
U tom smislu је na savjetovanju i analizirano cetniStvo? 
u tom smislи analizirana је izdaja cetnistva, povezivanje cetni~tva sa 

Nemcima, sa nemackim komandama, povezivanje cetnistva Draze Mihailovica 
sa Talijanima sa Nedicem itd. No, ta saznanja (о izdaji cetnistva) najsvesni
jeg rиkovodeceg dela и narodnooslobodilackom pokretи, jos nisи Ьila sazna
nja sirokih masa naroda. Proces osvestavanja i sagledavaпja te istine о izdaji 
trajao је dosta dиga, ali na sarnom savetovanjи izgradena је jedna politika 
koja је odredila odnos prema koleЬljivim i neopredeljenim masama, koje sи 
ipak Ьile spremne da se и Ьlizini svojih sela tиkи protiv okиpatorske vojske; 
tu se i rodila ideja о dobrovoljackim jedinicama. Drиgo, ponovo је istaknнt 
znacaj platforme najsireg okиpljanja masa, bez obzira na politicke razlike и 
narodnooslobodilacki pokret, narocito mиslimaпskih i hrvatskih, kod kojih 
је nastao proces oslobodenja mпogih ilиzija о okиpatorи i о njegovoj sate
litskoj Nezavisnoj Drzavi HrvatJskoj. Trece, istaknиt је veliki politicki znacaj 
s tvaranja narodnooslobodilackih odbora i organizacionog иcvrscenja oslobo
denih teritorija, kao i znacaj formiranja иdarnih jedinica и vidll ceta i bata
ljona, i omasovljavanja tih jedinica sa radnistvom iz okupiranih gradova. 

Тt.t sи Ьili podneseni izvestaji о politickoj sitнaciji и okttpiranim grado
vima, narocito о situaciji и Sarajevи, о situaciji и partijskim or,ganizacijama, 
njihovom rad·и, borЬi itd. О sitиaciji и Hercegovini podnesen је jedan izve
staj, dok о politicko-vojnoj sitиaciji и istocnoj Bosni nije Ьilo jedпog opsteg 
referata, nego sи о njoj govorili, manje-visc, svi pгisиtni komandanti i poli
ticki komesari odreda. 

Svetozar Vukmanovlc 

U Sarajevu i istotnoj Bosni 1941. pocetkom 1942. Savetovanje 
u lvanti6ima 

U Sarajevu i istocnoj Bosni 1941. i poeetkom 1942. Savetovanje u lvancicima 
Mislim da sam dosao и Sarajevo negde izmedн 7. i 9. jula, to znaci mno

go ranije nego sto se navodi и nekim materijalima koje sam Citao. Prem<1 
tome, sastanak Pokrajinskog komiteta sazvan је ranije nego sto је zabele
zeno. Naime, 4 .. јиlа prisиstvovao sam и Beogradи sastankи PolitЬiroa СК 
КРЈ, na kome је doneta odlиka о иstankи; znam da sam se и Beogradи 
zadriao svega 3-4 dana posle tog sastanka. Da predam stamparijи Ivanи 
Milиtinovicи i da izradim legitimacijи, trebalo mi је dan-dva, tako da sam 
najvise tri-cetiri dana ostao и Beogradи. Sиtradan, ро mom dolaskи и Sara
jevo, odrzan је sastanak, kome sи prisustvovali: sekretar - Iso Jovanovic, 
Dнro Рисаr, Avdo Нито, Ugljesa Dani1ovic, Borisa KovaceviC. 

А Vaso Мiskin? 
Ne, on nije prisustvovao; receno mi је da је Ьiо clan Pokrajinskog ko

miteta, ali se tada nalazio и ~atvoru. Koliko mogu da se setim, saopsteno 
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mi је da sи svi prisиtni bili clanovi Pokrajinskog komiteta. Znam da tom 
sastankи nije prisиstvovao пiko drugi osim pomenutih drugova. 

Na sastanku smo odlucili da Duro Pucar ode и Krajinu sa istim ovla
scenjima koja smo mi doblli od СК КРЈ (ovlascenje da moie reorganizovati 
partijsku organizacijи, da је moze raspustati i predиzimati sve mere koje 
smatra potrebnim radi organizovanja oruzanog ustanka). Ја sam ta ovlascenja 
preneo na delegate koji sи posli u Krajinu (Dиro Pucar), u Tиzlu (Ugljesa 
Danilovic) i и Mostar (Avdo Humo). U Sarajevu smo ostali nas trojica: Bo
risa Kovacevic, Iso Jovanovic i ја. Mi smo prakticno Ьili centar koji је sa
obracao sa Durom Pucarom, Ugljesom Danilovicem i Avdom Humom, ciji је 
zadatak Ьiо da u prvo vreme ostanu u Banja Lиci, Tиzli i Mostaru. Jedno
vremeno smo odredili Hasana Brkica, kao komesara, i Slobodana Principa, 
kao komandanta, da odu na Romanijи i da organizиju sarajevski stab koji 
Ьi obиhvatao Kalinovik, Romaniju i Zvijezdu. Na tim terenima је trebalo 
organizovati partizanske odrede. 

Као sto sam rekao, trebalo је da Ugljesa Danildvic u prvo vreme ostane 
u Tuzli, s tim s to Ьi se formirali odredi и ~ekovicima, na Ozrenu i na Ma
jevici. Posle formiranja odreda, Ugljesa Danilovic је trebalo da se prebaci na 
teren odakle Ьi rиkovodio odredima. 

Trebalo је takode da Dиro Pucar и prvo vreme ostane и Banja Luci, 
s tim sto Ьi se formirali odredi na Kozari, prema Drvaru i Mrkonjic Gradu, 
posle cega Ьi se i on prebacio na teren. 

ТгеЬаlо је da Avdo Humo иhvati vezu sa nevesinjskim иstanicima sa 
kojima jos nismo imali nikakvog kontakta. Trebalo је da se partijski ruko
vodioci iz Mostara prebace и Nevesinje, da tamo udu и ЬоrЬи. i иzmи ruko
vodstvo nad иstanickim masama. Drugi zadatak је Ьiо organizacija odreda 
oko Bilece i Treblnja, oko KonJica i spajanje sa Kalinovikom. 

То је и glavnim crtama Ьiо plan koji smo иsvojili na sastankи Pokra
jinskog komiteta. Mislim da se sadrzina tog plana vidi i и pismima koje sam 
tada ириСivао na teren. 

Lepa Perovic је bila sekretar Mesnog komiteta Sarajeva, а clanovi sи 
Ьili: Dane OlЬina, Valter Peric i, verovatno, Esad cengic. 

Otprilike 10-15 dana kasnije, Borisa Kovacevic је trazio da Ьиdе pre
bacen na Romaniju i da preuzme rиkovodstvo Sarajevskog staba, posto se 
tesko mogao kretati ро gradu u kojem је Ьiо poznat. Mi smo иsvojili njegov 
predlog 1 poslali ga na Romanijи. 

U Sarajevи smo ostali Isa i ја. Zatim је kooptirana Lepa Perovic tj. po
cela је da priLSиstvиje sastancima koje smo redovno odrzavali. 

Posle hapsenja lse i Lepe, и centru sam ostao sam. Nastavio sam da 
odriavam veze, а sekretar Mesnog koшiteta postala је Olga Marasovic. Lepi 
smo kroz 2-3 dana organizovali bekstvo i odmah је poslali u Mostar. 

Znaci Olga Marasovic је postala sekretar МК poslije Lepe Perovic? 
Da. U medиvremenи sam porucio da se Avdo Humo povuce iz Mostara 

и Sarajevo, а da и Mostar ode Ugljesa Danilovic, koji se naiazio u Tиzli. U 
okolini Tuzle vec је izblo ustanak i и tom bazenu Ьilo је dosta izgradenih 
drugova (Tosa Vujasinovic, Pasaga Mandzic, Fadil Jahic i Irac). Na mesto 
Ugljese poslali smo Bиsatlijи, koji је ubrzo ро svom dolasku pogiпuo. 

Posle ovih promena, и ceпtru smo, znaci, ostali Avdo Нито i ја. Tada 
је doslo pismo druga Tita u kome је pozvao шеnе i jos jednog druga iz 
bosanskog rukovodstva na savetovanje u Кrирnји. Odtedio sam Slobodana 
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Principa zbog toga sto sam predvidao da on ude и Glavni stab koji jos nije 
Ьiо formiran. 

U Sarajevo su stigli Vlado Popovic i Rade Koncar iz Hrvatske, Miha 
Marinko i Franc Leskosek iz Slovenije; zajedno sa njima krenиli smo preko 
Romanije u Krupanj. 

Kada ste krenuli? 
Tri-Cetiri dana pre odrfavanja savetovanja и Кrирпји. Pesice smo izasli 

iz Sarajeva ј nоси se prebacili na Crepoljsko. Ujиtro smo stigli negde na 
Romanijи, odakle smo cezama ртеkо Romanije i Vlasenice dosli do Drinjace. 
Prebacili smo se preko Drjne i krenиli pravo prema Krupnjи. Sve је to Ьila 
slobodna teritorija. Cetnici sи driali Vlasenicи, ali smo tada Ьili и dobrim 
odnosima s njima. 

Iso jos nije Ьiо pobegao iz zatvora. 
Zajedno sa mnom iz Krupnja је posao Rodoljиb Colakovic. U Drinjaci 

smo se sastali sa Dangicem ј sastavili proglas narodи Bosne i Hercegovine 
о zajednickoj ЬогЬi svih Srba, Hrvata i mиslimana protiv okupatora. Spora
zиmom је Ьilo predvideno formiranje zajednickih operativnih stabova i za
jednickЉ komandi mesta и pozadini, s tim sto Ьi ISe и oslobodenim mestima 
organizovali narodni odoori ј drиgi organi vlasti. То је Ьila иglavnom plat
forma koja је prihvacena и Кrирnји ј na toj platformi sи vodeni pregovori 
izmedи Vrhovnog staba ј staba Draze Mihailovica. Ти platformи smo takode 
realizovali и Bosnj ј nj1.1 sи, bar na papirи i na recima, prihvatili Dangic i 
cetnicki stab. Rocko је ostao sa zadatkom da se sporazиm primeni и delo, 
а ја sam prodиzio и Sarajevo, odakle sam porucio da dodи drиgovi iz Herce
govine i Krajine. Iz Hercegovine је odmah dosao Avdo, dok sи drugovi iz 
Krajine doSli па Romanijи posle izvesnog vremena, posto sи se kretali tcrc
лom. Bili sи to Dщ-о Рисаr, Osman Karabegovic i Kosta Nad. 

U Sarajevи smo reorganizovali partijskи orgaпizacijи i ја sam izasao па 
teren, dok је и Sarajevи ostao Avdo Ниmо. U mеdиvrещепи sи Iso i Vaso 
Miskiп pobegli iz zatvora. Njih sam nasao na Romaniji, vraeajиci se iz 
Krиpnja. Ти smo formirali Pokrajinski komitet и koji је иsао jos i Rocko. 

Kada ste vi izasli na Romaniju? 
Ро povratkи iz Krиpnja, ostao sam m esec dana и Sarajevu. Tada је Po

krajinski komitet ojacan primanjem Rocka i izlaskom Vase Miskina iz 
zatvora. Nekoliko clanova Pokrajinskog komiteta se tada nalazilo и centru 
(Iso, Rocko, Ниmо i Miskiп). То је Ьilo partijsko rиkovodstvo koje је delo
valo iz centra, dok sam ја Ыо komandant Glavnog staba i delegat СК КРЈ. 
U Glavni stab sи usli: Rocko, Osman Karabegovic, Kosta Nad, Slobodan Prin
cip i Ugljesa Danilovic. Tako је stvoreno vojno rukovodstvo. Do tada smo 
prakticno ја i Iso rukovodili iz Sarajeva. 

Jeste li imali kanale iz Sarajeva? 
Kanali su iSli na Mostar, Tuzlи, Banja Lиku i Zagreb. U prvo vreme dok 

је Tito Ьiо и Beogradи, irnali smo veze i sa Beogradom. 
Kada sи te veze uspostavljene? 
One sи Ьile uspostavljene jos ranije, а cim sи Dиro Рисаr, Ugljesa Da

nilovic i Avdo Humo otisli и Banja Lukи, Тиzlи i Mostar - veze sи od prvog 
dana dobro fиnkcionisale. 

Mislim da Ьi se stanje u istocnobosanskim odredima moglo objasniti 
sledecirn cinjenicama: 

653 



Prvo, partijska organizacija је pre rata Ьila и stvari koncentrisana na 
nekoliko indиstrijskih centara istocne Bosne (Sarajevo, Zenica, Vares, Brcko, 
Kakanj i Tuzla). Sto se tice ostalog terena, izvesna aktivnost se odvijala oko 
Sokoca, Sekovica i na Majevici. U ostalirn rnestirna nisи postojale partijske 
organizacije niti se odvijao partijski rad. То је irnalo nesurnnjivog odraza na 
pocetak иstanka i na odrede koji su stvarani od seljaka. 

Drugo, kod seljaka је Ьila ziva tradicija borbe protiv aиstrougarskih 
okupatora iz prvog svetskog rata, protiv slиgи okиpatora ciji је cilj Ьiо 
istreЫjivanje srpskog zivlja. Tada su srpski seljaci foгrnirali cetnicke jedi
nice i pruzali otpor okиpatorи. Cetnicka udrиzeпja sи nastavila da postoje 
i posle гаtа, tako da sи seljaci negovali tradiciju borbe za srpstvo koja је do
rninirala uoci i tokorn pгvog svetskog rata. Otuda i па pocetkи drugog svet
skog rata irnarno seljake organizovane и cetnicka иdrиzenja koja gaje tradi
cijи borbe cetnika protiv okиpatora, za srpstvo itd. Ugгozeni od novog oku
patora, sиoceni sa istom politikorn istreЬljivanja srpstva, fizickog istreЬlji
vanja i pljackanja njihove irnovine, seljaci su иstali da brane svoje zivote 
i irnoviпи, dakle posli sи и ЬоrЬи. Posto sи kornunisti pozvali narod na иsta
nak, seljaci sи, rnada naklonjeni cetnicirna, иsli u partizanske odrede kojirna 
sи komandovali komиnisti. Виdисi da sи kшnиnisti od samog pocetka poka
zivali hrabrost i sprernnost da poloze svoje zivote braneci seljake i njihovll 
imovinu, stekli sи ogroman иgled и rnasama. Medиtim, seljaci sи se i dalje 
osecali kao pripadnici cetnicke organizacije. Spoljno obelezje takve sitиacije 
ogledalo se и cinjenici cla sи seljaci - иstanici nosili cetnicke kokaгde, а vrlo 
retko petokrake zvezde. 

Trece, cetnicka komanda Draze Mihailovica vгlo brzo је reagovala na 
ovakvo stanje: poslati sи oficiri na ovaj tereп i pokиsalo se sa angazovanjem 
иglednih seljaka koji Ьi seljake izvиkli ispod komanda partizanskih stabova. 
То im је poslo za rukom tamo gde sи p<;>slali oficire rodorn iz tЊ krajeva, 
kao sto sи major Daпgic iz Srebreвice i dг. Ш gde sи angazovali иglednije 
ljиde kao sto sи, recimo, Pero Dиkanovic и Bratиncи itd. Znaci, tamo gde sи 
angaiovali videne dornace ljиde, иspeli .sи da pojedine odrede izvиku ispod 
komanda partizanskog staba. Cinjenica је da sи partizanski stabovi Ьili orga
nizatori иstanka и Srebrenici, Vlasenici, Bratиncи, Han Pijeskи itd. Medи
tim, posto па tim terenima nije bilo komиnista koji Ьi politicki ovladali tim 
krajevima, cetnici su иspeli da se иcvrste и tom reonи. Otиda se razvijala 
politicka ЬогЬа izrnedи cetnickih i partizanskih stabova za pridoЬijanje ljиd
stva и svojim odredirna. Tamo gde sи cetnici pokиsali da stvoгe svoje sta
bove kojima :su rukovodili oficiri, nepoznati seljacima tog kraja, pokиsaj је 
propadao. Recimo, u Rogatici se nalazio stab majora Todorovica, koji је do
veo cetrdeset zandarma iz SrЬije, а niko od domacih nije ћtео da im pristиpi. 

Cetvrto, borba partizana и SrЫji vrsila је snazan uticaj na Bosnи. Тај 
иticaj је Ьiо tradicionalan, jer је stanje u Srblji иvek snazвo ttticalo 11а 
srpsko stanovnistvo Bosne. Stalno se pratilo sta se desava preko Driпc. 
1 dok је Vrhovni stab Ыо и Uzicи, dok sи partizanski odredi opkoljavali 
Valjevo i Kraljevo, dok је radila fabrika orиzja и Uzicи - dotle smo Ыli и 
velikom preirnиcstvu, sirili smo svoj иticaj i relativno lako pridoЫjali ljиd
stvo koje је dotada pripadalo cetnickim odredima. 

Ovde takode treba naglasiti da smo pocetkom oruiane Ьо1·Ье poceli de
lovati na pridoЫjanjи mиslimanskiћ masa koje sи и pгvirn danima uglavnom 
Ьile pasivne. Nas pгvi, privremeni cilj Ыо је da ih neutraliSemo, da ih ne 

654 



izazivamo protiv nas. Otuda smo usvojili politiku da ih ne opterecиjemo 
davanjem za vojsku, tj. da se оsесаји slobodni od Ьilo koje vrste nasilja i 
pritiska da pridu partizanima. Takva linija је Ьila dosta tesko shvatljiva 
s1·pskim masama, а okиpator је stalno pokиsavao da izazove borbu izmedtt 
SгЬа i mиslimana, SгЬа i Hrvata. Okupatorи је poslo za rukom da и grado
vima okupi mиslimanski i hrvatski olos i da stvori izvesna ustaska uporista. 

Nasa politika prema muslimanima brzo је urodila plodom. Vec posle 
mesec-dva imali smo muslimanskи cetu Muje Hodzica koja је и vreme prve 
ofanzive narasla u bataljon od oko 500 ljudi. Istina, ovo jos uvek nije znaCilo 
neko masovnije prelazenje mиslimanskih masa na liniji oruzane borbe, ali 
ovo је Ьiо dobar pocetni u-speh, jer ostaje cinjenica da smo imali musliman
ski bataljon od 500 ljudi i da se ta jedinica borila zajedno sa srpskim parti
zanima protiv okиpatora najpre oko VBegгada, а zatim oko Varesa. 

Posle naseg povratka iz Krupnja, doslo је do spoгazuma sa cetnickom 
komandom. Cilj sporazиma Ьiо је ·da oni usvoje nasи politiku prema musli
manima. Cetnicka politika se svodila na sledece: poklati sve sto је mиsliman
sko, Bosna da Ьиdе srpska. Та је politika tada Ьila tek u razvoju, а kasnije 
kada је dosla do pиnog izrazaja, njen cilj је Ьiо da se ЬогЬа иsmeri рrоЊт 

mиslimana i Hrvata, za srpskи Bosпu, а ne protiv okupatora. 
Kada smo pristиpili pregovorima, postavili smo uslov: borba protiv okи

patora, ne protiv mиslimana, nego zajedno sa njima protiv okиpatora. Pгiti
snиti izvesnim neraspolozenjem ·srpskih masa za ЬоrЬи protiv mиslimaпa, 
cetnici sи potpisali proglas koji је, u stvari, pozivao mиslimane и ЬоrЬи. 
Oni sи taj proglas formalno priћvatili, ali sи, u stvari, cekali zgodan mome
nat da pogaze sporazum. 

Posledica iznete sitиacije ogledala se и sledecem: и prvo vгeme mi ni
smo mogli pokrenиti partizanske odrede protiv cetnika kada su опi оtvогепо 
poceli da napadajи mиslimanska sela i da prikriveno saradиjи sa okиpato
rom. Daпgic, па primer, nije hteo da zajedno napadnemo Zvornik, jer sи se 
tamo nalazile neke nemacke jedinice. Sve to pokazиje da sи cetnici poceli 
da odstиpajи kada је trebalo ostvarivati sklopljeni sporazum. Опi sи poceli 
pregovore sa Nemcima, istovremeno pozivajuCi mase и ЬоrЬи protiv musli
mana. Znaci, cetnici •SU gazili sklopljeni sporazиm. Tako, recimo, Sergije 
Mihajlovic sa cetnicima pocinje da pljacka mиslimanska sela, da rekvirira 
stokи, dakle, da rusi pozadinи, nasи vlast i citavи nasu politiku. Jednom rес
јн, cetnicf sabotirajи ЬоrЬи protiv Nemaca, а и pozadini stvarajи rasиlo. 
Nasa osnovna slabost и tom periodи ogledala se u tome sto nismo mogli da 
moЬilisemo nijednu nasи jedinicи da, na primer, onemogucimo Sergija Mi
ћajlovica da pljacka muslimane, da ih pohapsimo, ра eventualno i s treljamo. 
U prvo vreme raspolozenje srpskih masa Ьilo је: ne protiv brace, cak i ako 
su oni cetnici. lsto tako raspolozenje Ьilo је medu cetnickim masaшa: ne 
protiv partizana, јег su опi SrЬi i јег su prvi poceli borbu. 

Eto, takva је ukratko Ьila situacija prvih dana ustanka, sve do рпrе 
ofanzive kada se Vrlюvni stab povиkao и Sandzak. Tada su poceli prelaziti 
preko Drine partizani-pojedinci koji su sejali paniku i govorili seljacima da 
је svrseno sa ustankom, da vise nema partizana. Iz Srblje su na Drinu dosli 
cetnici. Jednoga dana cetnicki odгed od oko 500-600 ljudi pod komandom 
vojvode Dekica dosao је do Prace, а odred majora RaCica, u istoj jaciпi, na
stupao је dolinom Krivaje. Njiћova osnovna p arola nije Ьila borba protiv 
partizana, nego borba da se Bosna ucini srpskom, da se unisti sve sto је 
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rnuslirnansko, da se spale rnuslirnanska sela. Doslo је do ћаоsа. Pocelo је 
bezanje, rnasovno odlaZenje iz nasih jedinica i prelazenje u te cetnicke jedi
nice. Mi srno prakticno u nekirn reonirna ostali bez ljt.tdi. Recirno, iz Roga
tice је sve otislo u cetnike, jedino kornandant rnesta Skoric drzi zgradu ko
rnande i odrzava telefonsku vezu sa narna na Rornaniji. C:etnici mu ne rnogu 
nista, jer је on cetnicki vojvoda iz prvog svetskog rata, inace dobar partizan, 
ali sam. U takvoj situaciji i ono rnalo petokraki koje srno uspeli da borci 
stave na kape, pobacano је. Tada rni Skoric роrисије iz Rogatice: »Slиsaj, 
kod cetnika nastala panika! << Zapitah otkиda takva prornena sitиacije, а оп 
rni odgovori: »Stizи vesti da su se crnogorski partizani pojavili na Metaljci«. 
Tada sam prvi риt сио za akcije crnogorskЉ partizana i saznao da su se 
pojavili u blizini. Odmah srno preduzeli rnere da uspostavirno veze sa njirna. 
Uputio sam Slobodana Principa sa pismenorn роrиkош u Crnu Gorи i sa za
datkom da ро svaku cenu dovede dva crnogorska bataljona. Sшatrao sаш da 
је to potrebno posto u masama Crnogorci irnajи uticaj kao i SrЬi, narocito 
kod Sokoca. Njihova pojava Ьi dokazala cla partizani nisи propali. Tada sаш 
gajio ilиzije da cerno rnobllisati rudare u rиdarskom rejonи Varesa, ра sam 
naredio Muji Hodzicи da sa 500 ljudi odmaћ krene na Vares sa zaclatkorn da 
g<t zauzmemo i da zatirn podemo prerna Zenici. Ovdc је, и stvari, rec о jednoj 
паsој koncepcijskoj, strateskoj gresci: 1941. godiпe pretezno srno se koncen
trisali na Sarajevo i na rudarski reon, а ne na Tuzlu i Majevicu. Da srno 
drиkcije postиpili, Ьilo Ьi bolje, iшali Ьisrno sitиacijll kao na Kozari. Mislim 
da sаш Ll tоше пajvise ја pogresio. Cvijetin Mijatovic је stalno insistirao da 
se ide na Majevicu i prerna Tuzli, bllduci cla је on poznavao te kгajeve, а ја 
nisam vero\fao и opravdanost takviћ planova. Dakic, Ьila је to nasa koncep
cijska greska, rnoja licna greska. Urnesto toga, poslali sшо rnuslirnanski ba
taljon da zajedno sa odredorn Zvijezde napadnc Vares. Dva pllta Stl napadali, 
aJi bez Llspeha. Upravo Ll toj situaciji kad srno cekali da se vгati Slobodan 
Princip i kada sшо napadali Vares, SkoriC rni javlja iz Rogatice da su stigli 
Crnogorci. Mislio sarn da su to jedinice koje vodi Princip. Medutirn, nekoliko 
rninuta kasnije Skoric mi ponovo saopstava: »Slusaj, ovde је Vrhovni stab, 
masa partizana, to је brigada ... cetnici beze па sve strane«. 

Seo sam u ceze i krenuo prerna Titи. C:irn sarn se sastao sa njirn, rekao 
sarn: »Stari, spasli ste nas!<< 

»Sta kazes?<< - zapita Tito. 
>>Stvarno 1ste nas spasli.<< 
»Kako to?« 
»Ра, evo, kokarde se bacaju na sve strane, ljиdi se opet okrecи prema 

narna.« 
ObracajuCi se drиgovirna koji su Ьili sa njirna, Tito im rece: »C:ujete li?« 
Kada sarn trazio da rni objasni te reci, Tito mi rece da su, prilikorn 

odlиcivanja na koju stranи da se krene iz Sandzaka, svi Ьili za to da se ide 
u Crnи Goru, dok је jedino оп predlagao da se krene и istoenи Bosnu. 

Sagledavsi slabost cetnicko-partizanskih masa u nasirn odredirna, videvsi 
njihovu koleЬljivost i suocen s tirne da to nije ni partizanska ni cetnicka 
vojska, а posebno uocivsi politicki slab rad komunista (posle prve ekipe ko
rnunista koja је izasla na teren i organizovala ustanak, iz Sarajeva su poceli 
dolaziti neki intelektualcici koji su irnali slab ugled u rnasama, ра su cak 
Ьili i isterivani iz ceta) - drug Тito је odlucio da .sazove partijsko saveto
' 'anje. 
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Iz Rogatice smo dosli na Romaniju, а onda presli u Ivancice. Tu је do
neta odluka da se stvaraju ne samo partizanski nego i dobrovoljacki odredi. 
Na tu odluku svakako је uticalo iskustvo steceno u SrЬiji. 

Savetovanje u Ivancicima ocenio Ьih kao jedno od krupnijih savetovanja 
tokom nase borbe. Ono је odrZaпo posle savetovanja u Кrupnju i postavilo 
је mnogo siru platfomщ пarodnooslobodilacke borbe. Otuda njegov znacaj 
ne samo za Bosnu nego i za sve centralne reone zemlje u koje su doprle 
пjegove odluke. Dakle, rezultati tog savetovanja ogledaju se u koncepciji 
stvaranja pored partizanske jos i dobrovoljacke vojske, cija се primena doci 
kasnije, 1942. godine, do punijeg izrazaja. 

Nekoliko dana posle savetovanja u IvanciCima, drug Tito је krenuo pre
ma Foci. Tamo se sreo sa Crnogorcima koji su upravo nailazili. Zauzimanjem 
Foce, otvara se focanski period koji је пastavio politiku formulisanu u Ivan
cicima, politiku sireg okupljanja snaga organizovanih u partizanske i dobro
voljacke odrede. 

Odmah posle savetovanja 1.1 Ivancicima, otisao sam u Sarajev·o. Ali uskoro 
sam se ponovo vratio, jer mi је drug Тito porucio da mu javim da li се se 
cetnici boriti protiv partizana ukoliko na teren istocne Bosne bude upucena 
Prva p roleterska brigada. Ovde treba da napomenem da је u toku druge 
ofanzive, posle povlacenja proleterske brigade, ponovo doslo do kolebanja u 
odredima i do pгelazenja ljudstva cetnicima. Тito је doЬio izvjestaj sa Ro
manije da је raspolozenje u odredima koji su prisli cetnicima uglavnom takvo 
da се se oni boriti protiv nase brigade ukoliko ona dode na njihov teren. Ја 
sam, naprotiv, smatrao da se nijedan odred nece boriti i zato sam Titu 
podneo sasvim drugaciji izvestaj. То sam ucinio pismeno i kasnije usmeno 
u Foci. Posle toga, drug Тito је odlucio da Prvu i Drugu proletersku brigadu 
posalje u istocnu Bosnu. Ја sam se vratio u Srednje i, posto sam ranije dao 
zadatak da se prikupe borci koji Ьi usli и Pгvi bosanski proleterski bataljon, 
formirao sam taj bataljon. Nakon toga krenиo sam prema Vlasenici i tamo 
se sreo s Prvom i Drugom proleterskom brigadom. Nijedna puska nije ора
Ша, а Racic i Dangic su sa svojih 100 zandarma pobegli u Srbljи. 

Kada su povucene Prva i Druga proleterska brigada, tj. posle trece 
ofanzive, mi smo vec imali brigadи, $estu brigadи. U stvari, to је bila ро redtt 
formiranja treca brigada, buduci da је osnovana pre trece ofanzive. Medutim, 
svrstana је kao $esta brigada, jer smo se kasno povezali sa Vrhovnim sta
bom, odnosno ја sam kasno stigao, jula 1942, do druga Tita. 

Drug Тito me је pitao kakva је situacija u istocnoj Bosni. Rekao sam ти 
da imamo brigadu i da se mozemo slobodno kretati, sem na mestima, gde 
smo neke ljude streljali i gde smo sektasili (ispod Romanije, na Ozrenи, и 
Mokrome). U daljem razgovorи drug Тito se interesovao kakva је trenutna 
sitиacija na Ozrenu. Odgovorio sam ти, posto је Tosa Ьiо sa mnom, da је 
tamo Ьilo oportunizma. 

>>VidiS, sada mozes da ides ро celoj istocnoj Bosпi, а pokиsaj da podes 
и Hercegovinи i и Crnu Goru!« - primetio је Тito. >>Sektastvo је opasnije 
od oportunizma.« 

Smatram da је politicko i vojno stanje и istocnoj Bosni bilo mogucno 
jedino zahvaljиjuci sirini politike koja је proizasla sa savetovanja и Ivanci
cima. Ти је govorio drug Тito, Kardelj, ја i drugi. 

Da 1i Ьi se prema situaciji koja је vladala u istocnoj Bosni pre savje
tovanja moglo reci da је vo4ena sektaska politika? 
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Ne, sektaska politika nije vodena. Doduse, sektasenje је Ьilo u izvesnim 
t·eonima i u izvesnim pitanjima (komunisticki domovi, streljanje nekih ljudi 
i dr.) ра su nas kritikovali zbog toga. Takode је kritikovano sto је Ьilo pre
malo politickog rada. Postoji jedno pismo Ive Lole RЉага, koji је isao t.l 

Sarajevo. То pismo је upuceno sa Crnog Vrha drugu Тitu. Tito mi је pokazao 
pismo i naglasio da Ьi i ро njegovom misljenju trebalo viSe politickog rada. 

Da se vratimo na savjetovanje. Raspolaiemo vrlo nesigurnim podacima. 
Prema nekim podacima, savjetovanjem је rukovodio drug Kardelj, а prema 
drugima izlazi da ste Vi rukovodili, jer ste davali rijec onima koji su zeljeli 
da ucestvuju u diskusiji. Takode imamo indicija da је savjetovanjem ruko· 
vodio drug Tito. 

Da Ii Ьiste se mogli sjetiti osnovne sadriine diskusija, prije svega disku· 
sije druga Kardelja, koji је govorio о medunarodnoj vojno-politickoj situaciji. 
Da li је drug Iso Jovanovic iznosio ocjenu о cjelolшpnom stanju partijske 
organizacije i NOB·e u Bosni? 

Znam da sam ја izlagao, upravo da sam govorio о pitanjima koja vam 
sada iznosim. 

Znam da је Kardelj govorio. 
Sjecate li se njegovih ocjena svjetske vojno-politicke situacije, buduci da 

је оп dao taj pregled? 
То ne znam. Secam se samo sta sam ја govorio. Sadciaj mog izlaganja 

upravo sam izneo н ovom kazivanju. ldeja о stvaranju dobrovoljackih odre
da nije moja. Mislim da је to Titova icleja, to је novo, to је 1·ezime. 

Prema nekim podacima, na savjetovaпju је, izmedu ostalog, zakljuceno 
da se povede ostrija borba protiv cetnika i to onih koji su se deklarisali 
kao pravi cetnici, ideolosld i svojim postupcima koji su se, kako se to kaie, 
>>okrvavili«? 

То је zakljuceno jos ranije. Vidite postoji druga strana medalje. 
Kad smo se ја i Rocko vratili .iz Krиpnja, sastali smo se sa Dangicem 

i sklopili sporazиm na sledeCim principima: рп•о, zajednicka borba svih 
naroda Bosne i Hercegovine (Srbi, Hrvati, muslimani) protiv okupatol"a; 
clrиgo, formiranje zajednickih operativnih stabova za izvodenje operacija 
protiv neprijatelja ( dakle, ne jedinstveni stabovi); trece, stvaranje zajednic
kih komandi mesta и rozadini; cetvrto, organizovanje narodne vlasti, narod
пooslabodilackih odbora. Na toj platformi koja је razradena u Krupnju pot· 
pisan је sporazum sa Dangicem. Rocko је ostao sa zadatkom da realizuj e 
sporazиm, da formira zajednicki operativni stab i svoj glavni staЪ. Ја ·sam 
otisao и Sarajevo. Kada sam se posle mesec ili nesto manje dana vratio na 
Romaniju, naidern па cetiri oficira u Rornanijskom stabu. Pitarn ih: »Odakle 
vi?« Oni mi kazи: »Poslao nas stab iz Milica . То је nas jedinstveni stab koji 
nas је poslao ovcle.« Ја ih onako иzgred zapitaћ: »Dobro, jeste Ii vi za kra· 
Ija?<< Oni odgovorise: ,,JesmO.<< Podviknuo sam: »Idite odakle ste doSli, vi 
ovde nemate nikakva posla.<< Oni se lepo spakovase, а пeki Makedonac, zvali 
smo ga Naum, rece: »Ја sarn protiv kralja, rnogu li da ostanem kod vas?« 
~stao је i Ьiо dobar. 

Kad sam dosao и Milice, nisam zatekao ni Rocka ni Dangica. Obojica 
su Ьili na frontu рrеша Zvorniku. Nadem majora Sergija MЉajlovica, koji mi 
rece da nema ni partizanskog ni cetпickog staba, vec da postoji jedinstven 
stab. 
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Kada se Rocko vratio, izneo sam mu svoje misljenje о situaciji: cetnici 
su izmajstorisali da nета zajednickih komandi mesta na njihovoj teritoriji, 
narodnooslobodilacki odbori prakticno ne postoje, cetnici vrsljaju u poza
dini, cak su dosli i na nasu teritoriju, ра i tu vrsljaju, mi nemamo svoj stab, 
а oni salju svoje oficire u nase odrede, odrzavaju vezu sa Vrhovnim stabom 
u Uzicu, primaju odande oruzje i vrse njegovu raspodelu. Izrazio sam pot
puno neslaganje s takvim stanjem. Rocko је smatrao da ne razumem situa
ciju i tada је smatrao da је glavni zadatak jacati front, da је vazno pomoCi 
Crvenoj armiji, а da pozadina nije Ьitna itd. Napisao sam tada pismo Titu, 
obavestavajuCi ga da medu паша ima izvesnog neslaganja. Тito nas је pozvao, 
.potvrdio moj stav i vratio nas sa zadatkom da nastojimo uskladiti nase od
nose sa cetnicima na liniji usvojenoj u Krupnju. Tada smo formirali stab na 
Romaniji, а njihov stab је ostao u Milicima. U stvari, nikakve koordinacije 
пiје Ьilo, j er oni nisu hteli da vode borbu. Ukratko posle toga doslo је do 
napada cetnika na Vrhovni stab u SrЬiji. U meduvremenu stigli su Pucar, 
Karabegovic i Nad iz Krajine. Odrzali smo konferenciju sa njima i oni su se 
vratili na svoj teren, а Ratu Dugonjica smo poslali na Majevicu sa zadatkom 
da prenese direktivu da se sa cetnicima iskljucivo operativno saraduje ako 
је to moguce. 

Kada је u SrЬiji doslo do borbe sa cetnicima, drug Тito nas је pismom 
obavestio о tome i trafio da posaljemo jednu jedinicu kao pomoc. Rocko 
је zbog toga otisao u Sekovice, jer na Romaniji nismo raspolagali takvom 
jedinicom. Pre njegovog odlaska za Sekovice odrzali smo sastanak na kome 
sam otprilike rekao sledece: nasa politika prema cetnicima mora se sada 
menjati; oni su u Srblji napali partizane i Vrhovni stab; moramo poceti 
diferenciranje bosanskih cetnika; nastavicemo saradnju sa cetnicima koji 
osude Draztl Mihailovica i njegov stab kao izazivaca bratouЬilacke borbe u 
SrЬiji i koji se izdvoje ispod njegove komande; protiv ostalih cetnika treba 
da se borimo. Moji predlozi su prihvaceni i odlucili smo da predlozimo cet
nicima da se sazove sastanak komandanata i komandira svih cetnickiћ i 
partizanskih ceta, bataljona i odreda. Racunali smo da се se pojaviti razlike 
izmedu seljaka-cetnickih komandanata i oficira-cetnika. Та razlika је zaista 
postojala. Recimo, Pero Dukanovic, jedan od glavniћ komandanata cetnickЉ 
jedinica, Ьiо је nas simpatizer. Rocko је zato otisao sa zadatkom da ponudi 
cetnicima sastanak u Vlasenici i da se organizuje bataljon koji Ьi Ьiо upucen 
u SrЬiju. Medutim, partizani u Srblji razЬili su cetnike kod Uzica, izasli na 
Ljuboviju i nameravali da predu и Srebrenicи i da tи rasciste sa bosanskim 
cetnicima. Rocko је izasao pred njih i trazio da ne prelaze u Bosnи posto 
smo pripremali pomenиti sastanak. Kada је Тito doznao za О\.Ћј Rockov 
postиpak, napisao mi је pismo u kome је stajalo da Rocko odmah treba da 
dode и Uzice. U medиvremeпи Tito nam је poslao poruku da nema potrebe 
da odred iz SekoviCa dolazi и SrЬiju. 

Na sastanak и Vlasenici dosao је veliki broj kornandira i komandanata 
kako partizanskih, tako i cetnickiћ. Prisиstvovali su Todorovic kao predstav
nik vojske, Dangic kao predstavnik cetnika, а od strane partizana Isa, Rocko, 
Vaso Miskin, Cica i ја. Prvi је govorio Dangic, i to о borЬi za srpstvo itd., 
а onda је uzeo rec Rocko. Imao sam utisak da Rocko nije bas jasno izlozio 
па5е иslove pod kojima rni rnozemo nastaviti saradnjи sa cetnicima ( osuda 
Draze Mihailovica kao izazivaca bratoиЬilacke borbe, izdvajanje ispod nje-
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gove koтande i dr.). Bio sam nezadovoljan i zato sam istupio jasno obra
zlazuci nas stav. Dangic me prekinu pitanjeт: »Ко si ti?« 

»Kako to, ko sат?« 
»Kako ti је iте?« 
»Iте тi је Svetozar Vukmanovic.« 
»Odakle si ?« 
»Iz Crne Gore.« 
»Onda idu u Crnu Goru, sta ces ovde ?« 
»Ne, пе ideт odavde, jer me је Partija poslala i samo ona moze da me 

povuce, а ne vi.<< 
»Eto, opet partija, partijasenje ... « - pokusavao је Dangic da ше cliskre

dituje i da oтalovazi zahteve koje sam postavio. Kada је video da mu to лс 
polazi za rukom, razbesneo se, ustao i uzviknиo: 

»Ко је cetnik - za mnom!« 
Medutiт, niko ga nije poslusio, svi su ostali na тestiтa. Todorovic, kao 

vestiji, predlozi da se dogovoriтo о zajednickoj borЬi. Odluceno је da sc 
formira zajednicka komisija sastavljena od partizana i cetnika sa zadatkom 
da nат predlozi platformu zajednicke borbe. U koтisiju smo delegirali 
Cicu, Todorovic је usao kao »predstavnik vojske«, а Pera Dukanovic kao 
predstavnik cetnika. Smatrali smo da је Pera nas i da nam је obezbedena 
vecina, tako da се i predlog platforrne Ьiti na nasoj liniji. Cica је imao za
datak da obezbedi prihvatanje platforтe za kоји smo se ranije dogovorili. 
Posle vecanja, clanovi komisije se pojavise i ја zatrazih od Cice da procitam 
tekst prcdloga platforтe za saradnjи. Uzeh ти cedulju na kojoj је otp1·ilikc..: 
pisalo ovo: tacka 1. - Osuduje se bratouЬilacka borba и SгЬiji; tacka 2. -
Bosanski cetnici izdvajaju se ispod komande Draze Mihailoviea, ali ostajtl 
i dalje u vezi sa njim; tacka 3. - Bosanski partizani izdvajaju se ispod ko
mande Vrl1ovnog staba, ali i dalje ostaju u vezi s njiт. 

Zgt1zval1 ceduljи i bacil1 је, viknuvsi da to ne mogu prЉvatiti, da је tu 
izdaja. Cetnici su cиli moje reci, росе opsta vika i galama: »Napolje! Ocllazi 
и Crnu Goru!« 

Pride Rocko i zapita sta se dogada. Kada sam ти rekao о сети је rec, 
odlucili smo da hitno odrzimo sastanak Pokrajinskog komiteta. Okиpili smo 
sc u jednoj soblci, а cetnici u drugoj, pouceni nasim priтeroт. Cetnici nc 
prihvatajи tekst predloga i ne prihvatam ga ni ја. Medиtim, ovi moji mc 
лadglasase i ostadoh sат. Ubedivali sи те da је odluka pravilna, da nju 
diktira specificna situacija u Bosni i da је treba prihvatiti. Trazili sи od 
mene da ne rusim njihovu politikи na terenu. Rekao sат da ne prihvatюn 
njihove stavove, а oni neka rade sta hoce. 

Izasli sто iz soblce i videli da ni cetnici ne prihvatajи predlog platformc 
za saradnju; oni su formirali vladu istocne Bosne. 

Sutradan SlТlO Rocko i ја otiSli u Uzice. Тito је podrzao тој stav. Dakle, 
тоzе se reci da је Iinija о diferenciranju cetпika postojala pre savetovanja 
u Ivancicima. Medиtiт, na tom savetovanju linija о diferenciranjи је nasla 
odraza u ideji о stvaranju dobrovoljackiћ odreda. 

Da li је шoguce <la је ocjena mec1unarodne vojno-politlcke situaclje bila 
u toj mjeri optimisticka da se pojavilo misljenje о potreЬi prelaska na drugtl 
fazu? 

Ne, ocena nije bila optimisticka niti је to тogla da bude, јег su Neтci 
tada Ьili pred Moskvoт i Lenjingradorn. 

660 



bakle, nije bilo moguce da se formira miЩenje о potreЬi ubacivanja 
parole о klasnoj borЬi? 

Ne, ovde se ta parola nije pojavila. 
Negdje moramo pronaci korijen dogadajima и Hcrcegovini. Ti dogac.1ajl 

se ne mogu objasniti samo иticajem Cn1e Gore, иtoliko prije sto sи skretanja 
и Cmoj Gori vec tи i tашо osиdivana. 

Na terenи istocne Bosne ideja о klasnoj borЬi se nije pojavila. Naprotiv, 
шоzе se govoriti samo о izvesnom oportиnizmи do koga је dolazilo tи i tamo. 
Labav odnos prema pitanjи realizacije sklopljenog sporazиma sa cetnicima 
о organizovanjи zajednickih komandi mesta i organizovanjи vlasti narodnih 
odbora и pozadini, stvaranje zajednickog staba - to su oportиnisticke, а ne 
sektaske greske. Odlиka savetovanja u Ivancicima nije na sektaskoj Iiniji, 
nego, и stvari, potvraиje stanje koje је kod nas postojalo, naglasavajиci po
trebи jacanja politickog rada da Ьi se ovladalo masama kojima komandиju 
partizani, а one sи Ьile и prvo vreme koleЬljive i cetnicki raspolozene. 

Kada је posle prve ofanzive doslo do porasta Racicevog i :Dekicevog od
reda, kada su mnogi borci iz nasih odreda presli cetnicima i poceli da Ьасаји 
petokrake, ја sam se tesko osecao. Pricao sam о tome Titи i on mi је rekao 
da ne budem obeshrabren, jer sи и graaanskom ratu, и Rusiji, citave divi
zije prelazile cas na jednu, cas na drugu stranи. Tito mi је rekao da је vazno 
znati procese kretanja masa. 

Dogadaji и Hercegovini kulminirajи и martи, aprilи, и mаји. Fofa је 
Ьlizu. Мisao о brzom prestankи, brzom krajи rata i pobjedi Crvene annije 
prisиtna је, recimo, и flankи Mose Pijade - »Zasto se bore bosanski parti
zani?« Da li tи ne leie korijeni sekta5tva и Hercegovini? 

Da, to moze da Ьиdе samo u tok:и focanskog perioda, а ја о tome ne 
znam mnogo. Bio sam и Foci svega dva-tri dana kada sam referisao da se 
cetnici iz istocne Bosne nece boriti protiv nasih brigada. Kada sи Prva i 
Druga brigada dosle и Vlasenicи, niko se nije borio protiv njih. То је nepo
Ъitna cinjenica, ali zato su cetnicki odredi koji sи drzali poloiaje oko ustas
kog uporista Han Pijeska otiiШ kucama i otvorili put ustasama prema Vla
senici. Da se to dogodilo, Ьilo Ьi politicki veoma lose za nas: mi razbili 
cetnike i otvorili риt иstasama. Rocko i Коса sи hteli da sa brigadama idu 
na Majevicи, а ја sam trazio da sacuvamo Vlasenicи dok ne uspemo da po
novo prikupimo snage i formiramo dobrovoljacke odrede. 

U medиvremenи Tito је poslao dva pisma Koci i Rocku, trazeci da se 
Prva i Dгuga brigada vrate zbog sitиacije и Crnoj Gori i Hercegovini. То na
reaenje nije Ьilo izvrseno, jer pisma nisи stigla. Zbog toga је Тito ириtiо 
Rankoviea sa ovlascenjem da se saslиsajи Коса, Rocko i Tempo. Mene је tre
balo uzeti na odgovornost zbog toga, sto sam, navodno, podneo netacan 
izvestaj tvrdeCi da se bosanski cetnici nece boriti protiv Prve i Druge brigade. 
Rankovic је, pиtujиci do паs, video da smo u medиvremenu иspeli da po
vratimo cetnike na poloiaje i to ovog риtа kao dobrovoljacke odrede. Prema 
tome, clo saslusanja nije ni doslo (kao ni do saslиsanja Косе i Rocka). 
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