране, опреме и друго. По·ред свега што је речено, Нијемци;ма 

је било јасно да су четничке вође, посебно Дража 1\!Ј:и.хаиловиh, на<е

тојали да кроз сарадљу с~ љемачким: окупатором ·остваре и одре

ђене политичке циљеве, да се до:д·огну власти и врате старо стање, 

због чега и.м је у потпуности о·дговарала· сарадља са Нијемцима и 

на војном и на полити.чком плану, а све у циљу заједничке борбе 

'''1) Исто., стр. 166-167; ЗборUU'К НОР, ТО'М XII, књ. 3, док. бр. 156 -
Еајксшы процје!На, стр. 622- 623. Ту Бајке набраја чет1Ничке кадрове и 
штабове и ка~и:е да у Орбији постоје 22 патв;рlјена и 13 вјерозатњих 
чет3Ј1<Пп~х .кюрпуса, а у Босни седам потврђених и два неnотвiРђена·. Он 
;.;:аље наЈ!юди: "у пюреlјењу са ова.ко висоюим број.ев.има, 6аtн1де. Д. М. 
р е т к о с е п о ј а в љ у ј у, пошто ко.рпус располаже само са 500-1.000 
пушка и нешто аутоматског оружја ... « Даље, да се четници уздржа
вају 0\д акција, те да Дрruжа »IИницијат.иву за nрелаз ва дјела очекује 

споља ... « 
~''а) Ње.ма-ч'Ке обавјештајие с.Јtужбе у Jyzoc.Jtaвujtt, књ. V, СТIР. 594. 
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nротив заједничког а свог највећег непријатеља - :Н:ОП-а. Четници 
су послије капи-гулације Италије у Нијемцима имали добру зашти

ту и од усташа, нарочито •ОД њемачких војних команди и полицијс

ких установа у тзв. НДХ. 

У времену од краја 1943, па све до августа 1944. године, чет
ници су уз пом:О'ћ Нојбахера, а• преко Недиhа и њеrове nладе, озбиљ

ню рачуонали да ће од Нијем:аца добwги дијелове источне Босне и 

Херцеговине, тј. постићи њихюво издвајање из оквира тзв. НДХ и 

прикључити их Недићевој Србији, односно »Великој Црној ГорИ<< у 

саставу »Велике Србије«. У том погледу забиљежени су мноти захт

јеви четничких вођа у Херцеговини и источној Босни, упућивани 

Нојбахеру, Пе1юм СС планИ1Нском корпусу и неким другим њемач

ким војним и политичким: представницима)!2) 

• • • 
Раније је споменута да је Ј{ОД нациста постојало правило да 

сваки покрет великих трупа упоредо слиједи и одговарајућа безб

једносно-полицијска и обавјешта·јна активност. С тим у вези значај

но је rюдвући да је истювремено са пристизањем у Београд Штаба 

Групе армија »Ф« на челу са генерал-фелдмаршалом Вајксом стиоrао 

и Извиђачки батаљон службе везе број 4 (Nachrichtenaufkliirungsab
teilung 4 - Na 4), специјална јединица за прислушкивање радио-са
обраћаја противника, хватање радио-емисија, изучавање систем·а 
веза непријатеља, за гониометријску и криптографску службу и 

слично·. Ова јединица је убрзо по свом доласку у Београд отпочела 

да хвата и прати радию-саобраћај Врховног штаба НОВ и ПОЈ с ни

жим штабовима и да дешифрује разМЈјењиване депеше. Резултати 

тога рада прикључивасrш су најприје дневним из·вјештајима сбавјеш

тајног одјељења Штаба Друге тенковске армије - »политички из

вјештаји на основу сигурног извора«, а каснИ/је су објављивани као 

посебни прилоз·и уз Iс-извјештај (уз извјештај обавјешгајног одје
љења виших штабова) под исти.м на:слооом.23) 

Још треба реlш да је Извиђачки батаљон службе везе број 4 
био непосредно потчињен команданту Југоистока, односно командан

ту Групе армија »Ф«, који је регулисао рад ове службе и К·Ориштење 

љених резултата. 

Нијемци су сазнали за многе полити'Чке и в.ојне планове Вр

Х·Овног штаба НОВ и ПОЈ и ЦК КПЈ Југославије, о чему постоје 
многи подаци на другом мјесту,24) тако да о томе нема потребе да 
се шире гmюри. Довољно је wстаћи да је на основу тих и других саз-

2!) Ис'!'.:-~ из-вори. 
13) .4.рхив ВИИ, ЊА, Ми•кротека, Т-313, Р-196/7457239 - Изэјештај 

I~, одјељења Друге тенковске арм!Ије од 30. VIII 1943; уrюрещи: Исто, 
Т-313, Р-196/7457230, Р-313/7457206-207, 7457176-177; 7457-214, 7457061 11 

други сни:\tЦ\1 из пери<Јда авгу.ст--сеп'1'8Ыбар---октобар 1943. 
" 4) О томе шире видјети: С л а в к о Од и h. оп, цит, стр. 522-523, 

rлје се rова.ри о депешСIIМа највИIШеr војног и полwrИ'Чког •ру.юав.о1дст.ва 
НОР-а Југославије, које су Није:dЦИ успјели ухватИ'I1И ;и деа.uифровати. 
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нања о Титовим: политичким и во.јним плановима дограlјивана Вајк
сова »процјена« војне и политичке ситуације у Јуr10славији, на ос

нову чега је, опет, њемачка Врхоона команда Вермахта предузимала 

низ мјера с намјером да оствари два основна циља: 

- да за.да што теже ударце сна.гама НОВ и ПОЈ и онемогући 

реализацију Титових војнооперативних планова, те да истовремено 

органwз'Ује и 
- потхват против Тита лично, с циљем да га зароби или убије.25) 
Као што је познато, реаiЛизација првог зЗЈДатка повјерена. · је 

команданту Друге тенковске армије под ком-андом генерала др Лота

ра Рендулица, коме је Хитлер почетком августа 1943. године у Рас
тенбургу лично дао потребне ИЈНструкције, док је реаiЛизациј.а дру

гог за1датка била по·вјерена 4. nуку Бранденбург и »јединици« Кирх
нер« (Kirchner). 

Хватањем и дешифровањем размјењиваних депеша између Вр

ховног штаба НОВ и ПОЈ и ЦК КПЈ са нижи•м штабовима и ЦК КП 

Хрватске, фелдмаршал Бајке је могао да сагледа стратешке планове 

ВрХ>Овнюг штаба и д.а, пратећи у њи..ховом свјетлу операције коdе су 

се у то вријеме изводиле у Басни, дође до закључка да тим опера

цијам·а »Тито лично руководи«, што је, по његовом ми:шљењу, ука

зивало »на знаtЧај који им Тито придаје« и с тим у вези да »вје

роватно« Тито »КЗ/О најопаснији противНИ'К« има намјеру да тежиш

те операција пренесе у Србију, која је за њема-чку команду предс

тављала у војностратегијС'Ком погледу >>најосџетљивији дио Бал

канског полуострва«.2О) 

У складу с таквим закључцим·а, Бајке је наредио Штабу 2. 
тенкОЋске армије да припреми и спроведе операцију против група

ције НОВЈ у источној Босни и Санџаху, којој је дао шифровани на
зив »KugelЬlitz« (»Љоптаста муња«). Врховна команда Вермахта је 
д·ала одобрење за извођење ове операције на основу Вајкоових об

разложења, гдје је између остало•г стај-ало: 

»Чишћење исто-чне Босне начелно је најважниrја борбена рад
ња у наступајућој ЗИIМ·И, од одлучујућег значају у слу-чају успјеха, 

али исто тако од непредвидљивих посљедица за војни и полити-чки 

развој на Југоистоку ако претрпи неуспјех. За.посједне ли Тито даљ

ња подру-чја Црне Горе и Србwје, мораћемо касније повести опера

цију сличну операцији 'Шварц' ... , која ће тада изискивати далеко 
веће снаге него што су сада предвиђене«.27) 

С друге стране, развој војне и политичке ситуације у цент
ралном дијелу Јуrослави•је, тј. у Босни и Херцеговини, учвршћивао 
је код Врховне команде Вермахта став да. је потребно чим прије ор
ганизовати и подухват против Тита. Та је акција у јесен 1943. го
ДИ!Не била повјерена Дивизији »Бранденбург<< и њеном команданту 

'~) Исrо. 
•6) Архив ВИИ, ЊА, Мик:ротека, Т-313, Р-189/7449()11-024 - Команда 

Југоистока, Iц одјељење, бр. 075/43, тајно - Извјештај о аитуаq~ји на 
Јуt•стстоку :R'рајем окто.бра 1943. гоДИIНе. 

") Архив ВИИ, ЊА, Мик;ротека Т-313, Р-189/744903-0-033 - Извјеш
тај Iц ·- одј ељења• Каманде Југоистока бр. 083/43, та11Но, 9 XI 43. 
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генералу Александру фон Пфулштајну, односно :.борбеној групи 

Ху1:10« (командант 4. пука Дивизије Бранденбург), I{Oja he се са са
ботажним групама пробиrги из рејона Бихаhа у околину Врховина, 
гдје је најприје биљо предвиђено одржавање П засједања АВНОЈ-а, 
и на прИI{Ла,дним мјеС'l'има дуж путева К'Ојима ће »комунистиrчки ру
ко·водиоци« долазити на засједање или се враh·ати с њеrа постави 

засједе, зароби их И\ЛИ убије. Наредба за отпочињање ове операције 
требала је да услиједи под лозинком »Нирнберг«.28) 

Из сачуваних докуменаrга њемаЧI{е провенијенције видљиво је 

да су Нијемци знали да се Тито налази у Јајцу, каю и да се по од

ласку на терен увијек враh.а у Јајце. Нијемци су, тако0ђе, сазнали, 

на основу Титове депеше ЦК КП Хрватске, од 11. НОБембра 1943. 
године, да се Друго засједање АВНОЈ-а неhе одржаtrи у Оточцу 15. 
XI, како је раније било плаНИЈрано, веh при Врховном штабу око 25. 
новембра, а то је за Нијемце, иако је Тито у депеши подвукао д.а се 

мјесто одржавања засједања др:>к.и у на.јстрожијој тајности,29) зна,. 
чило ипак у Јајцу.ЗО) 

Располажући подацима да he се у Оточцу одржати плена.рно 

засјсдање АВНОЈ-а најкасније до 14. новембра, Рендулиц и фон 
Пфулшта.јн су доведени у ситуацију да изразе сум.њу у успјех »опе
рације« к•оја се још звала и »Strassenrauber« између 12. и 15. новемб
ра, тим прије што су јединице 4. пука Бранденбург у '!\О вријеме вр
шиле прИ!Преме за операцију »Цитен« (Zithen), с циљем ликвидације 
партиаанских штабова у Ливну.З1) Цијела ствар је морала да се од

годи и због тога што су код нациста веh 16. новембра 1943. године 
биле отклољене све непознанице у погледу мјеста и приближн.ог д.а

тума одржа.вања Другог засједања АВНОЈ -а. Ипак, треба подвуhи да 

Врховни штаб НОВ и ПОЈ није би·о неспреман, нити би био изнена

ђен да је Нијемцима пошло за руком да припреме и изведу плани

рану <mерацију. Наиме, веh се располагало подацима о њих.овом при ... 
премању »подухвата против Тита«, а први који је ту вијест послао 

ЦК КПЈ био је 'Угљеша Даниловиh. Он је веh 12. септембра јавио 
да Нијемци ИМ<l!ју намјеру да органиоују убиство Тита,З2) до0к је 4. 
новембра и: Главни штаб Хрватске обавијестио Врховни штаб да су 
Нијемци још почетком ·Октобра планирали напад на Врховни штаб 

28) Исто, Т-313, Р-192/7452292 - Прилог 1 уз ИGВјеwтај IЦ одје-
љења Друге тенк·овске аЈРМ!Ије, бр. 723/43, од 28. Х 1943. rо~ЦИне. 

:n) о томе је Врховна IКО.)'(анда Југоисrока 'ИЗдала оба·вјест, као 
nосебан nрилог lll}невном и.звјешт.аоју IЦ - одјељења, 17. ХЈ: 1943. го
дине (Арх~Јш ВИИ, ЊА, М'ИКiротека, Т-313, Р-196/7456955). 

:oi ЊеЈtач.ке обавјештај'Н.е службе у Јуzославији, књ. V; ;.I.nиpe о 
томе в:идјети: С л аЈ в к о Од !И' h, Неоствареии nл.аиови, »Напријед« Загреб, 
1961. 

31) ФабијЭЈН Трго је Ш!Ире о.брадио њема.чку ()I[Је!РадИју »Ziethen« 
(»Citen") у ращу лод IНаоловом: Ње.мач.ка оnерација, Citen (Zietl~en) и 
nротивиаnади 8. корnуса НОВЈ, Боtјноисторијски rла.сник, 2/1957, стр. 
21-54. 

32) Архив ЦК СКЈ, реги. бр. 5221. 
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с падобранским трупа:м:а.33} То исто је јавио 11. њовембра и reoprИ 
Димитров ЦК КПЈ, односно Јосипу Брозу Титу, да »Нијемци поку

шавају сазнати мјесто гдје се налази Врховни штаб и да помоћу па

добранаца униште и Штаб и Тиrга«.34) 

Све што су нацисти успјели постићи до краја 1943. године сас
тоји се у rоме да су открили намјере руководства НОП-а да сазове 

П засједање АВНОЈ-а и изврши продор у Србију.з5) И док је про

дор у Србију, због непотпуног дешифровања и страха прецијењен 

- поготово у том оквиру да ће »лично Тито командовати снагама 

НОВЈ« у источној Босни ра;ди »продора у Србију«,36) дотле је одр

жавање П засједања АВНОЈ-а, због промјене мјеста одржавања ~ 

предузетих других мјёра, сачувана у тајности. Због свега тога, ње
мачком окупатору нитје пр~остало ништа друго него да отпочне са 

раније планираном операцијом »KugelЬlitz« и оnсежним припрема

ма за уништење рукюводства НОП-а на челу са Титом, што је , као 

и раније, повјерено Дивизији »Бранденбург«, чија је главнина доп

ремљена у Југославију, а њен штаб се см·јестио у Краљеву. Што се 

тиче самог одржавања П за·сједања АВНОЈ-а у Јајцу, 29. и 30. но
вембра 1943. rодине, генерал-фелдмаршалу фон Вајксу, генералу пје
шадије др Лотару Рендулицу и генерал-мајору Александру фон 
Пфулштајну преостало је једИ!Но да се задовоље улоrо•м беспо
моhних посматрача овог, за све народе Југославије историјског до
гађаја, јер нису располагаmи довољним в•ојним снагама да то сприје-

3·'Ј Архив ВИИ, архива НОП-а (А НОП), к. 119/1, бр. per. 1-1/ 1 -
Депеша Главног штаба ХРЈ3атске бр. 964 послана Врховнам шта•бу НОВ 
Z! ПОЈ 4. XI 1943. у 13,30 часова. Нмјемци су и ову депешу ухвю-.:i!ЉИ 11 
дешифроFЈали. (Архив ВИИ, ЊА, М.икротека, Т-313, Р-196/7456991, Прилюг 
днеmюм изозјештају IЦ - одјељење Врховне коМ'анде Ју>гоистока, 9. 
!'!ОiЗембра 1943. гоДИ!Не). 

~4) Архив ЦК СКЈ, рег. бр. 17251/679. 
~·5) Архив ВИИ, АНОП, ·к. 119/2, бр. рег. 4-1 - Депеша В·рховно:

шrаба НОВ 1и ПОЈ бр . 1296 поелана Главном штабу Хрватске 4. X I 194:3. 
у 18,45 часова. У тој депеши је, поре.д остал<>г, ста~ало да поК'рет снага 
НОБЈ у Србији »има хrисториј,ски значај за све наше наро.де «. И ову де
п~шу су Нмјем:ци дешифровали као rи остале депеше од 4. и 5. нове.мбра 
1!)43, rоди:не. Тито је на.ред'ИО ГЈrавном штабу Хрватске да »Најхи'lжије 
пошаље 6. личку дивизију у Босну ради њеmог ангажовања у Орб-ији«, 

подвукавши да је »сада мавна Србија и да се тамо мора ри:јешwrи 
питање уређења Јуrослави:је уопће, а лондонске вла•де 1И краља посебн<>", 
гс да томе »сщца треба потчинити све лок.алне инт~есе«. У другој 
депеши Тито ј.е оба:в'Иiјес'11ИО да је потребно »Нај:ЮИ'l'НИје са~вати пле
ну;,1 АВНОЈ-а за доношење важних одлука ... « (АtрЮИIВ VII, А НОП, 
к. 119/2, бр. per. 4-1 Депеша ВрхоВ'Ноr IШТаба НОВ и ПОЈ број 302 
nocлaJ!-ra ГлавнО'М штабу Хрват.ске, 5. XI 1943. године. 

3 '') Из многих њемачких докумената је видЈЬ:И'Во да се је у источнрј 

Босни 1:ршила к-онцен'l'ра.ција снага НОВЈ, из чега су Нијемци извукли 
и зак.ључах да се nрипрема· 111 напа1д за ослобођеље Сарајева. Међутиф, 
тџх дана је (2. Х 1943) биiЛа ослобођена Тузла, што ј-е све ·КОД Није
маца учинило вјероватном 111 вијест да Тито на:мјераВ"а iЛИffi!O да :ко
мандује 'једиiНИЦама НОВЈ у 111ст.очној Босни у вези са продором у 
Србију. То се види из нек<>ЛИП{О извјештаја генерал-фелдмаршала ВајКЈСа 
и других ЊС.'\о!ачких команданата и обав}ештајних служби у Босrни и 
СрбУ~ји. 
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че. Пошло им је за руком да у неколико наврата врше бомбардо.ва~ 

ње .Јајца, због чега су Врховни штаб, ЦК КПЈ и АВНОЈ убрзо nре

нијели своје сједиште у Дрвар, гдје су се задржали све до љема.ч-

ког десанта. 

• •• 
Исrоријске одлуке Другог засједаља АВНОЈ-а и афирмација 

НОП-а на међународном nлану, као и успјеси НОВ и ПОЈ, имали су 

снажно дјејство на политичко расnоложеље свих народа Југославиј'е. 

То се исnољавало у разним облицима у селима и градовима ослобо

ђених и окуnираних територија. На једној страни, nатри.отско ста

новништво је још јаче збијало своје редове у циљу да n.ојача борбу 

nротив окуnатора и љегових сара.дНИЈКа, а на другој квислиншке 

власти, вели,косрпска, великохрватска и великомуслиманска буржоа

зија и друге реакционарне снаге нерадо су nримали вијести о одлу

кама Засједања у Јајцу. Ови они су nотражили >>уточиште« код 

окупатора, који ће »Осигурати« љихове класне и политичке интересе 

и на свој начин су коментарисали одлуке АВНОЈ-а и формираље 

Националнот комитета ослобођеља Југ.ославије, као органа са свим 

обиљежјима владе и као nредставника народа Југославије у земљи 

и иностранству. 

У Србији је орган Недиhеве квислиншке владе »Ново време«, 

у броју од 8. децембра 1943. године, донИ'О саопштење, uозивајуhи се 
на радио-вијести Јунајтед-преса, да је образО'Вање привремене вла

де, на челу с.а Јосиnом Брозом Титом, примљено од југословенске 

владе у Каиру са заnреnаштељем и да је у тамошљим круговима 

изазвало nраву nанику. Иако се омалоэажавају одлуке П заЈСједа

ља АВНОЈ-а, у истом се Ч.Тiанку наЋоди да »ВИ\Лхелмстрасе« (стари 
назив за сједиште Ми;нистарства сnољних nослова Ра1ха) сматра ју

гословенски комунистички кабинет за важан догађај. Једанаест дана 

касније, 19. децембра исте године, Недиhева влада је, Iсада' се ув:ищ

јело да свјетска демюкратска јавно·ст све више даје nодршку народ

ноослободилачком nокрету народа Југославије, да одлуке П засје

даља АВНОЈ-а наилазе на добар пријем у меl)ународној јавности и 
да су их nрихватиле све чла.нице а.нтихитлеровске коалиције, посеб

но велика тројица: Совјетски Савез. Енглеска и Америка, издала nо

себЈЮ саоnштеље nоводом образоваља Националног комитета осло

бођеља Југославије, а 21. децембра Милан Недиh је ГО'Ворио преко 
Радио-Београда nанично и нервозно, истичуhи да »све Србе треба 
окуnити nротив Тита« и да та борба без nредаха и без колебаља тре

ба да одлучи »КО има да живи и ко иrФа да се уништю<.З7) 

Одлуке у Јајцу изаавале су нарочито несnоюојство у редовима 

четничкоr nокрета Драже Миха'Иловића. То несnокојство је nочи

вало на слиједеhим чињеницама: НОП nосТ'Иже значајно nризнаље 

у свијету, не само код Совјетског Савеза, веh и IСОД заnадних савез
ника: Енглеска је nреко Черчила званично отказала noм:oh четници

ма, због чега су смаљене могућности да се намјере четника органи~ 

~') 1-Iово spe.1te", 19. XII 1943. 

7- Прилози 97 



зују на ширем плану - ств.а,рање равноrорских одбара у многим 

крајевима Србије и придобијаље предста•вника разних политичких 

nартија, од којих је крајем 1943. године четничком покрету дефини
тивно пришао Живко Топаловић, вођа Социјалистичке партије Ју

гославије и неколико љегових истомишљеника.ЗВ) Налазећи се у так
вој ситу.ацији, тј. nритиснути све јачо.м снагом НОП-а у зем.љи и 

оставши без помоћи из иностранства, четничк·ом покрету је преос
тало да нас'I'ави појачану спрегу с њемачким ·Окупаrором и, на тој 

основи покуша да унутра, у земљи, као противтежа ()Длукама 

АВНОЈ-а у Јајцу, одржи СВ·о.је скуnаве »еминентних« полиrrичаЈра и 

да на њима донесе »Рез·олуциј.у о за~даци.ма против народнаосл()бо

дилачког покрета«. Тај свој к()нцепт четници су формулисали на 

свом »конгресу« у селу Ба, на сјеверним nадинама Сувобора (ваљевс
ки округ), који је одржа.н 25-28. јануара 1944. године. Овом чет

ничком четверодневном скуnу присуствовала су 274 делегата, rrред

ставника бивших политички·х nартија из Србије, Хрватск·е, Црне 
Горе, Словеније и Босне и ХерцеговИЈНе, к<Јји су се удружили са чет

ничким покретом у тзв. Јую·словенску народну демократску з·аједни

цу. Осн.овни ПiОЛИIГИЧКИ циљ са.стојао се у рестаурацији југословенс
ке монархије са тријалистwчким устројством, чије ћ-е репрезентатив

на тијело »Централни нациQнални комитет Краљевине Југославије« 

својом дјелатношћу у земљи и на међународном терену парирати 

Другом засједању АВНОЈ-а. к.ако је »КОНгресу« у селу Ба присуст

вовао и каnетан МансфИIЛд, члан војне мисије САД при четничкој 

Врхювној команди,ЗО) настојала се још једном да се оспори зак()нитост 

одлука АВНОЈ-а и да се свјетска реакција мюбилише у одбрани чет
ника Драже МихаилQвића. Поред оштрих осуда одлука АВНОЈ-а, ли

није и; политике Комунистичке партије Југославије и НОП-а уопште, 

на rом конгресу је израж-ена »дуооха забринутост« што зала•дни са>
везници nома·жу НОП и његову оружану сњагу НОВЈ, а да би се об
мануле народне масе четници су, поред појачане пропаганде која је 
требало да услиједи, усвојили »Декларацију« у кој.ој је речено да ће 
послијератна Југославија биrги уређена на федеративном принципу -
Србиј-а, Хрватска, СловенИ!ја - и то юао уставна монархија, с тим да 

се »Централни· национални комитет Краљевине Југославије« прошири 

и да се приступи убрзаном C"rn·aJPaњy равногорских одбора као поли

тичке основе четничког покрета свуда гдdе за то постоје мюгућн()сти.4О) 
Још треба истаћи. да је непосредни практични циљ те »Превасхо:дно 

пропаганди{:ТИЧКИ т-емпира!Не четничке п<Јлитичке тактике« био да 
се отвори пут рехабилитацији Драже Михаиловића под његовим ру-

з~) Ж 'И! в к о Т о п а л о в и ћ, Србија под Дражом, Лондон 1968, 
стр. 1-164. 'У авај књизи Живко Топаловић описуј е овој боъ>авак ко.ц 
Драже Махаиловића од »к<ЈНлреса« у селу Ба, јануа'Ра 1944. до маја 
исте године; у;пореди : Истра.Я{ЈНИ материј ал са суђења Муст::Ј.фн Myлa.rnиhy 
у Архив ВИИ, к, 260, бр. iper. 46-2/212. 

'Q) Архив Држа.в~ооz секретаријата за ипострапе послов е СФРЈ 
(ДА СИП) Ем в. пов. бр. 293, !Извј ештај од 14. I 1944. 

to) Архив радпи-чкоz покрета Србије (АРП), бр. 147/ХЈ:Х 1-19-4. 
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К'()Водством ојача фронт контрареволуције у ЈугославИЈји, што је био 

и циљ њемачког окупатора и основни задатак ,.специјалн()г опуно

моћеника« МинистарстВ'а спољних nослова Треhег Рајха, Хермана 

Нојбахера, који је у nогледу сарадње и к<>риштења четника у бор

би nротив НОП-а ИЈМ-а'О' искључиво »најшира ХИ'Тлерова овлаш
тења~.40а) 

У настојању да »равногорски nокрет« прибави форма~ну легити

мацију застУ1Јlника свих народа Југославије, поведена је каМI!Iања nри
добијања одређеног броја Муслим·ана и Хрвата. Истовремено се тра

жило изјашњавање за прикључење Босне и Херцеговине »Великој 

Србији« у склоnу »рестауриране југословенске м·онархиј.е«. Дража 

Михаиловиh, ка'() главни »В'()јни командант« тог ново·г »Централног 

комитета Краљевине Југославије« ускоро је наи;м:еновао ком•анда.нте 

националне српске, хрватске, словеначке и муслиманске војске, ује

дињене по,ц јединствен<Јм командом »Југословенске краљевске војс

ке<<. Ти кюманданти су били означени националним симболичним 

ИЈМенима »Ћенерал Губец<< за хрватску арМИЈју, ·»ђенерал Андреј« за 
словеначку и »ђенерал Ђерзелез« за муслиманску армију, док је 

мјесто ·»ђенерала срnске армије<< з·адржао за себе, а команду је nов

јерио генералу Мирославу Трифуновиhу Дроњи. За ком-анданта »Хр

ватске армије« наименовао· је Матију Параца, сл·овена•чке пук()вника 

Ивана Прежеља, а за ком.анданта муслиманоког корnуса Мухам~щ

бега Прељубовиhа, трговца• из Бијељине. Све команданте ових наrци<Ј

налних армија Дра.жа је nроизвео у чин >>ђенерала<<.41) 

У акцији »равногорског покрета<<, која је у сваком nогледу била 

утопис'Г'Ичка, nоред Драже, Гојка Бороте и многих других истомишље

ника, много се ангажова'() и потnредсједник »Централног националнGг 

комитета Краљев11не Југосл.авије<< Мустафа Мулалиh, који је у неко

лико наврата, средином 1944. године, уnуhивао циркуларна nисма на 

43а} На о·снову Хит.,~Iеровоr наређења да Neu•bacheг може цскљу
чнво преrО!ВаiРати са Че'11НИЦИ'Ма о зај·едничкој борби про'ГИ'В НОП-з Ју
гославије - и дРУ•ГИХ •ослободилачких поюрета<< на Балкану - Нојбахер 
је крајем 1943. !И у ~рвој половиыи 1944. године склопио споразуме о 

сарадњи с.а МНОI1ИМ четничкИЈМ највишим руководиоцима у Србији, Цр
ној Гори, Босни, Херцео.rоВ'инии Неким другим квислинзима 'И колабо
рационистима (У Словеонији, Албанији). Наиме надовезујiУ~И се на 

пбновљСЋе споразу;ме са четничюим командантима са територије тзв. 
НДХ (Ђуј ић, Тешаrновиh, Дреновиh, Радић, Баћевиh, Керовиh, Борота и 

друl"и), у нОIВембру су склопљени споразу·ми са чита.виrм низоrм четничкi!rх 
кома.нданЗ!Га - Лашић, Лук:ачевиh, Кесеровиh., Калабиh, СимиЋ, Рачић 
~: др. - у Србији, Санџаку, и Црној Гори. Нојбахер је истоврв.>fено 
радио и на окуnљању свих антик:ом)'!НИстич~их снага а>Лбаноког на
Р·:Јда, па је 'У ту сврху склопио споразум с тзв. Албансюим на,роДI!iиw 
фронтом (Вали комбета<р), који му је требао да и !1рађан:еке и феу·да -,.
аЈI6аяске кругОIВе прозаii!адно оријентисане привуче у јед~ствен »аrн
тикомунистички фронт« на Балкану. (Х е р м а н Н о ј б а х ер, оп. цит, 
стр . 157). 

41) Архив ВИИ, четЈI"Ичка архива (ЧА), елаборат о орrаниззциј'и 
ДМ, стр. 337-340; у>Iюреди: Ј о з о Т о м а ш е в и ћ, Четкици у друzо"\\ 
~в~етски ра.ту Свеучдљиwка на.клада ЛИБЕР, За11реб, 1979, стр. 386. 
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:мноте адресе и касније- према једној информацији42) - лично дола

зио и у Сарајево због а'гитације и контакта са Нијемцима. Он је ве
личао Дражу Михаиловиhа и позивао на вјерност краљу Петру П, 
осуђивао КПЈ и читав НОП, сугерж:ао опредјељење »муслимана ... 
за улазак у српску федерацију«, гдје је још једно мјесто за мусли

манског представника резервисана у равногорском »Централном 

комитету« . и предлагао стварање »четничког муслwманс1юг народног 

комитета« са »централом« у Сарајеву и филијалама у Мостару, Ба
њој Луци и Беогр~ду.4з) 

Myлai1IИh. је одржао и један састанак у околини Сарајева, у 

Нахореву са М~тафом Софтиhем, градоначелНИК'ом Сарајева и гру

rюм делегата из »чаршије«, на кој.ем су четнички официри тражили 

да Муслимани приђу »равногорском покрету«, да се муслиманска 

милиција укључи у четничке јединице, које Ће се убудуhе звати 

»Југословенска војска у отаџбини«. На том и неким другим састан

цима »обећано је« да he се престати са терором и прогоном мусли
манског народа, те да се заборави све што је раније било. За Мула

лиhа треба још реhи да· је често истицао - од љета 1943. ГОдИIНе ка
да ј е дошао код Драж е Михаиловиhа - да је »цала коцка на њеrа 

да у име Муслимана иде код Драже Михаиловиhа«.Н} 

Поред Мулалића, још је неколико муслиманских првака било 

врло активно у акцији укључивања Мусли..>,~ана у »равногорсхи пок

рет« и четничке јединице Драже м~аиловића. Међу ЊИ!Ма су се 
налазили: Фехим Мусака·дић, др Исмет Поповац, Мустафа Пашић, 
Хамдија Ченгић и неки други. Међутю,;, за Јаче крило муслиманс

ке грађанске политике која се није приклонила усташтву била је ка~ 

рактеристична издијељеност на неколико разних фра;кција, које су 
најчешће биле склоне КО>НформизМ!у и подложне флуктуацији ~та

вова. Та појава је постал.а веома изразита послије смрти утицајног 

првака предратне Југословенске м•услиманске организације (Ј:МО), 

Узеира Хаџих.асанов'Ића, 25. септембра 1943. године, који је дав:1о 

основни тон политичком држању м•услиманске »чаоршије«. Једна од 

тйх издијељених rрупа, коју су подржавале и неке друге, упорно је 
тражила »привремено или трајно рјешење« у разним варијанта.'.!а 

»аутон()мије Босне и Херцеговине« nод окриљем Треhег Рајха. Из 

тог и њима блиског крут·а родила се и идеја, која је крајем 1943. го
дине још више била· наглашена, да се nриступи стварању власти:rе 

>>муслим·анске војне и rюлитичке организације«, која ће им осигу

рати већи утицај на. савремена збитвања и јачу позицију насуnрот 

") Шире о томе ВИДјети: Р а. с и м Х у р е м, Копцеnција 'l{е1Сих 
.~tусл:и.ча?~с1Сих zpaђa11,C1cux nол1tти:чара о nоложају Баске и Херцеzовипе 
У uре.11.ен.у од средuхе 1943. до 1Сраја 1944. zоди11,е, »Историјоке rrрет
посrавке Републике Босне и Херцеговине«, Прилози бр. 4/1968, ст.р. 533-
558; Н ед и м ~а р а ц, Услови и правци развоја 'Н.ародхросдободиЈtа'Ч.1СОZ 
n:;1Cpt:тa ~ Сара,еви од 1юое.о~tбра 1943. до anpuдa 1945. zодихе, »Сарајево у 
револуцн]<И«, том IV, стр. 9-61. 

4з) Исто. 
44

) Архив ВИИ, А НОП, к. 260, бр. per. 46-2/212 - Истра>ЮНИ мате
ријал са суђења Мустафlf Мулалиhу; упореди такође ЦЈiтиране радоDе 
у напомени 42. 
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других фактора приликом »очекиваних поrађања« око подјеле влас

ти и регулисања државноправних и друштвено-поЈЫТичких питања 

у земљи након завршетка рата. Та настојања су Нијемци »блакона
клоно« пратили, а чесrо подстицали и закулисно помагали и подр

жавади, јер су сматра·ли да је то веома погодан начин спречавања 

прикључивања Муслимана НОП-у и њиховоr укључивања у НОВ 
и ПОЈ. 

Као што је познато, међу резултате такве активности спада ос
нивање већине градских и приградских одреда муслиманске мили

ције, а у овом периоду (·октоба:р-децембар 1943. године) посебно се 

истиче nропали покушај Мухамед.а Панџе да »У име nеточланог ос

лободиљачко·r одбора у Сарајеву«, образуј-е »Муслимански ослободи
ла"ЧI<И покрет«. Он је 20. октобра 1943. rодин~, у nратњи око 20 при
падника оrрганизације ))Млади муслиМ!аiНИI« кренуо из Сарајева и на 

подручју између Трнава и БјелаlШiице из мјесних одреда мусли

манске милиције и оружничкwх постаја тзв. НДХ окупио укЈпно· 
260 људи, а у прогласу који· је издао и растурао прецизирао је свој 

nолитички програм. Панџа у први план ставља »трагичан бИ\Ланс ус

ташког и четничког бандитизма«, пледира да Босна и Херцеговина 

добије »засебну властиту уnраву до свршетка рата«, зал-аже се за 
вјерску толеранцЈоfју и yпyfiyje позиов МусЛ'ИМЭ!нима да из јединица 

домобранства и »других оружаних састава« - пrro се односило и на 

НОВ и ПОЈ - пређу »у редове Муслиманског ослободилаiЧ'Ког пок

реn«, чијим је сљедбеницима издао и врло к-арактерщ:тичан налог· 

» ... преузмите власт чврсто у своје руке«.45) Постоји више поузданих 
података да је та Панџина краткотрајна мисија (започела је у ок

тобру и већ крајем децембра исте године завршиља) вођена уз учеш

hе и подршку њемачког {)Куnатора, nосебно њемачке службе безб

једности - СД - у Сарајеву, на -челу које су стајали Вернер Фром 

и Антон Фест.46) 

Поред ове Панџине, посТО'јале су још неке грађанске мусли
манске груnе које су међусобно контасr{Пtрале, иако им политички 

циљеви нису били исти. Једна од њих ј е и тзв. група тринаесторице, 
састављена од 13 виших чиноnника и ја·вних радника, која је, иако 
nолитички не::юомогена, издала и »Промем'Ориј«, умножен и растуран 

на nодручју Босне и Херцеговине, којим је оштро критикована ус

ташка политика и јавно израЈкено дистанцирање од ње. Неки из те 
групе су касније стуnили у контакт с вршиоцем дужности главног 

тајника Хрвжске сељачке странке (ХСС), Иванком Фаролфијем, 
који се заносио да преузме власт на цијелом nодручју тзв. Независ-

4') Исторttј~ no.n.uтtt"ЧKttx стра'!tака у Јуwс.п.авији, I део, Београд 
1952, Погла'Вље: Босна и Херцеговина, стр. 109-120; Њемачке обаЋјеш
rајне службе у Југославији, књ. V, Београд 1958, поглавље: Чет:iИЧКО 
питање, стр. 591-603; упореди и радове Р. Хурема и Н. Шарца, оп цит, 
као и мој rрад: Убрза11-rи процес слабљеља окупаторске власти и Roj~{~ 
силе, )>Сарајево у 1револуцији•, том IV, Сарајево, 1981, стр. 75-95 и 
С::~<3о Пређа, Слом и расуло четНIИка, на истооt !Мјесту, стр. 96-114. 

" 1) Ш<Ире о дјелат.ности V. F'roma i А. Festa види: Н. S u n d h a
u s ~n, О'П. цит. 
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не Државе Хрватске, па т.ак'IЈ и• над Босном и Херцеговином. Маче

кови емисари су нешто юасније настојали да међу Муслим·анима, на

рочито у Сарајеву, добију подршку, при чему су се служилw паро

лом «Босна и Херцеговина је интересна сфера Англосаса па се треба 

борити за границе НДХ«.47} 

Међутим, та као ни временски паралелна писма првака »равно

горског покрета« нису придобwла ниједну :шачајнију личност из 

ЈМО, јер су комбинације и једне и друге стране бwле неприхватљиве 

и за најюонзервативније муслиманске фракције, које су се и надаље. 

ношене ВЈгаститом полwrичком инерцијо.м и стимулисане одређеним 

сиrналима Нјемаца, све безнадежније вртиле у кругу »аутономис

т;:;чких пројек-ата«. Неслаrања с усташама, четницима и Мачеком Ј-Ј 
другим грађанским струјама, нису ни њима биЈIIа препрека да ист

рају с <>сталим •класно сродним групациЈама на фронту борбе против 

НОП-а уопште и одлука АВНОЈ-а у Јајцу и документима 

ЗАВНОБиХ-а у Мркоњић-Гра·ду. 

Овдје треба спомG~уТи· јQШ једну личност из у~ег руководства 

ЈМО и министра прије. рата, који је такође потписник »Промемо
рија« од 30. априла 1944. године, тј. члан »тринаесторице«, а то је 

Шефкија Бехмен, који је 1943. r:одине одржаваQ тијесне везе са ње
мач:ким конзулом у Сарајеву, Хугом Гердесом {Goгdes) и четничким 
командантом Гојком Борот-ом и био озбиљан кандидат за члана ју

rословенске иабјеrличке владе. Он је послије засједања АВНОЈ-а у 
Јајцу и ЗАВНОБиХ-а у Мркоњиh-Граду почео показивати интересо

ваље за контакт са руководеhим људима НОП-а, рук<>водеhи се при 

том искуством да је у замршеним ситуацијама »политички капитал 

корисно истовремено расподјелити у више фондова«. Он је учест
вовао у акцијама »аутономашких кругова«, радио на реактивирэ.њу 

ЈМО-а у односу на одреде муслwманске милиције и био у дослуху с 
врХQВИМа »равногорског покрета«. Касније, уоч-и ослоб()·ђења Сара
јева, он је у сарајевској чаршији планирао установљење самозваног 

политичког представништва Мус.:rnмана Босне и Херцеговине, чији 
су протагонисти, пренебрегавајући већ ја.сно изражену вољу народ

них маса и на тој вољи засноване одлуке АВНОЈ-а и ЗАВНОБиХ-а 
и конституирајуhу скупштину НОФ-а Босне и Херцеговине, З. јула 
1944. rодине у Здени код Санског Моста, И111али намјеру да се пос
таве ка{) партнери пред НОП и да му наметну »метод цјењкања«.411) 

Узевши у цјелини, за муслиманску буржоазију се може конс

Nтовати да је била издијељена на три. дијела: десно крило на челу 

са Џафером Куленовићем, које је сарађив•ало и партиципирало с ус

усташком владом; чланови тога крила заузимали су значајне поло

:>юаје у тзв. НДХ, посебно у Босни. Међутим, то крило није имало 

•1) Фикрета Јелић-Бутић, Усташе и Независн.а Држава 
Хрватска 1941-1945. »Шi!юлска књига« - Свеучил.ишна IНШК.Лада, Заг
реб, 1977, поглавље: Псжушаји n;ревладавања ~ризе НДХ и њен СIЈЈОМ, 
стр. 223-310; И{:Т?, Х!рватска цељачка странка 1941-1945, Загреб 1983, 
стр. 238-260. 

«З) illJИJpe о томе у радовима цитираrним у :напомени 42, и у мом 
ра'Ду цитираном у напомени 45. 
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онакав монопол на Босну и Херцеговину као што га је имала раније 
ЈМО, јер је Павелић доста радио међу Муслиманим.а и преко лица 
-која су се непосредно везала за њега и његов усташки пQIКрет, као 

Хакија ХаџиЋ, Адема•га Мешић, М. Алајбеговић и други муслиманс

ки интелектуалци и успио да тај утицај сведе на »ниске гране«. Цен

тар странке, који је био састављен од крупне буржоазије и в•одећих 

стра·нкиних личности за.узимао је према Павелићу и уст.ашкој вла

ди стаiВ »резервиране наклоности«, радећи истовремено преко свога 

десног крила на обезбјеђењу својих класних позиција и настGјеlш, 

истовремено, да се неиде:н:тификује с усташким режимом. У лијевоt.r 

крилу странке налазило се неколико њених чланова који су wз раз

них разлога дијелом приступили НОП-у, а дијелом су с НОП-ом ста

јали у вези. Између осталих, чланови овог крила ЈМО били су Нурија 
Поздерац, који је 1942. rодине приступио НОП-у и био rютпредсјед
ник АВНОЈ-а, затим Заим Шарац који је у окупираном Сарајеву 
био активан сара.дник НОП-а и неки други. 

Распад ЈМО, као и муслиманске буржоазије, поред нејединст

ва и велике шаролике издијељеностщ убрзаван је због развоја нри

лика на терену гдје су се свакодневно води~е борбе Између четнич

ких група, усташких формациј·а и окупаторских јединица пpGт:vm 
НОВ и ПОЈ. У тим условима муслиманска буржоазија је настој>ала 

да се одржи стварањем компромиса на све стране, али с врло м1ло 

успјеха. Уколико се све више дробила војна моh њемач·ког окупа

тора, утолико су се више и представници муслиманске буржоазије 

повлачили од активне оарадње са квислиншким режимом усташ

ке НДХ. 

Иако Хрватска сеља·чк.а странка као најјача грађанска хрватс

ка политичк,а странка, на челу с Мачеком није официјелно егзис

тирала з.а вријеме постој.ања тзв. НДХ 1941- 1945. године, треба реhи 
да је она иnак дјеловала, јер Павелић, због својих односа. према ита

лијанском и посебно њемачк.ом окупатору - а оба су били з·аинте
ресовани за подручје Хрватске и Босне и Херцеговине, тј. тзв. НДХ 

- није ни могао ни смио предузети енергичне мјере З·а тотално ГЈбез

глављив·ање ХСС-а. Та лабилна ситуација трајаља је за сво врије

ме постојања усташке НДХ и давала је полити•uи ХСС-а карактерис
тично обиљежје. 

Размимаилажењ•а у погледу постојаља НДХ није било. Мачек 

и вођство хес прихватали су егзистенцију тзв. ндх и нису јој суп

ротстављ•али идеју о уједињеној Југосла'Вији. Неслагања су се очи

товала једино у .њетоди..~tа владавине, персом.аАни.Аt nитањи..~tа и у пи

тању nоАити-ч.ке тактике. Својим: везама аа Лондоном, rдје С'~ до 

поткрај 1943. rодине налазила југословенска избјегличка вла·да, хес 
је имала бољи преглед свјетске ситуације и рачунала је са побједом 

савезнwка у антихитлеровскGј коалицији. Због то11а је од јесени 1943. 
г-одине хес настојаља да у ндх своју политику усмјери тако да 

посто ј ање те државе не буде везано само за силе Осо-вине тј. да њен 

статус не буде угрожен њемачким поразом. Павелиh је био свјес!'ан 

чињенице да он лично и њеrов усташки покрет стоје или падају са 

политичком егзистенцијо.м њемачког окупатора. Такав однос између 
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ХСС-а и Павелиhеве НДХ, која је имала главну ријеч, трајао је све 

до јесени 1943. године - Мачек је био у куhном nритв·ору (у Загре
бу и у Куnинцу), али .остали чланови љеговог ужег круга - Кошутиh, 

Торбар и Пернар - нису били оме11ани у раду и углавном су могли 
да се састају с Мачеком и да обављају nолитичку активнос~ Стран

ке међу својим nристалицама.49) 
Крајем 1943. године ХСС је .активније истуnила, нарочито у 

вези с формирањем »нове владе НДХ« која би nредстављал·а nрелаз 

ка ситуацији која би настала nобједом савезника антихитлеровске 
коалиције. Свакако, у том погледу снага и моћ НОП-а и љегове ору

жане силе -НОВ и ПОЈ, ~ао и Друго засједање АВНОЈ-а и З·1Сје
дања земаљских вијеhа ЗАВНОХ-а и ЗАВНОБиХ-а - имали су сво

је ·истакнуто мјесто. Павелић и усташки преговарачи настоје да при

добију ХСС за улаз.ак у једну заједничку »КОНЦентрациону ВЛаду«, 

а Кошутић у име хес тражи формирање једне неутралне »ЧИНОВ

ничке владе« у коју би ушли мање експонирани чланови ХСС, те да 

та вла~а укине изванредне ратне законе и судове, да објави амнес

тију, да. до приблююавања савезничких снага задржи близак однос 

са Нијемцима на бази ТројнQг пакта и да припреми стаље у земљи 

за 'Очек·ивану nобједу савезника. По Кошутићу, та влада, у којој не 

би било истакнутијих усташа, требало је обећањима и позивима дtt 

настоји вратити кућама приnаднике НОП-а и да на тој оснтови толи

ЈЮ ослаби НОП како би се Нијемцима олакшало повлачење труnа из 

НДХ на друга ратишта. У часу приближавања са'Везника, »неутрал

на влада« је требало да преда власт М.ачеку и ХСС, а они би се за

једно са домобранством ставили на страну заnадних савезника. 

Као што је познато, ти преговори нису довели до споразума, 
И'iко је Павелић показивао Кошутићу и Пернару nисмену поруку 

Јурэ.ј.а Крњевића из Лондона - добивену каналима усташке над

зорне службе (УНС-е) - којом се препоручује склапање споразума 

између ХСС и усташа, тј. улазак ХСС-а у владу. Међути-м, односи 

и везе нксу прекидане. Истакнутији члан вођства ХСС - као што је 

neh раније споменута - Иnанко Фаролфи, одржавао је везе с ус-

11ашким министром Периhеl\1 и преко курира Министарства иностра

них послова НДХ општио је с емиграцијом ХСС-а. Исто та!Ко, чла

нови усташког режима, Ла-мер и др Цабас одржавали су, приликом 

СВ'ОјИХ путовања, Везу С IЮђСТВ'ОМ ХСС-а у емиграцији.5i!), 

Дакле, од јесени 1943. године хрватска грађ-анска политичка 

структура која се држала на одстојању од усташа, ушла• је у фазу 

широке и све дубље и брже диференцијације у Хрватској и Босни и 
Херцеговини. Груnа њених локалних функционера, која је одбац:иЛЈЭ. 

Мачеков политички ко1щеnт »Чекања«, nрикључила се НОП-у и фор

мирала на ослобођеној теритQри;ји Извршни одбор ХСС-а, који је 

).Ј;јеловао у саставу Јединственог НОФ-а Југославије, каоа најшире 

~u) О дјелатности ХСС-а 1941-1945. виrдјети: Историја zрађахских 
с·гранах:а у JyzocAaвuju, o.n. цит, -c'l"p. 96 и даље; Ф и к р е т а Ј е .11 и i'\
-Б ·у т и ћ, on. цит. 

50)ИСТ{). 
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свеобухватне политичке орланиз.ације НОП-а. Узнемирена том акци

јом, а посебно развојем савремених догађај.а у правцу ослободилач

ких и револуционарних тежњи народних маса, највидније изражених 

у одлукам•а АВНОЈ-а у Јајцу и земаљских антифашистичких вије

ћа Хрватске и Босне и Херцеrовине, Мачекова струја се отада, а љЈ

себно у љето 1944. године, активирала у циљу да обнови свој утицај 
и избије на површину политичких збивања као фактор окупљања 

контрареволуци·онарних снага у земљи. Пуну подршку у тој акцији 

Мачеку и њего·вим истомишљеницима пружио је и највиши врх ка

толичке цркве у Југославији, на· челу са надбискупом А. Степинцем. 
Свакако, све је то одговарало и њемачr~ом окупатору и .љеговој ак

цији окупљања антибољшевичких снага, о·дносно стварању јединст

веног I~онтрареволуционарноr фронта у Југославији. С таквом :нам
јером Мачекови опуномоћеници траже и праве компромисе и поли

тичке савезе са усташком фракцијом око Лорковића и Вокић.а, као 

и са четницима Драже ЈУ1ихаилови-Ћа, а све на линији заје:дничке 

борбе против НОП-а уопште, а посебно против одлука АВНОЈ-а до
несених у Јајцу. Полити•чка с-а:радња Мачека и Драже Михаиљовиhа 

била је 17. септембра 1944. rо•дине утврђена договором .љихових пред

ставника. У том >>договору« је констатовано и ово: »Вођство ХСС-а 

са симпатиј.ама прати рад 'Централног нацио·налног К•ОМитета Кра

љевине Југославије', а нарочито послије .љеговог Конгреса одржа

ног 1944. године у селу Бa«.li1) 
На крају, умјесто закључка, треба подву.hи да су на платфор

ми борбе против окупатора, коју је почетком оружаног устанка пос

тавила Комуни.стичка партија Југославије на челу са Титом и која 
је добила пуно оправдаље и признаље у одлукама и документима 

Другог засједања АВНОЈ-а, Прв-ог засј едања ЗАВНОБиХ-а И· Дру

гог засједања ЗАВНОХ-а, одлучан отпор пружале домаhе реакцио

нарне буржоаске снаге, так.о да ј е вршен и расплет у односима из

међу НОП-а и тих снагз, због чега је НОВ-а народа и народности 

Југославије од оамог почетка имала и класну садржину. Бранећи 

своје класне и националистичке nозиције, снаге старог поретка нису 

биле довољно јаке да на антиком·унистичкој основи створе тако сна

жан заједнички фронт који би се обрачунао са народно·ослободилаq

ким покретом, па су, везујуhи своју судбину за окупаторе и њихояе 

квислиншке режиме, све више срљале у националне издаје, ~б()Г 

чега је; опет, био неминован њихов сил.азак с историјоке позорнипе. 
Загючет веh. у 1941 - устаничкој - години, тај процес је, најприје 

у јач·ој, а касm1је у све слабијој снази контрареволуције био прису

тан као фактор; почео је нагло да слаби ПQслије Другог засједања 

АВНОЈ-а, а нестао је коначно истјеривањем и коначним с:.л()мом 

њемачког окупатора, маја 1945. године. 
Треба подвући да су све в,ојне и политичке мјере њемачi{ОГ 

окупатора усмјерене против НОП-а уопште , а посебно против нове, 

Титове Југославије, створене у историјском Ј.ајцу, без обзира на вој

ну силу, њену обученост и техничку опремљеност нужна морале пре-

м; Исто. 
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трпјети неуспјех, јер њемачки окупатор и његове домаће слуге нису 
имале на кога да се у потребној мјери ослоне - грађанске струк

туре су толико биле међусобно шаролике, нејединствене, уплашене 

и немоћне, а њихове какве-такве оружане формациј·е - усташе и 

домобрани, разне милиције и легије, зелени к-адар и четничке војне 

фарм.ације - нису могле да се супротставе оружаној сwли НОП-а 

коју је помагао, снабдјевао и хранио не само један, него мање или 
више сви народи Југосла:вије. 'Do њемачк:и окупатор није никада до

вољно узимао у обзИ!р, ла чак ни у перИ!Оду послије историјских од
лука донесених у Јајцу, које су убрзо биле прихва..!<,.ене од најширих 

народних маса широм земље. Њемачки окупатор је редовно насто

јаiQ да примјеН()М војне силе, лолитичким и мјерама принуде оствари 

свој циљ. МеђуТИм, он то није усnијевао ни онда кад је био свјестан 
праве снаге наших народа - nриликом одбране Тузле крајем 1943. 
године, коју је одбранио народ, или приликом десанта на Дрвар, 

маја 1944. године, када је херојски народ Дрвара одбранио Тита и 

највише војно и политичке руководство нове Југославије, у њемач

ком тајно припреманом десанту, којк је у аналима друг()r свјРтског 

рата забиљежен као једИIНИ десант којИ! није успио. 

SUUMMARY 

ТНЕ GERMAN ASSESSEMENT OF ТНЕ MILITARY AND POLITICAL 
SITUATION . IN YUGOSLAVIA AND ТНЕ REACTION OF ТНЕ OCCUPIER 

AND DOMESTIC CONTRAREVOLUTIONARY FORCES ТО ТНЕ 
SECOND SESSION OF AVNOJ 

The Geгman assessment of the militaгy and political situation in 
Yugoslavia in the fall of 1943 proceeded from the situation at the world 
fronts and the Yugoslav war theatre which had become very impor
tant for the Nazis. This territory should have been under thei.r full cont
rol, mostly because of two basic reasons. Firstly, because of the danger 
of the Western Allies possiЬle landing ••somewhere at the Balkans«, and. 
secondly, because resources on the East, from where the Nazi armies 
had been pushed back, dгied out. 
, When such an assessment had been made, Hitler's огdег No 48 
about а reorganisation of the German command at the European Sout
heast followed, and, at the same time, the institutions of the occupier's 
administration and political bodies were brought together, as well as 
the centralization of the Geгman wаг economy headquarters took place. 
Тhе whole action was, in practice, the result of the numerous analyses 
of the militaгy and political situation in all the Yugoslav provinces, i. е. 
in all the occupied areas, which fell into the German occupying system 
after the capitulation of Italy. These analyses showed, among some ot
her· things, that Tito's partisan агmу was >>numerous in strength, syste
matically and carefully led and well equipped for а warfare in moun
tains•·; that »Tito made preparations to support Allies' landing« and that 
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his forces from the Eastern Bosnia intended to >+make а breakthrough 
into SerЬia«. On the other hand, it was concluded that the armed forces 
of the Ustasha state, as well as the state as а whole, had lost the aЬi
lity to act on their own, that they were not а reliaЬle ally in the com
bat against People's LЉeration Army of Yugoslav.ia (NOVJ), and that 
they existed only with the help of the German troops. The similar si
tuation was in Serbla of General Nedic while the Chetnik Movement of 
Draza Mihailovic ,.was reaching crisis ... , anc'i, contrary to it, »communism 
in Serbla gained more and more influence«, but the close cooperation 
with the Quisling forces had to Ье maintained against the People's Li
beration Movement (NOP), for they could Ье quit~ useful in preven
ting the »red forces« breakthrough from the Eastern Bosnia into Serbla. 

On the basis of these assessments the Wehrmacht Supreme Com
mand undertook at the end of 1943 and in the first half of 1944 many 
military and political actions in order to oЬtain t\vo basic aims - to 
strike as hard as possiЬle at the People's LЉeration Army and the Par
tisan Units of Yugoslavia forces, and. to prevent the realization of 
Tito's military and operational plans; and, simultaneously, to orgaaize 
an »enterprise« against Tito's person aiming· to capture or kill him. 

The Germans lacked the necessary military forces for both, so 
some political actions were taken. >>An anticommunist front« in Yugo
slavia was tried to Ье estaЬlished in which all the Quisling institutions 
and all the bourgeois contrarevolutionary forces were to Ье included. 
In that respect the basic starting motif were the decis!ons of the Se
cond Session of А VNOJ and the Territorial Antifacist Councils in Cro
atia and Bosnia and Herzegovina. However, these plans were not easy 
to fulfil because the leading circles of the SerЬian chauvinistic, Croati
a.n chauvinistic. Moslem chauavinistic and other Yugoslav nationalist 
bourgeoisie were rather isolated and not supported Ьу the broad popu
lar masses. These masses were kept well informed аЬонt the real 
trength of the People's LiЬeration Movement (NOP) and its People's 
I.iberation Army of Yugoslavia (NOV Ј), and they received the decisions 
of the А VNOJ Second Session with more and more content, and tried 
to join actively the struggle against the occupier and the national trai
tors. On account of it the process of the weakening of the occupier's 
military power and rule came into effect. The same could Ье applied 
to all the occupier's supporters, i. е. the contrarevolutionary forces in 
Yugoslavia whose armed forces - the Ustashas and Domobrans, various 
legions and militias, а green cadre (type of irregular local mi1itia) and 
the Chetnik military units - suffered from attrition and wl1o started 
deserting their >>leaders« and superiors. Many of them found salvation 
in running to their homes or in surrendering to the forces of NOP and 
NOV Ј. ог in joining NOP. As the end of t.he 'д'аl· came nearer this pro
cess became more active than ever. 
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