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РЕЧ ИЗДАВАЧА

У

жички зборник број 43 посвећен је обележавању четрдесетогодишњице од откривања споменичког комплекса Кадињача, 23.
септембра 1979. године.
Споменички комплекс подигнут је у част сећања на борце Радничког батаљона, Посавце и Орашане који су погинули у неравноправној борби на Кадињачи, 29. новембра 1941. године, против ојачаног пука немачке 342. пешадијске дивизије.
Подвиг Радничког батаљона, из године у годину, све више је добијао на значају па се десет година након подизања споменик-пирамиде, на иницијативу Општинског одбора СУБНОР-а Титово Ужице,
развила идеја о проширењу и уређењу Кадињаче.
Предлог идејног решења комплекса који су дали вајар Миодраг
Живковић и архитекта Александар Ђокић, усвојен је у марту 1977, а
потом је формиран Одбор за изградњу споменика.
У периоду од 1977-1979. године, на површини од 15 хектара,
саграђен је споменички комплекс са композицијама које су укомпоноване у постојећи споменик-пирамиду и зграду Спомен-дома,
са трајним циљем да се чува сећање на славну Ужичку републику и
браниоце Кадињаче. Комплекс је пренет на управљање и коришћење
Народном музеју Титово Ужице, а 28. марта 1980, званично је конституисан ООУР Споменик Кадињача, као посебна јединица. Током свог
четрдесетогодишњег постојања, ова радна јединица пролазила је кроз
неколико облика организовања. Без обзира на статусне, територијалне и политичке промене, ова установа културе, од самог формирања
ради на прикупљању грађе која се односи на борбу на Кадињачи,
њене учеснике и стварање сопствене збирке. У оквиру просветне и
педагошке службе прима домаће и иностране посетиоце,бави се научно-истраживачким радом, превентивном заштитом и одржавањем
јавних споменика и других спомен-обележја на територији Града
Ужица, издавачком делатношћу, организовањем бројних изложби и
другим пословима.
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У сарадњи са научним институцијама и другим установама културе организује више научних скупова, саветовања, округлих столова, промоција, разних пригодних програма уметничког, научног и образовног садржаја.
Током свог постојања Кадињача је, као легендарно место, била и
остала непресушни извор и инспирација за разнауметничка, културна и песничка стварања.
У оквиру издавачке делатности, до 2002. године, Издавачки центар Кадињача је објавио преко 120 наслова из области историје, археологије, белетристике икњижевности. Један од капиталних пројеката,
двотомно издање Историје (Титовог) Ужица, реализован је у сарадњи
са Историјским институтом у Београду.
У области превентивне заштите и очувања споменичке баштине
на територији Града Ужица, установа Меморијални комплекс Кадињача имала је немерљиву улогу. Бринући о повереној културној баштини,
ова установа је у сарадњи са надлежним Заводима за заштиту споменика културе из Београда и Краљева, радила на истраживању, заштити
и конзервацији Беле цркве каранске са изградњом лапидаријума римских споменика, обнови споменика Српског војника на Шарганском
тунелу, Спомен-чесме Попова вода посвећене ратницима балканских
и Првог светског рата, реконструкцији и изградњи Цркве-брвнаре у
Севојну, Ружића чесме у Великом парку у Ужицу и др.
Од откривања споменика, од када се води званична евиденција о
броју посетилаца, Кадињачу је посетило преко 2.800.000 посетилаца
из земље и иностранства, разних државних, привредних, политичких, војних, спортских, културних и других делегација које су протоколом упућиване на ово легендарно место које чува сећање на борце
Радничког батаљона.
Очекујемо да ће Меморијални комплекс Кадињача, као културно-историјска целина, са споменичким вредностима које поседује
и прилагођавањем неким новим музеолошки прихватљивим концептима, који ће и у будућности чувати сећање на Раднички батаљон
и Ужичку републику, бити предмет интересовања нових генерација.
Ценећи огроман напор и труд др Животе Марковића, редакције
зборника, сарадника - аутора прилога и рецензената, Народни музеј
Ужице је на достојан начин обележио вредан јубилеј- четредесет година Меморијалног комплекса Кадињача.
Славица Стефановић
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ПРЕДГОВОР
1.

Д

рама Кадињаче, 29. новембра 1941. године, када се недовољно
наоружани партизански борци Радничког батаљона Ужичког одреда и борци 1. батаљона Посавског НОП одреда и Орашка чета 2.
шумадијског одреда супротставила немачким јединицама, тада најсавременије наоружане армије, има посебно значење не само у прошлости ужичког краја већ и шире у Србији. Иако је битка војнички
изгубљена, Кадињача и Ужице, имајући у виду околности у којима
се догодила, постали су симбол отпора и доследне антифашистичке
борбе.
Појединачни и колективни подвиг њених бранилаца, у техници
и људству, неравноправној борби са окупатором и жртвовање својих
живота ради живљења у слободи, обезбедили су дуже трајање у времену и у ширем простору, па и ван националних граница. С правом
се може рећи да је Кадињача постала историјско место и непрекидно
надахнуће за неговање национално-ослободилачких традиција.
У послератној историографији и другим радовима о овом
бојишту указивано је на храброст и морални чин њених бранилаца који су жртвовали сопствене животе зарад одбране слободне територије и бољег живота у слободи. Поред тога, истицане су бројне
објективне тешкоће и проблеми са којима су биле суочене партизанске снаге. Међутим, мање је било дубље анализе тадашњих прилика
и критичког приступа о активности војнополитичких руководстава
и штабова укључујући и Врховни штаб НОПОЈ, као и о слабостима
тадашње војне организације Народноослободилачког покрета.
С друге стране, последњих деценија, нарочито после 1991. године, поједини аутори у настојању да „превреднују“ неке историјске догађаје и о Кадињачи су неретко износили неаргументоване податке
и оцене. Најчешће се истицало да је Раднички батаљон „непотребно
жртвован“, да је наређена упорна борба „по сваку цену“, да су прежи11
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вели браниоци Кадињаче „побегли са бојишта пре борбе“ и слично.
Такве тврдње без аргумената су не само нетачне, већ и са моралне и
људске стране неприхватљиве. Врхунац неаргументованог приступа
представља тврдња да није било предвиђено да борци са Кадињаче
одступе. Заобилази се познато наређење Јосипа Броза Тита у коме је
стајало да се на Кадињачи пружи што дужи отпор, а потом да се борци повуку у правцу Кремана.
Нема сумње да су се браниоци Кадињаче, борци ужичког Радничког батаљона, Посавци и Шумадинци, својим храбрим држањем
и колективним подвигом, сврстали у ред устаника-бранилаца Чегра,
са Стеваном Синђелићем, „бећарима“ Зеке Буљубаше у шанчевима за
време Првог српског устанка, као и браниоцима Београда 1915. године, ратницима мајора Драгутина Гавриловића. И данас Кадињача и сва
слична места надахњују у борби за очување слободе и независности од
свих видова насртаја на Србију. У том смислу њене поруке не пролазе.
Борба против историјског заборава и за објективно тумачење прошлости налажу да се не забораве историјске околности у коме се догађај
одиграо, па и у случају Кадињаче. Сведоци смо да се често примењују
савремени критеријуми за тумачење догађаја од пре 50 и 100 година,
чиме се добија нејасна слика што је подлога за прекрајање историје.
Само објективно вредновање и критичко промишљање времена
и историјских збивања, и онога што је у њима вредно, и онога што су
биле грешке, слабости и промашаји без прецењивања и потцењивања
нечије улоге, могу бити основа за свестранија и објективна истраживања прошлости, па и о ономе што се догодило на Кадињачи 29. новембра 1941.
Битка на Кадињачи, хероизам и трагика њених бранилаца изазивали су пажњу не само историчара, већ и стваралаца из других области. Међу познатијим радовима историографског карактера истичу се
радови Јована Радовановића Раднички батаљон и борба на Кадињачи,
Венцеслава Глишића Ужичка република, Митра Ђуришића Партизански одреди у Србији 1941, Јована Марјановића Устанак и НОП у Србији
1941. и др. Као поетска визија борбе, Кадињача Славка Вукосављевића пронела је епопеју њених бранилаца и изван наших националних граница. У поеми Термопили Видосава Маринковића, Кадињача
је сагледана и приказана са аспекта бораца. Песник Бранислав Бојић
објавио је књигу Тело Кадињаче, а Милан Т. Порубовић у поеми Србијанци једно поглавље посветио је Кадињачи. Дневник учесника бит12

ПРЕДГОВОР

ке на Кадињачи под насловом Посавски партизани Милосава Бојића
представља непосредне доживљаје и виђење борбе. У роману Тишина
оружја Вукадин Сретеновић описује битку, и у историјски роман уноси елементе психолошког романа.У ратном роману Хероји Кадињаче
Ђурица Лабовић пише о обема сукобљеним странама на бојишту, са
аспекта бранилаца и нападача. А Душан Азањац написао је о овој теми
ратни психолошки роман под насловом Жива земља.
Приликом обележавања десетогодишњице устанка и борбе на
Кадињачи 1951. године настала је идеја о подизању одговарајућег
споменика браниоцима Кадињаче, изгинулим борцима Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда, Посавцима и Шумадинцима.
Тада је Савез удружења бораца НОР-а Ужица покренуо иницијативу
за трајно обележавање њихове погибије. Већ 1952. године на Кадињачи је откривено обележје у виду пирамиде са спомен-костурницом
погинулих.
Неколико година касније оцењено је да то није коначно решење о
уређењу меморијалног простора. Општински одбор СУБНОР-а Ужица покренуо је иницијативу за коначно уређење Кадињаче на начин
који ће одговарати том историјском догађају. Пошто је то прихваћено
на републичком и савезном нивоу, израда пројекта и решења поверена је академском вајару Миодрагу Живковићу и Александру Ђокићу,
инжењеру архитектуре.
Скупштина општине Титово Ужице, на седници од 25. марта,
и Скупштина општине Бајина Башта, на седници од 28. марта 1977.
године, донели су одлуку о усвајању предлога решења споменичког
комплекса које су дали вајар Миодраг Живковић и архитекта Александар Ђокић. Затим је формиран Регионални одбор за изградњу спомен-обележја на Кадињачи.
Предузећима, која су 1978-1979. године изводила радове на подизању споменика и уређењу простора, помоћ су пружиле омладинске
радне бригаде Кадињача 78, састављене од омладине из разних крајева Југославије са више хиљада учесника.
Изградња Спомен-обележја „Кадињача“ завршена је 23. септембра 1979, када га је на великој свечаности отворио председник СФРЈ
Јосип Броз Тито.
Ове године (2019) навршава се 78-а година од битке на Кадињачи и 40 година од откривања Спомен-обележја. Имајући у виду историјско значење Кадињаче, поред већ написаног, још увек има потребе
13
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да се о том важном историјском догађају потпуније истраже веома
сложене околности и збивања у овом делу Србије. Са досадашњим
сазнањима и критичким приступом употпуниће се до сада написано
и сагледати последице које су настале после губитка слободне територије – пад Ужица као устаничког центра, крај „Ужичке републике“,
криза устанка и реокупација овог дела Србије.
Уважавајући све оно што је до сада написано о Кадињачи и последњим данима слободне територије и Ужица, намеће се закључак да
је због недостатка изворне грађе дошло до делимичне обраде појединих тема као и изостанак одговора на одређена питања и дилеме из
тог времена.
2.
У оквиру обележавања 40-годишњице отварања Спомен-обележја „Кадињача“, поред историчара, укључен је и један број културних посленика да дају своје виђење овог историјског догађаја, а преживели борци своја сећања. Све ово је омогућило да се у публикацији
Ужички зборник, под насловом КАДИЊАЧА - БИТКА И СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈЕ 1941–1979, укаже на комплексност збивања у Ужицу и западној Србији 1941, као и да се ода пошта браниоцима Кадињаче.
У разради концепције и изради Зборника настојали смо да се избегне апологетски приступ догађајима, али и друго необјективно писање лишено чињеница и историјских података. Надамо се да су кроз
разноврсне прилоге аутора у одређеној мери проширена досадашња
сазнања о епопеји Кадињаче што омогућује, за разлику од мита и легенде, да се реалније сагледају ти догађаји и стање настало у Србији
крајем 1941.
Радови у Зборнику су подељени у шест тематских целина: Уводни
део, Битка на Кадињачи – последња одбрана слободне територије,
Злочини немачке војске 29. новембра, Казивања о погинулим, Спомен
обележје „Кадињача“ – симбол отпора и борбе за слободу, Кадињача у
културно-уметничком стваралаштву и Рекли су о Кадињачи.
После речи издавача и приређивача, у Уводном делу Зборника изложени су војно-политичка ситуација на слободној територији западне Србије и Шумадије с тежиштем на офанзиви немачких снага према
Ужицу од 25. до 29. новембра 1941. године и отпор партизанских је14
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диница на правцима напада, затим поседање положаја на Кадињачи.
У одељку Битка на Кадињачи – последња одбрана слободне територије, у више радова, аутори и преживели борци Радничког батаљона, Посавци и Шумадинци, говоре о учешћу својих јединица у
пружању отпора немачким снагама, пре и за време борбе на Кадињачи. Тежиште је на борби на Кадињачи и положају у коме су се нашли
борци пред вишеструко бројнијим и најсавременије опремљеним и
искуснијим немачким јединицама. У овом делу текста изнети су до
сада најпотпунији подаци о броју погинулих бораца, посебно по јединицама. Они се заснивају на ранијим истраживањима и допунама
које су урадили сарадници Кадињаче, Народног музеја Ужице, Историјског архива Ужице и борачких организација. Према тим подацима, из Радничког батаљона погинуло је 57 бораца, из Првог посавског
батаљона 23, а из Орашке чете 27 – укупно 107 бораца. Из Ужица и
Среза ужичког погинуло је 35, 7 из Рачанског, 7 из Пожешког и 4 борца из Среза златиборског. Аутор ових редова сматра да је овај број
погинулих бораца најприближније утврђен и да се не могу очекивати
неке веће промене. Могуће је да се браниоцима на бојишту прикључио неки од бораца из других јединица које су одступале и у мањим
групама кретале у ширем рејону Кадињаче. Поред погинулих, дата су
имена 46 преживелих бораца Радничког батаљона, учесника ове борбе. У радовима се указује на искуства, поуке и поруке Кадињаче, иако
је војнички битка изгубљена. Кадињача са својим браниоцима постала је симбол отпора и борбе за живот у слободи. Као таква, зрачиће у
простор и време „преко међе векова“.
Одељак Злочини немачке војске на Кадињачи 29. новембра односе
се на свирепу одмазду коју су извршиле немачке јединице тога дана
у рејону Кадињаче, не рачунајући погинуле у борби. У досадашњој
обради ових догађаја та питања остала су у засенку и само су узгред
помињана. У три посебна рада говори се о стрељању једног броја тешких рањеника затечених на бојишту после борбе истог дана, као и о
стрељању 16 сељака, недужних цивила из села Заглавка на чијој територији је највећи део превоја Кадињаче. Неколико дана после тога
Немци су спалили мртва тела на ломачи у Ужицу, команданта Ужичког одреда, Душана Јерковића, и партизанског команданта места у
Ужицу, Вуколе Дабића, који је погинуо у Буару.
У делу Казивања о погинулим које је родбина тражила на стратишту потресно делују приче о „превртању“ још несахрањених поги15
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нулих бораца и о преношењу посмртних остатака и сахрањивању у
околним породичним гробљима.
У одељку Спомен обележје „Кадињача“ – симбол отпора и борбе
за слободу,почиње разговором са аутором пројекта академиком вајаром Миодрагом Живковићем. Следи прилог , који има обележје студије, а односи се на пројекат и архитектонско и просторно решење и
уређење Меморијалног комплекса. Посебно је указано на његов културно-историјски значај. Други прилози овог дела говоре о подизању
Спомен обележја, најпре Пирамиде са костурницом (1952), а затим
новог Споменика (1978/79) са Спомен-домом. У посебном раду изнето је учешће омладинских радних бригада на изградњи 1978/79. године. Запажено место заузима рад који описује свечано откривање
Споменика 23. септембра 1979. године. Како су хроничари забележили, том приликом, око 100 000 грађана, уз учешће председника СФРЈ,
окупило се на овом историјском и легендарном месту. У једном прилогу приказано је шта је лист „Вести“ писао о Кадињачи од 1945. до
1979. године. Обиље података у њеним написима добрим делом проширују досадашња сазнања о Кадињачи и послератним активностима
на изградњи споменичког комплекса.
Одељак Кадињача у књижевном и културно-уметничком стваралаштву садржи најпре текстове о Кадињачи у књижевним делима и поетској визији борбе. Вредан прилог представља и рад о Спомен-обележју у делима ликовних уметника. У краћој верзији успешно
је приказана стална музејска поставка о борби на Кадињачи у Спомен-дому. Један прилог указује како ужичка црква традиционално,
сваке године, одаје пошту браниоцима Кадињаче.
У делу текста Рекли су о Кадињачи укратко се износе виђења овог
историјског и легендарног места појединих историчара, књижевника
и уметника који су присуствовали свечаном откривању Споменика
23. септембра 1979. године. Већина од њих учествовала је у културно-уметничком програму који је тога дана приказиван на Кадињачи.
Њихове речи говоре саме за себе.
3.
Партизанске снаге које су браниле слободну територију и Ужице,
уз нечувено показану храброст, а и велике људске губитке, војнички
16
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су изгубили битку, али задржавајући Немце, што у припреми, што у
борби на Кадињачи неколико часова, добрим делом добили су у времену и тиме спречили немачку нападну колону да партизанским јединицама пресеку одступницу преко села Шљивовице ка Златибору
и Санџаку како је било предвиђено. Тако немачке јединице нису успеле да обухватним дејством униште партизанску „живу силу“ на овом
простору. To je oмогућило да се, после војне реорганизације одреда
који су се повукли у Санџак, створи окосница за формирање првих
бригада НОП-а у времену од 21. децембра 1941. године до 5. јуна 1942.
године ( 1, 2. и 3. санџачка бригада). Ове чињенице се често не узимају
довољно у обзир када се говори о Кадињачи и последицама.
Занемарује се и чињеница, када је реч о браниоцима Кадињаче,
да су они поред родољубља, били надахнути и социјалним циљевима.
Поред национално-ослободилачке, борба је имала и своју социјалну
компоненту. Како је указао и аутор поеме Кадињача, борба је вођена
не само за ослобођење, већ и да више нема роба, да више нема глади и
да буде топло од живота.
Завршне борбе за одбрану слободне територије, посебно оне на
Кадињачи и на прилазима Ужицу (Црнокоса, рејон Трешњице), отвориле су више питања о досадашњем начину ратовања партизанских
јединица, руковођењу, командовању, чувању „живе силе“, сврсисходности дуготрајне опсаде појединих градова који нису могли бити заузети, одбране слободне територије и др.
Поред наведеног, постојеће војне организације НОП-а показале
су слабости. Везаност партизанских одреда за своју територију, њихова раштрканост и отежано командовање у условима јачих окупаторских дејстава, довели су до неефикасности и осипања јединица. То се
нарочито показало крајем новембра у време велике немачке офанзиве према Ужицу.
О бици на Кадињачи се најчешће писало као војничком поразу
и трагедији њених бранилаца. Мање је указивано на њену суштину
и последице изгубљене битке које су означиле крај једног периода у
развоју антифашистичке борбе 1941.
Са овим догађајима престаје период офанзивне стратегије НОП-а
у Србији. У том светлу посматрано, Кадињача као последња одбрана,
означава крај слободне територије у западној Србији, Шумадији и
Поморављу. Она на одређен начин постаје прекретница у војно-политичком животу како овог дела тако и целе Србије, иза чега следи
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продубљење и криза устанка. Поједини делови Србије остали су без
партизанских јединица што је био случај и са ужичким крајем.
У војно-политичком погледу окупатор је добрим делом успео да
се стабилизује 1942-1943. године и да уз помоћ домаћих сарадника
„пацификује“ устаничка жаришта а посебно село. То је омогућило да
снаге окупљене на антикомунистичкој тј. антипартизанској платформи задрже војну и политичку доминацију у Србији све до половине
1944. године.
И најзад – искуства, позитивна и негативна, из новембарских
дана, али и раније, укључујући и Кадињачу, као и остала бојишта у
последњој одбрани, несумњиво су у великој мери утицали на Врховни штаб НОПОЈ да са више критичког приступа оцени насталу ситуацију и сагледа реалност у Србији, положај НОП-а, војну организацију и друга актуелна питања, и предузме одређене мере војног и
политичког карактера ради побољшања сопственог руковођења. Разматрајући та питања, и одговорност за настало стање, велике људске
губитке, неблаговремену евакуацију, на седници Политбироа ЦК КПЈ
7. децембра 1941. године у селу Дренова код Пријепоља, Тито је давао
оставку на положај секретара ЦК КПЈ, али није прихваћена.
Поред тога, предузете су и друге мере и одлуке на основу стечених
искустава у складу са насталом ситуацијом и положајем партизанског
покрета. Осим реорганизације војних јединица и одлуке о стварању
бригада, приступило се јачању војно стручне службе при командама.
Још од новембра 1941. године, стицајем разних околности, престао је
да делује Главни штаб НОП Србије. Његов члан Бранко Крсмановић
је погинуо, командант Сретен Жујовић и Филип Кљајић су рањени,
Родољуб Чолаковић је упућен на рад у источну Босну а Никола Груловић је постао члан Главног НОО за Србију. На њихова места изабрани
су нови чланови Главног штаба Србије.
На основу стечених искустава у борби на Кадињачи, која се тичу
великог губитка људства, заузет је став да у војној стратегији у првом
реду треба да буде чување „живе силе“, тј. људства а не територије. Губитак једне, надокнадити освајањем нове слободне територије. Упозорено је да треба избегавати дуге опсаде појединих градова.
Борбе за одбрану, последњих дана новембра, показале су колебљиву природу села. Тада је велики број бораца напустио јединице и вратио се кућама. Код војно-политичког руководства ојачало
је сазнање да предстоји тешка борба за увлачење основних слојева
18
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сељаштва у антифашистичку борбу. Оцењујући да је садашњи рад
међу сељаштвом био „испод сваке критике“, те га треба појачати без
секташтва. Упозорено је да ће село бити у будуће главна база за прилив нових бораца и снадбевање јединица.
Достигнућа „Ужичке републике“ – прве веће слободне територије у окупираној Европи, ушла су у темеље НОР-а, на којима се даље
развијала антифашистичка ослободилачка борба. Она је у току рата,
уз помоћ савезника, довела до коначног ослобођења земље и стварања нове Југославије. Ужице и борба на Кадињачи у јесен 1941. године били су симбол отпора поробљивачу и пример борбе за живот
у слободи.
др Живота Марковић
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Др Живота Марковић

355.48(497.11)»1941»
94(497.11 Кадињача)»1941»

НЕМАЧКИ ПЛАН „ПОДУХВАТ УЖИЦЕ“ –
ОФАНЗИВА НЕМАЧКЕ ВОЈСКЕ ПРЕМА УЖИЦУ
ОД 25–29. НОВЕМБРА 1941. И
ОТПОР ПАРТИЗАНСКИХ ЈЕДИНИЦА
Апстракт: У тексту се говори о војно-политичкој ситуацији на
слободној територији западне Србије и Шумадије у другој половини
новембра 1941. године и офанзиви немачких снага према Ужицу и Чачку као центрима слободне територије. На почетку је изнет немачки
план „Подухват Ужице“ чија је основна замисао била да се офанзивним дејствима угуши устанички покрет у Србији и у пределу Ужица
и Чачка уништи главнина партизанске живе силе. Основни део текста односи се на офанзивне операције немачких снага 342. дивизије
у периоду од 25. до 29. новембра правцем Ваљева–Љубовија–Бајина
Башта–Кадињача–Ужице и Ваљево–Косјерић–Ужице. Овај простор
браниле су партизанске снаге Ваљевског, Ужичког, делова Посавског и
2. шумадијског одреда. У исто време снаге немачке 113. пешадијске дивизије широким фронтом између Крагујевца и Краљева потискивале
су јединице Краљевачког, Копаоничког, Крагујевачког и Чачанског партизанског одреда. Партизанске јединице на сектору Ваљево пружале
су отпор немачким снагама на дринском правцу, Буковима и другим
местима, али су се морали повлачити над бројно и технички надмоћнијим трупама. И поред отпора партизанскох снага, немачке трупе
су 28. новембра заузеле Чачак. Предвече 28. новембра, Немци су стигли
до линије Рогачица–Косјерић–Чачак. Претила је опасност да с правца
Бајине Баште, продором на простор јужно од Ужица, Немци пресеку
одступницу партизанским јединицама ка Санџаку. У завршном делу
рада говори се о последњој одбрани на прилазу Ужицу, Црнокоси и у
рејону Трешњице, а посебно на превоју Кадињача. Према наређењу Ј. Б.
Тита, Раднички батаљон Ужичког одреда, две чете Посавског и Ораш23
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ка чета 2. шумадијског одреда добиле су задатак да поседну Кадињачу
и пруже што је могуће дужи отпор немачким снагама које су наступале према Ужицу. Правац повлачења са Кадињаче био је према Кремнима. У току ноћи и рано изјутра 29. новембра ове јединице поселе су положај на Кадињачи и у току дана водиле једну од најславнијих битака
ослободилачког рата. И поред војнички изгубљене битке и тешких
губитака у људству, браниоци Кадињаче су неколико часова задржали
ову немачку нападну колону која је требало да пресече одступницу ка
Златибору и Санџаку. У Ужицу су тога дана, пре ове нападне колоне,
стигле немачке јединице које су сломиле отпор партизанских снага на
Црнокоси и рејону Трешњице.
Кључне речи: Кадињача, Ужице, Чачак, Ваљево, Златибор, Санџак, Раднички батаљон, Посавски одред, Орашка чета, немачке јединице, битка, партизански одреди.
Војно-политичка ситуација половином новембра
До половине новембра 1941. године и поред упорне устаничке борбе и одбране, немачке јединице успеле су сталним офанзивним дејствима да потисну партизанске снаге из Посавине, Мачве и
средњег дела Шумадије. Тиме су створиле „нападни положај“ за даље
потискивање партизанских одреда ка центрима слободне територије
у Ужицу и Чачку. Партизански одреди потиснути су приближно до
линије Бања Ковиљача, преко Лознице, Ваљева, Љига, Белановице,
Крагујевца до Краљева. Окупатор је настојао да што већи део партизанских снага одбаци на ужи део слободне територије, ка Ужицу и
Чачку, ту их окружи ради уништења „живе силе“ и гушењa устанка.
Повлачење четничких јединица са положаја у време сарадње са
партизанима код Краљева и на ваљевском сектору почетком новембра, као и четничко-партизански оружани сукоб у првој половини
новембра, омогућили су немачкој војсци да лакше сузи простор слободне територије. То је умањило одбрамбену моћ исцрпљених партизанских одреда и Немцима олакшало да се брже припреме и изведу
главни удар према Ужицу и Чачку.
Немачка офанзива на ослободну територију под називом „Подухват Ужице“ отпочела је 25. новембра 1941. године у ширем рејо24
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ну Ужица и Чачка. Била је то завршна етапа велике офанзиве коју су
немачке снаге већ два месеца водиле против устаника на територији
западне Србије, Шумадије и Поморавља. Нападајући из више праваца, уз подршку авијације и тенкова, веома јаке и опремљене немачке
јединице усмериле су сва борбена дејства ка центрима слободне територије Ужицу и Чачку. Ту би, према плану, разбили и обухватом
уништили партизанске одреде. Главни удар требало је да изврше 342.
и 113. пешадијска дивизија на правцима Ваљево–Ужице и Краљево–
Чачак–Пожега–Ужице.

Немачка офанзива у Србији крајем новембра 1941.

Партизански одреди на слободној територији у западној Србији,
Шумадији и Поморављу, уз делимичну привремену сарадњу појединих четничких одреда Драже Михаиловића, водили су два месеца
исцрпљујуће борбе против немачких јединица у Мачви, Посавини,
Подрињу, око Ваљева, Краљева, у Шумадији и Поморављу. Упркос
снажном отпору који су пружали на свим правцима напада, нису
успели да зауставе увелико бројно и технички јаче немачке снаге које
25
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су нападале уз подршку авијације, артиљерије и тенкова. Ситуација
је постала тешка кад су се у борбу против партизана укључиле и оружане снаге генерала Милана Недића, а посебно кад су четници Драже
Михаиловића напустили положаје где су их са партизанима држали.
Врховни штаб НОПОЈ у Ужицу оценио је да се партизански одреди не могу успешно одупрети окупатору. Наређено им је да пружају
што дужи отпор и да се постепено повлаче према Златибору, Тари и
Санџаку. Рачунало се да је околина Ужица погодна за одбрану па су
предузете мере да се испред Ужица, на Црнокоси, Трешњици и Кадињачи, пружи организован отпор и одбрана до граница могућности,
уз противнападе и отпор на разним одсецима, уз избегавање фронталне борбе. По најпогоднијем положају издвајали су се Кадињача превој између Таре и Јелове Горе.
Према процени опуномоћеног команданта у Србији, немачког
генерала Бемеа, партизанске снаге на ширем простору Ужица и Чачка имале су око 8000–10000 бораца. Међутим, партизански одреди,
након двомесечних даноноћних борби са Немцима, имали су доста
губитака у људству. Били су исцрпљени и развучени на широком простору. Неупоредиво слабије опремљени од немачких јединица нису
били у стању да одбране слободну територију. Када је постало јасно
да се градови Чачак и Ужице не могу одбранити, а да би се сачувала
војска, Врховни штаб НОПОЈ донео је одлуку о напуштању градова са
дела слободне територије и о повлачењу из Србије у Санџак и источну Босну. Истовремено, Главном штабу НОП одреда за Црну Гору и
Боку и Главном штабу НОП одреда за Санџак наређено је да појачају
борбену активност према Србији. Романијском партизанском одреду
наложено је да прихвате партизанске јединице које би се из Србије
повукле у Босну.1
Партизанске јединице 13 НОП одреда на територији која је захваћена немачком офанзивном операцијом бројале су око 15000 бораца и биле под непосредном командом Врховног штаба НОПОЈ у
Ужицу. За гушење устанка у западној Србији и Шумадији, у јесен 1941,
Немци су употребили око 60000 војника. Осим тога, имали су подршку оружаних одреда генерала Милана Недића, јединица Димитрија
Љотића и четника Косте Пећанца, а у току новембра, и неких лега1 Митар Ђуришић, Партизански одреди у Србији 1941, стр. 11; Никола Љубичић,
Ужички народноослободилачки партизански одред „Димитрије Туцовић“, Београд 1979, стр. 311, 315.
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лизованих одреда Драже Михаиловића. Рачуна се да је у овим операцијама било ангажовано око 13000 њихових војника.2

Скица генерала Франца Бемеа за напад на слободну територију
југозападне Србије

Према заповести генерала Бемеа, главнину снага предвиђених
за дејства чиниле су 342. и 113. дивизија. Са њима би садејствовале
посадне трупе Недићеви, Љотићеви и Пећанчеви одреди у међупростору нападачких немачких колона. Поред војних дејстава, окупатор
2 Исто.
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је предузео и друге мере које се тичу не само поновног заузимања
територије у западној Србији и Шумадији, него и ради физичког
уништења партизанске живе силе и репресије над становништвом на
устаничком простору. О томе се у једном наређењу генерала Бемеа
каже: „Као и до сада стрељаће се као партизани сви устаници који
буду у борби заробљени, па чак и ако к нама побегну. Стрељаће се ,
исто тако, и преговарачи који буду долазили са подручја у којима се
воде или у најкраћем времену предстоје борбене операције.“3 Осим
тога, наредио је да се у устаничким областима узимају таоци, укључујући и жене, а куће побеглих спале. Сви који су активно учествовали у борби имају да се изведу пред ратни суд.
Један извештај немачког војног заповедника у Србији од 5. децембра 1941. показује да су Немци припремали драконске мере према
становништву устаничких предела у Србији. У том документу, између
осталог, стоји: „Намерава се да се током зиме преко специјалних команди, уз садејство трупа изврши проверавање целокупног становништва у пределима устанка. (подвукао Ж.М.) Биће стрељан сваки
онај за кога се утврди да је учествовао у устанку. Још се проучава
питање исељавања жена и деце устаника као и осталих непоузданих
елемената. „Изгледа да није целисходно да ови људи остану у Србији
јужно од Дунава“4. (подвукао Ж.М.)
Партизанско-четнички преговори у Чачку 18–20. новембра и њихов
прекид услед немачке офанзиве
Због оружаног сукоба између партизанских и четничких јединица средином новембра 1941. обе стране нашле су се у веома тешкој
ситуацији. Њихове јединице биле су ослабљене. Четнички одреди
Драже Михаиловића на Равној Гори изложени су јаком притиску партизанских снага и налазиле су се пред војним сломом. Немци су процењивали да су створени услови да униште оба покрета. Било им је
познато да четници уживају подршку Велике Британије која је тражила споразумевање и сарадњу устаника, али под четничком командом.

3 Зборник НОР-а, т. I, књ. 1, док. бр. 271.
4 Зборник НОР-а, т. I, стр. 624.
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У то време и партизанске снаге биле су увелико ослабљене јер су
претходно водиле оштре борбе и са немачким, Недићевим и четничким јединицама Косте Пећанца.
Такве околности принудиле су партизанску и четничку страну да
у другој половини новембра отпочну преговоре. Најпре је Дража Михаиловић преко свог представника капетана Милорада Митића 16.
новембра затражио од Врховног штаба НОПОЈ у Ужицу да се прекину
борбе и закључи примирје.5 Партизански штаб је прихватио предлог
о преговорима и предложио Равногорском штабу да склопе споразум.
По овом документу и четничке јединице би прихватиле борбу против
окупатора тако што би се свака страна борила против непријатеља на
своме сектору. Затражено је да се четнички штаб одрекне захтева, да
се партизански одреди ставе под његову команду.
После извесног колебања на четничкој страни, у Чачку су се 18.
новембра састале две делегације.6 Дана 20. новембра 1941. склопљен
је споразум чије су најважније тачке биле обустава партизанско-четничких непријатељстава, а да све јединице, где су се тада налазиле,
остану тамо до утврђивања правца повлачења. Договорено је да обе
стране упуте своје снаге у борбу против окупатора, док би се сарадња
у операцијама против Немаца договарала у контактима представника
оба покрета. За расправљање кривица предвиђено је формирање мешовите комисије.
Већ сутрадан (21. новембар) почело је провођење споразума. Иза
тога у Прањанима су се састали представници два покрета и одредили демаркациону линију. Двадесет седмог новембра у Прањанима
састала се и комисија за војна питања у саставу Коча Поповић, Петар
Стамболић и Душан Јерковић, с партизанске, а мајори Радослав Ђурић и Мирко Лалатовић, с четничке стране. Задатак је био да разматра одређена питања која су произилазила из споразума.
Међутим, тих дана немачке јединице убрзале су продор према
Чачку и Ужицу као центрима слободне територије па је рад делегација био прекинут. Према исказу мајора Радослава Ђурића, који је
учествовао у овим разговорима, представници Народноослободи5 Зборник НОР-а, II, 2, 159, 160.
6 У делегацији Команде четничких одреда били су мајори Радослав Ђурић и Мирко Лалатовић, а Врховног штаба НОПОЈ Александар Ранковић, Иво Лола Рибар
и Петар Стамболић.
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лачког покрета затражили су да четници „не пусте Немце“ преко свога сектора, а да ће партизани у своме сектору водити борбу. Према
његовим речима, четници су то прихватили.7 У то време, у западним
савезничким земљама, при чему су се истицале југословенска избегличка влада и влада Велике Британије, вршена је пропаганда да НОП
призна пуковника Дражу Михаиловића за главног команданта устаничких снага, што НОП није прихватио.
У тако створеној ситуацији оба покрета нашла су се у изузетно
тешком положају. Партизанске јединице биле су исцрпљене и ослабљене у новембраским борбама за одрану слободне територије и са
четничким снагама. У тим борбама имале су доста људских губитака. Четничке јединице, разбијене у сукобима са партизанима, биле
су, такође, у тешком положају. Окупатор је користио настало стање и
настојао да се оба покрета разбију. Из његових докумената сазнаје се
да је, поред уништења партизанских снага, имао у плану и разбијање
четничког покрета Драже Михаиловића. О томе говори и чињеница да су Немци после завршених војних операција у западној Србији
и преласка дела партизанских одреда преко реке Увца у италијанску
зону, већ почетком децембра 1942. године извршили напад на Штаб
Драже Михаиловића на Равној Гори.
Партизанско-четнички односи крајем новембра 1941. су се нагло погоршавали. На позив Врховног штаба НОПОЈ да се и четнички одреди ангажују у борби против Немаца, Дража Михаиловић је,
оцењујући да не може да прихвати фронталну борбу, издао упутство
да се четнички одреди склањају испред Немаца, да им се „забацују иза
леђа“ и задрже на својим теренима. Ускоро су неки четнички одреди
легализовани, дошли под Недићеву команду и узели учешће у борби
против партизана, док је један број остао ван немачке контроле.
После оваквог развоја догађаја и исхода непријатељске офанзиве,
крајем 1941. и почетком 1942. године створен је дубок јаз између четника и партизана. Уследио је разлаз и сваки покрет је ишао својим путем. То је увелико ослабило антифашистичке снаге у земљи и увећало
кризу устанка, посебно у Србији.

7 Миодраг Зечевић, Документи са суђења Равногорском покрету, друга књига,
2001, 1404.
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Борбена дејства немачких јединица према Ужицу и Чачку и отпор
партизанских одреда
У оквиру офанзивног подухвата према Ужицу као центру слободне територије, немачке снаге 342. дивизије потисле су Подрињски
(Мачвански), Посавски, Космајски, 1. и 2. шумадијски и Поморавски
НОП одред приближно до линије Ваљево–Љиг–Рудник–Крагујевац–
Краљево.8 Немачка 113. дивизија је до 24. новембра стигла у реон Крагујевца и Краљева. Команда немачких окупационих снага у Србији
процењивала је да су тиме створени услови да се у рејону Ужица и
Чачка зада одлучујући ударац устаничком покрету у Србији. Планирано је да се у оперативном подухвату опколи главнина партизанских
снага на овом простору, уништи жива сила и устанак угуши.
Стварањем операцијске основице и одбацивањем партизанских
одреда западне Србије и Шумадије на релативно мали и сужен простор, 25. новембра, отпочела је велика противофанзива ка Ужицу као
средишту слободне територије.
Према плану дејстава немачког команданта Србије, њихове јединице 342. дивизије кренуле су у напад 25. новембра из рејона Ваљева према Ужицу. Наступале су у две нападне колоне. Борбена група
„Запад“ јачине око 3100 војника кретала се правцем Ваљево–Пецка–
Љубовија–Рогачица према Ужицу. Борбена група „Север“ од око 4000
војника наступала је преко Букова–Косјерић ка Ужицу. Неке немачке
јединице 714. и 717. дивизије и одреди Милана Недића и Димитрија
Љотића и легализовани четници Косте Пећанца дејствовали су у
међупростору колона 342. и 113. дивизије.9
Правце наступања немачких јединица Ваљева, затварали су делови Ваљевског, Посавског, Ужичког и Шумадијског одреда. Иако изморене у ранијим борбама, партизанске чете ових одреда организовале
су отпор и одбрану на појединим доминантним положајима, задржавајући немачке снаге. Јачи отпор пружен је од Ластре до Букова.
Мада су партизанске јединице пружиле снажан отпор, нису биле у
стању да задрже добро наоружане Немце које су подржавали тенкови
и авијација. Око самог гребена Букова вођене су оштре борбе уз обостране јурише и противјурише. Око 14. часова 27. новембра Немци
8 М.Ђуришић, н. дело, стр. 210. Н. Љубичић, н. дело, стр. 305.
9 В.Глишић, н. дело, стр. 44.
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су сломили отпор и пробили партизанску одбрану. Партизанске чете
повлачиле су се ка Црнокоси, али су немачке моторизоване јединице
тамо стигле пре њих.10 Ситуација на овом правцу постала је веома
критична. Из Врховног штаба послати су на сектор према Косјерићу
чланови тога штаба Милован Ђилас и Иво Лола Рибар ради организовања одбране. Тамо су са Кочом Поповићем, командантом Посавског
НОП одреда, договарали о пружању отпора.

Одбрана слободне територије 25-29. новембра 1941.

Да би се задржао продор Немаца према Ужицу, делови Ужичког одреда 1. златиборска, црногорска, део 2. црногорске и 4. посавско-тамнавски батаљон Посавског одреда запосели су висове Црнокосе. Те снаге јачине 200 до 250 бораца супротставиле су се немачким
јединицама са око 2600 добро наоружаних војника пешадијског пука
342. дивизије. Партизанске јединице пружале су снажан отпор, али
подршка артиљерије, тенкова и авијације принудила их је да се повуку. Последњи покушај да се на овом правцу Немци задрже учињен је у
10 В.Глишић, н. дело, стр. 44.
32

УВОДНИ ДЕО

рејону Трешњице 29. новембра. Ту су се прикупиле 1. рачанска чета, 2.
црногорска и Словеначка партизанска чета, као и делови Посавског и
2. шумадијског одреда пребачени са Црнокосе и Букова. После двочасовне оштре борбе Немци су успели да сломе њихову одбрану и да их
одбаце са положаја.11 Око 14. 30h, 29. новембра, њихове снаге су преко
Сарића Осоја ушле у Ужице. Партизанске јединице повукле су се на
Чаковину, а затим преко Јелове Горе према Кадињачи. Део немачке
нападне групе се од Пјевчеве механе упутио према Пожеги у коју је
ушао без отпора.
У Пожегу су 28. новембра увече пристигле и немачке јединице
113. дивизије из правца Чачка. Према наређењу команданта Србије
генерала Бемеа, оне су упућене да гоне партизанске снаге долином
Моравице ка Ариљу и Ивањици. Јединицама 342. дивизије наређено
је да воде дејства према Златибору. Њихов циљ био је да се заузме центар устанка Ужице и уништење живе силе у овој области.
Имајући у виду озбиљност настале ситуације и веома тежак положај НОП-а у Србији, Врховни штаб упутио је Кочу Поповића према
Вишеграду. Тамо је требало да се са руководствима партизана и четника, који су још на том сектору сарађивали, договоре о јачању борбених дејстава против окупатора и проширењу слободне територије,
посебно о прихватању партизанских јединица које се буду повукле из
Србије. Међутим, иако је Коча Поповић тамо отишао, како се показало, четници код Вишеграда су избегавали договор.
За то време немачка борбена група „Запад“, јачине око 3100 војника, кренула је у напад правцем Ваљево–Пецка–Љубовија–Бајина
Башта–Ужице. На овом сектору налазили су се делови Мачванског
(Подрињски), Ваљевског, Посавског и Ужичког партизанског одреда. Премда ослабљене у предходним борбама партизанске јединице
пружале су јачи отпор немачким снагама на појединим одбрамбеним
положајима и задржавале њихов продор ка Ужицу.12
Добро припремљене за ову офанзививну операцију, немачке јединице су уз употребу артиљерије, тенкова и авијације ломиле партизански отпор и потискивале њихове снаге на дринском правцу
ка Ужицу. Доста брзо су сломиле њихов отпор и 26. новембра ушле
11 Н. Љубичић, Ужички одред, стр. 350; Н. Ђуришић, н. дело стр. 214.
12 Архив ВИИ, микрофилм НАВ, Н –Т – 501, ф. 250, снимак 497–9; М.Ђуришић,
Партизански одреди 1941. стр. 214.
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у Пецку. Североисточно од Љубовије, чета Ваљевског и по две чете
Ужичког и Посавског одреда пружиле су 27. новембра јачи отпор.
После трочасовне борбе, па и прса у прса, Немци су одбацили партизанске борце и продужили ка Љубовији. Око 13h заузели су је и
наставили кретање ка Рогачици. У рејону села Дрлача и Бачевци заустављале су их три рачанске и 2. златиборска чета Ужичког одреда.
У овим борбама велике губитке имала је нарочито Златиборска чета.
Настављајући напредовање дуж Дрине, Немци су 28. новембра
сломили отпор делова Ужичког и Посавског одреда код села Оклетца. Тога дана заузели су Рогачицу и Дуб, а мали део снага се упутио у
Бајину Башту. Рачанске чете Ужичког одреда повукле су се ка Тари, а
делови Златиборске и чете Посавског одреда у рејон Кадињаче.
У исто време, 27. новембра, нападне колоне 113. пешадијске
дивизије наступале су према Чачку широким фронтом између Крагујевца и Краљева. У међупростору њихових борбених група нападале су партизанске јединице Недићевог Шумадијског кора (корпуса).
Њима су се супротстављали Поморавски, Копаонички, Краљевачки,
Крагујевачки и Чачански партизански одред.13
Колона 113. немачке дивизије, подржана јаком ватром артиљерије и авијације, 27. новембра савладала је отпор Краљевачког одреда
западно од града. Сутрадан је продужила напад ка Чачку. Борци Чачанског одреда тога дана пружали су организован отпор окупаторским јединицама. Вршили су и противнападе на Немце у наступању
код села Мрсаћ, Самаила и Слатина. Правце Крагујевац–Горњи Милановац и Крагујевац– Чачак затварали су делови Поморавског, Крагујевачког и 2. шумадијског одреда. Партизанске јединице водиле су
оштре борбе на више места, нарочито код Вучковице, на Бумбаревом
брду, код Љуљака. Међутим, надмоћније немачке трупе разбиле су
њихов отпор на правцу ка Чачку. Пред вече 28. новембра Немци су
ушли у Чачак, а Недићеве снаге у Горњи Милановац.

13 Н. Љубичић, н. дело, стр. 329; М.Ђуришић, н. дело, стр. 217.
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ПРИПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ НА КАДИЊАЧИ
Наређење Врховног штаба НОПОЈ-а о организовању одбране
Изјутра 28. новембра у Врховном штабу у Ужицу постало је јасно
да се град налази непосредно пред нападом. Сламајући отпоре партизанских јединица немачке снаге су на свим правцима наставиле надирање. Изморени партизански одреди све су мање организовано пружали отпор, успут су се осипали и повлачили. Ситуација се нарочито
погоршала када су 28. новембра увече снаге 113. пешадијске дивизије
ушле у Чачак, а немачка колона 342. дивизије која је наступала од Љубовије заузела Рогачицу, а трупе из правца Ваљева ушле у Косјерић.
Ужице и Врховни штаб са приштапским деловима уз незавршену
евакуацију рањеника и ратног материјала, нашли су се уклештени између наступајућих нападних колона 342. и 113. пешадијске дивизије.
Код грађана су расли страх и неизвесност.14
У свом прогласу Народноослободилачки одбор Ужица позвао је
одрасле грађане да бране град, а да се жене, деца и нејач евакуишу у
околна села. У прогласу је стајало да је „ситуација озбиљна“ и да сви
„који су кадри и способни“ пушку носити „стану на браник Ужица и
живота неборачког становништва“.
У таквој ситуацији Ј. Б. Тито предложио је пуковнику Драгољубу
Дражи Михаиловићу да образују партизанско-четнички оперативни штаб. Али Михаиловић то није прихватио. Према досадашњим
сазнањима, последњи разговор између двојице команданата обављен
је 28. новембра. Тито је у телефонском разговору обавестио пуковника Д. Михаиловића да ће партизански одреди на Кадињачи пружити
отпор како би се успорило немачко напредовање из тог правца. У свом
исказу на саслушању 1946. године, генерал Михаиловић је о томе рекао следеће: „Ја сам му одговорио да фронтално не могу прихватити
борбу и да се морам вратити са својим одредима на њихове терене, а
ја да са једно 200 људи останем на Равној гори. Моји се одреди повлаче
кроз немачке положаје и узимају правац за свој терен, а партизанске
снаге прихватају борбе на Буковима, Црнокоси, Пониковици и даље
преко Златибора“.15
14 Јосип Броз Тито, Аутобиографска казивања, први том, стр. 275.
15 Ј.Марјановић, н. дело, стр. 387.
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Претила је опасност да ће немачке јединице најпре од Бајине
Баште ући у Ужице и да ће на простору јужно од града пресећи одступницу ка Санџаку, утолико пре што на том правцу није било јачих партизанских јединица, а и оне које су се тамо налазиле биле су
разбијене у претходним борбама и повлачиле се. Знајући да нема нових снага које би појачале одбрану Ужица, а да оне које се боре неће
моћи дуже да бране слободну територију, Врховни штаб учинио је
још један покушај да се успори напредовање Немаца из правца Бајине
Баште и онемогући пресецање одступнице из Ужица. Дао је упутство
оближњим партизанским јединицама које су биле пред немачким колонама да се постепено повлаче ка Златибору и Јавору, а да део остане
на свом терену.
Да би се повлачење и прихват могли извршити било је неопходно успорити напредовање Немаца из правца Љубовије ка Ужицу. У
недостатку других јединица, тај задатак је поверен Штабу Ужичког
партизанског одреда. У сусрет тој немачкој колони требало је упутити ужички Раднички батаљон, две чете Посавског одреда и Орашку
чету 2. шумадијског одреда. Њима је придодат и један брдски топ из
састава Ужичког одреда.16
Раднички батаљон био је у саставу Ужичког партизанског одреда.
Имао је пет чета. То није била оперативна јединица. Чинили су га радници партизанских радионица, који су по потреби добијали оружје.
Чете Посавског одреда, по неким подацима, биле су међу партизанским јединицама, најбоље војнички организоване. Заједно са деловима
Ужичког одреда и другим јединицама западне Србије водили су борбу
против јаке немачке групе која је надирала правцем Љубовија–Ужице.
Орашка чета 2. шумадијског одреда, са око 150 бораца, била је такође у новембру добро наоружана јединица. У првој половини новембра у Ужицу је примила опрему и наоружање. Сваки други или трећи
борац носио је пушкомитраљез.17 У току новембра, са другим партизанским јединицама учествовала је у борбама на ваљевском сектору
и љубовијском правцу према Ужицу. Повлачећи се, чета је стигла 29.
новембра ујутру на Кадињачу.
У наређењу команданта Врховног штаба НОПОЈ о упућивању
Радничког батаљона на Кадињачу речено је: „Када је, дакле, било
16 Исто, стр. 275; Н. Њубичић, н. дело, стр. 354.
17 В. Цветковић, Извештај пише ко преживи, II, Београд, 1962. стр. 58–61.
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јасно да се Ужице не може одбранити снагама којима се тада располагало, наредио сам да се из њега евакуишу установе и болнице на
Златибор. У исто време, Радничком батаљону Ужичког партизанског
одреда поставио сам задатак да на Кадињачи задржи непријатеља
што је могуће дуже како би се добило на времену за евакуацију рањеника и ратног материјала, и да се потом повлаче према Кремнима“.18
(Подвукао Ж.М.)
Према још неким подацима, ове јединице после Кадињаче требало је да штите правац повлачења ка Кремнима. Заменик команданта
Ужичког партизанског одреда Радивоје Јовановић Брадоња тих дана
налазио се са партизанским јединицама на љубовијском правцу. И поред отпора, партизанске снаге биле су принуђене на повлачење према
Кадињачи. У телефонском разговору Тито му је наложио да Душану Јерковићу пренесе наређење да се на превоју Кадињача Немцима
пружи што дужи отпор, а да се затим јединице ангажују на заштити
правца повлачења ка Кремнима.19
Да би се ојачала одбрана на Кадињачи, Врховни штаб наложио
је да се и две чете Посавског одреда и Орашка чета 2. шумадијског
одреда упуте и тамо поседну положаје.20 После уласка немачких снага
у Рогачицу и Бајину Башту, 28. новембра, ове јединице су са деловима
Ужичког одреда пружале отпор Немцима на дринском правцу, повлачећи се према Кадињачи и Ужицу.
Раднички батаљон, Посавци и Шумадинци поседају положај
Извршавајући наређење команданта Врховног штаба о одбрани
на Кадињачи, Штаб Ужичког партизанског одреда приступио је припремама за упућивање јединица на тај сектор. Пошто се није располагало са другим деловима Ужичког одреда руководство УПО је 28. новембра донело одлуку да се чете Радничког батаљона упуте на превој
Кадињачу. Требало је посести положај за одбрану с обе стране друма
Бајина Башта–Ужице и друге истакнуте висове на Кадињачи ради
18 Ј. Б.Тито, Примјер како се стиче и брани слобода, „Тито на Кадињачи“, септембар
1979. стр. 23.
19 Н. Љубичић, н. дело, стр. 337.
20 Исто, стр. 334.
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пружања што дужег отпора немачким снагама које су наступале из
правца Бајине Баште.
Раднички батаљон је формиран од пет чета: Пушкарска, Железничка, Пекарска, Кројачко-обућарска и Ткачка са око 270 бораца.21
Његови борци били су већином радници – пекари, кројачи, опанчари,
обућари, железничари. Иначе, чете овог батаљона нису биле оперативне јединице Ужичког одреда. Њихови борци радили су у радионицама, а по потреби узимали оружје.
Пред вече 28. новембра, Радничком батаљону постројеном пред
Штабом Ужичког одреда, обратили су се његов командант Душан Јерковић и политички комесар Милинко Кушић. У обраћању борцима,
Јерковић је, према њиховом сећању, између осталог, рекао: „По наређењу Врховног штаба ноћас идемо на Кадињачу. Задатак је тежак.
Немци долазе од Бајине Баште, а ми их морамо зауставити, задржати.
Врховном штабу и рањеницима морамо омогућити повлачење преко
Златибора. Одступања нема. Борићемо се до последњег! Ко не може,
другови, да издржи, може изаћи из строја и остати...“22 Како је забележено, нико из строја није изашао. Политички комесар Кушић, изразивши наду да ће батаљон свој задатак достојно извршити, нагласио
је: „Ви идите да затворите најугроженији правац. Ми очекујемо да
ћете, ако не сасвим зауставити нападача, толико га дуго држати док се
евакуација не заврши. Ми морамо привремено да напустимо Ужице,
али ћемо се у овај слободарски град поново вратити.“23
После овог четири чете Радничког батаљона су се упутиле према
Кадињачи. До Теразија пратио их је велики број грађана. Хроничари
су забележили да је улицом одјекнула песма:
Подигла се ужичка нахија
Против бесних немачких дахија...
По изласку из града, у први сумрак, по зими и мразу, колона је
ћутке продужила ка Кадињачи. Тада је Железничкој чети наређено
да онеспособи станичне уређаје, алатницу и постројења Ложионице.
21 Исто, стр. 335.
22 Ђ. Пилчевић, Ужички пекари у колони борбе изградње, Титово Ужице, 1979,
стр.139.
23 Исто.
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Потом, да организује транспорте железницом према селу Кремнима.24
У току ноћи чета је то учинила. У јутро 29. новембра, наређено је да
поседне прихватни положај на путу од Кадињаче ка Ужицу, на раскрсници западно од засеока Дубци. Циљ је био да се Немцима, ако се
пробију на Кадињачи, успори даље наступање.

Душан Јерковић, командант Ужичког одреда и комесар одреда
Милинко Кушић говоре Радничком батаљону пред одлазак на Кадињачу
28. новембра 1941. године

На превој Кадињача чете су стигле ноћу између 28. и 29. новембра. Са њима су били командант Ужичког одреда Душан Јерковић и
командант Радничког батаљона Андрија Ђуровић. Ноћ су провели по
сеоским кућама, а рано изјутра извршено је поседање у две одбрамбене линије. У прву борбену линију распоређен је Раднички батаљон.
У другој линији постављене су две чете 1. батаљона Посавског НОП
одреда и Орашка чета 2. Шумадијског одреда.

24 Н. Љубичић, н. дело, стр. 339.
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Чете Радничког батаљона, Пекарска, Кројачко-обућарска и Ткачка, заузеле су положај у подножју Кадињаче на линији Лекићи–Ракићи и Дејића брдо. Посавци и Орашани и неке групе 2. Златиборске
чете запосели су гребен Кадињаче од Ланишта до засеока Глогињићи,
с тим да Орашка чета образује резерву. Поред пута били су распоређени млађи борци са бензинским флашама за уништавање тенкова.25
У току ноћи на Кадињачу је од Ужица пребачен један топ калибра
75мм М – 12 из састава Артиљеријске батерије Ужичког одреда. Са
њим је стигла и посада у саставу Милан Босиљчић, припадник Ужичког партизанског одреда, иначе, артиљеријски поднаредник Југословенске војске. Пристигла су још два артиљерца. Један је био Добрунац
а други Ваљевац. Посаду је на Кадињачи дочекао Радивоје Јовановић
Брадоња, који је командовао послугом топа. Одредио је да се топ постави на погодно место крај пута на превоју Кадињаче. Поред топовских граната из Ужица је на камиону дотерано више сандука пушчане муниције која је раздељена.26
У вези са коришћењем топа приликом борбе на Кадињачи, протеклих деценија, у једном броју радова, писано је да топ није имао
нишанске справе. Међутим, Милан Босиљчић, који је за време борбе
на Кадињачи био тобџија, нишанџија, пише да је топ потпуно у исправном стању. Приликом преузимања код трезора Народне банке
(сада зграда Народног музеја Ужице) извршен је преглед. О томе он
пише: „Прегледасмо га (топ). Потпуно је био исправан. Најважније
код њега је да му је исправан трзајући систем тј. хидраулична кочница и опружни повратник. Топ је калибра 75мм М 2 са ексцентричним
– шрафним затварачем, француског порекла.“27 По његовим речима,
за време борбе топ је дејствовао по немачкој колони при чему су вршене поправке правца и висине. Око 7h изјутра све јединице бранилаца биле су у борбеном распореду у својим секторима одбране. Са
јединицаме се налазио њихов руководећи кадар: Душан Јерковић, командант УПО и командујући сектора борбе (његово командно место
било је на Репишту; Андрија Ђуровић, командант Радничког батаљона; Сретен Гудурић, командир Пекарске чете; Новак Бугариновић, ко25 М.Ђуришић, н. дело, стр. 215; Н. Љубичић, н. дело, стр. 338.
26 М. Босиљчић, Казивања о одласку са топом на Кадињачу, у документацији о Кадињачи у Народном музеју Ужице.
27 Исто.
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мандир Ткачке и Ратко Рогић Ристовић, командир Кројачко-обућарске чете; Радивоје Јовановић Брадоња, заменик команданта Ужичког
одреда и командир посаде топа, Бора Марковић, политички комесар
Посавског партизанског одреда; Марко Милановић, командир Орашке чете, и Радомир Марковић Раде, политички комесар чете.
У току 29. новембра на Кадињачи се развила жестока борба у којој
су њени браниоци пружили невиђено снажан отпор. У току неколико
часова у којима су се смењивали јуриши и противјуриши, партизански борци одолевали су нападима бројно и технички надмоћнијим
немачким снагама, спречавајући њихов продор. Око 15h Немци су
овладали Кадињачом. Њихове јединице из овог правца ушле су у град
три сата касније од оних из правца Косјерића, преко Трешњице низ
Сарића Осоје.
У борби је погинуло 107 бораца, од тога 57 из Радничког батаљона, 23 из Посавског батаљона и 27 бораца из Орашке чете 2. шумадијског одреда. Међу погинулима су и Душан Јерковић, Андрија Ђуровић, Ратко Рогић, Бора Марковић и Радомир Марковић.
Иако њени браниоци нису успели да спрече продор Немаца
у Ужице, задржавајући их на Кадињачи, знатно су допринели да се
Немцима не оствари циљ да партизанима пресеку одступницу према Санџаку. Тако је избегнуто планирано опкољавање и уништавање
устаничке живе силе на овом простору.
Падом Ужица пала је устаничка слободна територија у Западној
Србији, Шумадији и Поморављу. Њу је, иначе Врховна команда немачке оружане силе сматрала најугроженијим подручјем у Југославији.
Међутим, надлежне команде немачких оружаних снага завршетак ове офанзиве оцениле су са уздржаним оптимизмом. Оперативно
одељење немачке команде у Србији 5. децембра 1941. године оценило
је да је устанички покрет „привремено потучен“ и да је ово „само једно пролазно стање“. Због тога треба предузети драконске мере које ће
довести до смирења Србије.28
После повлачења главнине партизанских одреда у Санџак, устанак у Србији, а највише у западним и централним деловима, ушао је у
дубоку кризу. Година 1942. била је најтежи период за Народноослобо28 Архив ВИИ, кут.70/V, бр. рег. 9/1; Живота Марковић, Тито и Ужичка република,
1998. стр. 201.
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дилачки покрет и ослободилачку борбу. Западна Србија, после краха
Ваљевске партизанске групације у пролеће 1942. године остала је без
партизанских одреда.29
Сумирајући касније тај догађај, Ј. Б. Тито је истакао да се може
говорити „о извесној грешци напуштања слободне територије“ и повлачењу кадрова и активиста са одредима у Санџак и Босну.
Битка на Кадињачи у национално-ослободилачкој борби у Србији има посебно значење. Као једна од славних и трагичних битака
са колективним подвигом њених бранилаца, вечна је поука и порука
али и апел да више не буде ратова. Као таква не може се само ограничити на ужички простор, има далеко шири значај. У колективном
подвигу њени браниоци дали су своје животе – за живот у слободи,
за праведније односе и хуманије живљење. Постала је историјско место. Има прошлост, садашњост, али и будуће време. О томе више у
радовима аутора и казивањима преживелих бораца, поводом обележавања 78. године од битке на Кадињачи и 40 година од подизања
Спомен-обележја 1979.

29 Ж. Марковић, н. дело, стр. 201.
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PhD Zivota Markovic

THE GERMAN PLAN “UZICE UNDERTAKING“THE OFFENSIVE OF GERMAN ARMY TOWARDS UZICE
FROM NOVEMBER 25 TO NOVEMBER 29 IN 1941 AND
THE RESISTANCE OF PARTISAN UNITS
SUMMARY
The text is about offensive of the unit 342 and the unit of 113th German
division in the period from November 25 to November 29, from Uzice
towards Cacak. The aim was to distruct the main part of the partisan forces
from the region of Valjevo, from Kragujevac and Kraljevo, on the territory
of Uzice and Cacak and to quell the rebellion in Serbia. The main actions
referred to the military actions of German forces from November 25 to
November 29, from the region of Valjevo towards Uzice and the resistance
of the units of Valjevo troops, Uzice troops, the Sava river troops and
the Second Sumadia troop on Ljubovija territory, Bukova, Crnokosa and
Tresnjica region. There is also the description of the resistance of partisan
units to German forces that were active on the territory of Kraljevo and
Kragujevac towards Cacak, and pushed them towards Uzice. There was the
danger of cutting off retreat to partisan units and because of that Workers
battalion, parts of the Sava river troop and Orasac unit of the Second
Sumadia troop were sent to Kadinjaca. On November 29, these units
fought fierce battle with German forces for the last defence of Uzice and
liberated territory.With a great loss of fighters, they held these attacking
forces for several hours,so that they could not cut off retreat to partisan
forces towards Zlatibor and Sanjak.
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Јован Радовановић

РАДНИЧКИ БАТАЉОН УЖИЧКОГ ПАРТИЗАНСКОГ
ОДРЕДА И БОРБА НА КАДИЊАЧИ
Ужице 28. новембра 1941.
Град је узнемирен – Немци наваљују са свих страна. Оклопни и
санитетски воз одвлаче рањенике ка Кремнима и Мокрој Гори. Кроз
град јуре камиони, промичу коњске и воловске запреге – све пуно сандука муниције, бомби и опреме – и преко Ђетиње замичу златиборским путем. Колоне избеглица напуштају град. Пред зградом штаба
Ужичког одреда постројен је Раднички батаљон. Француски шлемови, шајкаче, раднички качкети; блузе „партизанке“ и пушке „партизанке“. На челу батаљона, крај барикада, вије се партизанска тробојка
са петокраком. Батаљон чека наређење за покрет. Око радника, који
су до пре сат–два били на својим радним местима, у ткачници, пушкари, кројачкој и обућарској радионици, окупиле се њихове другарице
и деца. Дошли су да их испрате. Жене су снуждене, забринуте. Стоје
по страни. Знају – Немци су близу. Биће велика борба. А деца обилазе
око строја. Завирују, загледају у партизане, у пушке, пушкомитраљезе, шлемове. Купе се око заставе. Заставник главом позива кочоперног малишана – сигурно му је син – грли се с њим и љуби га. Мали
нешто пита и руком показује на заставу, па се враћа у своје друштво.
Када се на згради штаба отворише врата, жагор одједном престаде. Замре дечје чаврљање. Изнад барикада промакоше радницима
три добро познате главе. Одјекну команда. Шлемови се поравнаше са
шајкачама. Дуге цеви „партизанки“ дођоше у једну линију. И све се
утиша. Само се чуло брујање камиона, топот коња и клопарање запрега. На барикаде се попеше командант одреда Душан Јерковић, омален
човек, озбиљан у свакој прилици, у кратком кожном капуту, и политички комесар Милинко Кушић, мршав, очито преморен, али прав
као стрела. Стасити Андрија Ђуровић, омиљени командант батаљона,
стаде на чело строја.
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Милинко Кушић изађе пред батаљон:
„Другови, ситуација је тешка. Наше Ужице је у опасности. Немци
надиру од Љубовије. Одлучили смо да Раднички батаљон пошаљемо
на Кадињачу. Имамо поверење у вас... Ви, другови, треба да заштите
повлачење наших рањеника, Врховног штаба, Централног комитета...
Доћи ће и друг Брадоња. Ноћас ће стићи и друг командант Јерковић.
Не дајмо, другови, наше драго Ужице... Срећан вам пут!“
Строј се окренуо и пошао складним кораком. Одјекнула је песма.
Цео батаљон је певао ону омиљену песму која се родила с устанком,
ту у Ужичкој републици:
Подигла се ужичка нахија
Против бесних немачких дахија...
Жене су ишле за стројем и поред њега. Нешто су уз пут добацивале пролетерима, саветовале их. Деца су трчкарала са обе стране. Тако,
док се строј није попео на Теразије. Тада, у први сумрак, жене су се
вратиле. Завлачиле главе у мараме и јецале.

Панорамски снимак места битке на Кадињачи
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Ноћ. Песма је умукла. Колона ћутке корача. Зима. Мраз стеже.
По мраку колона стиже у шуме испод Кадињаче. По увалама и рупама
партизани ложе ватру да се угреју и одморе. Немци су још далеко.
Комадант шаље обезбеђење и патроле дубоко напред.
Нема никаквих вести ни сутрадан. Ужице се евакуише. Немци
надиру од Ваљева и Чачка... Комадант излази на ивицу шуме. Пред
њим се пружила таласаста, гола Кадињача. Испод самог гребена вијуга пут, прави велике лукове и прелази на другу страну између два блага узвишења, па улази у оголелу густу шуму, тамо где се ноћас без сна
одмара Раднички батаљон.
„Овде ће бити добро“, рече Јерковић показајући на земљиште.
„Немци морају друмом. Не иду они далеко од чврсте подлоге. Тако
су увек радили када су правили испаде из Ваљева и Краљева. Држе се
путева и вуку топове и тенкове.“
Брадоња и Ђуровић климнуше главама.
„На онај ћувик, испод трешње, наместићемо топ. Он ће пред собом имати читав пут према Заглавку. Шта мислиш, Брадоња?... А на
овај брежуљак десно, мало испод гробља да наместимо „шварцлозе“.
Он ће моћи да коси цео простор са обе стране пута. Муниције има
доста. Митраљесци су вешти и храбри.“
„Друже Андрија, Раднички батаљон распореди с обе стране,
испред топа и митраљеза. Нека другови направе заклоне колико се
може. Има ту пањева, камења, дрвећа. Могу ископати и ровиће. Нека
се добро прибију уза земљу...“
Андрија крену да разводи чете по положају. Одређивао је место
сваком борцу, давао савете, упозоравао на ватру.
Ускоро се Раднички батаљон као змија изувијао по Кадињачи: испод ћувика, око пута и гробља, изнад увала. Десно су били Посавци
и Шумадинци – делови две проређене чете. Пролетери су брижљиво
копали ровиће, ређали камење и дрва за грудобране, подешавали наслоне, испружали „партизанке“, нишанили, допуњавали пушке, привлачили фишеклије и торбице с муницијом на десни бок, завиривали
у бомбе...
Постављен под ћувиком и маскиран по Брадоњиним упуствима,
топ се једва примећивао. „Шварцлозе“ и још три митраљеза били су
спремни. Две стотине ужичких пролетера, две десетковане чете Посаваца и Шумадинаца, топ и четири митраљеза, неколико збројевки,
Јерковић, Ђуровић, Боро Марковић и Брадоња – чекали су јаке снаге
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342. немачке дивизије које су се ваљале од Љубовије с много топова и
ко зна колико челика на сваког војника.

Андрија В.Ђуровић, командант
Радничког батаљона

Душан М. Јерковић,
командант УПО

Већ је било добро одрујило, када је из шуме, изнад положаја, сав
задихан дојурио осматрач Мијо Лаковић и рапортирао Јерковићу, застајкујући задихан, после сваке речи:
„Иду, друже команданте! У Заглавку се зауставила нека дугачка
колона... Не види се добро.“
Ђуровић шаље према заглавку патролу, коју води омладинац
Бране Стојић. Извиђачи залазе у шуму и привлаче се брзо до изнад
самог села. После двадесетак минута патрола се враћа и извештава:
„Немци, друже команданте. Колона дуга око два километра замиче за брдо. Напред су бициклисти, затим пешаци, има доста камиона, топова, минобацача, коња.“
„Строга приправност! Лези и не мичи се! Не пуцај док топ не
опали! Чекај да Немци приђу близу и убиј свакога!“
Команда се брзо пренела дуж развученог стрељачког строја. Јерковић је обилазио борце и саветовао:
„Помакни се мало удесно, друже. Боље ћеш видети. Тако! Сад ти
је згодније... Ти се привуци ближе пању. Цев мало подигни од земље.
На колико си наместио нишан? На двеста метара? Добро је!... Пази
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како нишаниш! Само буди миран и штеди муницију... Имаш ли бомбе? Где су ти?... У левом џепу? Премести их у десни... Имаш ли коју
у торбици? Не бацај пре времена. Најбоље – када Немци дођу у ону
увалу, видиш...“
Командант је обишао цео строј. Видео је како је сваки борац заузео положај. Зна где су Боро, Ђуровић, Брадоња... И за све време док
је, погнут, обилазио положај, често му се поглед отимао низ Кадињачу. А тамо је све било мирно. Нигде знака живота. Ни птица да прелети изнад Кадињаче. А Немци још стоје у Заглавку.
Десет часова и петнаест минута. Комадант Јерковић је нервозан.
Често гледа у сат и пита Брадоњу:
„Зашто не нападају? Шта чекају у Заглавку? Зар се не журе у Ужице?“
Брадоња слеже раменима. Јерковић наређује да се још боље осматра и да се на шуму пази са бокова. И размишља... Зашто Швабе стоје
толико дуго? Нека наиђу што пре...
Он је увек био миран пред борбу, а сада га је хладнокрвност напустила.
...Само да наиђу! Све је спремно... Како ли је сада у Ужицу? Шта
ли је с рањеницима? Да ли су сви извучени? Оклопни воз је мали. Он
може само до Кремана – а после? Да ли су Централни комитет и Врховни штаб на време евакуисани? Мало је камиона и запрега... Где ли
је сада друг Тито? Нема ни месец дана од оне ноћи кад га је телефоном
лично позвао: „Одмах дођи у Ужице! Потребан си...“
Сећа се и разговора с другом Титом, када је стигао у Врховни
штаб, о борби с четницима око Косјерића:
„Хватали смо их, друже врховни комаданте, као зечеве...“
„Шта мислиш, друже Јерковићу, да овдје дочекамо четнике?“ –
повлачио је Тито прстом по једној дугуљастој коси на карти. „ Да овим
Рачићевцима убацимо групу одважних партизана за леђа...“
Командант је размишљао час о Ужицу и евакуацији, час опет о
Кадињачи.
Десет часова и тридесет минута. А Немци још не нападају.
За то време стајала је немачка колона у Заглавку. Зашто?...
...Јутрос рано, када су њени предњи делови стигли у село, из механе је истрчао омален, здепаст човек, покорно скинуо четничку шубару и, као навијен, испричао:
„Господо, чувајте се! Кадињача је пуна партизана!“
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Био је то сеоски механџија. Немци су га одвели свом команданту,
који је са тумачем подуго, млатарајући рукама, испитивао овог глагољивог човека.
Колона је стајала. Немци су правили план да уклеште Кадињачу с
обе стране и да опколе партизане.
Једанаест часова. Напослетку, кренули су. Јерковић се радује. Сад
ће бар почети расплет, обрачун који он целог јутра чека.
Велика сила иде са Николића брда – а Јерковић чека на Кадињачи
са триста пушака, топом и четири митраљеза.
Немци се приближују. Сад су разређени. Развијају строј с леве
и десне стране пута. За њима се извија густа дуга колона. Војници су
све крупнији. Партизани јасно виде њихове шлемове, дуге шињеле,
пушке, „шарце“, аутомате.
Када се Немци приближише, загрме пуцањ партизанског топа и
граната се сручи на колону далеко иза стрељачког строја. Проломи се
снажан плотун Радничког батаљона. Заклокоташе митраљези...
Немачки строј полегну по земљи, пови се, заталаса и – прихвати
борбу.
Опет загрме партизански плотун. Немци устукнуше. Лево крило се повуче назад, у увалу. Јави се немачка артиљерија. Поче да сева
Заглавак и подрхтава Кадињача. Гранате су, са страховитим треском,
орале партизанске положаје, правиле огромне рупе, разносиле земљу,
камење и пролетере.
Као да су се и земља и ваздух запалили. Подрхтава Кадињача.
Урлају брда и увале. Одјекују шумовите Поникве и Јелова Гора...
Једна граната се сручи на послугу „шварцлоза“ и сву је покоси.
Допузаше други пролетери на њихова места. И њих погоди граната.
Рањен је Ацо Милинковић, радник фабрике оружја, и Никола Делић,
обућар. Командант Ђуровић шаље три борца да их извуку и замене
изгинуле митраљесце. Тек што се они довукоше до рањеника, запрашта неколико „шараца“ и још тројица партизана падоше.
Партизански редови се проређују. Гину пролетери без јаука. А
њихови другови настављају борбу. Севају ручне бомбе. Крај партизанског топа је Милан Босиљчић, који је пре неколико дана био на
Буковима, код Ваљева. И његов помоћник је погинуо. Топ избацује
гранату за гранатом. Истина, неколико их је слагало, али захваљујући
његовој ватри немачко десно крило већ одавно стоји као укопано. Ни
стопе да пође напред. Сад Швабе циљају топ. Једна граната погоди
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усред камењара – на десетак метара иза ватреног положаја топа. Друга и трећа подбацише...
И док су горели и небо и земља над Кадињачом, док су се немачки
стрељачки стројеви повијали по ледини, час се повлачили а час надирали, док су ужички пролетери, Посавци и Шумадинци одбијали
јурише и гинули – бочне колоне немачке дивизије избиле су иза, Кадињаче за леђа партизанима! Сад су и оне отвориле ватру.

Борба на Кадињчи 29. новембар 1941. године
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Огањ с чела, с бокова и с леђа, засипао је партизане. Аутоматичари, који су се довукли на педесетак метара иза леђа, туку послугу
партизанског топа. Цев се окреће на њих, са још неколико преосталих граната. Немци се повлаче. Али дејствују други. Када је испалио
и последњу гранату, нишанџија Босиљчић скида топовски затварач и
сакрива га у камењару.
Партизански плотуни не престају, али све су ређи. Андрија Ђуровић је погинуо. Јерковић је тешко рањен. Покушао је да настави
борбу. Али је издахнуо. Пао је и командир чете Шанго. Нема више ни
Бора Марковића...
Опкољени остаци Радничког батаљона још задржавају Немце.
Већ се спушта мрак. Неколико партизана покушава да се пробије.
Опет грме ручне бомбе и последњи плотуни...
Немци пирују. Иду по разбојишту. Убијају рањенике који се и
рањени боре. Једноме од њих пребијене су десна рука и нога. Он левом извлачи бомбу из џепа, зубима чупа осигурач, и баш у тренутку
када му је Немац прилазио да га дотуче, бомба их разноси обојицу...
Пао је мрак. Кадињача се смирила. Више не одјекују Поникве и
Јелова гора... Делови алпске дивизије продужују пут.
(Из књиге Јована Радовановића 67 данаУжичке републике,
Београд, 1972)

Предмети изгинулих бораца на Кадињачи 1941.
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Радивоје Јовановић Брадоња

ДАТИ ПОСЛЕДЊИ ОТПОР НА КАДИЊАЧИ

Радивоје Јовановић Брадоња,
заменик команданта Ужичког партизанског одреда

Баш у том периоду, 1941. године, када је Немачка била на врхунцу
своје моћи, постојала је на овој територији – на територији Србије
– слободна партизанска држава, позната као „Ужичка република“.
Њено постојање значило је прави пораз, политички и војни пораз немачког фашизма и његове војне силе не само код нас него и у свету.
У том критичном времену, као што је познато, тежиште устанка у
Југославији налазило се у источном делу земље, обухватајући Србију,
источну Босну, Црну Гору. Центар тог тежишта сачињавали су западна Србија и делом Шумадија које су образовале прву нашу слободну
територију, ако је допуштено да се изрази, државног карактера.
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Устанком 1941. године, а посебно његовим тежиштем, положен
је темељ даљем развитку устанка, положен темељ његовој каснијој победи. Ово тежиште дало је искуство и пролетерске бригаде, а управо
то је и омогућило славни пут преко Босанске Крајине, Сутјеске, Београда до Трста.
Немци су брзо схватили да је у циљу ликвидације устанка у првом
реду нужно ликвидирати ово тежиште. Штавише, они су поуздано сматрали да ће ликвидација тог тежишта бити довољна за пораз читавог
устанка. У том циљу су планирали свој подухват, познат под називом
Прва офанзива. Поред четири дивизије своје регуларне војске и још
око две дивизије полиције и других група које су се већ дотада налазиле
у борби против наших снага довукли су још две своје елитне дивизије
из Француске и Грчке. Њима су се већ биле придружиле, такорећи, од
самог почетка издајничке банде Недића и Драже Михаиловића.
Наше снаге биле су већ заморене тромесечним непрекидним,
даноноћним борбама од стварања слободне територије. Оне су биле
развучене непосредно пре немачког напада због борби са издајничким бандама Драже Михаиловића.
У таквој ситуацији Немци су олако продрли слабо брањеним
правцем Пецка–Љубовија–Бајина Башта и нашли се пред Ужицем. У
тој ситуацији друг Тито је на Кадињачу упутио последњу резерву –
Ужички раднички батаљон. Треба имати у виду да Ужички раднички батаљон није била војна јединица у строгом смислу те речи. То су
били радници ужичке фабрике оружја, радници из партизанских занатских радионица, који су дотле узели само једанпут учешће у борби
када су четничке банде угрозиле Ужице. Била је то јединица без војног
искуства, али само без тога.
Увек ћу се сећати тог студеног новембарског јутра, када сам са једном четом стигао после скоро двадесеточасовног марша на Кадињачу
и овде затекао Ужички раднички батаљон са командантом Ужичког
одреда Јерковићем.
Рекао сам Јерковићу садржај директиве друга Тита – дати последњи отпор на Кадињачи, а потом тежиште усмерити на заштиту
правца Вишеград–Ужице.
Ставио сам примедбу да ми некако читава концепција распореда
одише одлучним отпором.
Позвао ме је да обиђемо положај. После првих сусрета са борцима положај је престао да ме занима јер се оно што су ти људи мислили
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и осећали могло тако јасно видети и осетити. Ти људи су знали да ће
изгинути. Они су сматрали да је то потребно. Они су чак то и желели.
Јер они су знали да Ужице одбранити не могу, али они су осећали да
не могу да се растану са слободним Ужицем, са Ужицем у коме се већ
месецима вије партизанска застава слободе, једина застава у хитлеровској европској тврђави. Они су свакако знали да то не значи крај
устанка, али су знали да је то крај слободног партизанског Ужица. И
они тај крај нису могли, нити желели да преживе. Они су, дакле, свесно желели да ту на домаку свог Ужица умру. И овде на Кадињачи тих
300 људи дочекало је немачку дивизију. И тукли се читав дан са том
дивизијом. И остали ту.
Немци су са три правца надирали на Ужице. Немачка колона од
правца Кадињаче стигла је последња. Исте вечери главнина наших
снага налазила се на обронцима Златибора. Њени борци гледали су са
дубоким болом у правцу Ужица и говорили гласно: „Вратићемо се!“
Они тада нису знали како су њихови другови са Кадињаче изразили
своју љубав према револуцији, слободи и свом граду.
Борци славних пролетерских бригада вратили су се после тешког
победоносног пута али борци са Кадињаче остали су ту да се и мртви
бију.
После неколико дана Немци су насред Ужица ставили на ломачу
тело мртвог команданта Ужичког партизанског одреда. Из одела Јерковића одједанпут је експлодирала бомба. Неколико Немаца је погинуло. И мртав Јерковић се још тукао. Не само Јерковић. Тукли су се
сви пали борци, тукла се и даље читава Кадињача.
Таква револуција морала је победити, револуција са Кадињачама, Козарама, Сутјескама...
(Из листа вести „Вести“ од 22. октобра 1959. године)
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Милан Босиљчић

СА ТОПОМ НА БОЈИШТУ

Милан Босиљчић,
нишанџија на топу

Радован Ј.Андрић,
помоћник нишанџије

...27. новембра чета је законачила у селу Крчмари. Увече дође
курир из Ужица, донесе наређење из Штаба одреда. Поред осталог,
у наређењу је стајало: „Уколико има који артиљерац у чети, одмах га
упутити у Ужице“. Командир и комесар познавајући све своје борце,
знали су да сам ја био у бившој југословенској војсци артиљеријски
поднаредник. Зато су, да не би узнемиравали остале борце, који су већ
спавали као и ја, пробудили само мене. Онако још бунован, комесар
ми прво рече: „Милане, треба хитно да идеш у Ужице“. Те ме речи
тако раздремаше, као да сам се потпуно наспавао. А када ми рече да
као, артиљерац треба што пре да будем у Ужицу, још ми је било милије. Помислих, сигурно у Ужицу има неки топ, па ћемо са њим тући
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Немце у Ваљеву. Било ми је мило и онако, јер сам у то време некако неизмерно волео Ужице. Командир написа пропусницу у којој је
објашњено зашто се упућујем. Потписа је он и комесар. Брзо се спремих и без поздрава са четом отиснух у ноћ, путем према Буковима. Са
мном у десетини је био мој, две године млађи, брат Новак. Жао ми је
било будити га. Нисам се ни са ким од њих поздравио. Надао сам се
да ћемо се ускоро видети. Никада се нисмо више видели. Погинуо је.
Иако сам био уморан, кретах се лако са стегнутом пушком испод
десног пазуха. У Ражани сретох камион који је ишао према Ваљеву.
Стаде. Опазих на њему топ и два партизана. Из кабине изађе поручник Момчило Смиљанић. Помислих да треба да се прикључим њему,
али он ми рече: „Иди у Ужице, код трезора остао је још један топ, па
ћеш вероватно са њим и ти овамо.“
У Ужице стигох 28. новембра по подне и одмах се јавих. Стигла су
још два артиљерца из других јединица. Један нешто старији од мене,
рече да је из Добруна. Други рече да је Ваљевац. Изгледао је млад,
па ми се чинило да није ни служио војску. Ја им рекох да сам из села
Горјани, овде код Ужица. Ето, толико смо знали један о другом.
Топ је био код трезора. Погледасмо га. Потпуно је био исправан.
Најважније код њега је да му је исправан трзајући систем тј. хидраулична кочница и опружни повратник. Топ је калибра 75мм М12 са
ексцентрично-шрафним затварачем – француског порекла. Ту су
била и двоја волујска кола муниције за овај топ, повучена из села Врела код Ужица. Муницију су вукли својим запрегама мобилисане рабаџије Будимир Љубојевић из села Поточања и Михајло Шибалић из
села Горјани. Упрегли смо четири коња за вучу топа, и када смо били
спремни за покрет, друг Крцун нас је упутио према Ваљеву. Пут нас је
водио у правцу Трешњице, село Каран–Косјерић и даље. Кад је пошла
наша кратка колона од трезора преко Ракијске пијаце и даље за Сарића Осоја, пратило нас је пуно деце, а било је и старијих људи. Деца
су коментарисала како ће топ да пуца. Пратила су нас све до изласка
из града. Пратио нас је дуго и један старији човек, који је био артиљерац у Првом светском рату. Имао је жељу да буде члан наше посаде,
али се тешко кретао, поштапајући се. Уз Сарића Осоје је заостао и
пожелео нам срећан пут.
Пред сам мрак, већ смо се спуштали серпентинама села Пониковица. На једној кривини сусретосмо аутомобил сервиса „Сингер“.
Поред нас стаде. Шофер изађе, погледа нас и просто нареди: „Вратите
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топ на Локву!“ У аутомобилу приметих поручника Смиљанића. Сва
му глава у завојима, а једна рука везана око врата. Био је у седећем
ставу. Познадох га по шињелу, који је улепљен свежом крвљу по целом
грудном делу. Тукао је на Буковима немачку колону, и у току борбе
рањен, од парчади граната топа из немачког тенка – рече нам шофер.
Шофер, осредњи човек са брковима, био је наоружан. Схватисмо да је
сигурно надлежан да изда овако наређење, а чим вози овако тешког
рањеника, мора да је и сам био на бојишту.
Окренусмо топ и кола са муницијом, па право на Локву. Док смо
ми изашли на Локву, шофер је одвезао рањеника у болницу и већ се
вратио. Одреди нам место положаја топа, онако отприлике, како би
могао тући неке делове пута према селу Каран. Тако смо га и поставили. Ископали смо ров за заклон и смештај двадесетак граната. Кола са
муницијом су остала крај пута. Рабаџије су хранили волове и чекали.
Било је јако хладно време, и пошто се смркло, нас тројица смо се на
смену грејали у Ерића кафани, ту поред самог пута, у којој је био инсталиран партизански телефон. Око пола ноћи, друг који је довезао
рањеника, водио је телефонски разговор са неким, на неком страном
језику. Ја сам се баш у то време грејао. Из целог разговора сам разумео
једну реч – „Чајетина“. После тог разговора издао је неким друговима
наређење, а онда је упитао где су артиљерци. Пошто му се јавих, нареди: „Топ вежите за камион, а муницију са кола натоварите на камион,
па пођите у Ужице“. Рабаџије нам помогоше везати топ и утоварити
гранате са кола на камион. Будимир нам даде свој дебели ланац за
везивање топа за камион. У њима се осети нескривена радост, што
су сада слободни. Поздравише се с нама и одоше низ Севојно својим
кућама.
Ми пођосмо према Ужицу. Морали смо се кретати полако око
10 до 15 км на сат, јер је топ са дрвеним јаким точковима, на којима су гвоздене шине. Топ није имао никакве амортизере који би му
омогућили брже кретање. Зауставили смо се у центру града, на улици
поред Малог парка. За време нашег задржавања ту, натоварено је на
камион још петнестак сандука пушчане муниције. Наређено нам је да
кренемо путем према Бајиној Башти на Кадињачу, где стигосмо пред
саму зору. Радивоје Јовановић звани „Брадоња“ одреди нам место,
где треба поставити топ. Нагласио је да га треба поставити тако, да
може непосредно тући делове према селу Заглавак. Топ смо одвезли и
истоварили гранате. Брадоња је продужио даље са камионом и пуш60
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чаном муницијом. Позвали смо једног сељака те нам је са воловима
тј. воловском запрегом претерао муницију до одређеног места. Топ
смо превукли на рукама уз помоћ два–три сељака. Поставили смо га
на сеоском путу уз једну дебелу трешњу испред, сложили двадесетак
букових цепаница уздуж, којих је било у непосредној близини десетак
кубика. Те цепанице су нам штитиле ноге од парчади граната, мина
и пушчаних зрна. Маскирали смо га добро грањем јер је важно да не
буде откривен пре почетка гађања. Принели смо око тридесетак граната и сложили у канал пута, који је вода временом направила. Кола
са муницијом су позади и десно од топа брежуљка. Топ смо напунили,
нанишанили на прави део пута у селу Заглавак и чекали наилазак немачке колоне. Нишањење смо извршили помоћу механичког нишана,
проверили то кроз цев пре пуњења и помоћу глетке, коју је тај топ
имао као нишанску справу. Топ је имао справе за покретање цеви по
правцу и по висини, а од муниције гранате са ударним упаљачима.
Све је било готово у сам расвит, када се и камион вратио за Ужице.
Брадоња је дошао камионом до Кадињаче и свратио код нас да види,
како смо поставили топ. Није имао никакву примедбу. Објаснио нам
је где су наше заседе и положаји, па додао: „Немци ће, када наши отворе ватру, тући наше положаје бацачима. Топом треба тући првенствено бацаче, па онда и остале циљеве.“ У ишчекивању Немаца, Брадоња
је одлазио до наших заседа. Била је јака хладноћа, а овде на Кадињачи
поготову, па смо се и ми послуга топа на смену грејали у кући Урошевића, удаљеној од топа мање од 100 метара. Имали смо и доглед па смо
осматрали део пута, куда треба да наиђе немачка колона. Пред сам
почетак борбе, Брадоња је опет био с нама, а и волели смо сва тројица
што је он уз нас.
Немци су сами најављивали наилазак њихове колоне. Крећући се
путем кроз село Заглавак отворили су ватру из аутомата и митраљеза, гађајући напред, лево и десно – више насумице. То смо утврдили
осматрајући догледом. Наше заседе су ћутале као да није било никога.
Ни топ није одмах отворио ватру, мада је немачка колона као циљ
била јако подесна за гађање.
Када су Немци, крећући се путем, и пуцајући на све стране пришли положајима партизанских заседа, одједном се на њих сручила
ватра из пушака, пушкомитраљеза, митраљеза, ручних и тромблонских бомби. Брадоња нареди да и ми из топа отворимо ватру. Гађали
смо брзом паљбом по немачкој колони. И поред јаке ватре немачког
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оружја, овако изненадна ватра партизана (Радничког батаљона), нанела им је теже губитке, па је настао метеж међу њиховим предњим
деловима, а од детонације наших граната и растурање читаве колоне. Ако су наслућивали, да их чекају партизанске заседе, изгледа да
уопште нису претпостављали, да ће бити тучени артиљеријским гранатама. Немачки минобацачи почеше тући наш топ. Дуго су пребацивали, и мине су падале позади нас око 300 метара у шуму. Друг
Добрунац је иза трешње осматрао положај минобацача и поготке наших граната. Неколико пута смо вршили покретање цеви лево, десно
и по висини. Ућуткано је неколико минобацача, али би се појавили и
други. Ваљевац је вршио улогу додавача и пуниоца, а ја нишанџије и
помоћника. Добрунац је осматрао и давао поправке правца и висине,
што је зависило од циљева и места детонације наших граната. У току
борбе једна мина погоди у сложена дрва испод топа, од које погину
Добрунац. Видех како се млитаво опусти поред трешње. Ја и Ваљевац га окренусмо. Нисмо утврдили где је погођен. Наставили смо са
гађањем нас двојица. Погинулом другу Добрунцу потече крв на уста.
Немаца је било много. Док су предњи делови немачке колоне
водили борбу са партизанским заседама, главнина је јаким бочним
снагама извршила обухват свих партизанских положаја. Ми занети
гађањем немачких минобацача, нисмо ни приметили овај немачки
маневар, све док није почела борба наших заседа у окружењу. То је
био страшан призор. Видело се са места нашег оруђа како се партизани боре и како их је мало у односу на Немце. Видело се како јуришају
на многоструко бројнијег непријатеља.
Погледах у Брадоњу, који је био ту близу, иза једне камаре камења.
Ухватио се за главу и онако немиран поглед некуд у десно и лево, као
да очекује однекуд помоћ опкољенима. Никога није било да им притекне у помоћ и да се разбије обруч. Тако изненађени, окружењем,
водили су борбу до последњег. Ми смо и даље тукли минобацаче и
пут у селу Заглавак. Ништа нисмо могли помоћи нашим борцима у
окружењу. Спуштао се мрак и ватра је јењавала, а делови десног крила Немаца избише на Кадињачу, на раскршће путева, баш изнад куће
Урошевића, тукући нас из аутомата. Брадоња нареди: „Вади затварач
па за мном!“ Извадих затварач и потрчах назад иза камаре сложених
дрва. Обрех се, да видим Брадоњу или Ваљевца, али их нигде не спазих. Сакрих тело затварача и лактасту полугу уз дрва. Клизач и вођицу стрпах у џеп, па претрчах у оближњи шумарак, где остадох, док
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се подобро смрче, размишљајући шта се догодило тог тмурног дана.
Погину, ко зна колико другова на падинама Кадињаче. Остадох сам
без другова и топа. Да бар не погину Добрунац! Био је храбар. Сада би
можда били заједно. Двојица се лакше снађу, а куда ћу ја сам!?
Немци се свише у колону и одоше на Ужице. Нико им се више
нема супротставити. Своје мртве и рањене су покупили, а шта ће бити
са нашима? Још за време борбе, ми смо Добрунца прекрили ћебетом.

На темену највише тачке Кадињаче која доминира савременим путем
Бајина Башта – Ужице, постављен је „партизански топ“, исти онакав
какав су имали борци Радничког батаљона
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Милосав Бојић

ПРВИ БАТАЉОН ПОСАВСКОГ ОДРЕДА У
СТРОЈУ БРАНИЛАЦА

Немци су већ били стигли до Бајине Баште. Нама је наређено да
заузмемо положај на брду Кадињача. Наш батаљон је распоређен и
лево и десно од друма заједно са Радничким батаљоном из Ужица.
Лево, на једном брду, био је „Брадоња“ са топом. Поред самог друма
на неколико метара распоређено је неколико другова са напуњеним
бензинским флашама за уништавање тенкова. Наш стрељачки строј
постројио се у два реда у цик-цак са истуреним деловима. Налазио
сам се поред Радивоја Јелића. Отпочела је тако јака и велика борба
какву нисам могао ни замислити. Немци су ишли у великим колонама
развијени у борбени поредак. Пустили смо их сасвим близу и отворили убитачну ватру из свих наших оружја тек када је наш топ отпочео
да туче. Влада нас је стално опомињао да узмемо бољи заклон, али нас
никако није могао зауставити да не гледамо пометњу у редовима фашистичких војника и како се један по један испружа убијен из наших
пушака. Први пут сам добро видео како је смртно пао да више никад
не устане један па други немачки војник погођен из моје пушке. Како
човек у таквој ситуацији осети велико задовољство од извршеног
дела и како му нешто лакне на души. Сам у својим очима изгледа јачи
и снажнији и може себи рећи да је са својим друговима часно испунио
поверени задатак одбране Ужица.
После овог кркљанца изгледало ми је да ће се Немци повући.
Међутим, преварио сам се. Добили су појачање и почели организованије и јаче да наваљују. Више нису ишли само друмом, већ су се прво
трудили да овладају околним брдима, бар оним најнужнијим. Наши
истурени делови били су приморани да се повуку. Нису успели понети
ни постоље од тешког митраљеза. Покушали смо да се повратимо на
ту косу, али је већ било касно, јер су Немци тражили погодне шумарке
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и јаруге и кретали се према нама. Лево од нас с оне стране брда чула
се велика борба. Одјекивали су брда и шуме. Имали смо утисак као да
се одиграва негде далеко од нас. Из даљине, са друма Ужице–Косјерић
и од Ужичке Пожеге допирали су до нас такође одјеци борбе. То нису
биле обичне борбе које смо сваки дан водили. Велика немачка војска
мерила је своју снагу са нама једва после седам месеци од капитулације старе југословенске војске. Одговарају партизани њима да није
капитулирао народ из Србије, из читаве Југославије. Добро је рекао
један немачки заробљеник Ивану Штагљару у Ужицу:
Када нам родитељи пишу из Немачке, чуде се како то да се ми
плашимо за своје животе у Југославији када је она окупирана, а не
схватају да бисмо ми радије ишли на Источни фронт, него што бисмо
седели овде у Србији. Не знамо одакле ће партизани доћи...
Нисам ни приметио како је брзо прошло подне и сунце се већ
приближавало западу. Нико од нас није ни помислио на ручак. На
друму више нисмо видели Немце. Назирали смо их у шумарцима и
упирали пушке према брегу, који су заузели. Више нисмо могли покушавати ни да подигнемо главе, јер би нас одмах гађали из својих
машинки и „шараца“. Свуда око нас фијукали су дум-дум меци. Испод
косе коју смо заузели зачуло се пуцкетање грања и неразумљив шапат
људи. Да, осетили смо да су Немци. Отпочели су са бацањем бомби.
Раднички батаљон се херојски борио. Један друг из тог батаљона повратио је натраг немачку бомбу са дршком. Она је нанела тешке губитке својим господарима. Покушали су у два–три налета да заузму
брдо, али ми то нисмо дозволили. Често су до нас допирали њихови
крештави гласови: „Форверц, форверц“.
Најзад им је, уз велике губитке, пошло за руком да нас отерају са
тог брда – Кадињаче. Повлачећи се, заузели смо други положај, али
смо и са њега били отерани јер су они били у много већем броју, а уз
то их је прилично помагала њихова авијација, артиљерија и тенкови.
Када су нас отерали са доминирајућег положаја, кренули су друмом.
Преко лешева пролетера Ужица и бораца Посавине, Немци су ушли
у град. Сунце је својим величанственим зрацима обасјавало бојиште
и изгубило се иза хоризонта у пурпурној светлости. Ближила се ноћ.
Све мање и тише чули су се пуцњи. Ми смо се окупљали у једном
оближњем шумарку десно од друма. Прибрали смо се око комесара
Владе. На души смо осетили велики терет због губитка вољеног, толико потребног и драгог нам града. Посртали смо од умора. Гледајући
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нас, Влада се распитивао за све остале који није примећивао међу
нама: „Где су други? Ко је погинуо? Шта је са Бором, Милом, Стевом?“
И он је с нама био у борби, али за удес многих другова ништа
нисмо знали. Одговорио сам му полако, чисто оклевајући, да сам
Бору видео последњи пут пре повлачења са брда. Гурнуо ме је десно,
а он је и даље остао на истом месту. Нисам видео где је и када отишао. Можда је одступио у другом правцу, али је највероватније да га
више нема међу живима. Сви су изгледи да је међу погинулима и Раде
Вићентијевић.

Боривоје Бора Марковић,
политички комесар Посавског
партизанског одреда

Владимир Влада Аксентијевић,
комесар Првог батаљона Посавског
партизанског одреда

Влада је размишљао куда да се пребацимо. Знао је да треба ићи
у правцу Златибора. Узели смо водича и после краћег одмора, нешто
око 22 часа кренули смо да се пребацимо преко друма на којем се ту и
тамо видела светлост. Успут смо срели неког сељака који је увече побегао од Немаца испред Ужица. Био је прилично уплашен, али и весео
због успешног бекства. Обавестио нас је да нема непријатеља на друму и да можемо слободно ићи. Пребацили смо се, прешли преко неке
речице и упутили се према Биоски. Колона се зауставила код једне
куће. Пошли смо да нађемо водича. Залупао сам на нека врата. Нико
се није одазвао. Пришао сам прозору. Дубоки глас нерадо и уплашено
66

БИТКА НА КАДИЊАЧИ – ПОСЛЕДЊА ОДБРАНА СЛОБОДНЕ ТЕРИТОРИЈЕ

запитао је: „А ко је то ноћас?... Нема никог овде.“ „Партизани!“, одговорио сам. Тада је из куће изашао један старији човек. Дуго нас је
загледао не могавши својим очима да верује, и најзад је прошапутао:
„Другови, наши! Ево овде има три рањеника. Сакрио сам их од Немаца и четника јер сам и њих данас видео како су заједно са Немцима
отишли доле у варош.“ Причао на је то са болом, гневом, а и пун поноса због тога што је склонио рањене партизане.
Ушао сам у собу. Неко је упалио лампу без стакла која је почела да дими и баца наоколо своју неравномерну трепераву светлост.
Рањени другови лежали су на слами, лица пуних патњи. Наједном су
им очи засијале блиставим сјајем. Препознали су нас, а и ми њих, они
су из нашег батаљона. Мића Ковачевић је рањен дум-дум метком у
лево раме када је са бензинском флашом у руци чекао у заседи на друму, Бранко Петрашевић и седамнаестогодишњи Урош Ћирић били су
лакше рањени. Ране су им биле примитивно завијене и већ су почеле
да заударају. Како се рана брзо загади? Домаћин куће припремио нам
је двоколице. Превили смо рањенике, натоварили их на кола и пошли
узбрдо по неравном тлу. Свитала је већ зора када смо стигли у једно
село на неком камењару више Биоске. Свратили смо у кућу да се мало
одморимо. Одмах затим наставили смо пут. Мраз је стезао, били смо
уморни и гладни, али времена за чекање нисмо имали. Хтели смо да
што пре пређемо друм Ужице–Вишеград. Тек што смо прешли и убрзано кренули уз брдо, зачуо се звук непријатељских тенкова. Влада
је наредио да рањенике оставимо у некој сигурној кући. Тако смо и
поступили. Они тиме нису били задовољни, али другог излаза није
било. Опасности се нисмо ни смели ни могли излагати. Запретили
смо власнику куће да их не сме ником издати, иначе ће они одговарати за њихове животе када се будемо вратили. Схватио је то озбиљно и
примио их је. За то време тенкови су већ ушли у Биоску. Угледали смо
их изблиза. Читава колона кретала се друмом. Ми смо успели да се
испнемо на брдо. Приметили су нас и отворили паљбу. Продужили су
ка Кремнима. Тамо су у вагонима запленили ратлук и неку другу робу.
Том приликом страдао је један мали број рањеника у школи. Нису се
могли брзо евакуисати.
Овде у Шљивовици има рањеника и доста другарица из Ужица.
Наишли смо на културну чету средњошколаца. Они су нам саопштили да су Немци већ стигли до Чајетине и Златибора. Преноћићемо
овде и онда даље... Сељаци су уплашени.
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Нас је са Владом 250. Где се налазе остали наши другови? Неки од
њих дали су храбро своје животе за отаџбину, други, опет, нису успели ухватити везу са својим батаљоном, већ су се придружили неком
другом одреду да са њима наставе започету борбу. Има таквих појединаца који су поклекли у овим тешким часовима искушења, напустили нас и вратили се својим кућама. Али то никако не значи да смо
ослабили. Не! Ми смо из ових окршаја изашли прекаљени и спремни
за нова прегнућа. Неуништиви смо. Иза шума, са брда и планина, са
равних поља, ливада и њива слиће се нове бујице људи, наоружани,
са петокраким звездама, са тробојкама на капама и повратиће све оно
што је изгубљено. Бићемо тада још јачи и већи.
Реченица коју је Влада изговорио стално кружи у мојим мислима:
„Где су остали наши? Шта је са Бором...?“
Да, где су они? Погинуло их је доста...
(Из књиге „Посавски партизани“, Београд, 1954)
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Милан Марковић

ПОСАВЦИ У ОДБРАНИ УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ
Размах устанка у јесен 1941. године забринуо је немачку и квислиншку власт. Зато су били присиљени да доводе нова појачања. Немци су довели најпре једну, па затим и другу своју дивизију ради угушивања устанка. Почела је прва непријатељска офанзива на слободну
партизанску територију.
Посавски партизански одред нападнут је из два правца. Једна
колона наваљивала је на правцу Београд–Шабац, а друга на правцу
Београд–Ваљево.
После великих борби и свирепог понашања према становништву
на правцу према Ваљеву, вођена је жестока борба у селу Грабовцу. У
овој борби погинуло је око тридесет немачких војника, али су и наше
јединице имале губитке. Погинули су Паја Ћупурдија, Јован Седлар,
Божа Маринковић и још неколико другова. Водника друге чете Бору
Кечића Немци су најпре убили па затим запалили. У пределу где је
борба вођена окупатор је спалио све куће, а после тога стрељано је
стотину недужних сељака из Грабовца.
Немачка колона која је надирала према Шапцу сукобила се са
Трећом посавском четом код цркве у Ориду. Црква се налазила на истакнутом положају, који је у току ове борбе неколико пута прелазио
из руке у руку.
Пред надмоћнијим непријатељем Посавци су се после борбе у
Ориду повлачили према реци Добрави. Добили су задатак да контролишу пут Ваљево–Шабац. На том правцу надирала је немачка 342.
дивизија. Најтеже борбе с овом немачком групацијом Прва и Друга посавска чета водиле су код села Грижиљева, око Коњског гроба
и Средачког гробља. У овој борби погинуо је Хари Шихтер, немачки
војник који је побегао из немачког затвора и дошао у Посавски одред.
Посавци су се пред надмоћнијим непријатељем повлачили западно од Ваљева. Добили су задатак да с двема четама Ужичког партизан69
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ског одреда ослободе Љубовију. На простору Пецке, Иве, Драгодола,
Прослопа, Горње и Доње Лубовиђе требало је разбити четничке групације. Ових дана нарочито је била активна немачка авијација. Ако
смо се кретали дању, авиони су нас пратили. Једног дана кружио је
извиђачки авион и затим довео девет немачких „штука“ које су жестоко бомбардовале Пецку. Од тог бомбардовања погинуло нам је
двадесетак другова. Поред осталих, погинули су Спасоје Станојчић,
обућарски радник и комуниста из Обреновца, затим учитељ Јовичић
из Дрена и многи други. Ово бомбардовање унело је доста узнемирености међу борце, јер такву врсту напада до тада нису доживљавали.
После краћег одмора у Ивану и Драгодолу, чете су изашле на положаје у Прослопу, Горњој и Доњој Љубовиђи. Дошло је до окршаја с
четничким јединицама. Код Доње Љубовиђе погинуо нам је водник
из Друге чете, Мома Миндра.
Успели смо после тешких борби да заузмемо Љубовију и тиме је
затворен пут надирања Немаца према Ужицу. Јединице су биле изморене и исцрпљене. Пребачене су у Ужице на тродневни одмор и
сређивање.
Кад је јављено да су Немци кренули у нову офанзиву, Посавци су
добили наређење да се врате и да затворе правац Љубовија–Рогачица–
Бајина Башта–Ужице. Друга и трећа чета пребациване су камионима
из Ужица, ка Љубовији. Негде око Оклетца наши камиони ушли су у
немачку колону која се кретала мотоциклима. Били смо изненађени
и ми и они. Дошло је до жестоког окршаја. После једночасовне борбе
повукли смо се и ми, али и Немци. По проценама мештана, Немци су
имали око 30 мртвих и више од тога рањених. Из наших чета погинуло је 15 бораца. Међу њима су командир Треће чете Милорад Јовановић, опанчарски радник из Обреновца, затим Милош Матејић, сељак
– комуниста из Грабовца, и други.
После ове борбе, обе посавске чете пребачене су на положај на
Кадињачи. Заузеле су положај код Глогињића кућа, а један број Посаваца је издвојен, наоружан флашама с бензином и распоређен у заседу поред пута. Наређење је било да се непријатељ пусти да приђе
сасвим близу и да се онда туче из свих оружја.
Појавио се први немачки стрељачки строј. Дочекан је ураганском
ватром из пушака, пушкомитраљеза и тромблонских бомби. Међу
Немцима је за часак настала пометња. Застали су. Убрзо су се средили
и у много гушћој колони поново напали... Положај на коме су се нала70
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зили Посавци немачке јединице су заобишле и тако су их приморале
на одступање.
На Кадињачи је, поред већег броја погинулих и рањених Посаваца, погинуо и комесар Посавског партизанског одреда, Бора Марковић, трамвајски радник из Београда, међу радницима познат као
Бора трамвајац, а у Посавини као Бора Посавац, касније проглашен
за народног хероја.
У борбама на Кадињачи и за одбрану Ужичке републике погинуло је око 501 бораца Посавског партизанског одреда.

1

По утврђеним списковима, на Кадињачи су погинула 23 борца Посавског одреда чија су имена дата у прилогу о изгинулим, остали су изгинули у ранијим
борбама ( приређивач)
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Ђорђе Пилчевић

355.486(497.11)»1941»
94(497.11)»1941»(093.3)

ОД ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ ДО КАДИЊАЧЕ
- ОРАШКА ЧЕТА ДРУГОГ ШУМАДИЈСКОГ ОДРЕДА -

На Кадињачи је, тог прохладног новембра 1941. остало заувек
двадесет Орашчана, а међу њима политички комесар чете, студент
ветерине, Радомир Марковић из Сараораца.
Пут Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда, од
Велике Плане до Кадињаче, од јулских дана до краја новембра, био је
стални пут борбе.
На том славном путу појединци су остајали. Други су настављали започету борбу, наносили ударце непријатељу...
„Крајем октобра 1941. године, по наређењу Врховног штаба, Други шумадијски партизански одред добио је задатак да иде у западну
Србију и да се заједно са осталим јединицама бори за слободну Ужичку републику. Наша маршута је била ка Руднику и Горњем Милановцу, а одатле према Ужицу“, сећа се првоборац Мирко Јолкић, пушкомитраљезац Орашке чете, с којим смо ових дана разговарали о тим
тешким и суровим, али славним, данима устаничке 1941. године.
У Ужице, Орашка чета је стигла 6. новембра. Били су веома добро наоружани. Скоро сваки други–трећи борац носио је пушкомитраљез. Док су промарширали улицама Ужица изазвали су посебно
интересовање грађана.
„Касније смо сазнали да нас је тог дана видео и друг Тито и да
је рекао: ᾽Нама су потребне овако добро наоружане јединице.᾽ Већ
сутрадан, учествовали смо на паради у Ужицу поводом Октобарске
револуције, а после тога у борбама у Карану, Косјерићу, Ражани и другим местима. На том сектору остали смо до 18. новембра, када смо
пребачени према Ужицу, затим према Чачку, а ка Прањанима и Равној
Гори. После борби с четницима, добили смо наређење да се вратимо
у Ужице“, каже Јолкић. „Тамо нам дадоше нове униформе, а онда нас
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пребацише камионима преко Бајине Баште ка Љубовији, одакле су
надирале јаке немачке трупе на Ужичку републику. Са нама је из Ужица пошао и командант Радивоје Јовановић Брадоња.“

Радомир Раде Љ.Марковић, политички комесар Орашке чете

О борби Орашке чете код Љубовије налазимо записано у књизи
Вите Цветковића Извештај пише ко преживи:
„Један вод је упућен у варошицу одакле се чуло пуцање, а друга
два вода смештена су по кућама да се одморе. Команда је добила обавештење да су у Љубовију ушли Немци. Командант Радивоје Јовановић Брадоња наредио је Орашкој чети да поседне положаје на брду изнад пута. Када су Орашани извршили напад, колона Немаца обучених
у црна одела пошла је у стрељачком строју према њиховим положајима. Брадоња је наредио јуриш и Орашани су јурнули на непријатеља.
У том тренутку партизане су с леђа напали четници. Огорчени, Орашани су упали у редове четника и хватали их за гуше. Један старији
борац, избеглица из Босне, који је дошао у чету са три сина, јуришао је
на четнике с највише жестине. Тих дана четници су му заробили једног
сина, разапели на крст и тако га стрељали. Отац и друга два сина јуришали су као лавови. Четници су и њих заробили и убили...“
Немци су били знатно надмоћнији. Орашка чета, као и друге јединице које су тада учествовале у борби код Љубовије, а међу њима и
Друга златиборска чета, биле су принуђене на повлачење.
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Уморни и гладни, повлачили су се борећи се с Немцима. Тамо где
није било Немаца, за противнике су имали четнике.
И данас, после тридесет три године, Jолкић се тако добро присећа тог повлачења од Љубовије ка Ужицу, као да се све то недавно
одиграло. О томе он прича: „После краће, али жестоке борбе, наша
чета се повукла према брдима. Ту смо остали до ноћи. Увече смо, по
наређењу Брадоње, кренули према Повлену. Испред чете су ишли
пушкомитраљесци. Они су с времена на време одговарали на пуцање
четника. После напорног марша од двадесет четири сата, стигли смо
око девет сати увече у село Костојевиће, на путу Бајина Башта–Ужице. Ту смо се зауставили да вечерамо. Борци су били толико уморни
да су се тражили добровољци за набавку хране. Био сам у групи која је
ишла за храну. Сељаци су нам давали све што су имали. Било је другова који нису ништа јели те вечери, само да би који тренутак више спавали. После вечере извршен је покрет према Ужицу. За време покрета
комесар Раде Марковић је ишао од борца до борца и објашњавао нам
да треба све од себе да дамо да бисмо што пре стигли у Ужице и бранили га, јер се у њему налазе: Централни комитет Партије, Врховни
штаб, болнице, као и друге разне позадинске установе. На Кадињачу
смо стигли 29. новембра изјутра, око седам часова. Ту нас је пресрео
командант Ужичког одреда, Душан Јерковић, и саопштио нам да смо
одређени као његова резерва. Наредио нам је да се одморимо од напорног путовања. Били смо распоређени по кућама испод садашње
спомен-пирамиде на Кадињачи. Ту смо добили по један хлеб и мало
презалогајили. Истина, тада нам већини није било до хране. Желели
смо да се одморимо... То нам је било потребније... Док смо јели, кажем
комесару чете Марковићу да остави пола хлеба, а он ми одговори:
᾽Боље да се ја сада наједем. Ко зна да ли ћу имати прилику за други
пут᾽. И погинуо је тог дана на Кадињачи...“
Јолкић верује да су Немци имали добру извиђачку и обавештајну
службу: „Када је почела пуцњава и њихов напад, данас ми се чини као
војнику, да су они на наш предњи крај одбране према Заглавку више
демонстрирали напад него што су стварно и нападали. Јер, колико
сам у оно доба могао да запазим, овај цео пут од Заглавка према Кадињачи био је запоседнут нашим одбрамбеним положајем. Међутим,
како је и доказано, Немци су за оно време, док су демонстрирали напад, своје главне снаге бацили, заокружили партизане и избили на
Кадињачу пре него што су и пробили предњи строј... Када је почела
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борба, командир чете Марко Милановић, који је касније 1944. године
погинуо као командант Четврте војвођанске бригаде код села Стублина, у непосредној близини Обреновца, распоредио је нашу чету.
Први вод је, на челу са Јерковићем и Милановићем, заузео положај
у правцу централног напада Немаца, други вод мало удесно, док је
трећи вод, у коме сам ја био пушкомитраљезац, запосео вис од садашње спомен-пирамиде и обезбеђивао бок. Искључиво смо дејствовали на десном крилу, на које непријатељ није био усмерио главни
удар. Главни ударац Немци су усмерили на централни положај који
су држали борци Радничког батаљона... Из минута у минут борба се
водила све жешћа. Био је то прави пакао, који је углавном резултирао
од немачке минобацачке ватре. Тада сам по први пут осетио шта су
минобацачи, јер до тада нисам знао за снагу тог оружја. Наш партизански топ је дејствовао, давао нам морал... Кад нека граната затаји
– то нас је страшно нервирало...“
Немци су насртали у таласима – записао је у својој књизи Вита
Цветковић – Душан Јерковић је позвао борце на јуриш и пошли напред с комесаром Орашке чете. Био је то такав јуриш да су Немци
застали. После првог изненађења, кренули су и они на јуриш. Борба
је вођена у неизменичним јуришима са обе стране. Разгарала се и на
чуки који је држао трећи вод, па и код другог и првог вода и осталих
партизанских јединица. Наши борци су стално јуришали. Обострана
артиљерија подстицала је борбу...
У овим јуришима гинули су храбри Орашчани. Комесар Орашке
чете, Раде Марковић, наредио је нови јуриш. И први је кренуо напред.
После неколико корака пао је покошен немачким рафалом...
„Пошто је мој трећи вод био на најузвишенијем положају“, прича
Марко Јолкић, „имали смо одличан преглед и видели шта се дешава
у јеку борбе између немачке главнине и партизана. Мој вод митраљеском и пушчаном ватром обасипао је густо збијене редове Немаца,
који су се кретали ка положајима Радничког батаљона. Видели смо
када је наш командир Марко Милановић, коме је тада на Кадињачи
био сав изрешетан шињел од немачких куршума, убио првог Немца
који му се приближавао. Видели смо и када је погинуо народни херој,
Душан Јерковић, командант Ужичког партизанског одреда, и наш политички комесар, Раде Марковић. Гинули су неустрашиви борци, али
се немачка сила тада није могла дуго задржати...“
Кадињача је одјекивала од експлозија бомби, граната и мина.
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„Јунаштво бораца ужичког Радничког батаљона“, пише Вита
Цветковић у књизи Извештај пише ко преживи, „било је нечувено.
Задржавали су непријатеља као да су у земљу укопани и непрестано
пуцали. Бацали су бомбе и гранате не повлачећи се ни један корак.“
Када су немачки војници избили близу садашње спомен-пирамиде, сећа се Мирко Јолкић, а борба је већ почела да јењава, била је при
крају, командир је дао знак Орашчанима за повлачење.
Иза њих одјекивали су последњи пуцњи бораца Радничког батаљона, који нису желели да се повуку, бар они којима је то могло да
пође за руком. Желели су да погину, ту на бранику свог родног Ужица.
Све друго за њих је било неважно...
(„Вести“, 29.11.1974. године)
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Вита Цветковић

ОРАШКА ЧЕТА НА КАДИЊАЧИ И У ПОВЛАЧЕЊУ
...Без наређења и у нереду, Орашка чета повукла се са Кадињаче. Многи су борци били рањени а више њих се изгубило. Доста их
је и погинуло. Највише је страдао први вод, који је био скоро преполовљен. Слично је било и са трећим. Чета се нешто доцније прикупила у школи села Биоске. На састанку комуниста, који је одржан
ноћу, већина је била за повратак у Поморавље, док је неколико њих
тражило да чета успостави везу са Штабом одреда и вишом командом
ради даљих директива. Неки су иронично питали: „Да се повежемо са
Штабом одреда и вишом командом? А где су вам они сада, другови?
Покажите нам, па ћемо и ми поћи са вама!“
Тако је пала одлука да се чета врати у Поморавље. Решено је да
се пређе Морава између Овчар Бање и Пожеге, а одатле да се иде преко Страгара у Лепеницу и Поморавље. На истом састанку изабран је и
нови комесар – Милутин Цветковић, чији је избор потврдила и четна
конференција. Исте ноћи чета је кренула на пут и зауставила се у партизанском селу Трипкова да преноћи. На предлог домаћина код кога су
се сместили, Орашани су цео дан остали у селу. Чим се спустила ноћ,
кренули су даље. Уз пут су сретали партизане који су лутали, издвојени
од својих јединица. Многи од њих били су без оружја. Причали су како
су их четници разоружали и дали им објаве да се врате кућама. Орашани су их позивали да им се прикључе, али ни један није пристао.
При преласку златиборског друма, партизани су чули пуцњаву.
Значи, Немци су били у близини. У Кривој Реци застали су да се одморе. Свратили су у прву кућу, али је она била затворена. Лупали су на
врата, нико се није јавио. Пришли су другој кући и опет се поновило
исто. Пошли су даље и свуда редом лупали. Најзад се из једне куће
јавио домаћин. Када је сазнао да су партизани, почео их је молити:
“Идите, људи, од куће, кунем вас богом. Ако чују да сте навратили,
сутра ће ми Немци и четници запалити кућу и побити све живо... “
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Марко Милановић, командир Орашке чете

У зору су кренули даље. Изнад Дрежника застали су на једној
коси да се одморе. Командир је послао патролу у село да пронађе водича. Одједном, са друге стране брда, појавили су се четници. Пошто
су испалили неколико метака, побегли су натраг у шуму. Командир
је зграбио пушкомитраљез и наредио борцима да пођу за њим. Двадесетак бораца се издвојило, а остали су се вратили у правцу Криве
Реке. Пушкомитраљесци, Мирко Јолкић и Брана Радосављевић, који
су ишли на зачељу, нису могли да их задрже. Тако су њих двојица,
са још двојицом Чачана, остали сами у шуми. Чим су се мало средили, четници су се појавили и опколили их. Псовали су их и позивали
да се предају. Четворка је ћутала. Кад су четници пришли ближе, сва
четворица су отворила ватру. Четници су се разбежали. Четворка је
кренула у село да стигне командира. Доцније се испоставило да их је
издао један сељак, симпатизер четника.
После овог догађаја одржан је састанак комуниста, на коме се поново расправљало да ли је правилно што се чета без ичије сагласности враћа у Поморавље. Напуштање чете од стране оне групе бораца
која их је оставила за време борбе са четницима поколебала је многе који су се пре два дана онако одлучно изјашњавали за повратак у
Поморавље. Неки су чак оптужили командира Милановића за кукавичлук. Све то утицало је да се донесе нова одлука, тј. да се промени
правац кретања и да се тражи веза са вишом командом. Пошто им је
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један од мештана рекао да се у оближњем селу, Рогама, налазе неке
партизанске јединице, кренули су тамо. И збиља, тамо су затекли око
хиљаду Партизана. Поред осталих, били су ту и делови Поморавског
(Беличког), Крагујевачког, Чачанског и других одреда. Ту су затекли и
борце из Другог шумадијског одреда, које су изгубили за време борби
на Кадињачи, и групу која их је напустила у Дрежнику. Њих су уз пут
срели четници и потпуно опљачкали, тако да су остали чак и без одела. Наравно, четници су их тукли.
У Рогама су све затечене јединице реорганизоване у једну. Од
Орашке, Беличке и Левачке чете створен је батаљон под командом
Љубише Урошевића, дотадашњег команданта Беличког одреда. Исто
тако попуњен је и четни командни кадар. Сем тога, на партијским
састанцима се расправљало о држању сваког појединца за време борби и покрета. У Орашкој расправљало се о држању групе бораца која
се издвојила код Дрежника. Међу њима је било и чланова Партије и
СКОЈ-а. Одлучено је такође да Цветковић остане политички комесар.
С тим се сложила и команда целе групе јединица.
Из Рогу се цела група пребацила у околину Ариља, с циљем да
заузме ово место. Међутим, пошто се сазнало да су ту Немци, наоружани тенковима и тешким оружјем, и да их има много више него
што се претпостављало, група се повукла у село око Гривске. Успут су
растеране неке групе четника. Ситуација је била тешка. Крај је био сиромашан, па су партизани морали да се прехрањују воћем. Сем тога,
било је много болесних и рањених бораца. Школа у Гривској претворена је у болницу без лекова, хране и кревета. Такво стање утицало је
на многе партизане, и они су предложили да се врате у своје срезове.
Други су, међутим, тражили да се иде у Санџак. Милинко Кушић и
Светислав Стефановић Ћета хитно су сазвали састанак војних и политичких руководилаца и чланова Партије из свих јединица. Саветовање је одржано у једној кући код школе. Касније је Кушић дао о томе
следећу изјаву: „Врховни штаб поставио је задатак: повезивање на
сектору Ужичког одреда, учвршћивање јединица и наставак борбе“.
Кушић и Ћета су формирали привремено војно и политичко руководство да би обезбедили спровођење јединствене линије на том сектору. Они су, као што је речено, одмах организовали саветовање војно-политичких функционера, на коме је закључено да не треба ићи у
Санџак, већ да треба наставити борбу на том терену, као и настојати
да се повежу разбацане снаге и испитају прилике у Чачанском окру79
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гу како би се снаге Чачанског одреда пребациле тамо ради дејства на
свом терену. Већина је подржала став Ћете и Кушића. Они који нису
хтели да се сложе са њима позвани су да се покоре партијској дисциплини и одлуци већине. Чачани су настојали да се врате у свој крај.
Радници из Крагујевца, заједно са неким борцима из Краљевачког одреда, говорили су да ће ићи за Санџак макар и без команде. Неки су у
том смислу одржали и конференцију без политичког комесара. Ћета
и Куша дозволили су им да крену за Санџак (документ 413/ VIII – 1-23-41. Историјски архив ЦК СКАЈ).
На поменутом састанку војних и политичких руководилаца израђен је план за даље акције. Комунисти су добили задатак да одлуке
саветовања пренесу борцима преко партијских и четних конференција и да уједно ојачају политички рад, а команде да припреме борце
за акције, које су сутрадан и почеле. Орашани су били са групом која
је нападала четничко упориште у неком манастиру, источно од Добраче.
Ноћ је била хладна и мрачна. Падао је снег. У једној кући Орашани су опколили четнички штаб Боже Јаворског, који је био без страже.
Пошто су се остали четници из села повукли, штаб се очајнички бранио. Дуго су партизани покушавали да се приближе кући, али их је
митраљеска ватра спречавала. Кад је погинуо Чеда Милошевић, партизани су навалили не обазирући се на паљбу из куће . Четници су се
попели на кров и одатле наставили борбу. Један четник, сав у пламену,
скочио је у снег. Партизани су му угасили одело и одвели га у штаб на
саслушање, одакле је пуштен кући. Остали нису хтели да се предају и
тако је изгинуо овај штаб злогласног Боже Јаворског, који је био познат по нападима слеђа на партизане. Код једног погинулог четника
нађена је црвена застава Копаоничког партизанског одреда.
По подне су разбијеним четницима стигли у помоћ Немци и недићевци. Немци су насумице тукли артиљеријом партизанске положаје, али без ефекта. За то време, група партизана са Милојем Милојевићем покушала је да заплени немачке топове у оближњој клисури.
У тој групи било је и неколико Орашана. Пришли су неопажено на
око двеста метара од топова, док су бомбаши чекали са одшрафљеним бомбама. Али Немци су их приметили и припуцали из заседе.
Партизани су се једва извукли. Кад су се вратили у логор, чекало их
је још једно изненађење. Непријатељска граната погодила је казан са
храном, тако да су остали и без ручка
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Борба око Гривске трајала је неколико дана. Чим је непријатељ
почео да концентрише јаче снаге на овом сектору, стигло је наређење
Врховног штаба да се јединице пребаце у Санџак.
(Из књиге Извештај пише ко преживи, Вита Цветковић,
Београд, 1962, 63–67)
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Богољуб Боле Јоксовић

СА ОБУЋАРСКОМ ЧЕТОМ НА КАДИЊАЧИ
...На један дан пре поласка на Кадињачу имали смо неку припрему и нисмо радили. Све смо спремили и чекали даља наређења. Тако
смо се 27. новембра увече сви затекли у радионици изнад „Златног
прага“. Јављено нам је да останемо на окупу. Те ноћи готово нико није
спавао... Сутрадан је тек по неко мало одспавао у радионици.
Пред вече су нас позвали да дођемо пред зграду Штаба.
Постројили смо се пред својом радионицом и под оружјем дошли смо ми обућари и кројачи заједно пред Штаб. Кројачка радионица налазила се у истом крају града. Пред зградом Штаба састао се цео
Раднички батаљон: кројачи, пекари, бербери, бравари и све остале занатлије. Железничка чета тада није пошла са нама на Кадињачу.
Када се цео батаљон постројио пред Штабом, на један бункер,
који су направили Немци пре него што су отишли из Ужица, попели
су се Јерковић и Кушић. Обојица су говорили, али се не сећам тачно
ко је први говорио. Изнели су нам ситуацију, каква је тада била. Казали су да се налазимо у критичној ситуацији, да су Немци пробили
партизански обруч око Ваљева и једни иду преко Букова, а други преко Бајине Баште и Кадињаче. Рекли су још да Раднички батаљон треба
да изађе на Кадињачу и да задржи Немце, макар извесно време, док се
Штаб и остале јединице не пребаце преко Златибора. Из онога што је
говорио Душан Јерковић сви смо схватили да и он иде са нама.
Цео Раднички батаљон је кренуо. Ишли смо пешке. Време је било
суво, али хладно. Чим смо кренули почела је песма. Певали смо непрекидно све до близу Дубоког потока.
После смо на неколико места застајали да попушимо по цигарету, али се нико никуд није удаљавао.
Када смо изашли на врх Кадињаче, могло је бити око десет сати
увече. Прешли смо Кадињачу и сишли до првих кућа испод косе, одмах испод пута. Ту смо стали. Јерковић нас је распоредио по кућама
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да се одморимо.У тим кућама провели смо око два, највише два и по
сата, а тада смо кренули даље низ Кадињачу. Испред самог Заглавка,
на великој окуци којом пут почиње да се пење, стали смо насред пута.
Пред нас је изашао Јерковић и заједно смо осмотрили и одабрали положаје. Јерковић нам је рекао да сваки борац нађе погодно место и да
се тај положај утврди од пута према једном венцу који је био изнад
нас. Земља се смрзла и нису могли да се копају ровови. Већина нас је
нашла по неки већи камен и од тога смо сваки себи правили заклон.
Јерковић је после тога кренуо и код сваког борца гледао да ли је добро
изабрао место. Сваки борац имао је пушку и нешто муниције. Сви
смо у торбицама имали и по две бомбе, а млађи борци добили су још и
по једну флашу са бензином. Моје место било је одмах изнад пута код
окуке. Пекарска чета заузела је једну шумицу изнад нас. Остали су
били измешани. Отприлике једна половина батаљона остала је испод
пута и од те половине једни су прешли са друге стране потока. Све је
тако било припремљено, а још није био освануо 29. новембар. Пред
зору је било врло хладно. Ништа није падало, али је стезао мраз.
Пошто смо сви заузели своја места и средили се, Душан Јерковић
и Андрија Ђуровић рекли су да се борци могу измаћи у једну удолину и ту се може наложити мала ватра, да се на смену грејемо. На
смену смо се грејали и у томе је свануло. Наставили смо да ложимо
ватру, али пажљиво да се не би приметила. Сваки друг из групе ишао
је по једном у оближњу шумицу да нађе мало грања да се ватра одржи. Најпосле је отишао по грање Мијо Лаковић. Тада је могло бити
око десет часова. Када се Лаковић вратио, носи мало грања и вели:
„Отуда издалека као да нека војска иде путем!“ Неки тада повикаше:
„Сигурно Брадоњина војска!“ Чули смо да војска Радивоја Јовановића
Брадоње треба да дође нама у помоћ.
Чим је Мило Лаковић донео вест, одмах смо о томе известили
Душана Јерковића. Јерковић је носио двоглед. Мало је гледао па рече:
„Нека тројица ових млађих сиђу доле и нека извиде која је то војска!“
Јавила су се тројица бораца у извидницу. Међу њима сам познавао
Брана Стојића. Друге двојице се не сећам. Њих тројица су отишли и
после петнаестак минута се вратише и веле да је то немачка војска.
Брзо се скупише Јерковић и Андерија Ђуровић. Однекуд се ту
нађе и Брадоња. С њима је и Раде Рогић Шанго. Ишли су по положају и свима рекли да заузму своја места јер долазе Немци. Јерковић
наређује да се нико не мрда са свог места и да нико не пуца пре него
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што опали топ. Знали смо да се топ налази на брду изнад нас... Настао
је тајац. Нико се не помиче. Команданти су иза нас шетали и сви смо
чекали на топ. Пре почетка борбе, Душан Јерковић, Андрија Ђуровић
и Брадоња су нам нагласили да нико не одступа сам.
Тајац је трајао, колико – не знам, можда пола часа или доста више.
У једном тренутку јасно смо видели немачке војнике испод нас,
код велике окуке. Једни су ишли путем у колони, а други су се развијали у стрељачки строј око пута.
С десне стране од мене је обућарски радник Милоје Мутавџић. Ја
му тихо кажем: „Што овај топ не пуца, сад бих могао једним метком
по тројицу да убијем кад су се овако сабили!“ Таман ја то изговорих,
са брда опали топ.Онда је настала страшна борба. Лежимо иза заклона на својим местима и пуцамо. Немци јуришају. У њих су пушке машинке, чују се позадински минобацачи, лаки и тешки митраљези. Ми
смо са пушкама и понеком бомбом. Већ после петнаестак минута на
нашој страни почело је да се гине. Гинули су и немачки војници. Зрно
из нашег топа једном је погодило немачку групу насред пута.
На нашој страни први су рањени Никола Делић и Ацо Милинковић. Они су били с митраљезом испод пута. Један од њих је закукао.
Недалеко од нас био је Андрија Ђуровић. Неко од наших предлаже да
одемо до рањеног митраљесца и да га спасавамо. Андрија кратко рече:
„Нема овде спасавања!“
Борба се настављала све жешће. Немачки строј се развијао са
свих страна око нас. Већ смо приметили да нас опкољавају. Почињемо самоиницијативно да одступамо. Узмицао сам лагано пузећи натрашке. Поред мене је Жико Марковић Ћузо. Узмицали смо заједно
до једног споменика у гробљу изнад пута. Ту видимо да Немци туку са
свих страна. Кажем Жику Марковићу да клекне, а ја стао изнад једног
споменика и тучем. Жико не хтедне да клекне. Одједном се ухвати за
главу. Видим да је рањен. Пође још мало напред и онда седе на земљу
и ту је остао. Ја сам продужио да узмичем натрашке. Око мене сипа
као киша. Имао сам срећу те нисам озбиљније рањен. Само једно зрно
ме је огребало у лакат десне руке. Тако узмичући косом стигао сам до
једног сувог канала. Упао сам у тај канал и прешао пузећи на другу
страну. Дочепао сам се гушће шуме...
Мало пре него што сам дошао до овог канала, наишао сам поред мртвог Милића Пантића. Видео сам успут још много мртвих, али
неке нисам познавао, а нисам много ни могао да загледам.
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Изашао сам на брдо, прешао један пут и кад сам кренуо низ брдо,
према Стапарима, до мене нису више допирали пуцњи.
(Из књиге Ужичка република, записи и сећања,
Титово Ужице, 1981. године)
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Саво Пауновић

ШЕГРТ И МАЈСТОР НА КАДИЊАЧИ
Када су у јесен 1941. године формиране у Ужицу партизанске радионице, и ја сам се, као млад обућарски радник, пријавио да радим.
Готово сви обућари су се тада пријавили. Партизанске радионице
биле су најпре у касарнском кругу. Ту смо радили и имали смо обезбеђену храну и одело. Мене су одмах укључили у посао. Давали су ми
да поправљам обућу. Добио сам пушку, муницију, капу са петокраком
звездом од црвене чоје и неколико бомби.
На посао смо долазили с оружјем. Рад у радионици смо морали
често прекидати због надлетања немачких авиона. Између багремова
у касарнском кругу био је намештен тешки митраљез. Због опасности
од бомбардовања, после извесног времена нас обућаре су преместили
у једну кафану с друге стране Ђетиње.
У врема борбе на Трешњици нас десетак радника упућено је са
оружјем на једну косу десно од Теразија да контролишемо тај правац.
Одатле се лепо чула борба на Трешњици.
Неколико дана после тога поново је дата узбуна и нама су наредили да се хитно пребацимо на Метаљку. Водили смо борбу против
четника, најпре у Карану, па смо после избили на Црнокосу и одатле
пред Косјерић. Ту негде дошло је до забуне међу нашим јединицама
па су се међусобно пушкарале. Ми смо се повукли у Рибашевину и
један дан остали у вили Миловановића па се потом вратили у Ужице
и наставили рад у радионици.
У радионици с друге стране Ђетиње затекла нас је и експлозија у
трезорима. Ја сам се у моменту експлозије налазио пред радионицом.
Пре тога дата је узбуна и одмах је један авион прелетео од Вујића брда
према Забучју. Наједанпут се нешто страшно проломило. Испред радионице сам лепо гледао како тамо где су трезори избија густ дим, а
увис лете комади неких предмета и нека хартија. Одмах је неко дошао
и рекао нам да идемо тамо у помоћ. Дошли смо пред трезоре и стали
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пред високом оградом од даске. Унутра смо ушли на једну велику капију. Мени су дали сијалицу на дугачком гајтану да осветљавам простор. Дошли су ватрогасци и гасили, испред себе су носили неки велики гвоздени штит и кроз њега провукли црево. Ми залазимо постепено
у трезоре. Наилазимо на лешеве. Износе заробљени немачки војници
и слажу поред ограде споља. Неке смо налазили поред зида, с десне
стране тунела, стоје тако згрчени, а на главама им неки сандучић и тако
су умрли. Неки су били готово сасвим изгорели. Код једног погинулог
све је било изгорело осим каишчића на опанцима... Продрли смо тако
до попречног тунела, а даље се, изгледа, није могло па смо се вратили.
Мртваце смо тада слагали на неки тер-папир. Тада чујем како
неки веле да је то саботажа.
Мало касније распоредили су нас на стражу да чувамо лешеве у
дворишту код болнице. Моја смена била је на стражи до поноћи. За то
време чула се нека пуцњава око Кожаре у Врелима.
Вратили смо се у радионице и радили све до поласка на Кадињачу.
Пред полазак на Кадињачу командири су нас постројили пред
радионицом и затим нас одвели пред зграду Штаба Одреда. Ту су
били кројачи, обућари, пекари, железничари и још других радника из
Радничког батаљона. Стајали смо у строју са оружјем, а са неке трибине говорили су Јерковић и Кушић. Кажу да је Ужице нападнуто са три
стране и говоре какав је наш задатак... Било је ту пуно света. Родбина
је долазила да се опрости. Ја сам за то време седео на гвозденој огради
поред Малог парка и посматрао. Мене није нико испраћао. После су
нам рекли да одемо у касарну и да узмемо муницију и опрему. Сви смо
добили војничке торбице, саламе и хлеба. Мени су дали чакшире од
штрукса и један капут од шајка. Из круга смо изашли на главну улицу
и затим преко Теразија ишли до Кадињаче, успут смо се и одмарали
кратко. Горе смо стигли пред зору. Када смо прешли превој и стигли
до оних места која ће нам бити положаји, видимо светла камиона како
долазе из правца Ужица. Помислили смо да су стигли Немци и почели
смо да заузимамо положаје за борбу. После смо видели да је то наш
камион и да је довукао топ. Неки од наших су пришли и помагали да
се скине топ, негде су га одвукли, а ми смо се вратили на свој положај.
Пошто смо се расподелили на положајима, поред нас су наишла
запрежна воловска кола, а на лотрама у сену биле су натоварене бензинске флаше. Кола је терао неки Бошњаковић из Биоске, кога сам из
виђења познавао.
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Ја сам распоређен уз тешки митраљез. Од мени познатих уз тај
митраљез су били Никола Делић и мој мајстор, Милић Пантић Ресавац. Ми смо били послуга, а сваки је имао и своје наоружање. Митраљез је намештен код једне окуке са леве стране пута. У близини
је био читав ред неких трешања, а испод њих је била једна кућа од
ћерпича. Са тог места видео се прав пут према путарској кући испод
Кадињаче.
Поред нас, који смо били око митраљеза, наишао је око десет сати
један човек са брадицом. Веле да је то Брадоња. Пита нас: „Како сте,
другови?“ Ми смо били маскирани храстовим грањем. Наш митраљез
је имао седало позади, а у митраљез је био увучен платнени реденик
са 250 метака. Чекали смо команду. Брадоња је са једном десетином
Посаваца отишао горе где је био наш топ. Лево и десно од нас били
су положаји осталих чета Радничког батаљона. Испред нас није било
никога. Имали смо најбољи преглед оног правца одакле се очекивао
долазак Немаца.
Скупили смо се око митраљеза и разговарамо. Ја се сваки час обраћам Милићу Пантићу: „Мајсторе, мајсторе!“ Он се једном трже и
оштро рече: „Нема овде мајстора! Овде обојица носимо пушке и немој више да ме зовеш тако. Сад смо другови!“ После ми пружи своју
чутурицу и нешто новца и рече да одем и нађем мало ракије. Када
сам донео, они старији се обредише, а мени веле да пазим ако наиђу
Немци... После чујем како неко вели да ћемо се повући у правцу Калуђерских Бара, ако Немци за пола сата не наиђу.
У једном тренутку сам спазио да се неко приближава па викнем:
„Мајсторе, ево некога!“
Старији другови су некако поручили кројачима, који су били на
положају до нас, да пошаљу патролу и виде ко се то приближава.
Немци су били већ близу.
У том стиже наређење да се не пуца док непријатељ не приђе што
ближе. Патрола коју су послали кројачи никако се не враћа. Нико нас
ништа не обавештава. Ацо Милинковић засео на митраљез. До њега
Никола Делић и Милан Пантић, а ја на крају, десно од митраљеза,
заклоњен иза једног пања. Чекамо дуго без икаквих наређења. Немци
пуцају по некој буковој шуми, а ми ћутимо. Одједном Ацо Милинковић устаде, опсова и каже: „ Ја жив нећу у руке непријатељу!“ и, не
чекајући ни од кога наређење, поче пуцати. Тада и ми остали почесмо
сви пуцати у ону црну и нејасну масу која нам се приближава.
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„Другови, рањен сам!“, повика одједном Ацо Милинковић
Видео сам му беле дамаре на прстима. Отишао је лагано у неки
котар изнад нашег положаја. Лево и десно од нас стално се чује: „Ура!“
За митраљез је сео Никола Делић и одмах погинуо. После је на исто
место сео мајстор Милић Пантић. Чини ми се да смо митраљезом после дуго одбијали Немце. Одозго је пуцао наш топ и чини ми се да га
Немци нису одмах погодили... Немци нису напредовали на централном делу јер је наша ватра била јака, а можда су чекали да нас њихова крила опколе. Када је борба почела да јењава, Немци су кренули
фронтално на наш централни положај. Тада је наш митраљез ућутао.
Само сам ја остао на том месту. Имао сам муниције. Однекуд се иза
мене нашао Јово шустер. Пита ме јесам ли жив и вели да треба да се
извлачим. Ја му затим приђем, а он ме шаље за камион да скупимо
рањенике и мртве. Ја пођем путем. Испод мене још ватром задржавају Немце. Наиђем на Миливоја Средића, шустера, родом из Буара.
Договарамо се да се склонимо у један пропуст испод пута. Он одмах
оде у тај пропуст, а ја продужих да тражим камион. После сам чуо да
је Средић ту негде и погинуо. Добро сам га познавао јер смо заједно
учили занат.
Изашао сам отприлике на средину раздаљине између нашег положаја и превоја на Кадињачи, где је сад пирамида, и тада видим један камион у ливади. Изнад мене тројица партизана залегли и пуцају.
Пошто су ме приметили, позваше ме да им помогнем. Пришао сам и
пунио саржере италијанске бреде. То је био Душан Јерковић са још
двојицом другова. Ниже њиховог положаја је гробље. Тај положај туку
са свих страна. Јерковић се окреће и бије и на једну и на другу страну. Остао сам ту кратко па сам затим, по неком чудном инстинкту,
пошао према камиону у ливади. Ту сретнем Миливоја Лазовића Судију, обућара. Нешто хтеде да ме пита и одједном паде погођен. Немци су гађали с пута. Узмем једну бомбу, одшрафим и бацим у правцу
Немаца па се брзо склоним. Али одједном ми нешто ошину у раме и
десну ногу. Био сам рањен. Пипнем чланак на нози, видим да је још
врућ, али могу још да се крећем. Прескочим неку ограду и сакријем
се. Пушка ми је остала код једне сламе. После кренем лагано и стигнем до једне куће. Видим пред кућом неког чичу и молим га да ме
прими јер сам рањен. Чича се нагло окрете и нестаде га. Преко неке
ограде пођем у правцу потока. На једном месту ударим на Десимира
Симића Гујара. Зове ме тихо да приђем, саветује ме да легнем и да се
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не предајем. Ја легнем и направим се да сам мртав. Ципела с рањене
ноге спала, нога отежала, рана крвари. Чујем неке кораке. Отворим
очи и видим како пролази један Немац. Сигурно је приметио да се
мичем и да сам жив и пошао право на мене. Хоће да ме убије. Утом
изби други Немац, ухвати га за руку и показује на неког нашег борца
који је бежао према превоју. Онда обојица нагло отрчаше да јуре оног
нашег борца, а мене оставише. Десимир Симић је лежао под неком
окапином у води и нису га ни приметили. Каже и мени да легнем и да
не мрдам, иначе ћемо изгинути. Послушао сам га. Са тог места видим
како Немци вуку на колима своје мртве.
Када се све стишало, Десимир Симић ми приђе и изнесе ме на
ливаду, остави ме ту и негде се изгуби.
Ногом више нисам могао да крећем. Покушао сам да се на коленима удаљим с тог места и одмакнем донекле у правцу Ужица. Устави
ме један сељак и вели да су Немци у Ужицу. Окренем у правцу Поникава преко једне ливаде ограђене бодљикавом жицом. На жици видим отцепљено парче војничког шињела. Провучем се испод жице и
окренем у неки поток. Доле нађем једног партизана рањеног у груди.
Каже да је родом из Лике и да је био у Посавском одреду, а пре рата
жандарм. Он се ипак лакше кретао и пренео ме је преко једне платице
на потоку. После седнемо крај неког сеоског путељка. Однекуд избише двојица сељака и њему скидоше чизме с ногу, а мени узеше шињел.
Нас два рањеника смо потом ушли у једну кућу недалеко од пута.
Тамо затекнемо Милоја Мутавџића, обућара, такође борца са Кадињаче. Он је свратио у ту кућу јер је познавао домаћина, који је некад
ратовао са Милојевим оцем на Солунском фронту. Овај старац нас је
љубазно примио, мени су превили рану и замолили ме да идем даље
јер сваког часа може наићи казнена експедиција.
Заноћили смо на некој штали. Ујутру је освануо леп дан. Прогрејало је сунце... Ишли смо до неке куће под сламним кровом и хтели
да уђемо да се огрејемо кад се одједном сакупи доста сељака и сви
почеше да псују. Кажу да због нас страдају многи невини људи. Један
потеже секиром и хтеде да ме убије. Однекуд се ту појави поп из Биоске, неки Босанац, и вели сељацима да ме оставе на миру јер сам „још
дечко“ и „ништа нисам крив“. Нису ме више дирали. Остаде само један старији човек, који ме као мало дете узе у наручје и унесе у своју
кућу. Позвао је и оног Личанина из Посавског одреда.
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У кући смо на велико изненађење затекли мртваца. То је био син
овог човека. Погинуо је као цивил у току борбе на Кадињачи. Мајка
је над њим нарицала, а када смо ми ушли, почела је наричући и нас
да проклиње говорећи како јој је син због таквих погинуо. Погинули
младић могао је имати око 22 године. Жена нариче и тера нас из куће,
али се домаћин, њен муж, наједном трже па викну: „Доста! Пусти сад
то! Дај да спасавамо живе, од мртвих нема ништа!“
Сместили су нас у једну собу, загрејали је и ту смо могли да се одморимо један дан и једну ноћ. После тога, домаћин нам љубазно рече
да морамо ићи јер се очекује казнена експедиција...
Из књиге, Ужичка република, записи и сећања,
Титово Ужице, 1980.
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Стојадин Љубојевић

НА СТРАТИШТУ У ЗОРУ 30. НОВЕМБРА
Било је око поноћи када смо наишли преко Кадињаче. Већ смо
били дознали да је изгинуо Раднички батаљон. Било је те ноћи веома хладно, а било је и снега. Призор је био тужан и стравичан. Као
покошено снопље... Сви су лежали на стомаку као да и даље држе положај али без оружја, које је им је неко покупио. Ретко је који борац
лежао на леђима. С обзиром да смо се тада краће време задржали на
Кадињачи, а ја сам имао доста својих другова познаника у Пекарској
чети и другим четама Радничког батаљона, те сам преврнуо неколико мртвих другова не би ли неког препознао. Сећам се само да сам у
оном мраку при мало месечине пронашао пекара Крејовића.
(Из књиге – Ђорђе Пилчевић, Ужички пекари у колони борбе и
изградње, Титово Ужице, 1979, стр. 148; Стојадин Љубојевић је био
борац 1. златиборске чете)
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Славица Стефановић

355.48-053.99:929(497.11)»1941»(083.89)

ПОГИНУЛИ НА КАДИЊАЧИ
I – Раднички батаљон
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

АНДРИЋ В. ДУШАН ДУШКО, пекарски радник, рођен 1910. у
Поточању; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда, политички комесар Пекарске чете, погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
АНДРИЋ Ј. РАДОВАН, машински бравар, рођен 15. марта 1916.
у Велетову код Вишеграда, живео и радио у Лајковцу; погинуо
као помоћник нишанџије на топу на Кадињачи у борби против
Немаца 29. новембра 1941.
ВУЈИЋ Љ. ЧЕДОМИР, рођен 1920. у селу Јасенци (Ваљево), подофицир инжењерије, Командир чете Колубарског батаљона, затим
организовао рушење мостова; погинуо у борби против Немаца
на Кадињачи 29. новембра 1941.
ВУЈОВИЋ А. МИЛИЈАН, абаџија, рођен 13. септембра 1916. у
Глумчу (Пожега); живео у Ужицу; борац Радничког батаљона
Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца
на Кадињачи 29. новембра 1941.
ВУКАШИНОВИЋ М. МИЛАН, земљордник, рођен 1906. у Драксину код Бајине Баште; борац Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ДЕЛИЋ М. НИКОЛА, обућарски радник, рођен 1906. у Београду,
живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ДРНДАРЕВИЋ М. МИЛИВОЈЕ МИЛОШ, опанчарски радник,
рођен 1908. у Висибаби (Пожега); живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби
против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
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8.

ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН, столарски радник, рођен 1907. у Загорци
(Топола), живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког
партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
9. ЂУРИЋ М. БОРИША, кројачки радник, рођен 1921. у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо
у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
10. ЂУРОВИЋ В. АНДРИЈА, металски радник, рођен 4. марта 1916.
у Дубоком (Ужице), члан КПЈ, политички комесар партизанске
милиције у Ужицу у јесен 1941. године. Командант Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
11. ИГЊАТОВИЋ Т. ВУКАШИН, кројачки радник, рођен 1912. године у Пријевору (Чачак); живео у Ужицу; члан КПЈ, борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби
против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
12. ЈЕРКОВИЋ М. ДУШАН2, народни херој, учитељ, рођен 1914. у Огару у Срему. Пре рата службовао по разним местима наше земље,
а пред рат службовао у Факовићима у Босни. Припадао групи напредних просветних радника окупљених око такозване „треће
групе“ – Учитељског удружења „ВУК КАРАЏИЋ“. Као резервни
официр учествовао у оружаном отпору против немачке војске у
априлском рату 1941. Приликом формирања Прве рачанске чете
Ужичког партизанског одреда на Соколани, на планини Тари, именован је за командира ове чете. На саветовању партизанских команданата у Горобиљу код Пожеге, одржаног 20. септембра 1941.
године, именован је за команданта Ужичког партизанског одреда.
Од тада је стизао на сва бојишта која је држао Ужички партизански одред: код Вироштака, Ваљева, Љубовије, Трешњице, Пожеге,
Карана, Косјерића, Прањана и др. Учествовао је у свим акцијама
за оснивање првих органа народне власти у Ужицу и околини,
радио на организацији војне позадине, посебно на организовању
привредног живота за снабдевање фронта и становништва. Приликом повлачења пошао на Кадињачу заједно са борцима Раднич2 Јерковић Душан, командант Ужичког одреда, није био борац Радничког батаљона, али је тога дана био у борби на Кадињачи, као комадант сектора борбе. (Ј.
Радовановић, Раднички батаљон и борба на Кадињачи, ИЦ Кадињача – Ужице,
Ужице 1998, 317 (1)).
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

ког батаљона. Погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29.
новембра 1941. Пренет у Ужице, изложен на пијаци ради застрашивања становништва, а потом спаљен на Доварју средином децембра 1941. За народног хероја проглашен 25. септембра 1944.
ЈОВАНОВИЋ Р. ВИЋЕНТИЈЕ, кројачки радник, рођен 22. фебруара 1923. у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29.
новембра 1941.
ЈОВАНОВИЋ К. РАДОСАВ (Раде Спиридон), обућарски радник,
рођен 1911. у Јелен – Долу (Пожега), живео у Ужицу, борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби
против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ЈОВИЧИЋ М. ДАНИЛО, сарачки радник, рођен 1916. у Поточању
(Ужице); борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда;
погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ЈОКИЋ М. ВИДОСАВ, пекарски радник, рођен 1924. у Качеру
(Ужице), борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра
1941.
ЈОСИПОВИЋ Д. РАДИВОЈЕ, пекарски радник, рођен 28. октобра
1919. у Рожанству на Златибору, живео у Ужицу, борац Радничког
батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ЈУСТИЊАК ЈУЛИЈАН, кројачки радник, рођен 1901. у Кракову
у Пољској, живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког
партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра. 1941.
КНЕЖЕВИЋ К. РАДОСАВ, пекарски радник, рођен 1909. у Биоски; живео у Ужицу, водник трећег вода пекарске чете Радничког
батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
КОВАЧЕВИЋ Ј. ПЕТАР, обућарски радник, рођен 29. јуна 1911. у
Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда;
погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
КОСТИЋ С. ДРАГУТИН ДРАГАН, обућарски радник, рођен 17.
априла 1922. у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи
29. новембра 1941.
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22. КРЕЈОВИЋ Р. РАДОМИР, пекарски радник, рођен 9. октобра
1914. у Дреанови (Чајетина), живео у Ужицу; борац Радничког
батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
23. ЛАЗИЋ М. МИЛИВОЈЕ СУДИЈА, обућарски радник, рођен 22.
маја 1911. у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29.
новембра 1941.
24. ЛАЗИЋ М. МИЛУН3, грађевински радник, рођен 1920. у Врутцима (Ужице), борац Радничког батаљона Ужичког партизанског
одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
25. ЛАКОВИЋ И. МИОДРАГ МИЈО, кројачки радник, рођен 19. јануара 1917. у Ужицу; члан КПЈ; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
26. МАРКОВИЋ М. ЖИВОРАД (Жико Ћузо), кројачки радник, командир вода кројача, рођен 5. Фебруара 1914. у Ужицу; борац
Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у
борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
27. МИЛИНКОВИЋ Н. АЛЕКСАНДАР АЦО, пушкарски радник,
рођен 16. априла 1918. у Бару; живео у Ужицу; нишанџија на тешком митраљезу; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29.
новембра 1941.
28. МИЛИНКОВИЋ ВЕЉКО, кројачки радник, живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо
у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
29. МИЛИНКОВИЋ Ј. МИЛОВАН4, пекарски радник, рођен 1925. у
Никојевићима (Ужице).
3 Лазић М. Милун (25), према тврђењу Рада Познановића, није био у борби на
Кадињачи, него је стрељан у Ваљеву – код топовских шупа – 27. новембра. У
књизи Трагом издаје, тамо је уписан међу стрељанима (Ј. Радовановић, Раднички
батаљон и борба на Кадињачи, 317 (2)).
4 Уп. ***Цветови у огњу, Историјски архив Ужице, Титово Ужице 1970, 210 и 243
– Помињу се два Милинковић Ј. Милована. Један земљорадник рођен 1925. у Карану и погинуо је у борби против Немаца и усташа код Бања Луке априла 1945,
а други, пекарски радник, рођен је 1916. у Никојевићима, погинуо је у борби
против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
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30. МИЛОВАНОВИЋ М. СРЕЋКО ВИЉЕМ, пекарски радник,
рођен 26. марта 1922. у Дренови на Златибору; живео у Ужицу;
борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
31. МИЋИЋ Б. ВЕЛИМИР ВЕЉО5, наставник грађанске школе у
Ивањици и резервни официр, рођен 30. јануара 1909. у Годовику
код Пожеге; учитељску школу завршио у Ужицу; шлан КПЈ; командир Прве пожешке чете Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
32. НИКОЛИЋ С. МИХАИЛО, земљорадник, рођен 8. марта 1923.
у Рачи код Бајине Баште; погинуо у току борбе на Кадињачи 29.
новембра 1941.
33. ОБРАДОВИЋ М. ДРАГОМИР (Драги Дриблер), кројачки радник, рођен 12. маја 1909. у Медвеђи код Трстеника; живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
34. ПАНТИЋ Р. МИЛИЋ РЕСАВАЦ, обућар, рођен 1905. у Тропањи
код Свилајнца, живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
35. ПЕТРОВИЋ В. ВИДОЈЕ; кројачки радник, рођен 13. јула 1924. у
Карану (Ужице); живео у Ужицу; члан СКОЈ; борац Радничког
батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
36. ПЕТРОВИЋ М. ЦВЕТКО, земљорадник, рођен 1918. у Добротину (Бајина Башта); борац Ужичког партизанског одреда; борац
Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у
борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
37. ПИРЦ АЛОЈЗ, обућарски радник, живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби
против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
5 Мићић Б. Велимир Вељо (33), према казивању Новака Живковића, публицисте
и историчара из Ужица (односно Београда), није погинуо на Кадињачи, него се
после борбе пробио у родно село Годовик па га је отац Божо, да би га сакрио од
четника, „зазидао“ у оближњу пећину. Али, наредне ноћи четници су ухватили и
стрељали Божа, па је Вељо остао у пећини, јер нико, сем оца Божа, и није знао да
је сакривен, (Ј. Радовановић, Раднички батаљон и борба на Кадињачи, 317 (3)).
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38. РАДОВИЋ М. СТЕВАН, текстилни радник, рођен 27. децембра
1896. у Буару; живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
39. РАКИЋ Т. БЛАГОЈЕ, пекарски радник, рођен у Каленићима (Пожега), живео и радио у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
40. РИСТИЋЕВИЋ Б. ИВКО, обућарски радник, рођен 14. октобра
1923. у Буару; живео у Дому Црвеног крста у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби
против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
41. РИСТОВИЋ-ВРЗАЦ В. ЈАНКО (ВРЗОС М. ЈАН) ткачки радник,
рођен 16. Маја 1912. године у Горлици у Пољској, живео у Ужицу;
борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
42. РОГИЋ-РИСТОВИЋ М. РАТКО (РАДЕ ШАНГО)6, кројачки радник, рођен 1912. у Ужицу, командир Кројачке чете Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
43. СЕЛАКОВИЋ К. ТЕОДОСИЈЕ, сарачки радник, рођен 1909. у
Сјеништима (Чајетина), живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
44. СРЕДИЋ Н. МИЛИВОЈЕ, обућарски радник, рођен 1921. у Буару (Ужице); живео и радио у Ужицу; борац Радничког батаљона
Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца
на Кадињачи 29. новембра 1941.
45. СТОЈАНОВИЋ М. МИЛОШ КИКОШ7, рођен 1909. у Ваљеву,
кројачки мајстор, организовао кројачку радионицу у Каменици
(ваљевској), командир вода кројача; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.

6 Уп. Цветови у огњу, 123 – Рогић-Ристовић М. Ратко Раде Шанго, рођен 1914.
7 Исто. У наведеној књизи података нема.
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46. ТЕШИЋ М. МИЛАН8, пекарски радник, рођен 22. маја 1914. у Лелићима; живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби на Кадињачи 29. новембра 1941.
47. ЧОЛАКОВИЋ Р. БРАНКО, пекарски радник, рођен 7. августа
1913. у Омаринама код Рудог, живео и радио у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби
против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
48. ЏИНОВИЋ В. ДРАГАН9, ученик учитељске школе, рођен 27. маја
1925. у Здравчићима код Пожеге, живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби
против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
49. ШЕВКОВИЋ В. МИЈАИЛО, конобар, рођен 1921. у Мачкату
(Чајетина), живео и радио у Ужицу; борац Радничког батаљона
Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца
на Кадињачи 29. новембра 1941.
50. ШУЊЕВАРИЋ М. МИОДРАГ (Мико Клица), обућарски радник,
рођен 1905. у Ојковици (Чајетина), живео и радио у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо
у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
51. ТОМИЋ Ј. МАРКО СРЦЕ10, обућар, рођен 21. септембра 1914. у
селу Горобиљу код Пожеге, живео у Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи, 29. новембра 1941.
52. ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР11, борац Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи, 29. новембра 1941.
8 Подаци преузети из књиге Цветови у огњу, 212. Тешић М. Милан чији се подаци
налазе у књизи Ј. Радовановића, Раднички батаљон и борба на Кадињачи, 316
(50), његови подаци се налазе у књизи Цветови у огњу, 205.
9 Џиновић В. Драган (52), према тврђењу мр Милуна Раонића, историчара Архива Ужице, није ни учествовао у борби на Кадињачи , мада је уписан у многе
публикације да је тамо погинуо , чак и да га је отац одвезао у Здравчиће и тамо
сахранио. По Раонићевој верзији, Џиновић је 29. новембра 1941. у време борбе
на Кадињачи, из Ужица, као курир, носио неко писмо – наређење Јерковићу на
Кадињачу, али тамо је закаснио па су га Немци заробили, пронашли писмо и
стрељали га „на лицу места“, (Ј. Радовановић, Раднички батаљон, 317 (4)).
10 Подаци преузети из књиге Цветови у огњу, 138. Уп. Ј. Радовановић, Раднички
батаљон и борба на Кадињачи, 316 (57) и 319 (22).
11 Уп. Ј. Радовановић, Раднички батаљон, 317 (5).
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53. МИЛОСАВЉЕВИЋ МИХАИЛО12, борац Радничког батаљона
Ужичког партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца
на Кадињачи, 29. новембра 1941.
54. НИКОЛИЋ ВЛАДИМИР13, борац Радничког батаљона Ужичког
партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи, 29. новембра 1941.
55. РАДИВОЈЕВИЋ СВЕТОЗАР14.
56. ОСТОЈИЋ МИЛИСАВ15.
57. РАДЕНОВИЋ ДРАГОЉУБ16.

12
13
14
15
16

Андрић В. Душан
Душко

Андрић Ј. Радован

Вујовић А. Милијан

Делић М. Никола

Дрндаревић М.
Миливоје Милош

Ђорђевић Милан

Исто.
Исто.
Исто.
Исто
Исто.
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Ђурић М. Бориша

Ђуровић В. Андрија

Игњатовић Т.
Вукашин

Јерковић М. Душан

Јовановић Р.
Вићентије

Јовичић М. Данило

Јосиповић Д.
Радивоје

Јустињак Јулијан

Ковачевић Ј. Петар
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Крејовић Р. Радомир

Лазић М. Миливоје

Лаковић И. Миодраг
Мијо

Марковић Ж.
Живорад

Милинковић Н.
Александар Ацо

Милиинковић Ј.
Милован

Обрадовић М. Драгомир
-Драги Дриблер

Петровић В. Видоје

Ракић Т. Благоје
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Крејовић Р. Радомир

Лазић М. Миливоје

Лаковић И. Миодраг
Мијо

Марковић Ж.
Живорад

Милинковић Н.
Александар Ацо

Милиинковић Ј.
Милован

Петровић В. Видоје
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II – Први батаљон Посавског одреда17
1.

ВИЋЕНТИЋ Д. РАДОМИР РАДЕ, земљорадник, рођен 1921. у
Дрену код Обреновца; борац Посавског батаљона Ваљевског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи
29. новембра 1941.
2. ВУЛИЋ СТЕВАН СТЕВА, рођен у Славонији; као избеглица живео у Обреновцу; политички комесар чете из Београда; комесар у
Посавском батаљону Ваљевског партизанског одреда; погинуо у
борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
3. ГОВЕДАРИЦА БОГДАН, избеглица, живео у Обреновцу; водник
у Посавском батаљону Ваљевског партизанског одреда; погинуо
у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
4. МАРКОВИЋ БОРИВОЈЕ – БОРА ТРАМВАЈАЦ, народни херој,
бравар, рођен 7. децембра 1907. у Забрежју код Обреновца. Радио
у Београду. Истакао се у раду Савеза синдиката електричарских
радника и изабран за председника Централне управе синдиката
трамвајских и електричарских радника. Члан КПЈ. Године 1938.
изабран за члана Окружног комитета КПЈ за Београд. Уочи рата
био је интерниран у логор у Смедеревској паланци. У току припрема за устанак радио је на Космају и у Посавини. Кратко време
био је политички комесар у Космајском партизанском одреду а
затим политички комесар Посавског партизанског одреда. Погинуо је у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941. За
народног хероја проглашен 6. јула 1945.
5. МАРКОВИЋ РАДОМИР ГЕМБЕШ, металски радник, избеглица;
живео у Обреновцу; борац Ваљевског партизанског одреда; политички делегат вода из Београда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
6. БАБИЋ МИЛОРАД из Трстенице
7. БАЈРИЋ ХАМДИЈА из Обреновца
8. БЛАГОЈЕВИЋ ПАУН из Скеле
9. ВАСИЋ МИЛОШ из Орашца
10. ВЕСКОВИЋ В. ПРЕДРАГ из Лончарника
11. ВЛАЈКОВИЋ ЖИВОРАД из Орашца
17 Списак утврдио Милосав Бојић у сарадњи са радницима Савеза бораца Обреновца. Уп. Ј. Радовановић, Раднички батаљон, 318. Биографски подаци за борце,
ред. бр. 1–5 преузети из књиге Цветови у огњу, 25, 28, 31, 80, 82.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ШАНДОР ДАНЕ из Обреновца
ДРАГУТИН ЂУРЂЕВИЋ из Пиромана
ЖИВКОВИЋ Р. РАДОСЛАВ из Орашца
ЈАНКОВИЋ С. ВОЈИСЛАВ из Јошаве
ЈЕЛАЧИЋ А. ПРОДАН из Грабовца
ЈЕШИЋ ЈЕЗДИМИР из Обреновца
КОСТИЋ А. МИОДРАГ из Трстенице
ПОПОВИЋ М. МИРЧЕТА из Јошаве
РАДОВАНОВИЋ ЖИВОЈИН из Вукићевице
РАНКОВИЋ Т. ПРЕДРАГ из Великог Поља
МИЛАН М. СТАНОЈЕВИЋ из Пиромана
СИДАРЕНКО ЂОРЂЕ из Обреновца

Вићентић Д.
Радомир Раде

Марковић Боривоје
Бора

Аксентијевић
Владимир Владе

Говедаровић Д.
Благоје

Манић Миливоје
Миле Албанта

Николић Живојин
Жоја
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III Орашка чета 2. Шумадијског одреда18
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

ВИТОМИРАЦ П. БРАНКО, земљорадник, рођен 1921. у Милошевцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског
партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ГОВЕДАРОВИЋ Д. БЛАГОЈЕ, земљорадник, рођен 1922. у Ракинцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског
партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ЂОРЂЕВИЋ МИЛОСАВ, рођен 1922. у Ракинцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда;
погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ЂУЛИЋ А. ВИДОЈЕ, земљорадник, рођен 1910. у Милошевцу код
Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ЂУЛИЋ М. ХРАНИСЛАВ, земљорадник, рођен 1926. у Милошевцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског
партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ЈОВАНОВИЋ М. ЉУБОМИР, земљорадник, рођен 1922. у Милошевцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на
Кадињачи 29. новембра 1941.
ЈОВАНОВИЋ М. МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1922. у Старом
Селу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског
партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ЈОВАНОВИЋ В. МИРОСЛАВ, земљорадник, рођен 1925. у Старом Селу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на
Кадињачи 29. новембра 1941.

18 Реконструкцију списка извршили радници Историјског Архива Ужице, Спомен-обележја „Кадињача“ и Мирко Јолкић, борац Орашке чете. Уп. Ј. Радовановић, Раднички батаљон, 319. Биографски подаци за борце ред. бр. 1–23 преузети
из књиге Цветови у огњу, 24, 31, 43, 44, 58, 59, 82, 85, 88, 90, 91, 103, 111, 118, 120,
131, 143, 19.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

МАРКОВИЋ Љ. РАДОМИР РАДЕ, студент ветеринарског факултета у Београду, рођен 14. октобра 1918. у Сараорцима код Смедеревске Паланке; члан КПЈ; политички комесар Треће орашке
чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби
против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
МАТИЋ И. МИРОЉУБ, рођен 1925. у Милошевцу код Велике
Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра
1941.
МИЈАИЛОВИЋ РАДОМИР, земљорадник, рођен 1910. у Ракинцу
код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи
29. новембра 1941.
МИЛИВОЈЕВИЋ А. ВЛАДИСЛАВ, рођен 1923. у Лозовику код
Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
МИЛИСАВЉЕВИЋ Р. МИЛИСАВ, земљорадник, рођен 4. марта
1908. у Марковцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог
шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
МИЛИЋЕВИЋ М. СЛОБОДАН, рођен 1919. у Сараорцима код
Смедеревске Паланке; борац Орашке чете Другог шумадијског
партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
НОВАКОВИЋ ПЕРА, жандарм, рођен у Лици; живео у Београду;
борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
ПЕТРОВИЋ Ж. МИЛАН, земљорадник, рођен 1922. у Лозовику
код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи
29. новембра 1941.
РАДОВАНОВИЋ М. ДРАГОМИР, рођен 1919. у Милошевцу код
Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
РАДОСАВЉЕВИЋ Ж. БРАНИСЛАВ БРАНЕ, металски радник,
рођен 15. јануара 1918. у Крњеву код Велике Плане; живео у Сме107
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
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дереву; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на Кадињачи 29. новембра
1941.
СТАНОЈЕВИЋ С. ДРАГИША, земљорадник, рођен 1925. у Милошевцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на
Кадињачи 29. новембра 1941.
СТАНОЈЕВИЋ М. ВЕЛИМИР, земљорадник, рођен 1919. у Милошевцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на
Кадињачи 29. новембра 1941.
СТАНОЈЕВИЋ Д. МИОДРАГ, земљорадник, рођен 1919. у Милошевцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на
Кадињачи 29. новембра 1941.
ФИЛИПОВИЋ Ј. АЛЕКСАНДАР, земљорадник, рођен 14. јануара 1922. у Марковцу код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против
Немаца на Кадињачи 29. новембра 1941.
БОЈКОВИЋ Д. МИЛАН, земљорадник, рођен 1922. у Великом
Орашју код Велике Плане; борац Орашке чете Другог шумадијског партизанског одреда; погинуо у борби против Немаца на
Кадињачи 29. новембра 1941.
ЈАНКО (из Лике)
НИКОЛА (из Лике)
САВАС ГЕОРГИЈИКУС, Кипранин, енглески војник
РУСАЛИЋ АЛЕКСАНДАР
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Витомирац П.
Бранко

Милисављевић Р.
Милисав

Милићевић М.
Слободан

Петровић Ж. Милан

Радовановић М.
Драгомир

Станојевић М.
Велимир

Бојковић Д. Милан

Руселић Александар
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Преживели борци Радничког батаљона –
учесници борбе на Кадињачи19
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ГУДУРИЋ Љ. СРЕТЕН, пекарски радник, рођен 16. марта 1916. у
Кратову код Прибоја; живео у Ужицу; командир чете у Ужичком
партизанском одреду, затим командант Ужичког батаљона; погинуо у борби против четника на Златару 6. фебруара 1942.
ШЕГУЉЕВ ПЕТАР, електричарски радник, рођен у Новом Саду,
живео у Ужицу; члан КПЈ; члан Окружног комитета СКОЈ за
округ ужички у јесен 1941. године; погинуо у борби против Немаца крајем 1941.
МИЛАН МИКО БОСИЉЧИЋ20, нишанџија на топу
ДРАГОМИР ДРАГАНА БУЈИЋ
МИЛАН ЋИРКОВИЋ
МИЛАН ЧЕКЕРЕВАЦ
ПЕТАР ЧУБРАКОВИЋ
МИЛОЈЕ ДЕСПИЋ
ОСТОЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ
МИЛОРАД ЂОКИЋ
СЛАВКО ГЛИШИЋ
СЛОБОДАН ГРЕДЕЉЕВИЋ
МИЛОРАД ЈОКИЋ
БОГОЉУБ ЈОКСОВИЋ- БОЛЕ ШУСТЕР
РАДИВОЈЕ ЈОВАНОВИЋ БРАДОЊА21
МИЛАН КАРАКЛАЈИЋ
РАТКО КОЈАДИНОВИЋ
ЂОРЂЕ КОРАЋ
РАДЕ КОВЧИЋ
МИЛОВАН ЛАЗОВИЋ
МИЛОЈЕ МУТАВЏИЋ
КАМЕНКО НОВАКОВИЋ, тобџија-извиђач
ВИТОМИР ПАНТИЋ

19 Списак реконструисали: радници Спомен-обележја „Кадињача“, архивисти
Историјског архива и Музеја устанка Ужице, активисти Општинског одбора Савеза бораца и аутор. Уп. Ј. Радовановић, Раднички батаљон, 321.
20 Није организацијски припадао Радничком батаљону, али је учествовао у борби
на Кадињачи. Уп. Ј. Радовановић, Раднички батаљон, 321.
21 Исто.
110

БИТКА НА КАДИЊАЧИ – ПОСЛЕДЊА ОДБРАНА СЛОБОДНЕ ТЕРИТОРИЈЕ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

САВО ПАУНОВИЋ
МИХАИЛО ПЕТРОНИЈЕВИЋ – БРАЦО ШУСТЕР
ДУШАН ПУЗОВИЋ
МИЛЕНКО РИСТАНОВИЋ
ДЕСИМИР СИМИЋ ГУЈАР
ЂОРЂЕ СМИЉАНИЋ ГУЈАР
МИЛОСАВ БАТА СТАМАТОВИЋ
БРАНИСЛАВ СТОЈИЋ – БРАНЕ ШУЦА
ЈЕВЂО ТОМАШЕВИЋ
НОВИЦА ТОМАШЕВИЋ
МИЋА ЦВИЈОВИЋ
БОРИСАВ ДЕЛИЋ
МИЛИЈА ВЕСЕЛИНОВИЋ
МИЛЕ КАРАКЛАЈИЋ
БОГДАН САВИЋ
ВАСО КРСМАНОВИЋ
МИШО БОЖАНИЋ
МИЛИЋ ТОДОРОВИЋ
МАНДИЋ ВИТОМИР
ЈОЦИЋ МИЛИЈА
БУГАРИНОВИЋ НОВАК
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛАН

111

ЗЛОЧИНИ
НЕМАЧКЕ ВОЈСКЕ
29. НОВЕМБРА

ЗЛОЧИНИ НЕМАЧКЕ ВОЈСКЕ 29. НОВЕМБРА

Др Милован Лукић, професор

94:341.322.5(497.11)»1941»
355.48-058.65(=163.41)(497.11)»1941»

У СРБИЈИ И БИЦИ НА КАДИЊАЧИ НЕМЦИ СУ
КРШИЛИ МЕЂУНАРОДНО РАТНО ПРАВО

Апстракт:У чланку је приказан однос немачке војске према заробљеницима, рањеницима и становништву Србије у току устанка
1941. Затим, однос партизана према немачким заробљеницима и
рањеницима у светлу међународног ратног права, с посебним освртом
на кршење међународног ратног права од стране Немаца у битки на
Кадињачи.
Кључне речи: рат, Анри Динан, Женева, Хаг, Немци, партизани, рањеници, заробљеници, међународно ратно право, Раднички батаљон, Кадињача
Питање заробљеника и рањеника представља један од најсуптилнијих проблема свих ратова па и Другог светског рата, барем оног
који је вођен на територији Србије. Проблем односа победника и побеђеног стар је колико и историја човечанства. Од постанка човека
владало је право јачег и побеђени је остављен на милост и немилост
победнику. Тек од друге половине 19. века јављају се настојања да се
формулишу одговарајуће норме којих ће се држати зараћене стране
према заробљеницима и рањеницима.
У рату између Француске и Сардиније, с једне стране, и Аустрије
с друге стране, 1859, услед санитетске небриге о рањеницима, којих је
било на бојишту Солферина око 40 000, многи су, због незбрињавања,
помрли. Швајцарац Анри Динан био је очевидац патњи рањеника и
заробљеника он је у брошури Сећање на Солферино изнео небригу о
рањеницима и заробљеницима и да су многи због тога помрли. Под
утицајем те брошуре, федерални савет Швајцарске сазвао је дипломатску конференцију у Женеви 1863. на којој је донета Женевска кон115
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венција о побољшању судбине рањеника и заробљеника, која је касније била основ за сличне подухвате.1
То је најпре учињено на Првој Хашкој мировној конференцији
1899. Све те мере у побољшању статуса рањеника и заробљеника биле
су потврђене на Другој хашкој мировној конференцији 1907. године.
Она је била значајан историјски догађај у развоју међународног ратног права. Исте године донета је и Четврта хашка конвенција о законима и обичајима рата, која је била додатак тзв. хашком правилнику
о сувоземном ратовању. Ова конвенција била је значајан покушај кодификације права и дужности зараћених страна.
На основу поменуте конвенције, већина држава је издавала упутства својим копненим оружаним снагама. Тако је 1908. године Немачки генералштаб издао упутства Ратни обичаји сувоземног рата.
Поред осталог, у њему се каже да је искључиви циљ ратног заробљеништва спречавање заробљеника да даље учествују у рату. Држава
може преузети све што је неопходно да задржи ратне заробљенике
код себе, али ништа више. У даљем тексту пише: „Мада ратни заробљеници губе слободу, они не губе своја права.“ Другим речима,
ратно заробљеништво није више победников акт милосрђа, већ право разоружаног. У наставку се указује да се заробљеници могу искоришћавати за умерене радове који одговарају њиховом друштвеном
положају, јер рад спречава негативне појаве и користан је из здравствених разлога, те он не сме бити штетан по здравље и не сме имати
понижавајући карактер.2
Несигурност поменуте конвенције уочена је још у току Првог
светског рата. Даљи допринос развоју међународног ратног права
дала је Женевска конвенција из 1929. године. Она је посебно штитила
заробљенике и рањенике у рату и цивилно становништво које не учествује у ратном сукобу.
После усвајања Женевске конвенције од 1929. године,3 Немачка
је донела закон о судовима и судском поступку у војним судовима
за време рата, директно се позива на женевске конвенције од 1929.
1 М. Радојковић, Рат и међународно право, Београд, 1947, стр. 74.
2 Трајнин, Кривична одговорност Хитлероваца, Научна књига, Београд, 1948, стр.
41.
3 Конвенција о поступању са ратним заробљеницима и Конвенција за побољшање
судбине рањеника и болесника у војскама у рату, од 27. јула 1929.
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У поднаслову тог дела је речено да на основу ових конвенција, које
је Немачка ратификовала, „Хашке и Женевске конвенције и поред
својих неодређених одредби, одређено и тачно регулишу поступак са
заробљеним и рањеним и болесним војницима.“4
Међутим, треба истаћи да се представници нацистичке Немачке у окупираним земљама Европе, у току Другог светског рата, међу
њима посебно у Србији и Русији, нису много обазирали на наведене
конвенције.
Хитлеровим наредбама, као и наредбама других војних команданата, немачки војник био је ослобођен било каквих норми међународног ратног права. Припаднике НОП-а третирали су као бандите и
приликом заробљавања убијали, или слали у концентрационе логоре,
где им је за краће време продужаван живот. Заробљене рањенике су
на најсвирепији начин убијали. Заробљене припаднике НОП-а нису
признавали за ратујућу страну и поред тога што су они према међународном ратном праву испуњавали све услове за то. Све је то имало
страшне последице за припаднике НОП-а.
Насупрот фашистима, припадници НОП-а су према немачким
заробљеницима и рањеницима поступали много блаже него што су
то одредбе међународног ратног права захтевале.
Приликом првих већих сукоба између бораца НОП-а и припадника немачких оружаних снага известан број људи дошао је у положај
заробљеника, па су се ова питања још од првих ратних дана показала
веома актуелним.
У неколико партизанских акција, немачки војници су били заробљени, које су партизани пустили под условом да Немци ослободе групу талаца, што су они прихватили. У извештају оперативног
одељења немачког команданта Србије од 21. августа 1941. године, између осталог пише да су партизани бандити ослободили заробљене
војнике.“5
Треба истаћи да у почетку устанка нису били утврђени ставови
о начину понашања према немачким заробљеницима и рањеницима.
У пракси су заробљени немачки војници најчешће разоружавани,
саслушавани, позивани на солидарност у борби против фашизма, а
4 Трајнин, исто.
5 Зборник докумената и података о народноослободилачком рату југословенских
народа, том XII, књ.1, стр. 316 (у даљем тексту Зб. НОР-а)
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затим пуштани на слободу. Међутим, са развојем устанка, немачки
окупатор се све безобзирније понашао, злостављао и убијао заробљене и рањене партизане и оваквим поступањем кршио одредбе Међународног ратног права. Наводимо неке примере где су Немци кршили
Међународно ратно право.
1.

У Градиштанској код Вишевца, 17. јула 1941. године Немци су заробили 16 бораца Паланачке партизанске чете.Три дана касније у
кругу касарне у Смедеревској паланци партизани су стрељани.

Пред стрељање заробљених партизана у кругу касарна у
Смедеревској Паланци 20. јула 1941. године

2. На Буковима, Срез црногорски, 28 јула 1941. Немци су због једног убијеног полицијског шофера стрељали недужне грађане - 72
лица из Косјерића и околине и 9 грађана из суседних срезова. То
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је било једно од првих масовних стрељања недужних грађана у
Србији.
3. На Дивљаци (између Горњег Милановца и села Неваде) Таковска
чета Чачанског НОП одреда напала је 8. августа 1941. године немачку патролу, убила два немачка војника, а једног подофицира
заробила. После три дана партизани су заробљеног Немца пустили.
4. Незадовољни што нису уништили Ужичку партизанску чету“Радоје Марић“ на Дрежничкој градини, немачки војници су се окомили на становнике околних села Злакусе и Дрежника. Извели су
ухапшене сељаке на место „Злакуска рампа“ и ту су стрељали 19
мештана а потом мртве обесили у циљу застрашивања становника ужичког краја.

На градском тргу у Ужицу, 16. септембра 1941. године обешени су борци
Златиборске чете.
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5.

У селу Трипкова Немци су изнова напали и опколили Златиборску чету Ужичког НОП одреда. Чета се пробила из окружења али
је изгубила пет бораца (1 мртав, 1 рањен и 3 заробљена ). Рањеног
и заробљене партизане немачки војници су стрељали 16. септембра 1941. године, а затим обесили на ужичкој пијаци у циљу застрашивања становништва Ужица и околине.

Кршење Међународног ратног права у односу на припаднике
НОП-а мењало је и став НОП-а према немачким заробљеницима. Заробљени Немци нису више пуштани, већ су их партизани разоружане већином водили са собом и према њима лепо поступали. Када се
број немачких заробљеника повећао, они су затварани и као ратни
заробљеници уживали су сва права из Међународног ратног права.
Због тога су се немачки војници често предавали партизанима.
Немачки генерал Франц Беме је због све чешћег предавања немачких војника припадницима НОП-а издао 8. октобра 1941. године наредбу којом најоштрије осуђује поступак немачких војника и старешина. Као и раније, и овом приликом је немачки опуномоћени командант
у Србији потврдио став немачких власти да се не признаје устанички
покрет, а самим тим и његови борци, пошто по њиховом мишљењу не
уживају заштиту која важи за представнике регуларних трупа. У вези
са тим наредио је Вишој команди 65 за специјалну употребу да заједно
са опуномоћеним командантом у Србији обезбеди да се с поменутим
наређењем упознају све потчињене јединице и установе.6
Насупрот немачким вођама који су међународно ратно право
тумачили по свом нахођењу и изигравали на свој специфичан фашистички начин, припадници НОП-а су настојали да немачке окупационе власти признају НОП и да уважавају сва права, као супротна
ратујућа страна, јер су они то били по важећим нормама међународног ратног права.
И поред нарочите забране највиших немачких вођа да се немачки војници и старешине не смеју предавати припадницима НОП-а, у
офанзивним дејствима партизанских и четничких одреда у нападу на
Крупањ од 2. до 5. септембра 1941. заробљено је 112 немачких војника,
међу којима је било 20 рањених.7 Због тога је заповедник оружане не6 Војни архив Београд, К.88, рег.бр. 1/ 2-5
7 Венцеслав Глишић, Ужичка република, Нолит, Београд, стр.99
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мачке војске на Југоистоку генерал фелдмаршал Вилхелм Лист наредио потчињеним командантима да угуше устанички покрет у Србији.
У складу са овим наређењем, опуномоћени генерал у Србији
Франц Беме, 25. септембра 1941. године издаје наредбу у којој поред осталог пише: „...Ако овде не поступите са свим средствима и с
највећом бруталношћу, наши ће се губици пети до неизмерности... За
целу Србију има се створити застрашујући пример, који мора најтеже
погодити целокупно становништво. Свако ко благо поступа, греши о
животе својих другова. Он ће бити позван на одговорност, без обзира
на личност и стављен под ратни су.“8
И поред изричите забране највиших немачких старешина да се
немачки војници и старешине не смеју предавати устаницима, у нападу на Горњи Милановац четника и партизана 28. септембра 1941.
Немци су пружили јхак отпор и повукли се у зграду основне школе,а
када су видели да је ситуација безизлазна предало се око 70 немачких
војника.
Приликом другог напада на Горњи Милановац 5. октобра 1941.
године, Немци су заробили патролу 2. таковске чете и после саслушања стрељали. Исту судбину доживео је Дамњан Матовић из Трнаве, борац Чачанског НОП одреда. У једном сукобу са Немцима крајем
септембра 1941. године био је тешко рањен.На њега су при превожењу
волујским колима за болницу наишли Немци, скинули с кола њега
и његовог пратиоца и зверски убили и поред тога што су таква лица
заштићена чл. 9. Конвенцијом о рањеницима и болесницима.
Према извештају Више команде 65 за специјалну употребу устаници су у борбама око Крупња, Лознице и Ковиљаче заробили око
316 немачких војника.9
Поступак партизана према немачким заробљеним војницима и
старешинама био је у складу са међународним правом. Наиме, Врховни штаб 8. новембра 1941. доставио је наређење свим штабовима
одреда у коме, поред осталог, пише:
„... Догађају се многобројне појаве зверског мучења, пребијања
и убијања наших заробљених партизана... Под претњом казне смрти забрањује се одговарати на злочине сличним протумерама, које
нису дозвољене у партизанским редовима... Заробљени непријатељ8 Зборник НОР-а, 1, књ.1, стр. 460.
9 Војни архив, К.19, рег.бр. 2-1
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ски официри и војници имају се стражарно спровести најближим нашим партизанским командама, које ће онда саме предузети истрагу...
Наше војне партизанске јединице дужне су више од свих строго да
поштују ратничка правила.“10
Међутим, Немци су заробљене партизане на најсвирепији начин
убијали. У извештају команданта оружане силе на Југоистоку гелдмаршала Листа Вишој команди од 11. октобра 1941. између осталог,
пише:
„... Сви у борбама и акцијама чишћења заробљени устанци обешени или стрељани.“11
У подстицању својих војника на поступање у духу Хитлерових
наређења, командант Југоистока је истицао: „Не заносите се осећањима, боље је да 50 невиних грађана буде ликвидирано, него да погине један немачки војник.“12 При томе се посебно наглашавало да заробљене партизане треба саслушати, а потом стрељати. Ретки су били
изузеци да су заробљени партизани остављени за таоце, или да су
рањени при заробљавању лечени. Уколико је тога било, њихов живот
је привремено продужаван, јер су касније сви такви стрељани.
У духу тих наређења Немци су се понашали и приликом борбе на
Кадињачи 29. новембра 1941. године. Тада су, мимо борбе, супротно
међународном ратном право убијали рањене партизанске борце затечене на бојишту. Истог дана стрељали су и 11 цивила- мештана из села
Заглавка на чијој територији се налази највећим делом и превој Кадињаче. Неке од ненаоружаних цивила мештана немачки војници су
претходно принудили да им носе сандуке са муницијом после чега су
их стрељали. Другу групу мештана цивила, који су се за време борбе
били склонили подаље од кућа према Пониквама, такође су стрељали.
С друге стране, припадници НОП-а су заробљене немачке војнике третирали као ратне заробљенике у складу с међународним ратним
правом. Тако, око 300 заробљених немачких војника у борбама у западној Србији боравили су у Ужицу у јесен 1941. као ратни заробљеници. Они су 28. новембра 1941. године превезени возом до Кремана
а одатле су одведени у село Јабланицу где су смештени у зграду Основне школе. Ту им је обезбеђена храна. Када су Немци стигли на Зла10 Зб. НОР-а, Т, 1, Књ.2, стр.224
11 Исто, 223
12 Војни архив, микрофалм 12. С. 319–320.
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тибор 1. децембра припадници 342. немачке дивизије дошли су у село
Јабланицу и заробљене Немце одвели према Краљевој Води.

Партизани и четници доводе немачке заробљенике у Ужице, октобар 1941.

После пада Ужичке републике 29.новембра 1941. године,
најстрашнију судбину доживели су тешки рањеници на Палисаду
и Краљевој води. Оне које су затекли напољу, немачки војници су
прегазили тенковима. Остале су убијали у кретању, а неке су живе
спалили са зградама. Према сведочењу очевидаца тада је убијено 150
рањеника, а око 25 рањеника је заробљено и пребачено у Ужице, где
је већина стрељана.
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Споменик стрељаним на Буковима 1941.
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IN SERBIA AND DURING THE BATTLE ON KADINJACA
THE GERMANS VIOLATED THE INTERNATIONAL
LAW OF WAR

SUMMARY
The study shows the relations of German occupying forces towards
the prisoners of war, the wounded and the inhabitants of Serbia in 1941, as
well as the violation of the international law of war by the occupying forces.
The special reference was made to behaviour of German army towards the
wounded found on Kadinjaca after the battle in 1941, who they executed,
as well as towards the innocent civilians of the village Zaglavak who they
brutally killed. Contrary to the attitudes of the Germans, the method that
the members of the National Liberation Movement applied was to liberate
captured Germans. Later, the practice was to lead prisoners with partisan
units or direct them to prisoner-of –war camps. Wounded or sick people
were accommodated and treated in hospitals.
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Јован Радовановић

СТРЕЉАЊЕ РАЊЕНИКА
СВЕДОЧЕЊЕ УЧЕСНИКА БОРБЕ И МЕШТАНА

Много је било погинулих и рањеника на Кадињачи. Није утврђено колико. Већина њих је рањена више пута. Многи су као рањеници
погинули у покушајима да се спасу. Многе су Немци побили нашавши
их непокретне и беспомоћне. Нису их заробљавали (или су то учинили само у неколико случајева), већ убијали. Само један мањи број
рањеника, првенствено лакших, успео је да се спасе да у мукама ипак
избегне пакао Кадињаче, и само неколико тежих. Сељаци из околних
насеља спасили су више рањеника, залечили их, сачували и отпратили да оду својој родбини. Неке су склањали из својих кућа, из страха
од наиласка Немаца и могућих репресалија.
Сведочења о рањеницима и њиховом спасавању су оскудна. Најчешћи сведоци су учесници борбе или покоји мештанин. Та сведочења су колико узбудљива толико и тужна.
Саво Пауновић, један је од најмлађих бораца Радничког батаљона, обућар, онај борац што је у страху када су се Немци приближавали положају бранилаца Кадињаче, рекао свом мајстору Милићу Пантићу: „Мајсторе, сад ће Немци“, тешко је рањен у ногу при покушају
одступања. Пао је у поток. Десимир Гујар изнео га је на обалу и покушао да му помогне. Отпузио је да му донесе једну бунду коју је неко од
бораца оставио, да га макар покрије и заштити од хладноће. Али, није
успео. Наишли су Немци. Саво је остао на обали потока, прикривен.
Стиснуо је зуб да издржи болове. Немци га нису пронашли. Шта је
било даље, какве је муке издржао, на какве је људе и нељуде наилазио,
говори сам рањеник Саво Пауновић:
Рана крвари, пече, свест да изгубим. Скупим сву снагу и почнем
се на коленима вући, бежати с крвавог бојишта. Наиђем на једног
рањеног Посавца. Удружимо се некако до једног потока... Стигнемо до
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једне куће где нам поможе Милоје Мутавџија, обућар. Нађе кучине и
јаје испече на шпорету, па ми привије на рану и изнесе ме на пут. Не
смеју у кући да ме задрже. Желео сам да умрем тог часа. Почнемо се
мој рањени друг и ја вући по смрзнутој земљи. И ноћ нас затече. Преко
воде морах, немам снаге на платицу да пређем. Наиђе неки човек, очекујемо помоћ, кад он Посавцу скину чизме, мени шињел. Остадосмо да
се помрзнемо. Ставих ногу у неку сламу, више и не осећам да је моја...
На Пониквама смо. Три куће. Кроз једна дунђерска врата видим
сија ватра. Радост кратко потраја. Дочекаше нас људи, хоће да убију.
Кажу, ми смо криви за смрт њихових невиних, убијених на Пониквама.
Машим се руком да се придигнем. Они помислише – оружје, и устукнуше. То ме спасе. Тад ми приђе отац Милоша Стефановића, Милорад.
Узе ме у наручје као мало дете и однесе пред врата, где на банку у табуту лежаше њихов двадесетдвогодишњи син. Милорад нареди жени
да распреми собу и смести рањеника. Она сва усплахирена – Овакви су
моје дете убили. Милорад је умири: „Мртви су мртви, а живе треба
спасавати. Ови мученици се боре за нашу слободу. Погледај, колико је
мртвих људи на Кадињачи... Они су људи као и мој син...“
Приме нас на сламарицу. У фуруници ватра, ране нам се раскрварише... Једног дана дође домаћин и каже да не можемо више остати јер
ће наићи казнена експедиција. Желео сам да ме убију, даље не могу. Бол
за друговима осталим горе, моја нога... Зашто даље? Куда?
Увезаше ми ногу, изнеше на коња. Стари ми даде пуну кесу дувана:
„Пуши, биће лакше.“
Код Буквића кафане, Милан Буквић са братом нас прихвати и
довезе у своју кућу. Ту се, у једном моменту, о нама поче распитивати
и снаја Миланова, која је рођена у Радојевићима, где и ја. Одмах јутром оде да јави мојој мајци да сам жив. Око подне већ стигоше коњем
мајка и сестра. Када ме угледаше (био сам у бунилу од болова) – врисак
и кукњава. Скочих из бунила. Цикнем на мајку: „Сви ми изгинули и
Ћуза, и Милоје, и Миливоје, Милић командант... Боље да сам и ја!“
Кријући се, пређоше преко Пеарског поља и стигоше кући у Радојевиће. Цело село хтело је да види Сава Пауновића да од њега чује о
трагедији Батаљона. Дању су га крили у пећинама, чували њега и село
од казнене експедиције...1
1 Кадињача, 29. новембар 1974, забележила Оливера Мићић.
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Према казивањима мештана, Гвозденија Ракић, снаја Радојичина
носила је млеко рањеном партизану у кући Милорада Стефановића.
Тај тешки рањеник био је Саво Пауновић.
ОСТОЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ, борац Пекарске чете, при повлачењу био је тешко рањен у врат и вилицу од граната немачких минобацача. Сељаци који су посматрали борбу, када су Немци прешли
преко Кадињаче, пронашли су га готово затрпаног земљом и лишћем.
Изнели су га у један поток и ту оставили. Када је дошао свести, опрао
је крваво лице и кренуо куд било, у ноћ. Све што није могао носити:
пушку са неколико метака, ћебе, торбицу са сувом храном – оставио
је. И напрежући се – сам се спасао.2
НОВИЦА ТОМАШЕВИЋ, борац Пекарске чете говори о свом
извлачењу са Кадињаче:
...Нешто ме као бичем ошинуло преко кука. А Јевђо Томашевић, до
мене, био је рањен у дебело месо. Али, Јевђо је одувек био људина. Допузио је до места где сам лежао и просто се подвукао пода ме, набацио ме
на леђа и са мном наставио да пузи. Како смо се извукли са Кадињаче и
како сам се сутрадан обрео у селу Рожанству, то ја не знам...3
БРАНИСЛАВ СТОЈИЋ БРАНЕ ШУЦА, борац Кројачко-обућарске чете памти:
...У току последње борбе осетио сам да ме је нешто јако ударило.
Пао сам. Изгубио сам свест. Мрак ме је затекао у ракљама дебелог брезовог дрвета. Немци ме нису приметили, прошли су. Тако сам остао
до јутра. Сељаци из Буара помогли су ми да превијем руку... Ти и други
сељаци сахрањивали су погинуле другове...
Док сам се крио у Буару, нисам осећао ни умор, ни глад, ни жеђ.
Мислио сам на другове који су остали на Кадињачи. Мислио сам на
Ужице, на плакат: Не дајмо наше драго Ужице... Као да сам изгубио
све у животу...4

2 Илустрована Политика, бележи Д. Ружић.
3 Цитира Ђ. Пилчевић, н. дело, стр. 146.
4 Бранислав Стојић, изјава на магнетофонској траци, приватно власништво.
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МИЛЕНКО РИСТИЋЕВИЋ, борац Пекарске чете прича:
...Већ сам био скоро остао без муниције кад су ме Немци два пута
погодили у ногу. Био сам скоро беспомоћан. Један друг је наишао, повукао ме десетак метара даље и сакрио испод једног лешника рекавши
ми да ћутим док не прођу Немци. Ту, под лешником, скоро укочен од
мраза и зиме дочекао сам наредни дан. Кад су сутрадан сељаци дошли
на бојиште, један је пришао лиснику, пронашао ме и викнуо: „Изгледа
да има један жив!“ Био је то неко од Ракића, који ме је одвео кући да
се огрејем и попијем топли чај, после чега сам отишао својој кући у
Буару...5
Мештанин Мићо Максимовић, наводи да су и сељаци спасавали
поједине рањенике. Он сведочи да је његов сусед Славко Спасојевић
сачувао једног рањеника у својој кући. Кад је донекле прездравио, помогао му је да оде кући. Неко од родбине га је одвео. Других података
о том рањенику нема.
Сељак Миленко Милутиновић, који је својом воловском запрегом 29. новембра у зору превукао топ на ватрени положај и муницију
за њега, наводи да је један рањеник био у Грабашевићима око седам
дана. Сељаци су га нашли живог на бојишту и однели га у кућу. Када
се мало опоравио и њему су помогли да оде родбини. За другог рањеника наводи да је био неко време код његовог комшије Милије Милутиновића.6
Понеко од тешко рањених бораца успео је да преживи и ноћ 29.
новембра и 30. новембар, у мукама и беспомоћно, па га тек после пронађу оближњи сељаци. Према сведочењу Димитрија Спасојевића, путара, чија се кућа нашла на самом бојишту, он и неколико његових
суседа „неки дан после борбе“ нашли су тешко рањеног партизана
Живорада Марковића, командира вода кројача познатијег по надимку Ћузо. Пошто су осетили да је жив, мештани су га пренели у кућу
Секуле Спасојевића. После два сата рањеник је почео да проговара по
неку реч: Партизан, партизан... И на нашим рукама је умро, иако смо
покушавали масирањем и давањем топлог млека да му помогнемо...7
Сељаци са Кадињаче Драгиша и Милан Ракић казују да је 29. новембра увече, односно после борбе на Кадињачи, дошао један рање5 Ђ. Пилчевић, н.д. стр. 146.
6 Кадињача, трака II, стр. А.
7 Исто.
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ни партизан у кућу Грозде Перић, а нешто касније, исте вечери, још
двојица бораца. Грозда и њени укућани превили су рањенике, дали
вечеру и преноћиште свима. У зору, сва тројица су отишли.
Ови мештани наводе и податке о лечењу још једног рањеника
у сеоским кућама. У подрум куће Радојице Ракића, још док је борба
била у пуној жестини, дошао је један рањеник и замолио: „Примите
ме и спасавајте!“ Радојица га је примио у кућу, замотао га у крпе да га
Немци не нађу ако бану у кућу. Срећом, Немци нису дошли. Када се
борба завршила, дошла су још двојица партизана... По ноћи та двојица здравих одвели су рањенике према Пониквама.8
МИЛАН КАРАКЛАЈИЋ, борац Кројачко-обућарске чете казује:
...Скоро при врху Кадињаче Немци су ме готово стигли. Бацио сам
бомбу да их задржим. Пошао сам према брду, а видео ме је Милић Пантић, па викнуо: „Склони се, мали! Погинућеш!“ У том тренутку он
је одлетео у ваздух, разнела га је мина. Ја сам почео бежати у другом
правцу. Тада сам рањен у ногу. Прешао сам преко пута и пошао првим
кућама од Кадињаче према Ужицу. Свратио сам у једну да ме превију,
али су ме истерали. Плашили су се да им Немци не запале кућу. Кренуо
сам низ брдо и у неким клекама наишао сам на једног друга који је пре
двадесетак дана дошао из Санџака у Раднички батаљон (шнајдер по
занимању). Напунио сам му шаржере и дао му моју муницију, пошто
сам био без пушке. Један метак погодио је моју пушку и сломио кундак.
Није се могао даље кретати, јер га је гушило срце. Рекао ми је да се повлачим и да ће ми он држати одступницу. Мало затим, наишао сам
на Новицу и Јевђа Томашевића. Новица је био рањен у кук. Стигао ме
је и Бато Стаматовић који ми је помогао да се крећем. У непосредној
близини испао је и Чекеревац, дечкић, шнајдер из Ивањице. Био је сав
крвав, без капе и блузе, ошамућен и само плаче. Мало даље, стигли смо
руководство Посавског одреда. Било нас је око осам-девет. Прешли
смо пут који води за Кремна...9
СЛОБОДАН ГРЕДЕЉЕВИЋ памти:
...Рањени омладинац вели ми да се вратим јер му се откачила
бомба и испала. Ја сам се вратио и додао му бомбу, а он вели да даље не
8 Кадињача, 29. новембар 1974, забележио Миљко Митровић.
9 Изјава М. Караклајића, забележена 2. децембра 1985, чува се на Кадињачи.
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може да иде. Кад сам погледао око себе, Браца нигде нема. Вероватно је
искористио неки пропуст и завукао се. Био сам се уплашио. Помислио
сам да су Браца стигли Немци и заробили га. Одједном, и мене обли
крв. Био сам рањен у руку. У бунилу нисам ни осетио где ме је ударило.
Ја бришем зној са чела и тек видим крв. У том бунилу искочим иза
канала и побегнем у нека дрва која су се налазила на вису, мало испод
данашњег споменика. То су била метарска дрва одсечена и сложена у
фигуру. Прођох поред дрва и пођох низ брдо према Ужицу... Сиђох десно
према потоку до неких сена. И рачунам да се сакријем у сено. Била је
снежна покорица. Окренем се и погледам а за мном све крвав траг. Због
тога не смедох остати код сена, већ продужих уз поток. Тек тада
сам приметио да ми је спала једна ципела. Смирио сам се и сачекао
ноћ. Ту сам и ноћио, а сутрадан кренуо према Пониквама. У Буковику
сам наишао на једну групу партизана, колико се сећам – од Ваљева. Из
потока сам чуо прилично јасно како пролазе немачке колоне. Оне су
пролазиле и путем и гребеном. Када сам изјутра, пред зору, пошао уз
Поникве, чуо сам у једној кући у Словићима пуцањ. Касније, тог истог
дана, сазнао сам да је ту био један младић болестан и да је лежао у
кревету. Када су Немци наишли убили су га – у кревету...10
Многе рањене борце Радничког батаљона Немци су пронашли
на бојишту и убили их. То потврђују и поједини рањеници који су те
призоре гледали сакривени у жбуњу, јаругама, немоћни да било шта
учине. Казују, како је већ речено, да су видели да су Немци дотукли
тешко рањеног митраљесца Аца Милинковића, који је са ватреног
положаја на Малом забучју бранио Ужице од немачких авионапада и
тукао их на Кадињачи док му рука није пребијена. Други опет кажу да
су, такође прикривени од немачке силе, видели да су Немци пронашли
пекара Благоја Ракића скривеног у купама шаше и убили га. Поједини
сељаци, мештани, такође сведоче да су Немци убијали рањенике. Они
једноставно говоре да су слушали појединачне пуцње и закључују да
су то Немци убијали немоћне, тешко рањене борце. Фашисти су се
овде, као и у другим крајевима Србије куда су харали, иживљавали на
себи својствен начин. Некима од њих стављали су капе са петокраким
звездама на главу, па их убијали циљајући право у петокраке звезде.
Михаило Петронијевић Браца сведочи да се, у јеку највеће борбе, је10 С. Гредељевић, наведена изјава.
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дан Немац нашао међу радницима Радничког батаљона – Видео сам
га како убија једног рањеног пекарског радника. Био сам бржи од њега,
иначе бих и сам био убијен.11
Фашисти су уништавали, убијали сваког на кога су наишли.
Срећом, велика већина мештана се склонила из кућа и насеља у шуме
пре борбе или одмах пошто је она почела. Како сведоче сељаци околних насеља, још пре борбе то су им саветовали Душан Јерковић и
Радивоје Јовановић Брадоња и други борци и старешине чета Радничког батаљона, од којих су понеког познавали. Међутим, ти сељаци нису знали колико су фашисти били нељуди, како су и у другим
крајевима Србије убијали „све живо“. Сељаци нису знали да је немачки командант генерал Беме наредио да се стрељају, не само заробљени партизани и преговарачи, него и жене и деца који се нађу „у подручју борбе“. Тако се смртно преварила и група мештана из засеока
Ракића кад у магновању паклене борбе није умела да нађе излаз макар
и у бежању него пошла за једним лакоумним комшијом – да се преда
Немцима! Плашећи се да ће их Немци побити у бежању, пред групом
од 11 мештана кренуо је Душан Дејић, који је на једном штапу носио
белу мараму као знак предаје. Међутим, Немци су их све стрељали у
месту званом „Њивице под шанцем“. Тада су стрељани: Љубомир и
Љубо Стефановић, Вукашин Ранковић, Драгомир, Милутин, Остоја,
Душан, Станимир и Витомир Дејић, Теодосије Тодор Ђокић и Остоја
Марјановић.12
(Из књиге Раднички батаљон и борба на Кадињачи
Јована Радовановића)

11 Кадињача 29. новембар 1974, забележио Слободан Ћетковић.
12 Архива Општинског одбора СУБНОР-а, Бајина Башта.
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Бошко Б. Копуновић

341.322.5(497.11)»1941»
94(497.11 Кадињача)»1941»

СТРЕЉАЊЕ ЦИВИЛА МЕШТАНА
Апстракт: Предмет овога рада је злочин немачких нациста из
342. пешадијске дивизије, почињен на Кадињачи, 29. новембра 1941.
године, над недужним цивилним становништвом, мештанима рачанског села Заглавка. У току битке на Кадињачи истога дана, док су
Раднички батаљон УПО, делови Посавског и Орашaчка чета 2. Шумадијског партизанског одреда водили огорчену борбу са далеко надмоћнијим немачким снагама, њихови војници су хватали мештане овога
села и на лицу места стрељали. Под крај битке, ухваћена је и група од
11 сељана, мушкараца, који су се током борбе скривали у збегу. У страху од немачке одмазде у случају откривања, одлучили су да се предају
рачунајући на немачку војничку част и поштовање међународних
конвенција о ратним заробљеницима и заштити рањеника и цивилног становништва. Међутим, не поштујући међународно ратно право, и придржавајући се наредбе главнокомандујућег, генерала Франца
Бемеа, стрељали су их на месту званом „Њивица под шанцем“ у Заглавку. Био је то злочин немачке војске у ужичком крају крајем новембра 1941. и само један у низу масовних злочина почињених на подручју
Србије током Другог светског рата, по унапред разрађеном методу
ради остварења ратних циљева: освајањима, терором, репресијом и
геноцидом над народом поробљених земаља.
Кључне речи: Кадињача, Заглавак, Немци, казнена експедиција,
сељани, мештани, злочин, стрељање, спомен обележја .
Војнички побеђена у краткотрајном априлском рату 1941. године, Краљевина Југославија је окупирана од стране Немачке, Италије, Мађарске и Бугарске и распарчана на њихове окупационе зоне.
Ниједна од окупаторских армија није се часно и витешки понела према живљу поробљене земље, али је нацистичка Немачка предњачила
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у томе, особито у Србији према којој је гајила патолошку мржњу сматрајући је главним кривцем за аустро-немачки пораз у Првом светском рату, као и за бунтовничко отказивање приступања Тројном
пакту 27. марта 1941. године, чиме је Трећи рајх понижен. И сам напад
на Краљевину Југославију и безочно бомбардовање Београда, проглашеног отвореним градом, био је злочин, чин одмазде над српским народом.
Војне јединице и окупацијске власти нацистичке Немачке нису
поштовали Хашке конвенције о ратном праву нити Женевске конвенције о заштити жртава рата, рањеника, болесника, ратних заробљеника и цивилног становништва које не учествује у ратном сукобу.1
Још у току шестоаприлског рата почело је вршење злочина над недужним, цивилним становништвом Србије, појединачно или масовно: убијањем на улици или кућном дворишту сваког ко се нашао на
њиховом пушкомету, нарочито ако су поједине јединице југословенске војске пружале отпор при њиховом уласку у насељена места, или
стрељањем у кругу затвора и касарни, вешањем на трговима и пијацама сваког ко се на било какав начин „огрешио“ о војне или окупационе наредбе и прописе. Овакав облик колективне казне над народом
Србије имао је за циљ његово застрашивање и одвраћање од сваке
помисли на побуну, устанак и друге облике отпора окупатору.
Немачки терор и репресија појачани су и учестали од почетка
устанка, јула 1941. године, да би, са нарастањем устанка, кулминирали масовним погубљењима, како заробљених устаника тако и неборачког живља. Немачка врховна команда је издала директиву за
борбу против партизана, у којој истиче да та борба нема ништа заједничко са одредбама Женевске конвенције, па наређује да јединице
употребе сва средства, без икаквог ограничења, чак и према женама
и деци, те да због тога ни један немачки војник не сме бити позван на
судску и дисциплинску одговорност.2 Најбруталније облике терора
над српским народом немачки окупатори су задржали све време рата
и окупације. На хиљаде талаца из редова цивилног становништва
било је подвргнуто репресији и убијању о чему сведоче бројна стратишта широм Србије као што су Крушик у Ваљеву, у Јадру, у Шап1 Гојко Шкоро, Немачка политика геноцида у Западној Србији 1941/1942, Ужички
зборник бр.18, 1989. Народни музеј и Историјски архив Титово Ужице, 1989, 323.
2 Исти, н. дело, стр. 323.
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цу, Шумарице у Крагујевцу, у Краљеву, Јајинци у Београду и логори
смрти Бањица и Старо сајмиште у Београду, Црвени крст у Нишу и
др. И ужички крај није био поштеђен немачких злочинстава почев од
уласка њихових јединица у Косјерић и Ужице, у априлском рату, преко одмазде стрељањем па потом вешањем сељака из околине Пожеге
на варошком тргу, вешањем на пијаци у Ужицу, вешањем сељака Злакусе после борбе са партизанима на Дрежничкој градини, стрељања
у Крчагову крај Ужица, до бројних ликвидација појединаца или група
током и пред крај рата.
Стрељање мештана на Кадињачи
Међу немачким злочинима у ужичком крају је и злочин над сељанима села Заглавка на Кадињачи, 29. новембра 1941. После рата многи
немачки злочини били су тема и предмет истраживања, расветљавања
и публиковања у јавности, али о злочину на Кадињачи, мало се зна,
никада није детаљније сагледан, расветљен и публикован. Помињан
је крајње сажето и површно, у дубокој сенци битке на Кадињачи која
се одиграла истога дана. А шта се заиста догодило 29. новембра 1941.
године, тог студеног дана на, снегом и мразом, окованој Кадињачи?
Кадињача, крвљу натопљена, сузама окупана, песмом опевана,
на 14-ом километру западно од Ужица где са Јеловом Гором на истоку и Пониквама на западу чини венац брда који раздваја ужички од
рачанског краја, некадашњу ужичку и соколску нахију и ужички и
рачански срез. То је вис који доминира над ужичким селом Волујац
и рачанским селом Заглавак, са кога пуца поглед на босанска брда у
плавичастој измаглици преко Дрине, или на далеки Овчар и Каблар у
моравској Србији. То је и превој на путу Ужице–Бајина Башта, место
на коме увек дувају или „каде“ ветрови, те му отуда и такво име.
У прошлости је Кадињача имала важан стратешки значај као
природни бедем и брана свим непријатељима који су из правца Босне кретали да угрозе слободу Србије. Још у Првом српском устанку, на Пониквама, србијански устаници су изградили велики шанац
да стражари према Босанском пашалуку и чува стечену слободу од
турских ордија из Босне, а уочи Првог светског рата на Кадињачи су
омладинци рачанског среза, заједно са старцима из тзв. последње одбране, копали ровове да се из њих брани Ужице и моравска долина од
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аустроугарске солдатеске која је надирала преко Дрине. Те исте положаје двадесетак година касније, 28. новембра 1941, запосели су и борци Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда, две чете Посавског одреда и Орашачка чета 2. Шумадијског одреда, са задатком
да задрже продор делова немачке 342. пешадијске дивизије ка Ужицу,
у намери да уништи центар прве слободне територије у поробљеној
Европи и пресече одступницу партизанских јединица према Санџаку.
На том вису одиграла се битка бранилаца Кадињаче са најмодрнијом
и најјачом војском тог времена.
У време борбе на Кадињачи, 29. новембра 1941, скоро цело ово
подручје било је захваћено борбеним дејствима, а посебно део који
се наслања на падине Кадињаче, где су настањене фамилије Стефановића, Јелића, Дејића, Марјановића, Ракића, Спасојевића и Урошевића.
Према доступним изворима и документацији, под крај или непосредно по окончању борбе, немачка војска је починила тежак злочин над
групом мештана овога села међу којима је највећи број њих био управо из засеока на падинама Кадињаче.
Још у продору на подручје рачанског краја, који би се, условно, могао назвати и почетком „операције Кадињача“, поред жестоких борби
са јединицама Ужичког партизанског одреда, нацисти су починили
низ злочина над немоћним цивилима. Већ 28. новембра у селу Оклетцу, убили су Сибинку В. Ђоковић, домаћицу, и дечака Радослава М.
Лазаревића. Истог дана убили су Живојина Т. Павићевића, пензионера из Бајине Баште, Чедомира Милошевића, земљорадника из села
Својдруга, и Здравка П. Радивојевића, земљорадника из села Трнаве
из среза ужичког.3 Следећег дана, 29. новембра, у раним јутарњим сатима, 342. дивизија, у Рогачици раздвојена у две колоне, кренула је ка
Ужицу, једном колоном преко села Костојевићи, а другом, из Бајине
Баште преко села Пилица и Николића брда, спустила се у Дуб и спојила са првом колоном.4 У том покрету Немци су извршили неколико
злочина.
3 Г. Шкоро, н.д. 330 и Терор и злочини у ужичком округу 1941–1945. Издавачки центар „Кадињача“, Ужице, 1995, 53.
4 У покушају реконструисања динамике кретања немачке „казнене експдиције“
подаци о датумима појединих дешавања су често контрадикторни, посебно у
изјавама очевидаца и савременика, па је тешко установити шта се догодило 28, а
шта 29. новембра.
136

ЗЛОЧИНИ НЕМАЧКЕ ВОЈСКЕ 29. НОВЕМБРА

Најпре су у селу Бачевцима запалили једну кућу у којој је изгорело једно дете, а потом су убили Радосава М. Павићевића земљорадника из Оклетца, да би у 9h, пре подне, убили Максимовић Станојку,
домаћицу из Пилице, а у 11h у Доњој Црвици „стрељали“ Ђуричић
Богдана, земљорадника из Злодола. 5
Злочини почињени при пролазу кроз рачанска села на путу ка
Кадињачи, сведочанство су одмазде војника немачке „казнене експедиције“ над имовином и животима мирних житеља ових села. Утисак
је да су убијали свакога на кога су наишли а није успео да се склони из
свога дворишта и куће даље од пута. Или су уз пут хватали мушкарце и водили их са собом да им носе сандуке са муницијом и оружје,
смењујући их похватаним људима у следећем селу, и тако све до Заглавка, и Кадињаче, од којих су неке и стрељали.6
За време жестоке борбе у којој су Немци, развијеним стрељачким стројем потискивали партизанске борце ка врху Кадињаче, изнад кућа Спасојевића, погинуо је Вукашиновић (Миливоја) Милан из
села Драксина,7 а у ливади Марјановића Немци су убили – стрељали
и Марјановић (Недељка) Остоју из Заглавка.8 Под Ракића кућама се
развила огорчена борба „прса у прса“, те су се партизански борци уз
велике губитке и већ десетковани морали повлачити уз спорадичну
борбу на све стране где је било могуће избећи немачки удар. Очевици
истичу да су и немачке јединице имале губитке које су одмах уносили
у камионе покривене церадом који су путем пратили своју пешадију.9
Кад је десна немачка колона стигла до Дејића кућа, које су прво
митраљирали, фашисти су почели са хватањем мештана заосталих по
кућама, и потерали их ка Кадињачи товарећи на њих теже наоружање
и сандуке са муницијом. Ухватили су Спасојевић Петра и Дејић Станимира и натерали их да им носе пушкомитраљезе и сандуке са муницијом, а нешто касније и старог солунског ратника, Витомира Дејића.
Петар Спасојевић је, у једном моменту, искочио из колоне, бацио те5 Исти, н. дело, стр. 330. и 53.
6 6 ИАУ, Максимовић Борко Сећање на село Заглавак у току 1941. год. 15. 9. 1980.
МГ 1453.
7 Неизвесно је да ли је Вукашиновић Милан био борац Ужичког партизанског одреда тј. Радничког батаљона или цивилно лице.
8 За Остоју Марјановића доступни извори су нејасни и контрадикторни по питању начина, времена и места погибије.
9 ИАУ, Петко Дејић, Сећање ... МГ 1351.
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рет који је носио и дао се у бекство. Немци су припуцали за њим и
ранили га. Пошто је пао, мислећи да су га убили, Немци су продужили даље.10Тада је ухваћена једна већа група мушкараца који су се још
пре борбе склонили у шуму „Палеж“. Њима су Немци прикључили
већ ухваћене, Станимира и Витомира Дејића и двојицу партизана, заробљених на њиви Благомира Ракића, од којих је један био Тешо Раковић, а други, највероватније, Цветко Петровић, из села Добротина. 11

Сл.1. Њивица под шанцем, место стрељања мештана Заглавка,
март 2019.

Ова група страдала је тако што се плашила да ће их Немци побити у бежању. Одлучила је да изађе пред Немце са белим барјаком у
знак да се ненаоружани предају, те да их као такве неће побити. Кре10 Казивање Борка Недељковића из Заглавка и Милорада Васића са Кадињаче, марта 2019. Петар Спасојевић (1914) је преживео стрељање, касније су га сродници
и комшије воловском запрегом превезли у Ужице где су му у болници превијане
и лечене ране. Умро је као пензионер у Заглавку 1973.
11 Исто.
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нули су из шуме са истакнутим белим платном, али кад су изашли на
чистину дочекали су их и опколили Немци са упереним пушкама. Потерали су их путем ка Кадињачи а онда, недалеко од куће Дејић Витомира, у једној ливади званој „Њивица под шанцем“, постројили и све
пострељали. Према неким подацима, и после уласка предњих делова
342. дивизије у Ужице, на Кадињачи је остао део немачке војске која је
претресала терен, проналазила рањене борце и убијала их, па се може
претпоставити да су исти стрељали и поменуте мештане. Сведок који
је то посматрао из даљине, каже: „Немци су ошинули паљбу према
потоку, а доле су били жене, деца и старци са стоком. По њиховом
одласку, на Њивици су остали лешеви Дејић Витомира, Дејић Драга,
сина му Милутина, старог Љуба Стефановића и Стевановић Љубомира, Дејић Остоје, Раковић Теша који је био партизан од почетка рата,
Дејић Душана и још других“.12
После 15h, зимски дан се приводио смирају а на напаћено село
почела се спуштати бесана ноћ. Док су нацистички војници још били
на Дејића брду и на стратишту, у студеној новембарској ноћи разлегао се језиви лелек жена у збегу, које су уз светлост запаљеног луча,
фењера и ватри, жалиле за својим побијеним сродницима. Лелек се
чуо далеко, до врха Кадињаче. Преостали немачки војници, из обести и са намером да застраше народ, осули су паљбу из митраљеза
по ојађеном народу у збегу. „Али пошто је народ луч и ватру погасио,
срећом нико не погибе. Тада они окретоше ватру навише по Ракића
Подјазници, и горе где су људи изгинули.“ 13
Стрељане сроднике је требало пренети са стратишта, опремити
за сахрану и сахранити. Не обазирући се више на немачку претњу, народ је наставио да обавља своје обичаје у мраку. Мештани су се искупили и понели стрељане уз светлост петролејских лампи, заклањајући
их како их опет однекуд не би приметила немачка позадина. Сутрадан је требало да се сахрани 12 стрељаних мештана.14

12 Исто.
13 Исто.
14 Исто.
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Основни подаци о стрељаним цивилима и њихова спомен обележја
Протоколи умрлих у црквама Св. Вазнесења Господњег и Св.
Апостола Петра и Павла у Дубу за 1941, које су водили свештеници
Стеван Мелентијевић и Димитрије Шекуларац, бележе укупно шеснаест (16) лица са подручја парохије обе дубске цркве, „убијених
из пушке од Немаца“, или „стрељаних“ 29. новембра 1941. од стране
немачког фашистичког окупатора у походу 342. пешадијске дивизије
према Заглавку и у току битке на Кадињачи. Према поменутом извору
убијени су или стрељани: Вукашиновић Милан из Драксина, Максимовић Станојка из Пилице, Ђуричић Богдан из Злодола, Петровић
Цветко из Добротина, Дејић Драгомир, Дејић Милутин, Дејић Витомир, Дејић Станимир, Дејић Душан, Дејић Остоја, Ђокић Теодосије
(Тодор), Марјановић Остоја, Ранковић Вукашин, Стефановић Љубомир и Стефановић Мил. Љубомир, сви из Заглавка. Њима се прибраја
и Раковић Тешо, поменут у сећању једног од мештана Заглавка, сведока битке на Кадињачи и стрељања житеља овог села. 15
Изузев Максимовић Станојке, домаћице, Ђуричић Богдана, Вукашиновић Милана, Петровић Цветка и Раковић Теша, који су највероватније били борци НОП-а, сви остали су били родом из Заглавка,
и погинули одн. стрељани од Немаца у родном селу. Сви су сахрањени у истом, Лекића гробљу у Заглавку, осим Марјановић Остоје који
је сахрањен на своме имању, такође у Заглавку.
Навешћемо податке за стрељане, већином према Протоколу умрлих цркве у Дубу, и из Пописа жртава рата 1941–1945.
МАКСИМОВИЋ СТАНОЈКА, домаћица, супруга Милана Максимовића из Пилице, вере православне, стара 27 година, удата, у браку 6 година, мајка двоје деце, „убили је Немци из пушке“ 29. (16) XI
1941. у 9 часова. Сахрањена је 30. (17) XI 1941. на гробљу „Брдо“ у
Пилици.16
ЂУРИЧИЋ БОГДАН, земљорадник, рођен у Злодолу 15. IX 1920,
вере православне, стар 21 годину, неожењен, „стрељан“ у Доњој Цр15 Исто.
16 Протокол умрлих цркве Св. Вазнесења Господњег и Св.апостола Петра и Павла
у Дубу, књ. III, за 1941, стр. 66, ред. бр.73.
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вици 29. (16) новембра 1941. Сахрањен 30. (17) новембра 1941. у Доњој
Црвици. Пренет 21. маја 1942. у Злодол и сахрањен на „Марјановића
гробљу“.17
ВУКАШИНОВИЋ МИЛАН, земљорадник из Драксина, стар 36
година, вере православне, ожењен, „погинуо (убијен) пре подне у 11
сати“ 29. (16) новембра 1941. у Заглавку. Сахрањен 1. децемра (18. новембра) 1941. на гробљу „Стране“ у Драксину“.18
ПЕТРОВИЋ ЦВЕТКО, земљорадник из Добротина, рођен у Добротину, стар 30 година, (рођен 1911. године) ожењен, у браку 15
дана, „убијен од Немаца из пушке, у 15 сати, 29. (16) новембра 1941. у
Заглавку. Сахрањен 2. XII 1941. на гробљу Добротин“.19
РАКОВИЋ ТЕШО је лице кога нема ни у једном од помињаних
извора – докумената, осим у сећању Петка Дејића, мештанина Заглавка, очевица битке на Кадињачи и сведока стрељања мештана и двојице бораца Радничког батаљона, од којих је један био и Раковић као
„стари партизан од почетка устанка 1941.“ Други подаци о њему су
били недоступни.
На једном од западних висова који доминирају Заглавком, налази се Лекића гробље. Поред сеоског пута, један до другог, попут чете
ратника у мртвом строју, поређано је седам гробова и надгробника за
осам мештана Заглавка, стрељаних 29. новембра 1941. За још двојицу
стрељаних њихови потомци и фамилија нису подигли спомен обележја иако су овде сахрањени и гробна места им опсецима обележена.
Овде почивају: Дејић (Ивка) Драгомир и син му Дејић (Драгомира)
Милутин, Дејић (Ранисава) Витомир, Дејић (Милорада) Душан, Дејић
(Богосава) Остоја, Стевановић (Милорада) Љубомир, Стевановић
(Милоја) Љубомир, Дејић (Веселина) Станимир, Ђокић (Бранислава)
Тодосије и Ранковић (Љуба) Вукашин.
17 Протокол умрлих цркве у Дубу, књ. III, за 1941, стр. 72, ред. бр. 49.
18 Протокол умрлих цркве у Дубу, књ. III, за 1941, стр. 64, ред. бр. 59.
19 Протокол умрлих цркве у Дубу, књ. III, за 1941, стр. 72, ред. бр. 51.
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Кућа Драгомира Дејића, Заглавак, из које је изведен и
стрељан 29.11 1941. године

Сл. 2. Споменик Дејић Драгомиру и Милутину, Лекића гробље, Заглавак
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Споменик оцу и сину, ДЕЈИЋ ДРАГОМИРУ и МИЛУТИНУ, подигнут је после Другог светског рата (1949) посвећен четворици мушкараца из куће Дејића, од којих су два: Драгомир и Милутин стрељани 29. новембра 1941. Епитаф гласи:
ДРАГОМИР Деић живијо 40 г. погибе 29. нов. 1941. г. од немачке
војске. Спомен подижу жена Ружа и кћер Вида. МИЛУТИН, СИН Драгомира Деића. Живијо 18 г. кои изгибоше 1 дана. ВИДОЈЕ ДЕЈИЋ живијо 27 г. умро у Новом Саду 30.априла 1949. г. ОБРЕН ДЕИЋ живијо 3
г. умро 1942. г. Бог да им душу прости. Спомен подижу им мајка Ружа
и Сестра Вида и чича Добривоје Деић. РАЂЕН 1949.
У Протоколу умрлих цркве у Дубу и Попису жртава рата 1941–
1945. за Заглавак, уписао је да је Драгомир (Ивко) Дејић, земљорадник
из Заглавка, рођен 1899. у Заглавку, стар 42 године, ожењен, „погинуо“ 29. (16) новембра 1941. по подне у 15h, одн. „убијен 29. новембра
1941. код куће у Заглавку“. Сахрањен је 30. (17) новембра 1941. у „Лекића гробљу“ у Заглавку.20
У Попису изгинулих 1941–1945. за село Заглавак и Пријави ратне штете Бајина Башта бр. 230/45, уписано је да је Дејић (Драгомира) Милутин, земљорадник, рођен 1924. у Заглавку (имао 17 година),
стрељан 29. новембра 1941. код куће од Немаца.
Други белег посвећен је ВИТОМИРУ ДЕЈИЋУ, чија се кућа налази најближе стратишту на „Њивици под шанцем “ и Лекића гробљу.
На споменику од плавог тока чита се:
ВИТОМИР Дејић, Солунац, жив.51 год. а погино од Немаца 29. XI
1941. ЈАНОКА, живе 73.г. умре 1. VI 1963. Спомен подижу синови: Драгољуб, Петко, кћи Станојла, сна Милијана и унуци.
У Протоколу умрлих дубске цркве за 1941. уписано је: „Дејић
Витомир, земљорадник, вере српске православне, рођен у Заглавку,
ожењен, стар 51 годину, погинуо у Заглавку 29. (16) новембра 1941. по
подне у 15 сати. Сахрањен 30. (17) новембра 1941. у Заглавку у Лекића
гробљу.21
У Попису изгинулих у рату 1941–1945. за Заглавак, уписано је да
је Дејић (Ранисава) Витомир, рођен 1894. у Заглавку а „погинуо 29.
новембра 1941. у Заглавку од Немаца“. И према Пријави ратне штете –
20 Протокол умрлих цркве у Дубу, књ. III, за 1941, стр. 63, р. бр. 56.
21 Исто, стр. 63, ред. бр. 52.
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Бајина Башта, број 166/45, Витомир Дејић је „стрељан од Немаца код
куће 29. новембра 1941. као цивил“.22
ДУШАН ДЕЈИЋ, такође жртва злочина, са стратишта пренет је у
фамилијарно гробље и сахрањен поред пута у строју мртвих рођака.
Текст епитафа на споменику гласи:
ДУШАН ДЕЈИЋ из Заглавка. Живео 30 г. погибе 29. нов. 1941. Спомен подижу отац Милорад, браћа Добривоје, Петар и жена Бела.
И у Попису изгинулих у рату 1941–1945. за Заглавак, и у Пријави
ратне штете – Бајина Башта, број 222/45, уписано је да је Дејић (Милорад) Душан, земљорадник из Заглавка, стрељан од Немаца код куће
29. новембра“.23Сахрањен је 30. новембра 1941. у Заглавку у Лекића
гробљу.

Сл. 3. Споменик Витомиру Дејићу,
Лекића гробље, Заглавак

Сл.4.Стари споменик Душану
Дејићу, Лекића гробље, Заглавак

22 ИАУ, Картотека изгинулих у рату 1941–1945. године са подручја ужичког округа,
исто, матични број 2216 – Заглавак.
23 Исто, матични број 2218 – Заглавак.
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У дугом низу гробова и споменика поред сеоског пута у Лекића
гробљу, налази се породична гробница још једне породице Дејића. На
споменику подигнутом деведесетих година XX века, уписано је шест
лица: четири из Дејића и два из фамилије Митровића. Прво лице из
фамилије Дејић уписано на овом споменику је ДЕЈИЋ ОСТОЈА, који
је жртва нацистичког злочина над недужним житељима Заглавка 29.
новембра 1941. На споменику, у стилу црквенословенског ћириличног писма, исписан је епитаф:
ДЕЈИЋ – ОСТОЈА 1913–1941 погино од стране окупатора. ЂУЛА
1913–1991“, Митровић Милан и Драгиња, Богосав (Дејић) – погинули
1 светског рата, Пејка (Дејић) 1871–1957. Спомен подижу синови Обрад, Милан, кћери Јелина, Кола, унуке Добринка, Мила и праунучад.

Сл.5. Споменик Остоји Дејићу, Лекића гробље, Заглавак

У Попису изгинулих у рату 1941–1945. за Заглавак, за Остоју (Богосав) Дејића уписано је да је „убијен 29. новембра1941. на њиви код
куће“, а по Пријави ратне штете, Бајина Башта, број 231/45, Дејић (Бо145
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госав) Остоја је „стрељан од Немаца код куће 29. новембра 1941.“24
Сахрањен је 30. новембра 1941. у Лекића гробљу.

Сл.6. Споменик Љубомиру (Милорада) Стефановићу,
Лекића гробље, Заглавак

Као жртва немачких војника у Заглавку, пао је и СТЕФАНОВИЋ (Милорад) ЉУБОМИР. Његов белег налази се на ивици Лекића
гробља. Епитаф на споменику гласи:
ЉУБОМИР Син Милорада и Крстине Стефановића из Заглавка.
Живијо часно и поштено 21 г. а погибе невино 29. новембра 1941.г. Спомен му подигоше ожалошћени му отац Милорад и мајка Крстина и
браћа Милош и Милун. Бог да прости Љубомира.
У Попису изгинулих у рату 1941–1945. за село Заглавак, уписано је да је Стефановић (Милорад) Љубомир, рођен 1919. у Заглавку,
„убијен 29. новембра 1941. код своје куће,“ а у Пријави ратне штете,
Бајина Башта, број 226/45. да је „стрељан од Немаца код куће 29. но24 Исто, матични број 2220 – Заглавак.
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вембра 1941.“25 Сахрањен је 30. новембра 1941. у Лекића гробљу у Заглавку.
Невина жртва немачких фашиста био је и СТЕВАНОВИЋ (Милоја) ЉУБОМИР. Спомен обележје налази се у истом реду са белезима осталих жртава у Лекића гробљу. Постављено је на породичној
гробници у којој је, поред оца, сахрањен и Љубомиров син Радивоје
(1941–2015). На споменику пише:
ЉУБОМИР Стевановић, живијо 43 г. а погибе невин 29. XI 1941.
Спомен подиже му ожалошћени брат Радомир, син Радивоје, жена
Милица и сна Рада. Бог да му душу прости.

Сл.7. Споменик Љубомиру (Милоја) Стевановићу, Лекића гробље, Заглавак

У Протоколу умрлих уписано је: „Стевановић Љубомир, земљорадник, ожењен, рођен у Заглавку, стар 43 године, погинуо у Заглавку
29. (16) 1941. по подне у 15 сати. Сахрањен 30. (17) новембра 1941.
25 Исто , матични број 5963 – Заглавак.
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године у Заглавку у Лекића гробљу“.26 И у Попису изгинулих у рату
1941–1945. за Заглавак, стоји да је Стефановић (Милоја) Љубомир,
земљорадник, „убијен 29. новембра 1941. године код куће “, а у Пријави ратне штете, Бајина Башта, број 227/45 да је „стрељан од Немаца
код куће 29. новембра 1941. године“.27
На дан борбе на Кадињачи, немачки фашисти стрељали су столара РАНКОВИЋ (Љубомира) ВУКАШИНА. Његов споменик је,
такође, на ободу Лекића гробља, до сеоског пута. На њему је урезан
текст:
Овде почива Вукашин Ранковић столар, поживи 32 год. погинуо
је новембра 1941. год. од Немачке оружане силе код своје куће. Спомен
подижу отац Љубомир, мати Миленија, браћа Сретен, Драгомир и
Обрад, старац Нешо Стевановић, жена Цана, кћер Милена, син Видан, сестре Савка и Цана.

Сл. 8. Споменик Вукашину Ранковићу, Лекића гробље, Заглавак
26 Протокол умрлих цркве у Дубу за 1941, књ. III, стр. 62, ред. бр. 50.
27 Исто , матични број 5964 – Заглавак.
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У Протоколу умрлих уписано је: „Ранковић Вукашин, земљорадник, ожењен, рођен у Злодолу, стар 34 године, (рођен 1907. године)
погинуо у Заглавку 29. (16) новембра 1941. пре пола ноћи у 20 сати.
Сахрањен 30. (17) новембра 1941. у Заглавку у Лекића гробљу “.28 И у
Попису изгинулих у рату 1941–1945. за Заглавак, стоји да је „убијен
29. новембра 1941. код куће на њиви“.29
Жртва немачких војника био је и ДЕЈИЋ (Веселина) СТАНИМИР из Заглавка. Међутим, његово гробно место није идентификовано, иако се сви извори као и казивачи из Заглавка слажу да је и
он сахрањен на Лекића гробљу истог дана када и остали стрељани.
Немогућност идентификације гроба потиче од непостојања његовог
надгробног белега.
У Протоколу умрлих цркве у Дубу за њега је записано: „Дејић
Станимир, земљорадник, ожењен, рођен у Заглавку, стар 35 година
(рођен 1906. године), погинуо у Заглавку 29, (16) новембра 1941. године по подне у 18 сати. Сахрањен 30. (17) новембра 1941. године у
Заглавку у Лекића гробљу.“30
У Пријави ратне штете, Бајина Башта, број 233/45. пише да је
Дејић (Веселина) Станимир, земљорадник из Заглавка, „стрељан од
Немаца као цивилно лице 29. новембра 1941. године код куће.“31
У Заглавку је стрељан и ЂОКИЋ (Бранислава) ТЕОДОСИЈЕ. Његов гроб није могао бити пронађен јер нема надгробног споменика.
Мештани Заглавка знају га под именом ТОДОР.32
Свештеник дубски, који је извршио опело над Теодосијем, уписао
је у Протокол следеће: „Ђокић Тодор, земљорадник, ожењен, рођен
у Заглавку, стар 42 године (рођен 1899.године), погинуо у Заглавку
29. (16) новембра 1941. године, по подне у15 сати. Сахрањен 30. (17)
28 Протокол умрлих цркве у Дубу за 1941, књ. III, стр. 63, ред. бр. 51.
29 ИАУ ,Картотека изгинулих у рату 1941–1945. године са подручја ужичког
округа , матични број 5410 – Злодол.
30 Протокол умрлих цркве у Дубу за 1941, књ. III, стр. 64, ред. бр. 58.
31 ИАУ, Картотека изгинулих у рату 1941–1945. године са подручја ужичког
округа, матични број 2221 – Заглавак.
32 Г. Шкоро, „Терор и злочини у ужичком округу 1941–1945.“ Издавачки центар
„Кадињача“ – Ужице,1995, 53, 54. Међу мештанима Заглавка стрељаним 29. новембра 1941. уписан је и Тодосије Б. Ђокић. Међутим, тим именом га мештани,
казивачи, не помињу већ као Тодор или Тодо, па јетако уписан и у спомен плочу
на згради Основне школе у Заглавку.
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новембра 1941. године у Заглавку у Лекића гробљу“.33 У Попису изгинулих у рату 1941–1945, за Заглавак, стоји да је „убијен 29. новембра1941. године на њиви код куће“.34
На североисточној страни Заглавка налази се заселак Ракићи поврх кога пролази магистрални пут Ужице–Кадињача–Бајина Башта.
Пут је, истом трасом, постојао и у време битке на Кадињачи и њиме
се кретала главна немачка колона у наступању на положаје Радничког
батаљона. Негде на средокраћи, између Кадињаче и центра Заглавка, изнад кућа фамилије Марјановића, на окрајку ливаде, самује гроб
жртве немачког злочина МАРЈАНОВИЋ (Недељка) ОСТОЈЕ, мирног
земљоделца, неборца, кога су Немци убили на њиви. На споменику је
урезан запис:

Сл. 9. Споменик Остоји (Недељка) Марјановићу, заселак Ракићи, Заглавак
33 Протокол умрлих цркве у Дубу за 1941, књ. III, стр. 63, ред. бр. 53.
34 ИАУ, Картотека изгинулих у рату 1941–1945. са подручја ужичког округа,
матични број 2485 – Заглавак.
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ОСТОЈА МАРИЈАНОВИЋ из Заглавка, живео 41 год. Погибе од
Немаца код куће приликом борбе са партизанима 29.11.1941. Спомен
подигоше синови Недељко, Миленко, Лука и жена Даринка.
Марјановић (Недељка) Остоја је једини стрељани мештанин Заглавка сахрањен ван сеоског гробља, на своме имању. У Попису изгинулих у рату 1941–1945. за Заглавак, наводи се да је Марјановић
(Недељка) Остоја, „убијен 29. новембра 1941. године на њиви од Немаца“, а у Пријава ратне штете, Бајина Башта, број 513/45, стоји да је
„стрељан од Немаца у Заглавку 1941. године.“35

Сл.10. Спомен-плоча изгинулим борцима и жртвама рата 1941–1945,
Заглавак

И поред тога што су свим стрељаним сељанима Заглавка њихове
породице подигле спомен обележја, осим Тодосију Ђокићу и Стани35 Исто, матични број 3928 – Заглавак. Уместо имена оца Недељка, у Пријаву
ратне штете уписано је женско лице Даринка. Ради се грешци службеника који је
попуњавао пријаву па је уписао име Остојине супруге Даринке која је вероватно
и поднела Пријаву.
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миру Дејићу, мештани Заглавка нису заборавили своје комшија страдале од немачке нацистичке окупаторске руке. Мада релативно касно,
после 33 године од њиховог страдања, успомену на све њих и друге
који су погинули после 29. новембра 1941, данас чува Спомен-плоча палим борцима НОР-а 1941–1945. и жртвама фашистичког терора
села Заглавка, коју су 7. јула 1974. поставили Савез бораца и грађани
Заглавка на зиду Основне школе у центру села.
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Bosko B. Kopunovic
EXECUTING CIVILIANS, THE LOCAL RESIDENTS
SUMMURY
During the battle on Kadinjaca German fighters from 342nd Infantry
division killed 16 innocent civilians, the local residents from village
Zaglavak, which is the territory where most part of the ridge Kadinjaca is
situated. It all happened beside the battle. They previously engaged some of
the villagers to carry ammunition for them in order to execute them later.
Besides them, they also executed a group of 11 villagers who were the local
residents. During the battle they hid and after the battle was finished they
wanted to surrender. In the study, there are the personal particulars of all
killed people as well as their photos on the tombs that their families erected
on the local cemetery.
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Немања ОБРАДОВИЋ
историчар
Народни музеј Ужице

355.48-053.99:929(497.11 Кадињача)»1941»(093.2)

СПАЉИВАЊЕ ПАРТИЗАНСКИХ КОМАНДАНАТА
У УЖИЦУ
Апстракт: Рад се бави темом спаљивања посмртних остатака
команданта Ужичког партизанског одреда, Душана Јерковића, који је
погинуо у бици на Кадињачи 29. новембра 1941. године, и команданта
места Ужица за време постојања Ужичке републике, Вуколе Дабића,
који је погинуо у Буару 13. децембра 1941. током борбе са добровољачким одредом. У раду су наведене биографије страдалих и основни подаци о споменику који је изграђен 24. септембра 1968. године на месту
где се половином децембра 1941. и догодио злочин окупаторске војске.
Кључне речи: Душан Јерковић, Вукола Дабић,Ужице, битка на
Кадињачи, партизани, Немци, спаљивање, споменик Ломача
Крајем септембра и почетком октобра 1941. године на подручју
западне Србије, Шумадије и Поморавља, створена је слободна територија. Сем неколико градова у којима су биле немачке посадне трупе, већи део места ослободиле су партизанске и четничке јединице,
самостално или у садејству.1 Након уласка партизана у Ужице 24.
септембра 1941. године, приступило се стварању војних команди и
установа које су имале задатак да обезбеде даље вођење борбе против
окупатора и нормалног функционисања живота и рада на слободној
територији до избора народноослободилачких одбора.2 Прво је формирана команда места на челу са Вуколом Дабићем. Потом је 26. сеп1 Радивоје Папић, Ужичка република 1941. Водич кроз изложбу, Народни
музеј Ужице, 2017, стр. 58.
2 Група аутора, Историја Ужица (1918–1975),Ужице, 1992, стр. 255.
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тембра штаб Ужичког партизанског одреда сазвао конференцију на
којој је формиран Народноослободилачки одбор за град Ужице, а избор одбора је потврђен 7. октобра 1941. на широј конференцији одржаној у Соколском дому. Радом конференција руководио је Душан
Јерковић, командант Ужичког партизанског одреда. Током октобра
и новембра у Ужице стижу Врховни штаб Народно ослободилачких
партизанских одреда Југославије (НОПОЈ) и Централни комитет Комунистичке партије Југославије. Доласком Јосипа Броза Тита и Врховног штаба Ужице је постало центар устаничког покрета за Југославију. Као командант једног од највећих партизанских одреда у Србији
1941. године, Душан Јерковић био је ангажован на његовом јачању и

Душан Јерковић, командант Ужичког партизанског одреда,
у ослобођеном Ужицу 1941.

борбеним дејствима на више сектора борбе са окупатором. Вукола
Дабић, као командант места истакао се у раду на обнови привреде у
Ужицу, снадбевању војске и града, одржавању реда и решавању тада
актуелних проблема. Осим тога, У борби на Кадињачи 29. новембра,
Душан Јерковић био је командујући старешина сектора кога су браниле партизанске јединице. Вукола Дабић, као командант Ужица, ру155
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ководио је евакуацијом хране, опреме и другог материјала из Ужица.
Међу погинулим борцима (укупно 107) на Кадињачи, био је и Душан
Јерковић, док је Вукола Дабић страдао у Буару. Ради застрашивања
становништва, окупатор се спаљивањем њихових посмртних остатака на свиреп начин светио мртвим командантима.
Команданти на ломачи
У данима после борбе, породице погинулих бораца из Ужица
и околине долазиле су на Кадињачу тражећи тела својих најближих
како би их сахранили. Гојко Благојевић, у то време председник Дубске општине, наредио је путару Димитрију Симеуновићу, да се изгинули, који нису сахрањени, скупе и сахране у више групних гробница. Приликом претраге терена, пронађен је леш Душана Јерковића,
па је Благојевић, који је познавао Душана од раније, наредио да се не
сахрањује у заједничку гробницу већ да се издвоји. Посмртни остаци
Душана Јерковића пребачени су у путарску кућу Димитрија Симеуновића. Имао је кожни капут, добро очуване кожне чизме, чакшире,
шајкачу у џепу од капута, кубуру од пиштоља, џепни сат, дрвени метар, неколико признаница и неких других папира. Ту је био три-четири дана. Смрзнут, залеђен, са остацима крви на образу и на челу,
стражари су га чували све до Ваведења (4. децембра). Након тога је
стигла Гојкова порука да Јерковића сахране поред осталих, у гробницу изнад путарске куће, и да се упамти где. После неколико дана, око
два сата поподне, из Ужица је дошла група војника па је Јерковић откопан и стављен у полицијска кола.3 Довезли су га у Ужице, где је био
јавно изложен на Житној пијаци као опомена грађанима да ће свака сарадња са „комунистима“ или сваки отпор немачкој војсци бити
сурово кажњен. „Ново време“4 од 13. децембра 1941. године износи
своје виђење овог догађаја. У њему је писало: „Душан Јерковић погинуо је још пре извесног времена али није сахрањен. Његов леш је
био у једном јарку који је био опкољен разним предметима тако да
3 Лист „Вести“, Стравични злочин на Доварју интервју вођен са Димитријем
Симеуновићем, 25. новембар 1965. године, Ужице, стр. 8.
4 Лист који је излазио у окупираној Србији од 16. маја 1941. године и отворено подржавао политику Милана Недића, председника владе.
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му није било могуће приступити. Сада су ови предмети уклоњени.“
Средином децембра5 тело Душана Јерковић је пребачено на Доварје.
На месту тадашњег сметлишта које се налазило на раскрсници путева
за Крчагово и Аду, немачки војници спалили су на ломачи посмртне остатке партизанског команданта Душана Јерковића. Савременик
овог догађаја био је Душан Крчевинац Шабан6, који каже: „Нас Домце,
довели су по наређењу Љубојевића, да видимо како ће завршити сваки онај који сарађује са партизанима... Ту је Мирко Матаруга звани
Чварак, са још неколико домаца нашао остатак Јерковићевог капута,
донео га у сиротињски дом и чувао као амајлију.“ 7

Факсимил из листа „Ново време“
5 Лист „Вести“ од 25. новембра 1965. године не даје прецизан датум када је
спаљен леш Душана Јерковића, док лист „Ново време“ од 17. децембра 1941. у
тексту под насловом „Погибија Вуколе Дабића, црвеног команданта места Ужице“, наводи: „...Данас је спаљен леш његов и Душана Јерковића...“
6 Корисник Дома за децу без родитељског старања.
7 Лист „Вести“, Стравични злочин на Доварју, 25. новембра 1965, Ужице, стр.
8.
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За време немачке офанзиве на слободну територију и на сам град
Ужице крајем новембра 1941. године, Вукола Дабић је као командант
места руководио пословима евакуације хране и опреме из Ужица.
Тежи материјал из магацина и лагера партизанских радиониница
евакуисан је возом према Кремнима. Сребрни новац из трезора Народне банке Краљевине Југославије, доста рубља, војна одећа и покретна штампарија пребачени су коњском запрегом и камионима до
села Драглице. Међу последњима, испред немачких тенкова 29. новембра, око 14:30 часова, Вукола, заједно са Титом, Желимиром Ђурићем, Слободаном Пенезићем Крцуном, напушта Ужице.8 Већ 30.
новембра стиже у село Радоиња (општина Нова Варош). По одлуци
вишег руководства чланови ОК КПЈ за Ужице, Вукола и Цвета Дабић,
Милева Ђурђић и Витомир Чворовић кренули су на територију коју
покрива Окружни комитет Ужице. Вукола Дабић се, заједно са Мијом
Гезовићем, одвојио од веће партизанске групе и 12. децембра је стигао
у своје родно село Буар код Ужица.9 Већ ујутру 13. децембра Вуколу и
Гезовића код Кнежевића котара напала је јединица 2. чете 2. добровољачког одреда Српске добровољачке војске.10 Припадници одреда
су отворили ватру, Вукола је покушао да побегне, али је био рањен.
Како није могао да се креће, сакрио се и на том месту издахнуо. Убрзо
су пронашли његово тело, натоварили на кола и отерали за Ужице.
Мијо Гезовић успео је да побегне ка Стапарима. Лист „Ново време“ од
17. децембра 1941. пишеда су добровољци сазнали да се Дабић крије
у Буару. „У краткој борби Вукола је рањен у стомак, а доцније нађен
мртав. Леш му је пренесен у Ужице где је био изложен једно време.
Данас је спаљен леш његов и Душана Јерковића.“ Тело Вуколе Дабића
је било јавно изложено у Ужицу, али остаје нејасно да ли је спаљен
истог дана као и Душан Јерковић, како наводи лист „Ново време“, или
дан-два после како пишу „Вести“ од 25. новембра 1965. Спаљивањем
8

Миодраг Жико Аврамовић, Радник револуционар Вукола Дабић (1902–
1941), Ужички зборник бр. 10, 1981. година, стр. 289.
9 Српска добровољачка команда формирана је половином септембра 1941.
За команданта је постављен пуковник Коста Мушицки. Била је формација Владе
Милана Недића.
10 У листу „Ново време“ од 22. децембра 1941. пише: „Вукола Дабић, убијен
код Јелове Горе, између Бајине Баште и Ужица, у борби са другим добровољачким одредом, другом четом под командом Миће Тодоровића. Овај комунистички бандит нанео је огромна зла читавом становништву тога краја.“
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партизанских команданата Немци су хтели да застраше народ и да
пошаљу сурову поруку онима који буду пружали отпор окупационој
војсци. У таквим околностима, Владимир Стадницки (избеглица из
Царске Русије), свештеник и професор Гимназије у Ужицу, са младим
богословом Слободаном Николићем, после неколико дана опојали су
место спаљивања.11 У Књигу умрлих из 1942, свештеник Стадницки је
уписао Вуколу Дабића, у којој се наводи да је ожењен, стар 38 година
и да је „погинуо као партизан у борби“.12
Биографије Душана Јерковића и Вуколе Дабића
Душан Јерковић је рођен у селу Огар, у
Срему, 02. фебруара 1914, од оца Милана и
мајке Анђелије. Основну школу је завршио
у Огару, а 1926. почео је да учи гимназију у
Руми. По завршетку мале матуре и после завршена четири разреда гимназије, Јерковић
уписује учитељску школу у Шапцу коју завршава 1934. године. У октобру 1934. године
позван је на одслужење ђачког рока у Сарајеву, где је служио у 24. чети IV ђачког батаљона.13 Када је одслужио војни рок 1936. године, постављен је за учитеља у село Јеловик
(општина Бајина Башта), а на јесен 1936. године премештен је у суседно село Јакаљ. Пред изборе за народне посланике 1938. године активно је учествовао у агитацији за избор опозиционих посланика. Због
јавног иступања премештен је са женом Јелицом у Босну, у село Факовиће, срез сребренички. Припадао је Учитељскокултурно-просветном покрету младих учитеља које се звало „Вук Караџић“. Друштво
је, између осталог, организовало политичке семинаре на којима су
се учитељи упознавали, поред осталог, и са идејама Маркса, Енгел11 Јелена Ристановић, Ужичке „Вести“ о Кадињачи 1945–1979; рад у припреми за штампу.
12 Историјски архив Ужице, Матична књига умрлих цркве ужичке 1942–1944.
године, стр. 23.
13 Сретеније Зоркић, Душан Јерковић, Нови Сад, 1971, стр. 26.
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са и Лењина. Мобилисан је на почетку рата у априлу 1941. године,
али се због брзог слома Југословенске војске вратио у Факовиће. Јуна
месеца 1941. Душан Јерковић добија позив од Душана Вишића, делегата Ужичког окружног комитета Комунистичке партије за рачански
срез, да дође на територију Бајине Баште ради организовања устанка.
Приликом формирања 1. партизанске рачанске чете Ужичког одреда
у селу Зарожју, именован је за командира чете и спровео низ успешних акција у Солотуши, Рачи, Заовинама, Растишту. На саветовању
9. и 10. септембра 1941, са члановима Окружног комитета КПЈ Ужице и командом Ужичког партизанског одреда у Горобиљу, изабран је
за команданта Ужичког партизанског одреда. Као командант одреда
учествовао је у борбама код Вироштака, Ваљева, Љубовије, Пожеге,
Трешњице, Карана, Косјерића и Прањана. Погинуо је 29. новембра
1941. г на Кадињачи. За народног хероја проглашен је 25. септембра
1944. године.14
Вукола Дабић је рођен 16. јула 1902. године у селу Буар, крај Ужица,15у сеоској сиромашној породици. Пре поласка у основну
школу морао да служи по селу како би се
прехранио. У десетој години одлази у Ужице
и, за време балканских ратова и Првог светског рата, служи породици Сретена и Станије
Зекавице. Од 1919. до 1921. изучавао је занат
у браварској радионици Срећка Кондића.
Вукола се као шегрт и радник тада укључује
у раднички покрет и учествује у акцијама.
Након служења војног рока од 1923. до 1924.
године преселио се у Београд, ту је постао члан Савеза металских радника Независних синдиката. Учествовао је у штрајковима, акцијама
и зборовима металских радника. За члана КПЈ примљен је јуна 1928.
Више пута је хапшен, а 28. фебруара 1930. године осуђен је на шест
година робије, коју је издржао у Сремској Митровици. По издржаној
робији враћа се у Ужице августа 1935, које му је било одређено као
14 Зборник Народних хероја Југославије, Београд 1962, стр. 294.
15 Миодраг Жико Аврамовић, Радник револуционар Вукола Дабић (1902–
1941), Ужички зборник бр. 10, 1981, стр. 263.
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принудно боравиште. Почетком 1937. запослио се у Одељењу пушчане муниције Фабрике оружја и муниције у Ужицу, а истовремено
је постао и секретар партијске ћелије која је постојала у Фабрици још
од 1936. Због масовног одласка добровољаца у Шпански грађански
рат уследила су полицијска хапшења комуниста, Вукола је ухапшен
и изведен пред суд 21. јануара 1938. Иако ослобођен оптужби, због
хапшења је изгубио посао у Фабрици оружја и муниције. Јуна 1938. постаје секретар Окружног партијског повереништва у Ужичком округу
и на том положају остаје до септембра 1939. Учествовао је у одбрани
града у Априлском рату, 15. априла 1941, а као члан Окружног комитета КПЈ за Ужице био је један од организатора устанка у ужичком
крају. Приликом оснивања 2. партизанске чете „Милош Марковић“,
28. јула 1941. постављен је за комесара чете, а када се средином августа 2. ужичка чета припојила 1. ужичкој чети „Радоје Марић“, Вукола
је постао командир вода. На војно-политичком саветовању чланова
Окружног комитета и Штаба ужичког одреда, одржаном 9. и 10. септембра 1941. у Горобиљу, именован је за заменика команданта Ужичког одреда.16 Уласком партизана у Ужице 24. септембра, премештен је
са војно-оперативних на војно-позадинске послове, и постављен на
дужност команданта места у Ужицу. Поред мобилизације људства,
ради на организовању партизанских радионица у граду, битних за
снабдевање јединица храном, обућом и другим потребама, као и на
обезбеђењу саобраћаја. Приликом офанзиве немачке војске, Вукола
као командант места руководио је евакуацијом Ужица. Погинуо је 13.
децембра 1941. године у селу Буар, где је и рођен.
•••
После рата, 23. новембра 1947, у партизанску гробницу на Доварју пренети су посмртни остаци Душана Јерковића и Вуколе Дабића
заједно са остацима 47 бораца стрељаних за време окупације. У оквиру свечаности, поводом празника Дана ослобођења Титовог Ужица,
24. септембра 1968, свечано је откривен споменик Душану Јерковићу
и Вуколи Дабићу на Доварју. Споменик је подигнут на месту њиховог
спаљивања. Аутори споменика су вајар Милица Рибникар Богуно16 Радивоје Папић, Ужичка република 1941. Водич кроз изложбу, Народни
музеј Ужице, 2017, стр. 50.
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вић и архитекта Угљеша Богуновић. Споменик је рађен у комбинацији камена и сиге. Централни део је рађен од сиге, модифициран као
две жене нарикаче. Ауторка споменика наводи да је дуго размишљала о материјалу од кога ће израдити споменик, на крају се одлучила
за сигу која је извађена на Чиготи. 17 На платоу испред споменика је
постављена бронзана плоча на којој пише: „Децембра 1941. на овом
месту немачки окупатори су спалили тела погинулих револуционара
Вуколе Дабића, радника, команданта партизанског Ужица, и Душана
Јерковића, учитеља, команданта Ужичког партизанског одреда. Aли
ЛОМАЧОМ СЕ НЕ УНИШТИ ПЛАМЕН. “

Споменик Ломача на Доварју

17 Лист „Вести“, 20. септембар 1968, стр. 2.
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Nemanja Obradovic, historian

BURNING PARTISAN COMMANDERS IN UZICE
SUMMARY
Burning mortal remains of the commander of Uzice partisan troop
Dusan Jerkovic and the commander of liberated Uzice in 1941 Vukola
Dabic was done by German occupying army in the middle of December in
1941. Dusan Jerkovic died during the last defence of Uzice on Kadinjaca,
on November 29, 1941, and Vukola Dabic died in the village Buar, on
November 13, 1941. After the death of these commanders, their bodies were
exposed in Uzice, because the aim of the occupying army was to frighten
people. After the war, on September 24,1968 the monument “Lomaca“
was erected in remembrance of this terrible crime. The authors are Milica
Ribnikar-Bogunovic and Ugljesa Bogunovic.
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Ковина Радовић

НА КАДИЊАЧИ ПОСЛЕ БОРБЕ
Мој муж Стеван Радовић радио је пре рата у ужичкој Ткачници,
а за време Ужичке републике био је у Радничком батаљону. Отишао
је на Кадињачу са Миљом Ивановић, женом Милутина Ивановића и
Ружом Кремић, која је сродник наше породице.
Пошли смо да тражимо погинулог Стевана.
Из Ужица смо нас три пошле после подне и горе смо стигле пред
вече.
Онде где је сада споменик видели смо доста неких дугачких граната и крај њих су стајала тројица људи. Одатле пођемо даље путем.
Они људи што су стајали крај граната нису нам сметали да прођемо.
Чим смо сишли мало испод оног места где је сада споменик, видимо с обе стране пута доста лешева. Неки сељаци износе их и стављају
поред пута. Износе их на неким простим носилима.
Кренемо даље. Били смо близу путарске куће кад видимо да се
изнад те куће скупило много људи и жена. Пођемо и ми тамо и мало
даље видимо доста људи копају неку велику раку. Ми мало застанемо
па Ружа Кремић упита некога да ли нешто зна о Стевану Радовићу.
Одједном се из оне групе људи издвоји један омален човек па се издера: „Ено га тамо, на оној чуки, зин᾽о ко пас!... Тамо су он и још двојица!“, рече то осорно и показа руком где се то налази.
Нас три ћутимо и гледамо шта се ради. Доносе погинуле и слажу
их у ону велику раку. Једна жена у црној марами стоји изнад реке,
цепа неко ћебе и сваком погинулом ставља на уста једно парче ћебета
да земља не уђе у уста. Она је чула како се онај издерао на нас, па мало
касније приђе мени, ухвати ме за руку и даде ми знак да ћутимо.
Ја ућутах.
Још касније приђе неки Секула с Кадињаче, који се ту десио, и
рече нам да је онај што се на нас дерао председник општине, Гојко
Благојевић.
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Онда је пришао један поп и почео да опојава мртве. Нешто је
брзо и тихо читао. Доносе да сахране једног у војничком оделу. Неко
од мештана тада нам је пришао и причао како је тај у војничком оделу био рањен у главу, али није одмах умро. Био је, вели једна жена, у
понедељак још жив и чуло се како јечи. Али после је умро. Ми се распитујемо који је то борац. Тад наиђе неки човек и тихо нам рече: „То
је Жико Ћузо. Само, ћутите!“
После тога донеше да сахране једног младог борца. Прегледају му
све по џеповима, ваљда да утврде ко је. Одело му разнето и само видимо парчад. У једном џепу нађоше једну хиљадарку. Онда се Гојко
Благојевић поново раздера: „Матораћи, повели децу у шуму, дали им
по хиљаду динара и довели да изгину“.
Тада мени, Миљи и Ружи, приђе један човек у варошком оделу. Познавао је Ружу и Ружа је познавала тог човека. Вели нам тихо:
„Ајде доље у путару да видите Јерковића!“
Ми све три пођемо за њим. Уђемо у путару. Показаше нам мртвог
Јерковића. Некако су га прислонили уза зид. Крај његових ногу лежао
је још један погинули борац. Неки веле да је то био Јерковићев помоћник, али ми њега нисмо загледали. Видимо само да су му преко лица
натакли качкет. Мене копка да видим ко је па се нагнем и подигнем
качкет. Одмах сам познала Рада Шанга. Он се раније често дружио
са мојим мужем Стеваном. Онда нам онај човек у варошком оделу
показа неку шашу и вели да је Раде Шанго тамо погинуо па су га овде
пренели.
Људи се окупљају и шапућу. Ваљда су дознали да ми тражимо
Стевана Радовића па мени онда тихо приђе неки Боре и вели: „Није
овде твој Стеван! Него иди ти одмах кући и сутра нека дође твој девер
Благоје и нек се јави Благомиру Ракићу“.
У Ужице смо дошле по ноћи. Нисмо ишле путем, него све преко
брда. Нађем девера Благоја и све му испричам.
Сутрадан дође нашој кући Радосав Јовановић. Носи неку књижицу, плаче и вели да је јуче био на Кадињачи и вели да је горе сахранио мог Стевана, сина Вића и неког Ђорђа. Рече да их је сахранио код
Ракића кућа и нека Благоје иде, нека тражи Благомира Ракића и он ће
му све казати.
Знам да је био празник Ваведење кад је мој девер Благоје са још
неколико људи колима отишао на Кадињачу. Нашли су Благомира Ракића, он им је рекао где су сахрањени, ископао је Стевана и дотерао, те
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смо га у нашем гробљу сахранили. Пошто Благоје није имао запрегу,
коња и кола узео је од Милије Грујовића...
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Слободан Ћетковић

ОСТАО ЈЕ НА ЛИВАДИ, ПОКРАЈ МИТРАЉЕЗА
Тражећи свога мужа по Кадињачи, Рада Обрадовић је наишла
на призоре које никад неће заборавити. Мртви борци, капе, торбице,
порције... Све то лежи на смрзнутој земљи, заувек изгубљено, отписано.
И данас, кад је молимо да прича, она се узбуђује, узнемирава.
Често застаје, губи дах, тражи снагу у себи да помене све што је видела.
Још се ужасава и чуди. Још сама себе пита: „Како сам све то преживела?!“
„Нисмо се ни поздравили“
Последњи дан Ужичке републике. Људи живе у грозници и неизвесности. Кројачки радник Драгомир Обрадовић и његови другови
по цео дан су у радионици, шију партизанске капе и блузе, а увече одлазе у патролу. Морају да буду и радници и борци. Уплашена и збуњена његова супруга Рада не зна шта ће с малом децом. Кћерка Миља
има само четири месеца, а син Томислав три године.
А кад су чаршијом почеле да круже вести о немачкој офанзиви,
њен страх је растао као плима. Једва је чекала да јој се муж врати. Хтела је да га пита шта да раде, куда да иду, како децу да спасавају...
Добро се сећам да ми је 27. новембра, у четвртак, дошла једна
жена и рекла да Немци надиру с три стране.
Сутрадан ујутру, 28. новембра, њен муж се вратио из патроле.
Казала му је шта је сазнала и почела да плаче. Он је оштро упита: „Од
кога си то чула?“
Ћутала је. Није смела да каже.
Такве треба похапсити. То су петоколонаши. Они не могу да се
помира с тим да ће радници завладати. Немој их слушати.Чувај ове
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наше шмркавчиће и пази себе. Не бој се! Ми добро стојимо.
Био је одлучан и убедљив.
Брзо је доручковао и отишао, као обично, као сваки дан.
Нисмо се ни поздравили. Ко да помисли да га више никад нећу
видети?
„Чули смо неку пуцњаву“
Око 10 часова почела је евакуација грађана.
Њене комшије се припремају, а она се брани, хтела би да остане:
„Ја нећу. Мени је мој Драги рекао да нема никакве опасности.“
Али, када је видела да су улице пуне света, да сви иду, решила је
да и она пође. Узела је флашицу с млеком. Миљу у наручје, Томислава
за руку и тако кренула.
У мом комшилуку је становао Слободан Гредељевић. Тада је имао
седамнаест година, носио је немачки шлем и дугу пушку. Звали смо
га „Швапче“. Волео је мога мужа и стално ишао с њим. Зато је његова
породица позвала мене и моју децу да заједно бежимо из града.
Стигли су на Сињевац и преноћили, а сутрадан, 29. новембра,
прешли у Стапаре. Кад смо били у Стапарима, чули смо неку пуцњаву. Негде се водила борба. Авиони су кружили...
Рада Обрадовић није ништа знала о свом мужу, али чинило јој
се да та пуцњава угрожава његов живот. Наслућивала је тако нешто.
Заноћили су у Стапарима, а још нису знали шта је значила она
пуцњава која је до њих допирала.
Освануо је следећи дан. То је 30. новембар. Сви се надају да ће
нешто сазнати.
Долази Неђо Гредељевић и каже им да је била велика борба на
Кадињачи.
Око подне Рада Обрадовић излази пред кућу.
Видим како се једна жена журно примиче. Осећам да носи неки
глас и чекам да приђе. Пролази покрај мене и застаје пред суседном
капијом. Пита за Милицу, мајку Слободана Гредељевића, и каже јој
да јој је син рањен у руку. Ја одмах помишљам: Слобо рањен, Драги
погинуо.
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„Заузео је положај испод једне трешње“
Веровала је да су заједно кренули из кројачке радионице, али
није знала како су се растали. Кад је угледала Слободана Гредељевића, хтела је све да чује.Он је причао како су пошли и како стигли,
али није умео да одговори на најважније питање: „Постројили смо
се пред општином. Говорили су Душан Јерковић и Милинко Кушић.
Рекли су да идемо на положај према Бајиној Башти. Кад је стигао тешки митраљез, Слободан Пенезић је упитао ко се јавља за митраљезца.
Пријави се Драги.“
„Мајстор-Драги, бићу ти помоћник“ , рекао сам му. „Још си балавац, не знаш шта је митраљез“, одговорио је. Али кренули смо. Митраљез се померао на коњу, није био добро везан, па ме Драги послао
Вашој кући да узмем конопац. Тамо никог није било. Кад смо стигли у
Волујац, мало смо се одморили. Драги је разговарао са Андријом Ђуровићем и после тога ми рекао: „Нећеш ми бити помоћник. Колона се зауставила на Кадињачи. Ту је Драги и са Душаном Јерковићем разговарао
о мени. Хтео је да ме поштеди, да ме сачува.Тако сам сутрадан ујутро
добио задатак да бацам флаше са бензином. Нас двојица смо се растали. Заузео је положај испод једне трешње. Не знам шта је даље било.
„Пали су као снопље“
Сви грађани који су изашли из града морали су да се врате. Ко
то не учини, биће ухапшен и спроведен у логор. То је смисао немачке
наредбе коју су људи чули од добошара.
За Раду Обрадовић овај повратак је био мучан и опасан: „Хладно је. Кренула сам са децом и комшијама. Моја кућа била је обијена.
Немци су све испретурали. Али, на чивилуку стоји шајкачица коју
су радници из кројачке радионице сашили моме сину. Видим да на
њој нема петокраке. У ствари, једна комшиница успела је некако да је
скине кад су Немци упали у кућу. Они, срећом, нису видели ни пушку
која је стајала у шпајзу. Одмах сам је закопала у подрум.“
Није знала шта да ради. Како да одржи своју деце?
Све више је веровала да се њен муж неће вратити, али нека слаба
нада ипак јој је помагала да живи, да се одупре. Чула је да је на Кадињачи било страшно, али није чула да је њен Драги погинуо. То јој
нико није казао.
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Но, убрзо је ипак морала да се суочи с тешком, трагичном истином.
Неко јој је рекао да је трговац Раденко Јоксић прешао преко Кадињаче и све видео. Пожурила је да га упита. Он није хтео и није могао да је обмањује: „Радо, немој се заваравати. Пали су као снопље.
Није их мање од стотину. Све ужички радници – шустери, пекари,
шнајдери...“
„Тражила сам га по црвеним чарапама“
Оставила је децу код газдарице и пешице пошла на Кадињачу. С
њом је и Зора Поповић, не да јој да буде сама. Уз пут им се придружила још једна жена која тражи брата.
На Кадињачи је хладно. Пет дана је прошло од борбе, а људи још
леже онако како су изгинули. Мртвац до мртваца. Окрећем једног –
испадају му документа. Читам, али не познајем га. Прегледам тако
више од двадесет лешева. Сви су смрзнути. Наилазим на Јулијана Јустињака, који је радио с мојим мужем. Драгог нема. Тражила сам га
по црвеним чарапама које сам му сама исплела. Видим једне такве,
али то није он. Силазимо на пут. Ту је на гомили осамнаест погинулих
бораца.Покривени су крвавим ћебетом. Међу њима је и Мико Шуњеварић, шустер. Познајемо га.
Уплакана и изгубљена, Рада Обрадовић се обраћа човеку који би
могао да јој помогне.
„Прилазим Димитрију путару и питам га има ли сахрањених. Он
ми каже да су јуче сахрањивали док нису Немци припуцали. Сахранили су око тридесет људи. Доноси ми њихове легитимације и показује. Води ме у путарску кућу. Тамо су двојица. Душан Јерковић,
пресечен митраљезом, као да седи. У истој просторији лежи тело Рада
Рогића Шанга, кројача. Путар ми прича да је једног затекао живог и
унео у кућу. То је био Жика Марковић Ћузо. И он је убрзо умро. Ја се
трудим да што боље опишем свог мужа. Димитрије ме слуша, али не
може да се сети.“
Кад је дошла кући, закукала је од очаја.
Међутим, ову мучну неизвесност прекинула је Миља Ивановић.
Она је с Ружом Кремић била на Кадињачи. Једна је тражила мужа,
друга брата. На једној ливади, крај митраљеза, виделе су и Драгомира
Обрадовића.
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„Имао је девојачко лице“
Хтела би да га превезе и сахрани, а не зна како.
Тражим Милосава Милићевића Ђеда, он има коње и кола, али
чујем да је отишао у Пилицу, одвезао Луку Драгојловића, рањеног
партизана. Тада је то била велика храброст.
„Иди, Радо, на Кадињачу, па га сачекај кад се буде враћао. Учиниће он то“, тако је неко саветује.
Уместо ње, поранила је сестра њеног мужа. Али, ништа није учинила, није имала сандук. Када су и то припремили, Мирослав Милићевић је био спреман да крене. Рано је стигао пред капију. Имао је
добре и јаке коње. Узео је два сандука, један за мог мужа, а други за
Јулијана Јустињака, његовог друга. Дала сам му два хлебчића и флашицу ракије. Али у том тренутку чули смо добош. Добошар је читао
наредбу којом се строго забрањује да се мртви партизани преносе у
град. Ко то учини биће интерниран у Бањицу. Кочијашу је било јасно шта та претња значи, али није имао намеру да одустане: „Кад они
нису жалили своје младе животе, не жалим ни ја себе и ова два путаља“. Ошинуо је коње. С њим крећу и три жене. Рада остаје да их
чека. Прати их уплашеним погледом.
Драгомир Обрадовић, кројачки радник и митраљезац, борац
Радничког батаљона, већ је био сахрањен на Кадињачи. Кад је његова
сестра испричала попу из Дуба како јој је брат изгледао, он се лако
сетио опојао једног таквог.
„Имао је девојачко лице. Покрио сам га марамицом...“
Сахрањен је још једном, у граду, на гробљу на Теразијама. Као да
се боји да се свега сети, Рада Обрадовић помиње само неке детаље,
неке тужне појединости: „Оне црвене чарапе биле су му поцепане од
пешачења до Кадињаче... И данас их чувам...“
Она данас чува и два своја унука, два бистра и напредна дечака.
Томислав има Драгомира, а Миља – Миливоја. Бака им је дала имена.
Тако су се звали њен муж и његов отац.
Хтела би, ето, да једна успомена што дуже траје.
(„Вести“, 1975)
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Љубинка Ђуровић

УНУЦИ ОЛГА И АНДРИЈА
О својим најближим тешко је говорити у суперлативима. Али,
према писању бораца, другова, пријатеља и познаника, мој отац Андрија Ђуровић био је стварно добар друг и човек, примеран радник и
храбар борац.
Када је Батаљон кренуо на Кадињачу, имала сам само пет година.
Ипак, у неизбрисивом сећању остало је јутро 28. новембра 1941. године.
На степеништу зграде у дворишту где смо живели, тата је чистио
опанке. На себи је имао бели џемпер, кожну виндјакну и сељачке панталоне. Када се спремио, поздравио се са мајком. Мене је узео у наручје, благо помиловао, очински загрлио и пољубио. Сео је на бицикл
и отишао низ ливаду, према Ужицу. Та слика ми је стално пред очима.
После неколико дана чули смо да је погинуо на Кадињачи.
Током лета и јесени 1941. у нашу кућу на Татинцу стално су долазили мени непознати људи. Обично су долазили у сумрак. Да не
бих присуствовала договорима уз петролејку, мајка ме је одводила у
дворишну стару кућу.
Када сам порасла, причали су ми како је мој тата био одлучан,
упоран у намерама, поштен и миран човек. Волео је живот, песму и
игру. Волео је да јаше коња. Причали су ми да је у селу позајмљивао
неког лепог, белог коња и са њим учествовао на тркама. Сељанке су
тада говориле да се не зна ко је лепши, да ли коњ или младић на коњу.
Баба Јованка, очева мајка, често ми је причала о њему. Волела је
сву своју децу као свака мајка, али Андрију некако понајвише, готово
посебно. Говорила је да он никада није умео да каже нећу или не могу.
Ништа му није било тешко и волео је сваком да помогне.
Баба Јованка је желела, и о томе стално говорила, да ја, као настарије унуче, када се будем удала, и када будем добила своју децу, да
их назовем Андрија и Олга, као спомен на своје славне претке, пале
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борце Ужичког партизанског одреда. Жеља јој се испунила. Мој син
је понео име свог деде, политичког комесара партизанске милиције и
команданта Радничког батаљона који је погинуо у 25. години. А моја
ћерка понела је име моје тетке Олге, учитељице, курира Окружног комитета КПЈ која је погинула на Дрежничкој градини, августа 1941. у
21. години живота.
Поносна сам што сам ћерка човека који је храбро погинуо за ову
земљу, за наше боље данас и сутра.1

1 Из листа „Вести“ од 29. новембра 1974, разговор са новинаром Мирком
Ђелићем.
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Миља Баћковић1

БЕЗ ОЦА ОД ПОЛА ГОДИНЕ
Моји родитељи, Драгомир Обрадовић и Радмила Обрадовић
рођена Мијаиловић, венчали су се у Ужицу 13. априла 1936, у цркви
Светог Ђорђа.
Становали су у улици Босанској број 10, у турској кући из 1800.
и неке године. Власник куће био је Милан Бошковић, син покојног
Илије Бошковића. Милан је био високи официр, капетан I класе. Почетком рата ухапшен је на радном месту а онда депортован у Немачку, где је провео време рата.
По казивању моје мајке Радмиле, задњих дана новембра месеца
1941. године, причало се само о уласку Немаца у Ужице, а 28. новембра улице су биле пуне грађана који су се припремали да оду из града.
И моја мајка је кренула са комшијама у правцу Стапара, са сином и
ћерком. Заноћили смо у Сињевцу, а сутрадан 29. новембра 1941. Кренули ка Стапарима и брзо стигли. У дањини се чула пуцњава и одмах
је предосетила да се нешто догађа.
Тог јутра, у Стапарима је путем ишла жена која је тражила мајку
Слободана Гредељевића, Милицу Гредељевић. Чула је да јој је рањен
син Слободан, а моја мајка је одмах посумњала, ако је рањен Слобо,
да је Драги погинуо.
Следи наредба Немачке команде да се сви грађани који су претходни дан напустили Ужице морају вратити. На брзину су се спремили и
почели враћати... уз вест да је на Кадињачи вођена борба и да има пуно
изгинулих. Било је јасно да је на Кадињачи погубљен Раднички батаљон.
Без било каквих нових вести о Кадињачи, трећи дан од борбе,
моја мајка је са комшиницом Зором Поповић, супругом Милоша Поповића Ченгије, кренула на Кадињачу.
1 Миља Баћковић је кћерка Драгомира Обрадовића. Имала је четири месеца
када је он погинуо на Кадињачи као борац Радничког батаљона.
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Свуда су били изгинули... Као Косовка девојка, мајка је превртала
изгинуле борце који су већ били смрзнути. Наишла је на Шуњеварић
Мика, коме је неко покушао да скине бурму са прста али није успео,
прст је био залеђен. Мог оца тада није нашла. Вратила се кући, очајна... Али је опет кренула на Кадињачу петог дана од борбе. Улазила
је и у собу где су били смештени изгинули борци, Душан Јерковић и
други, али ни ту није био наш отац.
По наредби Благојевић Гојка, почело је са сахрањивањем изгинулих бораца. Био је присутан и свештеник из Заглавка, Мелентијевић,
који се сетио да је опојао мог оца, да је у другој групи, други по реду
(рака) и да је имао девојачко лице.
Требало је обезбедити сандук за мог оца и његовог колегу
Пољака, Јустина Јустињака. У току следећег дана, мој отац је већ био у
раки број 2, други по реду, што је потврдио свештеник Мелентијевић.
Из раке је пребачен у ковчег, као и Јустињак и кренуло се са Кадињаче.
На снази је било упозорење немачке команде да се изгинули на
Кадињачи не смеју дотеривати и сахрањивати у Ужицу. По дану се
нико не би усудио да у колима има два погинула са Кадињаче, с обзиром на упозорење, тако да је мој отац дотеран у току ноћи, опојан уз
присуство свештеника Миленка Рајаковића из Ужица и покопан на
гробљу Теразије.
Једног јутра дошла је нека жена да види моју мајку. Тада сам имала 4-5 година, али сам упамтила да је та жена мојој мајци казала: „Не
можеш сама подизати ову децу, удај се“. Мајка је одговорила: „Ја сам
пет година била у браку са мојим Драгим, и за тих пет година лепше
сам живела него неко за педесет. Не бих могла поднети да ми неко попреко погледа децу, тако да се удавати нећу. Знам да плетем, хеклам,
имам натру за ткање поњава и то знам да ткам. Само да ми деца буду
здрава“.
Млађа сестра мог оца често је долазила и боравила код нас, да
олакша тугу и немоћ због губитка нашег оца и њеног брата.
Мајка нигде није радила и није имала никаква примања, а требало је подизати децу, хранити их и облачити. Сналазила се тако што је
плела џемпере, прслуке и чарапе... У летњем периоду је ткала поњаве
и хранила по две свиње... Када је време клања, једну би продавала а
другу остављала за кућу... Брала је траву на економији у Турици, а ми
смо одлазили да донесемо траву коју је мајка у раним јутарњим часовима убрала.
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Никада нисмо питали како немамо оца. Мој брат је вероватно
ћутао, а можда је нешто и знао. Али, знала сам да смо само нас троје.
Како нам ништа није говорила, претпостављам да се плашила како
ћемо ми то прихватити па је из тог разлога ћутала.
Мајка нас је водила са собом на гробље Теразије, а присуствовали
смо и свечаности на Кадињачи 7. јула 1952. када је откривена Пирамида са Спомен-костурницом. Водила нас је на фудбалске утакмице,
позоришне представе, путовали смо возом до Кремана где је било организовано уништавање губара.
Мајка је прихватала децу са Козаре, по троје сваки трећи дан,
док им се опере и зашије одећа и мало се ослободе, а затим упућују
у Мађарску и Бугарску у домове. Сва, и мушка и женска деца била су
ошишана до главе. Нису се дружили са нама, само су хтели да буду са
нашом мајком.
Остајали смо кући сами када је мајка одлазила на пошумљавање
Доварја, Старог града, уређења Дома у Коштици, уређења Основне
школе и изградњу Дома ЈНА.
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Звездана Глигоријевић, новинар Ужичке Недеље

Из разговора са академиком Миодрагом Живковићем,
аутором споменика „Кадињача“

Миодраг Живковић

Поводом 36 година од изградње Меморијалног спомен комплекса
„КАДИЊАЧА“ разговарали смо са једним од аутора и градитеља споменика професором Миодрагом Живковићем. Наш разговор је професор почео стиховима из поеме „Кадињача“ Славка Вукосављевића:
„Рођена земљо, јеси ли знала
ту је погин о батаљон цео;
црвена крв је процветала
кроз снежни покров хладан и бео.
Ноћу је и то завеј о ветар.
Ипак на југу војска корача:
Пао је четрнаести километар,
ал никад неће – Кадињача!“
УН: Професоре Живковићу,како је дошло до идеје да се направе
споменици на Кадињачи?
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Прва непријатељска офанзива- битка на Кадињачи представљала је један од кључних симбола антифашистичког отпора. Две стотине бораца Радничког батаљона стало је на бранику одбране Ужичке
републике, штитећи одступницу Врховног штаба, партизанских одреда и болнице. Током осме деценије, дошло се до идеје да Кадињача
буде претворена у меморијални парк.
УН: Како су Вас одабрали за аутора?
С обзиром да сам ја већ реализовао значајне меморијалне комплексе, Долина Хероја на Тјентишту, где је погинуло више од 7.000
бораца, у легендарној бици на Сутјесци, такође, остварио сам једно
моје можда најпознатије дело – Споменик стрељаним ђацима у Спомен парку 21. октобар у Крагујевцу, позван сам да радим пројекат Кадињача, а Александар Ђокић на пројекту Спомен дом, као саставном
делу Меморијалног комплекса.
УН: Ко Вам је помогао у градњи споменика ?
Као помоћ у скулпторском обликовању споменичке целине, помагало ми је седамнаест студената са вајарског одсека Академије примењених уметности у Београду.
УН: Како је текла градња споменика и да ли је било тешко уклопити амбијент са скулптуром?
У периоду од 1977. до 1979. довршен је цео Меморијални комплекс на површини од 15 хектара. Свечано отварање одржано 23. септембра 1979. године, када је Тито открио споменик и одржао говор
пред око 100.000 посетилаца. Као и на Сутјесци, ову просторну целину концептуално сам поделио на три целине Прва целина прдставља
амфитеатар Ужичка република, предвиђена за одржавање различитих културних манифестација. Друга целина је Алеја Радничког батаљона са двадесетједном монолитном скулптуром од белог бетона,
висине од два до пет метара. У центру ове скулптуралне композиције
налази се првобитни споменик из 1952. године.Искористио сам оригинални меморијал, поставивши га у центар читавог комплекса. Тиме
сам одао поштовање и дао на значају старијем споменику, интегришући га у нови. Трећу целину чини плато Слободе, где се блоковске
скулптуре уздижу до централне дводелне форме висине 14 метара,
колико има километара до Ужица. Из тог елемента израста динамич184
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на скулптурска фигурална композиција кружног облика са продором
према Ужицу.
УН: Да ли је неко утицао на Ваш рад, да ли сте имали слободу при
стварању?
Имао сам пуну и апсолутну слободу у реализацији читавог комплекса и помоћ Скупштине Титово Ужице. У реализацији свих мојих
споменичких решења нисам имао никаквих притисака и мешања у
свој рад.
УН: Да ли сте били на отварању споменика и да ли се сећате Титове реакције?
Био сам уз Тита када се кретао према Алеји Радничког батаљона.
Када је видео тај део споменичког комплекса, застао је и рекао:“Ово је
најлепши споменик који сам до сада видео“.
(Ужичка недеља 2. новембар 2015)
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Драгиша Милосављевић,
историчар уметности

725.945(497.11)»195/197»
725.945:94(497.11)»1941»

МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС КАДИЊАЧА И ЊЕГОВ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ

...Споменици постоје у простору између историје и памћења,
афекта и идентитета, прошлости, садашњости и будућности...
(Dacia Viejo Rose, Memorial Functions:
Intent, Impact and the right to remember...)
Апстракт: Рад се односи на културни феномен Спомен-комплекса
„Кадињача“, на његов значај у прошлим деценијама и на могуће домете
у будућности. Аналогно већ познатим чињеницама о жртвовању Рад–
ничког батаљона, као и других партизанских јединица крајем 1941.
године, на Кадињачи, у циљу безбеднијег повлачења Врховног штаба
и партизанске болнице из Ужица, на месту борбе и страдања – постављена су спомен обележја са којима је Кадињача временом постала својеврсно светилиште са више културних и спортских садржаја
који су утемељени на заједништву, солидарности и памћењу. За разлику од бројних меморијалних обележја подизаних широм Југославије,
која су деведесетих година XX века девастирана, оштећена и заборављена, Кадињача је узорно одржавана и траје у сећањима старијих као и млађих генерација. У више текстова и књига написаних
од стране европских истраживача, посвећених југословенским спомен
обележјима, Кадињача заузима значајно место, са посебним нагласком
да је активна и добро посећивана како од туриста из бивших југословенских република, тако и оних са стране. Показало се да је идеолошка парабола у случају овог меморијала у последњим деценијама остала
по страни, тачније да су доминирале и још увек опстају универзалне
цивилизацијске вредности. То својеврсно жртвовање ових недовољно
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обучених партизанских бораца, обележено је у почетку скромним спомеником – пирамидом подигнутом 1952. године, и каснијим монументалним комплексом апстрактне вокације који је уметничком снагом
персонификовао трагичну судбину партизанских бораца Радничког
батаљона, Посаваца и Орашана. Осврт на југословенске споменичке
меморијале подизане у приближним временима, и њихове позније суд–
бине, нужна је парадигма сличности и разлика како у пројектовању и
градњи, тако и третмана у временима разбијања Југославије и стварања засебних држава.
Кључне речи: Спомен обележје „Кадињача“, Ужичка република,
Југославија, Југословенско споменичко наслеђе, Меморијални комплекс,
Споменички меморијал, Раднички батаљон, Споменик, Заштита,
Меморија, Сећање, Револуција.
Уводне напомене
Постављањем првог спомен обелиска – пирамиде, 1952. године,
на Кадињачи, извршено је скромно обележавање трагичне судбине
Радничког батаљона, Посаваца и Шумадинаца, страдалих у бици са
немачким елитним јединицама. Завршетком монументалног споменичког комплекса 1979. године, по пројектима Миодрага Живковића
и Александра Ђокића, омогућене су садржајније културне и спортске манифестације, као и перформанси са идеолошком конотацијом,
републичког и регионалног карактера. Временом, Кадињача је постајала место својеврсног ходочашћа на које су долазиле различитим
поводима, хиљаде туриста и посетилаца како из земље тако и из иностранства.
Тешка и неравноправна борба партизанских бораца са немачким елитним јединицама повучених са других фронтова, била је и
својеврсна одбрана слободне територије тзв. Ужичке републике, која
је имала карактер једине слободне зоне у поробљеној Европи. На узвишењу, брду Кадињача, 14 км северозападно од Ужица, на превоју
између Јелове Горе и Поникава, одиграла се 29. новембра 1941. битка
између Радничког батаљона Ужичког одреда, у садејству 1. и 2. чете 1.
батаљона Посавског одреда и Орашке чете 2. шумадијског одреда. Покушај супротстављања ових слабо наоружаних партизанских бораца
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елитном 699-ом, немачком пуку Групе „Запад“ из 342. немачке пешадијске дивизије (која је послата из Француске), завршио се трагично
по многе раднике и учеснике борбе. Битка је вођена на котама 696 м/
нв (Репиште) и коти 808 м/нв (врх превоја Кадињаче), по изузетно
хладном и магловитом дану у интервалу од 13–14,30 часова (према
немачком извештају).
На основу новијих истраживања, на Кадињачи је било око 260
партизанских бораца: 160 Посаваца и Шумадинаца и мало више
од сто бораца Радничког батаљона. У неравноправној борби са вишеструко јачим и технички далеко опремљенијим непријатељем,
погинуло је укупно 107 партизанских бораца: 57 бораца Радничког
батаљона, 23 Посавца и 27 Шумадинаца. Утврђено је да је 45 бораца
Радничког батаљона преживело Кадињачу, међу којима 12 рањеника (у преживеле су урачунати Милан Босиљчић, топџија, и Радивоје
Јовановић Брадоња, који нису били борци Радничког батаљона, већ
су били појачање). У извештају команданта Групе „Запад“, пуковника Дирауфа упућеног команданту 342. дивизије, генералу Хофману,
стоји, да је Група „Запад“ 342. немачке дивизије ушла у Ужице у 17 сати
и 30 минута1. Извесно је да су борци Кадињаче онемогућили за извесно време, да немачке јединице овладају простором јужно од града и
пресеку одступницу партизанским снагама, које су се са рањеницима
и материјалом повлачиле преко Златибора. На Кадињачи су погинули Андрија Ђуровић, командант Радничког батаљона, затим Душан
Јерковић, командант Ужичког НОП одреда, и Боривоје Бора Марковић, политички комесар Посавског одреда.2Најзад, данас се са правом може поставити питање смисла жртвовања ових партизанских
бораца, њихових стварних могућности и ефекта борбе на Кадињачи.
Међутим, по свему изгледа, да је партизанско жртвовање значило и
1 У Ужице је из рејона Ваљева продирала 342. дивизија са две борбене групе које су ишле различитим правцима: Група „Запад“ (продирала је из Ваљева
преко Љубовије–Бајине Баште–Кадињаче ка Ужицу). Група „Север А“ кренула
је из Ваљева преко–Букова–Косјерића–Пожеге ка Ужицу. Истовремено је 113.
немачка дивизија (ојачана деловима тенковског пука Групе „Север Б“ 342. дивизије) продирала из рејона Јагодине–Крагујевца–Крушевца и долином Западне
Мораве према Чачку, а одатле подељена у две колоне: кретала се ка Крагујевцу–Горњем Милановцу и Чачку (десна колона) и ка Краљеву–Чачку и Ужицу
(лева колона); Јован Радовановић, Раднички батаљон и борба на Кадињачи, ИЦ
„Кадињача“ 1998, 178–180.
2 Јован Радовановић, нав. дело, стр. 313–325.
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успоравање напредовања немачких јединица, тачније – да су чланови
Врховног штаба, затим пратећих јединица и рањеника, избегли тешке
одмазде немачке оружане силе.
1. Споменички комплекс „Кадињача“, идеја, настанак, трајање
Подижући обележја партизанском ратовању и местима која су
имала значајну улогу у раздобљу између 1941–1945. године, на Кадињачи је већ 1952. године постављен споменик – пирамида на костурници погинулих бораца Радничког батаљона из Ужица, као и
Посаваца и Орашана. Тај споменик са познатом Вукосављевићевом
поемом, исписаном на камену, био је деценијска парадигма овог места и тешких страдања на њему. Споменик је урађен од камена у виду
четворостране пирамиде, висине 11 метара. На спомен плочи са две
стране споменика исписани су стихови поеме Кадињача, а на трећој у
неколико реченица описан је догађај коме је споменик посвећен.
Аутор споменика је Стеван Живановић, архитекта Г. П. „Шарган“
из Титовог Ужица. У почетку радове је изводио Милорад Ђокановић,
грађевински предузимач из Титовог Ужица. На изради спомен-пирамиде са костурницом био је ангажован каменорезац Благоје Вукотић
из села Дрежника, а на завршним радовима – каменоресци, Никола и
Илија Лазић из села Рибашевине3.
1.
Култу Кадињаче ствараном више деценија допринеле су многе околности. Пре свега, идеолошка парабола времена условила је
нијансирање и издвајање места из НОБ-а, значајних за стварање државне заједнице Југославије, међу којима је, са правом, Кадињача заузела високо место. Коначно, било је то својеврсно културно средиште
региона са бројним збивањима, рециталима, изложбама, песничким
штафетама, промоцијама, туристичким посетама и ђачким екскурзијама. Ништа се у тим деценијама у ужичком крају није могло мерити са феноменом Кадињаче и њене културне и историјске улоге.
На пример, обележавање 24. септембра – Дана победе над немачким
3 Рајко Јечменица о изградњи спомен обележја на Кадињачи – Сећање, 2.
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окупатором, Дана борца – 4. јула, Дана устанка – 7. јула, и посебно
државног празника – 29. новембра, било је или на Кадињачи или у
непосредној вези са овим местом. Временом све више се продубљује
уверење да је спомен-пирамида са уклесаним стиховима Славка Вукосављевића, симболично недовољно обележје овог великог и трагичног догађаја. Дакле, идеја о меморијалном комплексу постајала је
опсесија локалних политичара, али и државних органа.
Веровање да сећање на посебна историјска збивања имају ограничен рок трајања, без чвршћих материјалних трагова, био је пресудан
не само у памћењу Кадињаче већ и многих других историјских места,
посебно из раздобља 1941–1945. Материјализацијом ових објеката
успостављањем монументалног наратива, тачније уметничком евокацијом историјског збивања, била је и извесна гаранција дугог трајања
у памћењу народа коме су и припадали. Већина меморијалних споменика који су подизани у временима социјалистичке Југославије имала је за циљ кодифицирати еволуцију мултиетничког друштва које се
значајно разликовало од земаља источног али и западног система.
Новија истраживања потврдила су да је у току 1952. године, формиран Државни Одбор чије су обавезе биле у планирању, обележавању и уређивању историјских места посебно значајних за догађаје
из НОБ-а. Дакле, подизањеспомен-обележја у Југославији постепено
добијају планску конотацију. Постављање високог партијског функционера Александра Ранковића за председника Одбора сведочи о
значају који је држава придавала овом питању4. Од посебног значаја
јесте избор градова и места која су по мишљењу чланова овог Одбора имала посебно значење за збивања у ратним временима. Нема
никакве дилеме да је трагика Кадињаче, феномен Ужичке републике
и њене одбране, био повод да се Титово Ужице постави на прво место
градова чији ће културни и споменички значај бити у првом плану.
Осим Ужица, Одбор је за трајно обележавање означио и друга места:
Столице, Крупањ, Нову Варош, Фочу, Дрвар, Босански Петровац, Бихаћ и Јајце. Осим меморијалне алтернације и културних светковина
у овим местима планирано је и оснивање музеја, затим – адаптација
зграда везаних за збивања из НОБ-а, на којима ће бити постављене
4 Чланови Одбора били су: Александар Ранковић, председник, Велимир
Стојнић, секретар, Ђуро Пуцар Стари, Родољуб Чолаковић, Осман Карабеговић,
Спасенија Бабовић, Отмар Креачић, Слободан Пенезић Крцун, Воја Лековић,
Владимир Дедијер и Милијан Неоричић.
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спомен-плоче са истицањем личности заслужних за револуционарну победу. Не без разлога, Одбор је одлучио да се посебно обележе
све важне грађевине у наведеним местима, чиме би се на новим тековинама стварала и нова револуционарна културна баштина. Да је
нова културна политика била у првом плану, сведочи и изузимање
концентрационих логора како у иностранству тако и на просторима
Југославије, који ће тек касније бити обележени споменички простори. Најзад, али и са извесним закашњењем, Одбор је посебну пажњу
усмерио уређењу простора Сутјеске, логора Јасеновац, острва Вис и
Сремског фронта5.
Оскудни извори оставили су ограничену документацију о могућем утицају државне комисије на челу са високим политичким званичницима о градњи меморијалног комплекса „Кадињаче“. Ти се утицаји свакако не могу искључити, тим пре јер су ужички регионални и
општински руководиоци у исто време били и на високим партијским
функцијама и били веома упућени у државне планове Србије и Југославије.
2.
Питање – да ли је тај скромни споменик на врху Кадињаче на достојан начин могао обележити трагику овог места, све више је опседао
локално политичко руководство. Идеја о подизању новог, монументалнијег споменика и потпунијег уређења ширег простора, временом
је постајала све актуелнија. Најзад, утицаји многих других меморијала који су у тим временима подизани у Хрватској, Босни, Словенији
и Србији, постали су и лајтмотив политичких органа који су можда и
са правом били уверени да испред многих, по трагици и жртвовању
партизанских снага, почетком рата 1941, стоје хумке страдалих на
врху овог култног брда. Коначно, Општински одбор СУБНОР-а Титово Ужице, поставио је 1962. питање меморијалног комплекса Кадињаче као трајног споменичког обележја трагичног страдања партизанских јединица 1941. Исте године, Председништво Општинске
конференције ССРН и Општинског одбора СУБНОР-а формирали су
Иницијативни одбор за изградњу спомен комплекса на Кадињачи, на
5 Олга Манојловић-Пинтар, Археологија сећања: Споменици и идентитет у
Србији 1918–1989, Београд 2014, 251–252.
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чијем је челу готово од самог почетка, па све до матра 1977, до формирања регионалног Привременог одбора за изградњу споменика, био
Рајко Јечменица6.
3.
У годинама после формирања Иницијативног одбора за изградњу
меморијалног комплекса Кадињача, довођене су познате архитекте, вајари, урбанисти и други уметници, да би се дошло до извесног
прихватљивог идејног решења за будући спомен-комплекс. Остао је
податак да је најпознатија личност модернистичких меморијала широм Југославије, архитекта Богдан Богдановић, аутор бриљантних решења Јасеновца, Слободишта у Крушевцу, Мостару и Књажевцу, као
и многих других, био позван да предложи идејни пројекат меморијала
„Кадињаче“. Присуство идеолошких симбола на пирамидалном споменику подигнутом 1952, био је и разлог одбацивања његовог решења,
јер је условљавао склањање ове споменичке целине и прихватања
у суштини новог решења, са чиме се СУБНОР Титовог Ужица није
сложио. Разуме се, Иницијативном одбору за подизање меморијала
„Кадињаче“, није било познато да је Богдановићев меморијални опус
прелазио границу уобичајене просторне материјализације, сећања на
народноослободилачку борбу и страдања, тачније, његов стваралачки кредо било је,,проширено поље архитектуре”. Најзад, однос између
државе и уметника у Југославији значајно се разликовао у односу на
државе источне Европе. Са изузетком на године непосредно после
Другог светског рата, југословенска држава никада није прописивала
уметничке стилове, али је свесрдно усвајала нове тенденције и позиције уметника, прилагођавајући је својој културној политици7.
У просторно уређење Кадињаче било је укључено више познатих
6 ,,...С обзиром да Кадињачу и Партизанско гробље на Доварју посећују многи домаћи и страни туристи и посебно ђачке екскурзије широм Југославије, неопходно је уређење ових отворених учионица како би млади нараштаји бранилаца слободне територије схватили суштину патриотизма.” Ужичке „Вести“, бр.
806 од 10. 01. 1963.
7
Gal Kirn–Robert Burghardt, Jugoslovenski partizanski spomenici između
revolucionarne politike i apstraktnog modernizma; Jugolink;Pregled postjugoslovenskih
istraživanja, god. 2; br. 1, 2012, 13–14;
(https//jugolink.files.wordpress.com/2012/07/jl-2-1kim-burkhardt.pdf)
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југословенских вајара и архитеката чије идеје су у више наврата детаљно разматране. Остала је недовољно позната концепција уређења
Кадињаче коју је предложио брачни пар Богуновић. После дугих разговора и предлога, Иницијативни одбор за уређење Кадињаче којим је
преседавао Рајко Јечменица, прихватио је 25. марта 1968, концепцију
уређења овог простора, са постојећом спомен-пирамидом. Извођење
овог деликатног и сложеног посла, било би поверено академском вајару Милици Рибникар Богуновић и њеном супругу, инж. архитектуре
Угљеши Богуновићу,8 који су већ изнели своје предлоге на коначно
уређење Кадињаче. Јечменица је нагласио да је до Кадињаче доведена
струја и вода, а пре годину дана отворен је и асфалтни путУжице–Кадињача. Прикупљен је новчани износ од 40 милиона старих динара,
који се налазио у специјалном фонду, планиран за уређење и изградњу
новог споменичког меморијала. У локалном листу ужичке „Вести“,
председник Одбора осврнуо се и на предлоге брачног пара Богуновић
о уређењу Кадињаче, у уверењу да би Кадињача ,,требало да заблиста
у пуном сјају”.9 Међутим, остао је непознат пројекат брачног пара Богуновић, као и разлог зашто овo решење није реализовано.
4.
Дуга временска пауза у предлагању и реализацији пројекта меморијала „Кадињача“ била је нужно и прихваћена. Бројне државне као
и локалне тешкоће у тим годинама биле су отежавајући фактор реализације овог финансијски захтевног програма, прецизније – прихватања и извођења пројекта меморијала. 1974. године, на заједничком
састанку Извршног одбора СУБНОР-а, Иницијативног одбора за
изградњу споменика на Кадињачи, Комисије за неговање револуционарних традиција НОБ-а, представника друштвено-политичких и
радних организација, Републичког одбора СУБНОР-а, Општинских
одбора СУБНОР-а Титовог Ужица, Бајине Баште, Обреновца и Велике Плане, поново је разматрано питање меморијалног комплекса
8 Брачни пар Богуновић је управо тих месеци боравио у Т. Ужицу, где је радио на реализацији споменика „Ломача“ на Доварју и по позиву Рајка Јечменице
дошао на Кадињачу. Ту су Богуновићи сагледали терен, тј некадашње бојиште и
уз исказане идеје и захтеве Иницијативног одбора, дали свој предлог о уређењу
читавог простора и очувању његове аутентичности.
9 Ужичке „Вести“, бр. 1078. од 29. 03. 1968.
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Кадињаче. Наиме, почетком седамдесетих година XX века на просторима Југославије, реализовано је више меморијалних споменика и
споменичких целина, које су остале забележене не само у нашој штампи већ и у европским медијима. У питању су меморијали познатих
аутора Богдановића, Живковића и Џамоње, подизани у Србији, Црној Гори, Македонији, Босни и Херцеговини и Хрватској (од којих су
многи нажалост већ уништени или су у лошем стању). Можда је велики споменички репертоар извођен у бројним градовима Југославије
био и повод да се са градњом комплекса „Кадињача“ убрза. Састанак
Иницијативног одбора био је и почетак интензивнијег ангажовања
на изради споменичког комплекса, почев од програмског задатка до
идејног пројекта. Закључено је, да се направи достојно спомен-обележје палим Ужичанима, Посавцима и Орашанима, али и да Кадињача сачува свој аутентичан изглед. Уверење да је могуће пројектни
задатак меморијала Кадињаче, решити на локалном урбанистичком
заводу показало се илузорним. Наиме, закључак који је прихваћен од
свих чланова Иницијативног одбора био је да се предлози за идејни
пројекат предају Заводу за урбанизам из Титовог Ужица10, како би Завод до почетка текуће године израдио пројектни задатак, после чега
би се приступило изради идејног решења. Уколико Завод за урбанизам није у стању реализовати идејно решење, понудити израду другој
установи, или на крају расписати конкурс.11
Коначно, презентација првог идејног решења меморијала спомен-обележја „Кадињача“ реализована је у јуну 1976. Био је то први
јавни разговор у коме су учесвовали аутори пројекта, вајар Миодраг Живковић и архитекта Александар Ђокић, из Београда. Осим
њих, првој презентацији будућег пројекта присуствовали су и други
учесници: чланови Одбора за изградњу спомен-комплекса, Одбора
за обележавање јубилеја, затим чланови Комисије за неговање револуционарних традиција и Општинског одбора СУБНОР-а, затим
представници друштвено-политичке заједнице, радници из културе

10 У раздобљу од 1962. до 1974, ужичком Заводу за урбанизам, Иницијативни
одбор за изградњу меморијалног комплекса „Кадињача“, обраћао се два пута са
понудом о изради идејног решења, али на пројекту није ништа изведено нити
реализовано.
11 Ужичке „Вести“, бр. 1383, од 1.02. 1974.
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Ужица, архитекте Жива Ђорђевић12, Станко Мандић13, као и Маринко
Бензон, академски сликар,14 и други.
Доступни подаци упућују да је готово једногласно прихвћено
понуђено решење од стране аутора, тим пре што су пејзаж и околни
простор Кадињаче задржали аутентични изглед, укључујући и стари
споменик-пирамиду која је пројектним решењем задржана у централном делу комплекса. Учесници презентације, од којих су многи
први пут присуствовали излагању ове врсте, остали су у уверењу да
је идејно решење аутономно и вредно труда и вишегодишњих чекања.
Једноставно речено, Кадињача остаје онаква каква и јесте, аутентична оплемењена симболима бунта, борбе, битке, победе и херојске смрти. „Кадињача није пораз, она је победа, јер ко брани слободу тај и
побеђује“, што је понуђени пројекат персонификовао. Најзад, пројекат меморијалног комплекса „Кадињаче“ био је својеврсна комбинација урбанистичког, скулпторског и архитектонског решења. Он ће
представљати јединствену комбинацију која неће нарушавати постојећи амбијент, већ ће га адаптирати, увећати и сачувати у аутентичној форми. Биће то Кадињача из историје и поеме, Кадињача са
спомен-пирамидом подигнутом у част и славу Радничког батаљона и
других партизанских јединица. Основно решење пројекта састоји се
у неколико целина: Спомен-обележје, Амфитеатар са отвореном сценом, Плато слободе и Спомен-дом.
Извесно је да је спомен-обележје „Кадињача“ најзначајнији и заокружени део овог композиционог решења. То је пројектовани, симболични простор, тачније – место где ће се одвијати живот и културна
збивања, светковине, рецитали и друге манифестације. На првом месту је Амфитеатар са отвореном сценом „Ужичка република“, са фигуративним композицијама и пирамидом у средишњем делу. На другом
месту је ,,Алеја Радничког батаљона“, која се пружа гребеном североисток–југозапад, а са једне и друге стране ове парадигматичне осе
распоређени су елементи у облику два конвексна лука. Завршну комбинацију комплекса представља проширени Плато слободе, са споме12

Жива Ђорђевић, инж. архитектуре и државни подсекретар у Извршном
већу Србије.
13 Станко Мандић је пројектант и аутор Трга партизана у Т. Ужицу.
14 Маринко Бензон је аутор „Партизанске споменице“ на Тргу партизана у Т.
Ужицу.
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ником високим 14 м (који симболизује удаљеност Ужице–Кадињача),
са сунцем, симболом слободе – окренутом према Ужицу.
На крају, презентиран је и Спомен-дом, односно грађевина која је
комбинација прихватног дома и музејске установе, која неће заклањати простор меморијала, али је, такође, неизбежни садржај ове меморијалне целине.То је, заправо, музејски простор, затим сала за пројекције, конференције и друге неопходне просторије. На јужном делу
комплекса, на узвишењу, предвиђен је видиковац. Идејни пројекат
Живковића и Ђокића прихаћен је од стране готово свих учесника ове
јавне трибине, са надом да ће и радови на меморијалном комплексу
„Кадињача“ бити убрзани. Коначно, између 1977–1979. године, подигнут је монументални меморијални комплекс са елементима модерне
симболике, чиме је Кадињача уврштена у најзначајније историјске
тачке партизанског ратовања.
2. Кадињача и југословенско меморијално наслеђе –
приступ и тумачење
...Споменик је јавни феномен, такав је по поруџби која га је узроковала и којој је намијењен. Физички отворени простор у коме постоји,
технички је једини могући медиј социјално-психолошке сфере којој је
споменик управљен: духовној реалности своје средине. Јавност споменика сва је његова природа; тако споменик расте стоји или пада: у
јавности је сва величина или ништавило споменика. Недостаје ли му
димензија јавности он је по правилу тек извесна маса, понекад чак
и добра скулптура или што друго, а увијек неспоразум који престаје
тек уклањањем.
Eugen Franković, „Javnost spomenika“, Život umjetnosti,
No. 2, 1966, p. 18.
Истраживања вршена у бившим југословенским републикама,
као и у Европи, у последње две деценије у многим сегментима била
су усмерена на феномен југословенског споменичког наслеђа, посебно на меморијале подизане непосредно после раскида са ИБ-ом, и
заузимања аутономне политичке позиције у односу на земље Совјет196
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ског Савеза и Источног блока. Тумачења и компарације са европском
споменичком естетиком нису у много чему била сагласна, посебно са
приступима и периодизацијом меморијалних споменика подизаних
у временима између 1960–1980. Постоји више интерпретација градитељских периода у подизању споменичких меморијала у социјалистичој Југославији. Остаје отворено питање да ли су постојале три или
четири градитељске фазе, при чему су извесни периоди били заправо
поуздани и документима потврђени, попут првог и другог раздобља.
1.
Дакле, првој фази припада време непосредно после завршетка
Другог светског рата (1945–1949) са посебним истицањем искустава
Совјетског Савеза и помоћи пруженој у ослобађању земље. У питању
су вертикални споменици са различитим фигурама бораца, прецизније
споменици подизани у духу социјалистичког реализма, који ће више
деценија бити једина естетска категорија источне Европе. Доминација
фигуре бораца и звезде петокраке носиле су јасне поруке да се до победе
у Другом светском рату дошло под вођством Комунистичке партије15.
Другој фази припадају године између 1949–1952. године, прецизније времену после раскида са Совјетским Савезом и својеврсног
нагласка на улози Народноослободилачке војске Југославије у ослобађању земље. Споменици подигнути у овом периоду, коме се свакако
може приписати и први споменик-пирамида на Кадињачи, доминирају стандардизовани симболи, са нагласком на аутономност устанка
и југословенске револуције. Споменик на Кадињачи био је постављен
на врху брда, са уклесаним стиховима поеме Славка Вукосављевића,
и неизбежном звездом петокраком на врху.
Асоцијативна апстракција и слободна уметничка транспозиција споменичких меморијала подизаних после 1952. године, прецизније до 1960. године, била би условно трећа фаза југословенског
споменичког наслеђа после Другог светског рата. Било је наглашеније
слављење НОБ -а и револуције у којој су углавном доминирале геометријске фигуре и слободни уметнички изрази. Коначно, четвртој фази, тачније споменицима подизаним у последњим деценијама
15 Ненад Лајбеншпергер, Меморијали Другог светског рата у служби дневно
политичких потреба социјалистичке Југославије, у: Простори памћења, Зборник, том 1, Београд 2013, 283–284.
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заједничке државе 1961–1981. припадају монументални споменици
који су били својеврсне комбинације меморијалне архитектуре, пејсажа и скулптуре. Напуштена је пракса градње мањих споменичких
јединица, и прихваћени комбиновани меморијали на истакнутим
местима, чиме су истицане географске компоненте места и пејзажне
архитектуре. Са друге стране, ови монументални комплекси грађени
су више година, и изазивали су знатно веће интересовање европских
архитеката и теоретичара споменичког наслеђа. Има доказа да су југословенски споменици и меморијални комплекси са симболичним
наративима, значајније утицали и на модернистичке тенденције у
више европских градова – ,,Утисци висина замењени су величином
простора на којима су споменици постављани”. Коначно, крајем ове
фазе, 23. септембра 1979. године, Јосип Броз је на Кадињачи отворио
меморијални комплекс којим је обележено страдање партизанских
јединица приликом одбране Ужичке републике.16 Титовом смрћу започињу велике промене у социјалистичкој Југославији, а ратом прокламовано братство и јединство имало је све мање присталица. Као
последица политичких промена долази до драстичног смањивања подизања нових споменика. Период од 1982. до 1991. године, означава
завршну четврту А фазу, за време које је подигнуто спомен-обележје
посвећено пробоју Сремског фронта код села Адашеваца17.
2.
Интерпретације европских архитеката и истраживача југословенског споменичког наслеђа, у коме се посебно истиче Спомен-обележје „Кадињача“, сврставају све споменике у три групе. По некима,
југословенска меморијална обележја су: Места сећања, Места живота, и Места протеста. Истраживачи су сагласни да споменичке
комплексе у Југославији карактерише чудесни апстрактни језик и
стил, неразумљива ,,архитектонска естетика која промовише субјективну интерпретацију традиционално-наративних облика”.18
16 У социјалистичкој историографији овај догађај назван је Прва непријатељска офанзива.
17 Н. Лајбеншпергер, нав. дело, 284–292.
18 www.thebohemianblog.com/2016/09/myth-memory-in-the-balkans-the-spomeniksof-former-yugoslavia.html
198

СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ КАДИЊАЧА – СИМБОЛ ОТПОРА И БОРБЕ ЗА СЛОБОДУ

Места сећања јесте прва градитељска фаза у коју су укључени меморијали подизани у периоду 1946–1952. године, као и они подизани
у временима после раскида са И. Б-ом, и Совјетским Савезом. То су
споменици који наглашавају, револуцију, ратне страхоте и појединачна или групна јунаштва и жртве. Првобитни споменик „Кадињача“, и
више пута истицана пирамида из 1952. године, припада фази Места
сећања. Извесне интерпретације Места сећања одликује одсуство
идеолошке параболе, по којој је сећање друштвени процес; прецизније, меморије су индивидуални и колективни чинови. ,,Дакле колективно сећање или процес јавног сабирања јесте чин групе људи које
окупља прошлост, тачније збивање историје у прошлости. Коначно,
за градњу меморијала пресудно је то штa су такве групе стварале”.19
Места живота или друга градитељска фаза, припада меморијалима и комплексним споменичким целинама, на које се долази, на
којима се проводи више времена, на којима се учи, живи и стиче поузданије сазнање о асоцијативно-апстрактном језику споменичких
целина. Ове структуре су тако осмишљене да позивају на учествовање,
а уместо крутих слика које се могу видети из даљине, многи од ових
меморијала имају просторе, платформе и садржаје за размишљање,
учење и перформансе разних врста. Само неколико југословенских
споменичких меморијала могу се уврстити у места живота, а једно од
истакнутих места, припада без сумње, Кадињачи.
Трећој контраверзној, градитељској фази меморијалних споменика, припада наслов Места протеста. Дакле, то су места на којима
се протествује, износи другачије мишљење, а аналогно апстрактном
језику, дозвољено је и присвајање значења, које заобилази званичне
нарације, дозвољавајући приступ чак и људима који се не слажу са
њиховим политичким опредељењем. Овим споменичким местима
у бившим југословенским републикама припада посебан значај. Један од повода за њихово субјективно и аналитичко тумачење јесте и
стање у коме се многи споменички комплекси данас налазе. Они су
запуштени, заборављени, оскрнављени и остављени на милост и немилост многим националистичким групама, које их оштећују, исписују графите или трајно елиминишу. Оно што посебно изненађује истраживаче са стране јесте чињеница да ови меморијали уопште нису
19 Jay Winter, Remembrance and Redemption; A social interpretation of war memorials,
in: Harvard design magazine, number 9, 1999, 1-6.
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били комунистички феномен, већ су то споменици који су ,,производ
људи а не идеологије, производ културе а не политике”.20
3.
Када је 2010. године, белгијски фотограф Јан Кампенаерс (Jan
Kampenaers), у светску позорност поставио заборављене југословенске меморијале грађене између 1960–1980. године, била је то својеврсни шок за многе европске историчаре и истраживаче модерне архитектонске баштине. Он је између 2007–2009. године, обишао балканске
просторе, фотографишући споменичке меморијале подизане између
седме и девете деценије XX века. Посебна вредност ове студије јесте
и њен наслов за који је позајмио српско-хрватску реч Споменик, која
се по његовом мишљењу не може заменити другим речима и синтагмама.
,,Током шездесетих и седамдесетих година прошлог века на просторима бивше Југославије изграђено је на хиљаде споменика који су
обележили Други светски рат. То су упадљиве монументалне скулптуре са угаоном геометријом која одражава облике цвећа, кристала и
макро погледа. Осамесетих година споменици су и даље привлачили
милионе посетилаца из источног блока; данас су углавном занемарени и непознати, а њихов симболизам је изгубљен и непожељан”.21 Те
апстрактне бетонске конструкције које надвисују балканске брежуљке ,,оштро контрастрирајући природној околини, у великом броју су
напуштене и заборављене”. Још је горе стање у неким бившим републикама у којима су монументалне скулптуре вандализоване; ,,скрнављене у изливима беса против бившег режима”. Они који су препуштени и заборављени, свакако ће у неки другим временима бити
обнављани и посећивани. Најзад на Кемпенаурсовим фотографијама
,,споменици су тумачени као да се појављују из неког другог света, као
да су испуштени из свемира”.22

20 www.thebohemianblog.com/2016/09/myth-memor y-in-the-balkans-thespomeniks-of-former-yugoslavia.html
21 Jan Kampenaers, Spomenik, ed. Roma Publications, Amsterdam 2015, 140–141.
22 Исто, 141.
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Југословенско културно наслеђе све више постаје својеврсни фокус огромног интересовања светске, културне и уметничке јавности.
Велике тираже књига о феноменима неистражених споменичких целина у бившој држави јужних Словена, замењују изложбе, перформанси и јавне трибине на којима тематика асоцијативно-апстрактних
споменика привлачи велики број гледалаца и учесника. Посебно треба
истаћи, веома рекламирану и добро посећену изложбу у њујоршком
MOMA – музеју, која је одржана 2018. године, (недавно је затворена) и која је била насловљена: Према бетонској конкретној Утопији:
Ахитектура Југославије 1941–1980. године.23 Велико интересовање
публике и позитивне критичке опсервације, отвориле су још већи
простор за будуће дијалоге и аналитичке приступе, ове иначе велике
непознанице западне културне јавности. Занимљиво је да је радозналост њујоршке публике изазвао меморијални комплекс „Кадињача“,
идејно и асоцијативно решење Миодрага Живковића, са бриљантним снимцима околног пејзажа и монументалних споменичких целина. Коначно, изложба у MOMA музеју, неочекивао, распламсала је
огромно интересовање за југословенско наслеђе, како је иначе у више
прилика нагласио кустос и организатор програма Владимир Кулић.24
Била је то и прилика да се на прави начин осветли знаменито културна баштина Југославије, остављена на милост и немилост различитим националистичким групама. Са друге стране, необавештена или
ограничено информисана западна јавност, све више стиче објективна
сазнања о југословенском социјализму у коме је деценијама кристализовано веома модерно културно наслеђе, удаљено од источних али
и западних естетских канона.
У временима када су многи меморијални споменици вандализовани, а неки рушени и минирани, прошла је готово незапажено
изложба макета (реплика од иверице) југословенских споменика у
Музеју савремене уметности у Београду. Та изванредно осмишљена
презентација организована је 2001. године, под насловом Modernity in
YU, коју је припремио и реализовао уметник Марко Лулић. Била је то
23 М. Тешић, Како су југословенски споменици постали светски хит, и зашто
је то проблем; 2018;
https://www.vice.com/rs/article/8xbkpz/kako-su-jugoslovenski-spomenici....
24 По свему судећи о овој изложби у њујоршком МОМА музеју, јавност бивших југословенских република била је веома ограничено информисана, а у неким државама није било никаквих обавештења нити сазнања.
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веома речита ,,критичка ревалоризација” савременог односа према
модерном културном наслеђу, тада већ бивших југословенских република и њихових националистичких структура.
4.
Враћајући се монументу „Кадињаче“ и временима која су иза нас,
он је за разлику од многих других остварења југословенских вајара
и архитеката, остао у целини нетакнут, добро одржаван и коректно
тумачен. Идеолошка парадигма којој се могу приписати извесне конотације у настајању споменичког комплекса, и посебно презентацији културних садржаја, није никада прелазила у екстремне форме
изазивајући противнике бившег социјалистичког система. Кадињача
симболизује жртвовање партизанских јединица у борби са знатно
надмоћнијим непријатељем, и парадигма жртвовања никада довођена у питање.
Са правом је написано да је успон националистичких идеологија
крајем 1980-тих година у Југославији, ограничио или сасвим елиминисао антифашистичку традицију. Тачније, у многим сегментима
друштвеног и културног живота та константа на којој су генерације
васпитаване била је изложена ,,колективној амнезији”, а у већини бивших југословенских република, била је или негирана или сасвим избрисана. Разарање и рушење ,,комунистичких” споменика догађало се
не само у ратовима 1990. тих година, већ и касније25. Нове споменике
подизале су сада већ самосталне и независне државе, обележавајући
властиту идеологију и са очима жртвовања и националног страдања
како у ратним сукобима тако и у бившој заједничкој држави.
Меморијални комплекси у Југославији подизани у XX веку, углавном су били везани за ратна збивања, страдања цивилног становништва и жртвовање појединаца или читавих група. Међутим, тешко
је рећи да су споменици рушени и вандализовани само на територијама Балкана, посебно они који су непосредној вези са страхотама Другог светског рата. И у многим другим деловима света споменици су
изложени насиљу и вандализму. Осврт америчког историчара уметности V. Dž. Mičela у тексту Насиље у јавној уметности („Art and the
25 Бојана Пејић, Југословенски споменици: Уметност и реторика моћи, у: Монументи – променљиво лице сећања, Центар за културну деконтаминацију, Београд 2012, 11.
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Public Sphere“) тумачи два модела, два типа насиља према културним
споменицима и другим уметничким делима обојеним политичким
или идеолошким конотацијама. Први је званично, државно насиље
правосудне и извршне власти, када се прекида са једном официјелном праксом бившег режима, попут уклањања комунистичкиг симбола после 1989. године у државама источног блока. Други је ,,незванични” вандализам који врше незадовољне и гневне масе, оштећујући
или разбијајући споменике или споменичке комплексе. ,,Да ли је јавна
уметност сама по себи насилна или је провокација насиљу? Да ли је
насиље уграђено у споменик по самом сопственом концепту, или је
насиље напросто незгода која сналази неке споменике и ствар је историјских судбина? Коначно, овај теоретичар подсећа да су монументалне продукције углавном посвећене једној теми, тачније да су јавне уметности у свету: меморијали, споменици, славолуци, обелисци,
стубови и скулптуре – непосредно упућене на насиље”.26
Оспоравајући извесне сегменте из критичке опсервације америчког теоретичара, посебно оне које се односе на упућеност ,,споменичког наслеђа на насиље”, вреди подсетити да су стварање и разбијање
споменика феномени који посебно доминирају на балканским просторима, као и на чињеницу да су обе југословенске државе, као и
њихове последње наследнице, формиране у временима после вођених
ратова. Прва југословенска држава, тачније Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, у раздобљу између 1918–1941. године, промовисала
је ,,идеологију унитарног југословенства” не само диктатуром већ и
преко споменика југословенским краљевима из династије Карађорђевића, Петру I, ослободиоцу, и Александру ,,Великом ујединитељу”.
Познато је да је, између 1923–1940. године, подигнуто око 215 споменика широм Југославије, посвећених владарима из лозе Карађорђевића. Готово ниједан од ових споменика није преживео, али на срећу,
њихови аутори јесу. Највећи број меморијалних скулптура били су
пројектовани од реномираних вајара и архитеката тога доба: Ивана
Мештровића, Лојзе Долинара, Франа Кршинића, Антуна Аугустинчића и Сретена Стојановића, које ће и нова власт, после 1945. године,
ангажовати за споменике у ,,новој” Југославији.27
26 W. J. T. Micel, „The Violence of Public Art“,in W.J.T Mitchell, ed., „Art and the
Public Sphere“, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992, 6–7.
27 Бојана Пејић, нав. дело, 10.
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Најзад, питање које се не може заобићи, јесте уништавање споменичких целина у државама бившег источног блока, у којима су после
1989. године, масовно демонтирани и уклањани бројни споменици
и меморијали посвећени ,,сумњивим догађајима и још сумњивијим
личностима”. Мађарска историчарка уметности, Каталин Шинко,
бави се нестајањем споменичких целина у њеној земљи, истичући
нешто другачије мотиве: ,,Уништавање скулптура као ритуални чин
показује се значајним само у средини која схвата и признаје значење
таквих симболичних чинова”.28 ,,Иконична места” у источној Европи, истраживао је Тим Еденсор, посебно из епохе комунизма, као и
касније споменичке комплексе, склањане су и уништаване. Он није
имао разумевања за политику националиста и њихових симбола, као
и замењивање споменика ранијим националним херојима у земљама источне Европе. Ове замене он је унапред осуђивао на неуспех:
,,Пројекти културних националиста који ће утиснути друго значење
простора као и остали покушаји да се промени национално значење,
осуђени су на неуспех”.29 Судбина споменичког наслеђа земаља источног блока, после пада Берлинског зида, нису оставила равнодушним
многе светске историчаре и истраживаче. Од посебног значаја јесу
радови Шпањолке Daciе Viejo Rosе. У једном сјајном тексту бавила
се споменицима у Шпанији, подизаним у време Франкове владавине,
као и другим, илегално подизаним у славу републиканаца од којих су
многи били заборављени. И она се осврнула на споменичко наслеђе
земаља источне Европе и Југославије, истичући, да ,,споменици могу
постати места сукобљавања и оспоравања. Време политичке транзиције обилује покушајима да се осуди неугодна прошлост, и препусти
забораву. Падом Берлинског зида, уочени су колосални кипови на истакнутим местима. У предграђу Будимпеште налази се читав отворени музеј Memento park, створен да подсећа на ужасно време хладног
рата”.30
28 Sinkó, Katalin, „Political Rituals: The Raising and Demolition of Monuments“, in
György,Peter and Turai, Hedvig, Eds., Art and Societyin the Age of Stalin, Budapest:
Corvina, 1992, 5–9.
(Stalinismus, Budapest, Corvina, 1992).
29 Tim Edensor, National Identity, Popular Culture and Everyday Life, Oxford- New
York, 2002,46.
30 Dacia Viejo Rose, Memorial Functions: Intent, Impact and the right to remember,
in: Memory Studies, 4, 2011, Journal Permissions SAGE, 465–480 (469).
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3. Кадињача – културни феномен Кадињаче
Феномен „Кадињача“ траје више од седам деценија, прецизније
од 29. новембра 1941. до нашег доба. У протеклим временима, посебно после свршетка Другог светског рата и обележавања знаменитих историјских збивања, Кадињачи се прилазило углавном са идеолошког аспекта са нагласком на трагично страдање партизанских
јединица, и догађају који се не сме препустити забораву. Интерпретације европских историчара и истраживача о збивањима почетком
Другог светског рата, и слободне територије, тзв. Ужичке републике,
углавном су сагласне да је ,,град Ужице у западној Србији био први
регион који је освојио независност од нацистичке окупације из Другог светског рата. Крајем 1941. године, партизани су освојили град од
Немаца и прогласили град и околину Ужичком републиком, али то је,
нажалост, било на кратко”.31
Меморијални комплекс „Кадињача“, готово непрекидно посећиван, тумачен је на више места у више књига, текстова и медија. ,,...У
западној Србији комплекс ружичастог и белог камена лежи на врху
планине изнад многих миља зелених долина. Али меке, пастелне боје
и сликовити погледи на овај пространи споменик говоре о историји
борбе и жртвовања.” Даље, исти аутор додаје, да нови монументални комплекс није заменио стари обелиск већ га је само окружио развијајући врх планине у пространи меморијални парк... Данас се меморијални комплекс „Кадињача“ одржава по одличном стандарду, за
разлику од многих ,,својих рођака”. Споменик је ослобођен графита и
вандализма и још увек га посећују мештани и странци.32
1.
Кадињача је и чудесна просторна вертикала, покрај које је магистрални пут, којим пролазници и поред своје разноликости морају
скренути поглед према меморијалном комплексу. На примеру „Кадињаче“, већ је запажено, пејзажи постају симболи континуитета,
производ земље урезане у прошлост, односно ,,пролаз историје кроз

31 https://www.atlasopscura.com/places/kadinjaca-memorial-complex
32 https://www.atlasopscura.com/places/kadinjaca-memorial-complex
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географију”.33 Народ поседује оно што се условно може именовати ,,националном пејсажном идеологијом”, са афективним и симболичним
значењем. Кадињача постаје и парадигма нашег осећаја припадности,
где је власништво ослобођено неаутентичног постојања, са лоцираним митском генерацијама предака који су одгајани на овим природним раритетима и као такви столећима се борили против освајача.
Пејзаж Кадињаче, јединствен и непоновљив, комбинује елементе
природе и споменичке целине по усаглашеном и савременом моделу, и као такав представља ванвременску вертикалу. Дакле, Кадињача, као место успостављене синхроније природе и људских руку и не
припада једној генерацији нити једној политичкој опцији. Она је све
више попримила елементе универзалног и табуираног простора. Са
правом је Тим Еденсор, места попут Кадињаче именовао ,,иконичним
местима”, где се историја збивала, догађаји остали утиснути у националну меморију.34 То су, дакле, објекти духовног и историјског ходочашћа, који ће неограничено трајати у времену и простору. Са друге
стране, европска модерна архитектура све више запоставља пејзаж
и природну околину, посебно у временима с краја XX века, о чему
је са правом на више места истицано. Познати пејзажни декоратер
Марта Шварц, у више наврата критиковала је модерне архитекте који
у целини запостављају пејзаж и хумано људско окружење, због користољубља и брзине градње. Она је посебно нагласила да је однос
модерне архитектуре према пејзажу и људској околини у Европи, пасиван и визуелно катастрофалан35.
Задржавајући се на меморијалним композицијама Миодрага
Живковића, посвећених страдањима у Другом светском рату, које су
реализоване између 1960–1980. године, у Југославији, али и у другим
европским земљама, нужно је истаћи ликовне и визуелне параболе
које нису заобиђене у реализацији комплекса Кадињаче. Пре свега, он
веома успешно користи тзв. асоцијативно-апстрактни језик скулптуралних јединица, које се могу на више начина и веома успешно интерпретирати. У његовом стваралаштву за разлику од других вајара
и скулптора, постоји својеврсна подела меморијала на више ,,целина
33 G. Cubit, Imaggining Nations, Manchester University Press, 1998, 13.
34 Tim Edensor, нав. дело, 40.
35 James Stevens Carl, The Victorian Celebration of death, ed. Sutton Publishing, U.
K. 2000, 10, 25.
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које захтевају од посетилаца одређени редослед обиласка попут ходочашћа са центалним мотивом на крају пута”.36 Живковићев приступ меморијалним комплексима омогућио је нове начине третирања
и обликовања споменичких целина, стављајући у први план просторе на којима се пројектују композициона решења, битно померајући
традиционалне границе у модернe и псеудо-модерне меморијалне
концепције. Коришћење универзалних симбола других култура и
цивилизација, које је тако ефектно примењивао Богдан Богдановић
на скулптуралним комплексима подизаним 70-тих година XX века,
примењивали су и други вајари и архитекте у Југославији, а посебно Миодраг Живковић. Примена до тада готово непознатих форми у
пројектовању меморијалних паркова била је и нова фаза југословенске (модерне) естетике, која данас постаје тематска опсесија многих
западних ликовних критичара. Дакле, примена стилизованих и апстрактних уметничких форми ,,предхришћанских и ванвременских
симбола – од критско-микенских, азијских и латиноамеричких цивилизација, до надреалистичких експеримената, модерни меморијали
креирали су посебну југословенску естетику меморијалних паркова”. Естетска концепција и симболика „Кадињаче“, аутора Миодрага
Живковића, у много чему загонетна, остаје у врху споменичког наслеђа реализованог у тим временима.
Живковић је простор Кадињаче пројектом меморијалног комплекса, изванредно усагласио и реализовао. Посебно место припада
скулптуралној целини, која је покрила најистакнутије визуелне тачке. Доласком у споменички комплекс улази се у Дом у коме се налази
стална поставка о Радничком батаљону и Ужичкој републици, где се
добијају и друге круцијалне информације за недовољно информисане посетиоце. У истој згради налазе се пријемне просторије, конференцијска сала и продавница сувенира, а у непосредној близини подигнута је чесма која је и својеврсни симбол живота. Степеницама се
прилази до меморијалног комплекса „Кадињача“ који је на самом узвишењу, и као код многих других меморијалних паркова, остављени
су простори за допунске информације, размишљање и одмор. Верује
се да је кретање посетилаца ка овим споменицима на известан начин
36 Владана Путник, Меморијална скулптура Миодрага Живковића (период
1960–1980), у: Јавни споменици и спомен обележја, колективно памћење или заборав, Зборник (Завод за заштиту споменика културе-Београд), Београд 2014,
117.
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и ,,кључни аспект меморијалног процеса и својеврсна игра, активно
подстицана”. Не без разлога вреди се подсетити речи Еме Голдман
(Emma Goldman), да ,,револуција без игре није револуција коју вреди
доживети”.37
Прва меморијална целина названа је Амфитеатар Ужичке републике, који је предвиђен за културне манифестације, концерте, позоришне представе, предавања и друге перформансе. Од Амфитеатра
Ужичке републике прилази се другој монументалној целини именованој Алеја Радничког батаљона, коју чини двадесет и једна скулптура, импозантне висине од два до пет метара. У њеној средишњој зони
на благом узвишењу, постављен је првобитни споменик-пирамида
са уклесаним и освеженим стиховима поеме Кадињача Славка Вукосављевића. За разлику од скулптура из Амфитеатра Ужичке републике, које су монолитне и степенасте са једне и друге стране, на блоковима Алеје, оцртавају се симболизовани обриси лица страдалих бораца
партизанских јединица. Коначно, трећа скултуралана целина јесте
парадигма меморијала, именована је Плато слободе, са монументалним скулптурама које досежу до највеће висине од четрнаест метара,
која персонификује раздаљину између Ужица и Кадињаче, раздаљине
коју су борци Радничког батаљона превалили за кратко време. Средишњи део монолита назван је Процеп, чија је асоцијација експлозија у неравноправној борби и кроз коју је отворен поглед на околне
просторе и долину испод Кадињаче. Попут блокова из Алеје Радничког батаљона и на меморијалном и највећем споменику у комплексу
„Кадињача“, на унутрашњем делу стилизовани су обриси глава и лица
погинулих бораца.
2.
Симболика меморијалног комплекса „Кадињача“ (то је било веома јасно ауторима пројекта, Миодрагу Живковићу и Александру Ђокићу), осим споменичких наратива био је пејзаж, природно окружење,
околина, тачније брдо које се издиже изнад читавог предела. Лако је
могуће да је форма предела битно одредила и слојевиту споменичку
стуктуру меморијала, која је видљива са све четири стране света. До37 www.thebohemianblog.com/2016/09/myth-memory-in-the-balkans-the-spomeniksof-former-yugoslavia.html
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пунска архитектура пејзажа била је условљена пројектом, тако да је
са неколико страна посађено жбуње дуњарица чији црвени плодови у
јесен постају јасна асоцијација на крв, проливену на Кадињачи. Осим
дуњарица овде је 1984. године засађено осамдесет осам бреза у славу
Јосипа Броза, умрлог творца и владара Југославије. Иначе, верује се
да су брезе у непосредној вези са култом мртвих, али и са васкрсењем.
Осим бреза и дуњарица на Кадињачи је сађено и друго различито
дрвеће, и са разних страна света. Наиме, политичке и привредне делегације које су више деценија посећивале овај меморијални комплекс,
доносиле су са собом и саднице дрвећа из својих земаља које је, у славу погинулих бранилаца Кадињаче, сађено на просторима изван меморијалних скулптура. Најзад, са друге стране комплекса постављен
је партизански топ, који је такође живо сведочанство и својеврсна
симболика збивања из 1941.
Враћајући се културном феномену Кадињаче, посебно на локалном и регионалном нивоу, не могу се заобићи бројне манифестације
које су се овде одвијале више деценија. Преко перформативних садржаја, „Кадињача“ је постала место и део културних збивања бројних
генерација. На овом месту произвођени су, попут неких других меморијалних паркова, нови културни садржаји на којима је темељено
заједништво, посебно младих. У тим временима, „Кадињача“ је била
саставни део културе Ужица, западне Србије али и шире. Ти колективни културни догађаји и омасовљени процеси били су део времена
и југословенске културне политике, која се, такође не може запоставити. Културне и спортске манифестације, одавно заборављене попут
,,Путем Радничког батаљона”, затим маратона ,,Четрнаести километар”, и ,,Ватре Ужичке републике”, биле су у непосредној вези са споменичким меморијалом на брду Кадињаче.38 Разуме се, била је то политичка потреба посебно изражена у временима када се наслућивао
распад заједничке државе у коју су уграђени животи многих њених
грађана. Дакле, преко културних и спортских збивања нужно је успостављана веза са трагиком једног другог доба, епопејом из времена
отпора пруженог моћном освајачу.
Културни и уметнички значај меморијалног комплекса „Кадињач“, осим у перформативним, будућим садржајима, састоји се и у
38 Владана Путник, Естетика и улога меморијалних паркова у Југославији на
примеру Кадињаче, у: Простори памћења, Зборник, том 1, Београд 2013, 298.
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ликовној трансценденцији још увек неодгонетнутих, скулптуралних
елемената структурисаних у монументалну целину. Та изванредна
композициона симфонија у сагласности са природним окружењем,
издваја „Кадињачу“ од многих других споменичких паркова подизаних широм Југославије. У исто време, Живковићева композиција,
упућује на велику стваралачку слободу аутора која је била веома,
удаљена од других источноевропских земаља, и поимања пројектовања споменичких меморијала. Одсуство идеолошког симболизма на
скулптурама, језик апстракције и тешко читљивих форми, упућују
на југословенки модернизам у архитектури и вајарству, о коме су у
последњим деценијама исписани бројни аналитички текстови у западном културно-уметничком естаблишменту.39 Примера ради, добри познаваоци и истраживачи југословенских меморијала запазили
су да ,,са изузетком раног послератног периода југословенска држава никада није прописивала уметничке стилове, него је пре усвајала
нове тенденције и позиције уметника и прилагођавала их својим културним политикама”. Даље, ова формалистистичка тенденција унутар југословенског модернизма, заслужила је назив ,,модернистички
естетизам”, док је ,,формализам представљао не мањи феномен у западном модернистичком систему уметности”.40 До које је мере идеолошка компонента у меморијалним комплексима била у другом плану, сведочи и разлаз између идеје Богдана Богдановића о комплексу
Кадињаче без споменика пирамиде, на коме су јасни и уочљиви симболи комунизма и револуције. Дакле, тај идејни пројекат је од стране
локалних структура био једногласно одбачен.

39 Познато је да су споменици Богдана Богдановића у Крушевцу, Вуковару,
Мостару и Чачку битно утицали на европску сакралну архитектуру и ушли у
светске антологије. Када је 1987. године, формирана светска академија архитектуре, Богдан Богдановић је ушао у првих четредесет њених чланова; видети,
Глиб и крв, Београд 2001, 179.
40 Gal Kirn–Robert Burghardt, Jugoslovenski partizanski spomenici, između
revolucionarne politike i apstraktnog modernizma, Jugolink; Pregled postjugoslovenskih
istrraživanja, god. 2; br. 1, 2012, 7–20;
https://jugolink.files.wordpress.com/2012/07/jl-2-1kim-burkhardt.pdf
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3.
Југословенски споменици, укључујући меморијал „Кадињача“,
пројектовани су као парадигме колективног сећања на ратне догађаје,
који су комбиновани са формама и асоцијацијама отварања ка будућности, што су биле и остале подударне паралеле. Дакле, прошлост која
подучава и опомиње и будућност која долази и која ће бити неупоредиво светлија. Најочигледнија стратегија пројектовања универзалног у споменичким комплексима била је асоцијативна апстракција.
У потрази за почецима апстракције у пројектовању југословенских
споменичких меморијала мора се поћи од Војина Бакића и Богдана
Богдановића. Бакић је био члан неоавангардне групе Нове Тенденције,
и до краја био истрајан у личном трагању за мотивима апстракне интерпретације. Богдановић је остао познат по бројним споменичким
целинама које је пројектовао широм Југославије и такође до краја доследан у елиминацији идеолошких компоненти у меморијалној архитектури. Себе је сматрао агностиком и заузео је критичку позицију
према извесним успостављеним фетишима југословенског социјалистичког система, без обзира што је и сам био учесник НОБ-а.41 Он
је први развио један апстрактно-надреални језик, који је тежио ка
универзалношћу, са елементима и симболима старих и заборављених
цивилизација чију је културу и писмо деценијама проучавао. Језик
Богдана Богдановића прелази границу уобичајене просторне материјализације, сећања на НОБ, и страдања у току борби. Он је занемарио ,,mejstrim - model” и представу партизана са српом, чекићем и
петокраком. Прецизније, он је увео тзв. ,,проширено поље” архитектуре.42.Са његовим меморијалима померене су границе између архитектуре, вајарства и пејзажне архитектуре. Богдановић је први, без
сумње, увео дијалог између архитектуре и антропологије, археологије, физике, књижевности, религије и семиологије. То су тзв. ,,основи
неомеђене архитектуре”, чији елементи су тако наглашени на монументалном комплексу „Кадињача“, аутора Миодрага Живковића.
41 Gal Kirn–Robert Burghardt, нав. дело, 13.
42 Остала је позната (и од стране Богдановића прихваћена) дефиниција америчког архитекте и вајара Розалине Краус која је записана: ,,И споменик и архитектура и пејсаж. И није само споменик и није само архитектура и није само
архитектура пејсажа”; Rozalind Krauss, ,,Sculpture in the Expanded field”. The Art of
Art history: A cticital anthology, Oxford Press, New York 1979, 297.
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Апстрактно, као и универзално, избегава дефинисање конкретног, било у текстуалном, представљеном облику или пројекту. Познато је да апстракција у језику споменичких меморијала Југославије, репрезентује универзалност, али и отвореност са могућношћу
индивидуалне интерпретације и асоцијације. Апстрактна тумачења
споменичког значења доводе у питање идеолошке параболе и званично успостављене критеријуме, зато што омогућавају шири видокруг
значења, суптилније и слободније интерпретације. Апстрактни језик
дозвољава апропријацију значења која заобилазе званичне наративе,
,,омогућавајући приступ споменицима и људима који се не слажу са
званичном политиком”. Једноставно речено, апстракција у неупоредиво већем обиму окренута је ка будућности у којој ће матица идеологије бити најчешће брисана. Асоцијативна апстракција и универзално, као својеврсни феномени, доминирају у многим детаљима и
фрагментима споменичког комплекса „Кадињача“. Од разуђених и
степенасто постављених скулптура у Амфитеатру Ужичке републике, преко двадест и једне громаде у Алеји Радничког батаљона до завршне и монументалне целине високе четрнаест метара на Платоу
слободе, остају неограничене и тешко дефинисане импресије. Споменичке целине меморијала „Кадињача“ представљају универзални наратив времена и по тумачењу самих аутора, оне су у највећем обиму
окренуте ка будућности.
Приводећи крају студију о Кадињачи и културном феномену
„Кадињача“, нужан је још један осврт на њујоршку изложбу у МОМА
музеју, и ,,популарности без преседана” коју је изазвало југословенско
културно наслеђе, у потпуности непознато културној јавности Запада. О утицајима на модерне меморијале и споменичке комплексе подизане широм тог великог света већ се пишу критичке опсервације и
студије, у којима доминирају утицаји тих помало заборављених и запустелих балканских споменика. О утицајима меморијала „Кадињача“ на културне просторе Запада, колико је познато још увек нису
знани текстови нити истраживачки радови. Међутим, овај споменички комплекс значајно је утицао на меморијал подигнут у Литванији
позних осамдесетих година XX, века, прецизније 1984. године, у Деветој тврђави у Каунасу.43 Те године свечано је отворен монументални комплекс жртвама Другог светског рата, аутора вајара Алфонсаса
43 Владана Путник, н. дело, стр. 298–299.
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Винцентаса Амбразијунаса, на коме су запажени веома сродни симболи, просторне вертикале и споменичке целине.44 Посебно импонују
истоветни обриси ликова жртава постављених у средишње делове
споменика, који су свакако утицаји Живковићевих скулптура са Кадињаче.
4.
Питање заштите Спомен-обележја „Кадињача“, намеће посебан
осврт, прецизније засебну текстуалну јединицу. Више меморијалних
споменика посвећених рату и страдањима у времену између 1941–
1945. године, изложени су различитим облицима разарања и пустошења; од вандализама политичких неистомишљеника, природних непогода и оштећења, до ограничености временског трајања. Амерички
историчар Џемс Јанг, истражујући споменичке комплексе посвећене
Холокаусту у Другом светском рату, написао је да ,,ниједан споменик
не траје вечно, сваки је обликован и схваћен у контексу свога времена, његовог значења, зависно од еволуирања његове политичке реалности”.45 Дакле, време је значајан фактор у заштити споменичког
наслеђа. Показало се, да су комплекси и споменици који су припали институцијама, или су сами проглашени институцијом, успевали
да државним и републичким средствима задрже коректан статус и
изглед, без обзира на услове у прохујалим временима. Природне непогоде, различита оштећења, одрони земљишта и слично, без сумње,
значајно су утицале на комплексе попут сложених споменичких целина, као што је „Кадињача“. Најзад, у распону од четири деценије,
колико је протекло времена од отварања монументалног комплекса
Миодрага Живковића, потврђена су извесна оштећења слојевитих
споменичких блокова која су, на срећу успешно санирана. Не без разлога, још једном треба подвући чињеницу да је Спомен-обележје „Кадињача“, посебним одредбама проглашено за непокретно културно
добро од изузетног значаја.46 Многи споменици, такође проглашени
Frederic Chaubin, Cosmic Communist Constictions; Photographed, Tachen, ed.
America LLC, 2011, 289.
45 James E. Young, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, ed.
Yale Univesity Press, New Haven, 1993, 154.
46 Службени гласник Републике Србије, бр. 14/79.
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за културна добра од изузетног значаја, нису спашена нити им је омогућена та врста заштите.
Распад Југославије донео је значајне промене у споменичком наслеђу заједничке државе, посебно у оним републикама у којима су
националистички покрети имали рушилачке размере према бившем
режиму и свему што је са њим било у непосредној вези. Дакле, системи заштите били су минимизирани од оних који штите споменике
од временских услова, до законодавних који онемогућавају супротстављеним идеологијама рушења и разарања. За споменике у Хрватској, Босни и Херцеговини и Србији, написано је да „они који су имали
срећу остали су по страни, заборављени и нетакнути, али нажалост
многи су претрпели већа оштећења и девастацију”.47 Делимично су
оштећени Камени цвет у Јасеновцу, Партизанско гробље у Мостару,
споменици у Петровој гори, Брезовцу, Сињу и Сремској Митровици.
Осим споменика запуштени су и паркови који су некад били делови
меморијалних целина. На несрећу, споменици у Макљену, Каменској
и Кошутама у великом обиму су оштећени током ратова 90- тих година XX века. Тешко је прихватити да је и Спомен парк Свободиште у
Крушевцу, изванредно решење Богдана Богдановића, проучавано на
катедрама архитектуре западних универзитета, такође оштећено и у
доброј мери запуштено. И споменик истог аутора посвећен страдалим рударима у Косовској Митровици није у бољем стању. 48
Са поводом вреди истаћи мишљење више пута цитираног аутора,
и доброг зналца југословенског споменичког наслеђа, Јоване Путник,
која подсећа да је и ,,спомен обележје Кадињача пао у благи заборав”,
али да постоји иницијатива да се меморијал реконструише и ревитализује, нарочито 2011. године, када се обележава 70. година битке на
Кадињачи.49 Мора се подсетити да је у међувремену много тога извршено, споменик је у већој мери реконструисан и заштићен, Спомен-дом је такође у задовољавајућем стању, али монографска јединица о Кадињачи још увек није видела светло дана, а велико је питање
када ће бити публикована. Међутим, нужно је истаћи да су књиге и
монографије објављене о појединим споменицима и споменичким
комплексима, постале својеврсна, али и ефектна заштита. Посебно,
47 Владана Путник, н. дело, стр.300.
48 Исто, 300–301.
49 Исто, 300.
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књиге са текстуалним целинама и изворима добијеним од аутора или
стручне екипе која је радове изводила, са публикованом техничком
документацијом, дају основе лакшој (могућој) обнови оштећења, изазваних различитим временским условима. На крају, чињеница да је
„Кадињача“ временом постала културна институција, даје наду да ће
овај меморијал од изузетног значаја по српски народ, опстајати у дугим временским интервалима.

„Кадињача“, меморијални комплекс, изглед из ваздуха

„Кадињача“, меморијални комплекс,средишњи споменик
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„Кадињача“, меморијални комплекс, детаљ

„Кадињача“, меморијални комплекс, детаљ
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„Кадињача“, споменички комплекс, детаљ са старим спомеником
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Dragisa Milosavljevic

The memorial complex on Kadinjaca and its
cultural-historical significance
SUMMARY
The monument memorials of Kadinjaca , built on two occasions in 1952
and 1979, launched this place to the high level of monument landmarks
of Yugoslavia. This cultural phenomenon, the memorial complex on
Kadinjaca, its significance in last decades and possible limits in future was
the topic for writing on many occasions and for many reasons. Well-known
facts about sacrifice of Workers battalion and of other partisan units on
Kadinjaca, later in 1941, with purpose of retreat of Supreme headquarters
and the partisan hospital from Uzice, battles and dying- became unique
landmarks, so that during the time Kadinjaca also bacame the unique
sanctuary with many cultural and sports activities, which were based on
sense of community, solidarity and memory.In contrast to many memorial
landmarks built all over Yugoslavia which were devastated,damaged and
forgotten during the nineties in the 20th century, the memorial complex on
Kadinjaca has been well preserved so that old and young generations have
not forgotten it and its history and significance. In numerous texts and
books written by European researchers, dedicated to Yugoslav memorial
landmarks, Kadinjaca holds a prominent position.It is emphasized that it
has been visited by
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Рајко Јечменица1

ПОДИЗАЊЕ СПОМЕН ПИРАМИДЕ СА
КОСТУРНИЦОМ 1952. ГОДИНЕ
СЕЋАЊЕ
Неколико дана после битке на Кадињачи мештани села Заглавка
покопали су у залеђену земљу посмртне остатке погинулих Посаваца,
Орашана и бораца Радничког батаљона2, које у међувремену нико од
родбине није однео да сахрани. На конференцији Народног фронта
села Заглавка, одржаној почетком марта 1946. године, покренута је
иницијатива да се ограде и уреде гробови погинулих бораца, што су
мештани и учинили. За месец дана оградили су и цвећем украсили
два скупна гроба и више од десет појединачних.
Посмртни остаци Душана Јерковића, команданта Ужичког партизанског одреда, по наређењу Немаца, ископани су из гроба и однети у Ужице, где су неколико дана били изложени на Житној пијаци,
ради застрашивања грађана. Потом су их на Доварју спалили. Исто
то су учинили два–три дана касније и са посмртним остацима Вуколе
Дабића, команданта Ужица за време слободне територије. Посмртни
остаци храбрих команданата и 47 бораца Ужичког партизанског одреда, пренети су и сахрањени на Партизанско гробље на Доварју, у
недељу 23. новембра 1947.

1 Рајко Јечменица је био председник Среског одбора СУБНОР-а у Ужицу и
председник Одбора за изградњу споменика на Кадињачи
2 Посмртни остаци погинулих Ужичана, које није смео или није имао ко да
сахрани, остали су на стратишту Кадињаче заједно са Посавцима и Шумадинцима, чија су тела била далеко од родног дома.
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Земни остаци изгинулих бораца на Кадињачи, пренети су 2. јула
1950. из постојећих хумки, где су били сахрањени 1941. у једну заједничку гробницу (касније ограђену), на крају сеоског гробља у Заглавку. Овом тужном чину у организацији Савеза бораца Среза ужичког
и Среза рачанског, присуствовале су и породице изгинулих бораца,
преживели учесници, чланови СУБНОР-а и грађани оба Среза. Тога
дана одржана је и прва комеморација погинулим. У име Градског одбора СУБНОР-а говорио је Новица Томашевић, преживели борац са
Кадињаче и Рајко Јечменица, у својству председника Среског одбора
СУБНОР-а. Том приликом Јечменица је истакао, „да се успомена на
ове хероје не може заборавити, јер су њихова имена урезана у срце
нашег народа“.

Гробље на коме је био сахрањен део погинулух бораца у селу Заглавку

Године 1951. у Ужицу је обележена 10-годишњица устанка.
Исте те године, Савези бораца Ужичког и Рачанског среза започели су акцију прикупљања средстава и добровољних прилога за
подизање споменика са спомен-костурницом на Кадињачи, у коју ће
бити похрањени сви посмртни остаци палих бораца који су својом
јуначком смрћу омогућили повлачење главнине партизанских снага
из Ужица.
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У децембру 1951. године, Указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ, Раднички батаљон је одликован Орденом заслуга за народ
првог реда.
Новембра 1952. године, пре званичног откривања споменика на Кадињачи, извршен је пренос посмртних остатака бораца из
заједничке гробнице, на крају гробља у селу Заглавку. По трећи пут
су сахрањени, али сада у заједничку спомен-костурницу изграђену
на највишој коти Кадињаче, изнад које је подигнута пирамида. Захваљујући иницијативи Савеза бораца НОР-а Ужичког и Рачанског
среза, земни остаци палих бораца нашли су вечни мир на месту погибије.

Спомен пирамида изгинулим борцима у бици на Кадињачи
223

КАДИЊАЧА 1941–1979. – БИТКА И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ
ЗБОРНИК РАДОВА И КАЗИВАЊА

Споменик са спомен-костурницом у којој почивају посмртни
остаци бораца Радничког батаљона, 1. батаљона Посавског одреда
и Орашке чете Другог Шумадијског одреда, свечано је откривен на
Кадињачи, 29. новембра 1952. године. Једанаест година после легендарне битке, споменик је открио Душан Петровић Шане,3 председник
Републичког одбора Савеза бораца Србије у присуству породица изгинулих бораца, преживелих учесника битке, чланова СУБНОР-а и
бројних грађана оба Среза.
На свечаности је говорио и народни херој Радивоје Јовановић
Брадоња,4 један од преживелих учесника битке на Кадињачи, као и
представници радних колектива и друштвених организација. У немогућности да лично присуствује свечаном откривању споменика,
председник Тито упутио је Среском одбору СУБНОР-а телеграм.
Споменик је урађен од камена у виду четворостране пирамиде,
висине 11 метара. На спомен-плочи са две стране споменика исписани су стихови поеме Кадињача, песника Славка Вукосављевића, а на
трећој у неколико реченица описан је догађај коме је споменик посвећен.
Аутор споменика је Стеван Живановић, архитекта ГП „Шарган“
из Титовог Ужица. У почетку радове је изводио Милорад Ђокановић,
грађевински предузимач из Титовог Ужица. На изради споменика пирамиде са костурницом био је ангажован каменорезац Благоје Вукотић из села Дрежника, а на завршним радовима каменоресци Никола
и Илија Лазић из села Рибашевине.
Са Кадињаче је 1956. пошла и „Титова штафета“5 народа ужичког
краја и припадника ЈНА са поздравима председнику Југославије.
Током јула 1959. на Кадињачи је обележен Дан борца народа Југославије и Дана устанка народа Србије. У присуству 10.000 грађана,
представника Савезног Извршног већа, народних хероја, преживелих
бораца, око 1.200 извидника (извиђача) и извођача културно-уметничког програма, на митингу су говорили: генерал-пуковник Павле
Јакшић, народни херој и старешина Савеза извидника, Радован Грко3 Душан Петровић Шане, подпредседник Владе Србије и подпредседник Извршног већа НР Србије (1948–1953).
4 Радивоје Јовановић Брадоња, један од преживелих учесника битке на Кадињачи, Народни херој, генерал-потпуковник ЈНА.
5 Штафета представља манифестацију која је трајала од 1945. до 1987.
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вић, секретар Извршног већа Србије и Витомир Чворовић, председник Среског одбора СУБНОР-а Титово Ужице. Октобра исте године,
на овом историјском месту говорио је народни херој Радивоје Јовановић Брадоња, учесницима Југословенског фестивала омладине,
члановима ЦК Народне омладине Србије, преживелим активистима
СКОЈ-а, омладини и грађанима Ужица.
Током септембра 1965. на Кадињачи је отворена чесма, доведена
је вода и струја, а 1967. отворен је и асвалтни пут ТитовоУжице–Кадињача, док су простор бојишта и околине уредили млади Горани.
У другој половини 1973. и почетком 1974. године, именовани Одбор за уређење Кадињаче је уз помоћ Комисије за неговање ослободилачких традиција и Извршног одбора СУБНОР-а, одржао већи број
састанака са представницима друштвено-политичких и радних организација, каo и са једним бројем стручњака београдских и ужичких
културних установа. Тада је одлучено да се уради пројектни задатак,
као и идејно решење и да се распише конкурс за изградњу споменика.
Јуна 1976. одржана је јавна презентација идејног пројекта о
уређењу Кадињаче, који су понудили академски вајар Миодраг Живковић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду и дипл.инж. архитектуре Александар Ђокић, главни пројектант
Пројектног бироа „Индустрија импорт-инжињеринг“ у Београду. Понуђени пројекат представљао је комбинацију урбанистичког и архитектонског решења, а пружао је и јединствено решење које не нарушава постојећи амбијент.
Одбор за изградњу усвојио је 6. децембра 1976. овај пројекат и
предложио ужичкој и бајинобаштанској општини, да донесу одлуке о
даљем усвајању овог пројекта и да раде на обезбеђивању средства за
изградњу, како би се што пре кренуло са његовом реализацијом.
Пошто су општине Титово Ужице и Бајина Башта, марта 1977,
усвојиле предлог Одбора за изградњу Кадињаче, у његов састав су
ушли представници свих десет општина садашњег Златиборског
округа. Пошло се од става да се Кадињача не може свести на локалне
оквире, да она не припада само једном тренутку ослободилачког рата,
већ се убраја у најзначајнија места у нашој новијој историји. Кадињача би требало да постане отворена учионица за будуће нараштаје „јер
она није смрт, она је живот“.
Изградња меморијалног комплекса започела је 1. јула 1977. у
присуству чланова Одбора, представника међуопштинских друштве225
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но-политичких организација, општина Титово Ужице и Бајина Башта,
представника СУБНОР-а и ЈНА-а.
Касније , поред Одбора за изградњу споменика проширеног
представницима свих општина Региона Титово Ужице, формиран је и
посебан Одбор за откривање споменика, у коме су били заступљени и
представници републичких органа и организација.
Председник привременог Одбора за изградњу споменика био
је Петар Антонијевић, члан РИВ-а Србије, а председник Одбора за
откривање споменика био је Добривоје Видић, председник Председништва СР Србије.
У недељу, 23. септембра 1979. у присуству више од 100.000 људи
одржана је велика свечаност на легендарној Кадињачи.Том приликом
председник СФРЈ Јосип Броз Тито одликовао је ужички Раднички батаљон Орденом народног хероја „За примерно јунаштво, за часно извршен задатак у борби без одступања пред надмоћним непријатељем,
на Кадињачи 29. новембра 1941. године“.
За штампу приредила Јелена Ристановић, историчар
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Мр Слободан Радовић

725.945(497.11)»195/197»
725.945:94(497.11)»1941»

СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ „КАДИЊАЧА“ – ОД ИДЕЈЕ
ДО ИЗГРАДЊЕ

Апстракт: У раду се говори о подизању Спомен-обележја на Кадињачи борцима Радничког батаљона Ужичког партизанског одреда,
борцима Посавског одреда и Орашке чете Ддругог шумадијског одреда
у борби са Немцима на Кадињачи 29. новембра 1941. Део текста се од–
носи на подизање Спомен-пирамиде са костурницом која је откривена
29. новембра 1952. по пројекту архитекте Стевана Живановића из
грађевинског предузећа „Шарган“ у Ужицу. Други део текста обрађује
изградњу новог споменика на Кадињачи и коначно решење меморијалног простора тог комплекса. Према идејном решењу вајара Миодрага
Живковића и архитекте Александра Ђокића, од 1977. до 1979. године изграђено је ново спомен-обележје. Радове су уз помоћ омладинских
радних бригада извели грађевинска предузећа „Златибор“ из Ужица,
„Планум“ из Београда и „Електро изградња“ из Ужица. Споменик је
откривен 23. септембра 1979. на великој свечаности, у присуству
председника СФРЈ Јосипа Броза Тита и великог броја грађана.
Кључне речи: Кадињача, Раднички батаљон, борци Посавског
одреда, Орашка чета другог шумадијског одреда, Спомен-пирамида,
грађевинска предузећа, Ужице, грађани, борачке организације.
У СРПСКОЈ ТРАДИЦИЈИ
Јавност је одувек желела да се сећање на хероје и догађаје обележи споменицима који су у разним временима имали различита меморијална архитектонска решења.
Није случајно да у Србији највише споменика има на просторима где су се одиграли најзначајајнији догађаји који су дуго били у
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народном памћењу. Историјографија сведочи о широкој палети јавних споменика примерених руралном, урбаном или природном окружењу: на пример, у деценији после Великог рата споменици подсећају
на Церску и Колубарску битку а у деценијама после Другог светског
рата подизани су споменици са композицијом која подсећа на страдале и победе у том рату (Крагујевац, Кадињача, Сутјеска).
Српска споменичка култура ХIX века показује да споменичка обележја носе гробна места, меморијалне целине у градском или
слободном простору, или такву функцију имају спомен-куће, спомен-школе, спомен-чесме и сл.
У српској традицији војничка гробља су одувек заслуживала достојна обележја. Тако је, на пример, на војничкој гробљу на коме су
сахрањени ослободиоци Београда 1806, много касније 1848. године
кнез Александар Карађорђевић подиже споменик обликован у виду
монументалног крста у славу и част Србијанцима за отечество храбро изгинулим подиже споменик овде.
СПОМЕН-ПИРАМИДА СА КОСТУРНИЦОМ
Претходно је поменуто да је у српској традицији практиковано
достојно обележавање војничког гробља. У том духу је 1951. године,
када се обележавала десета годишњица битке на Кадињачи, као цивилизацијски чин дошло до идеје о подизању споменика изгинулим
борцима Радничког батаљона и са њима Посавцима и Шумадинцима,
чији су посмртни остаци најпре били сахрањени у заједничку гробницу поред сеоског гробља.
Идеја је била да се посмртни остаци бораца пренесу и сахране
на месту где су као родољуби изгинули, а то значи на највишој коти
Кадињаче.
Таквом одлуком савременика настављена је традиција обележавања и достојног чувања помена на херојски чин на шта је указао још
Илија Огњановић у ХIX веку, у књизи Гробови знаменитих Срба, у
којој каже: Сваки народ треба спомен својих врлих синова и родољуба
да чува и поштује. Ваља и после њихове смрти да их се сећа, да им гробове вином прелива и да им је захвалан на добру што га учинише свом
народу, било на бојишту сабљом у руци, било пером и књигом... Јер,
само онај народ који уме ценити и схватати заслуге својих родољу228
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бивих синова заслужио је да таквих синова у своме крилу има и добра
њихова дела ужива.
Имајући у виду меморијални карактер места погибије јунака за
националну одбрану, а такво место била је Кадињача, Савез бораца
Ужица покренуо је иницијативу и именовао Одбор за подизање спомен обележја на Кадињачи са Рајком Јечменицом на челу.
Израда пројекта и надзора изградње поверена је архитекти Стевану Живановићу који је у то време живео и радио у Ужицу. (Стеван
Живановић рођен је 1911. у Пироту, рат је провео у заробљеништву,
био је запослен у грађевинском предузећу „Шарган“ у Ужицу, потом је
живео у Београду где је умро 1979. године када је свечано откривено
Спомен-обележје).
Половином ХХ века у меморијалној архитектури подижу се споменици у виду пирамида те је, угледајући се на постојећи меморијални
архитектонски стил и архитекта Живановић споменик пројектовао у
виду четворостране пирамиде високе једанаест метара, од камених
блокова као доминантан мотив у расутом пејзажу у коме су прохладног новембарског дана 1941. године изгинули браниоци слободе.
Врх пирамиде која симболично стреми ка висинама завршава се
звездом петокраком као идеолошким знамењем. У подножју пирамиде је плоча испод које је костурница у коју су пренети посмртни остаци изгинулих из заједничке гробнице крај сеоског гробља.
На пирамиди је уклесана плоча са епитафом Рођена земљо , јеси
ли знала... аутора Славка Вукосављевића, песника који је у аутобиографском запису испричао како је дошло до тог епитафа који је настао
три године пре подизања споменика: Замишљао сам да ће се тамо подићи неки споменик и да би у камену требало урезати неке стихове.
У то време о Кадињачи није се много говорило чак ни у Ужицу. Али, ја
сам све чешће мислио о Радничком батаљону као симболичном прстену смрти и живота не само мог и нашег, већ уопште. У јуну 1949. те
мисли постале су толико одређена осећања, толико одређене слике,
ликови, сцене, да сам за десетину дана написао читаву поему и то
тако као да сам је преписао однекуд. Писао сам је од првог стиха на
даље, оним редом како јој стихови теку, не исправљајући ништа што
је било написано. Уз четири тада написана поглавља додао сам, као
пето поглавље, онај епитаф написан три године раније.
После годину дана, 1952. године меморијални споменик архитекте Живановића у виду пирамиде је био изграђен.
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На свечаности, на откривању споменика 29. новембра 1952. године, пред око пет хиљада грађана говорили су Душан Петровић
председник СУБНОР-а Србије и Радивоје Јовановић Брадоња, генерал-мајор и један од преживелих бораца са Кадињаче.
Пре тога, песник Славко Вукосављевић, надахнут историјском
чињеницом да је две стотине људи добровољно прихватило одбрану
и војнички положај, испевао је поему Кадињача у коју је унео епитаф
Рођена земљо, јеси ли знала...(У издању Савеза бораца Србије 1950.
године штампано је прво издање поеме Кадињача у тиражу од 10 000
примерака).
НОВИ СПОМЕНИК, КАМЕНИ МОНОЛИТ – СИМБОЛ ЉУДСКЕ
СНАГЕ И ДОСТОЈАНСТВА
Прошле су две деценије од подизања меморијалне пирамиде на
чијим двема странама су уклесани стихови поеме Кадињача а у подножју била костурница погинулих на Кадињачи када је Општински
одбор Савеза бораца у Ужицу, у складу са иновативним стремљењима
у новијој меморијалној архитектури, покренуо иницијативу коначног
уређења меморијалног простора на Кадињачи.
Тада се сматрало да постојећа спомен-пирамида, изграђена непосредно после рата као израз тадашњих потреба, не представља одговарајући просторно обликовани симбол тог историјског догађаја.
Нову концепцију уређења спомен-обележја заступали су бројни
југословенски уметници, међу којима се вајар Миодраг Живковић истицао монументалним композицијама оштрих геометријских форми
што је истовремено била и најбоља препорука да се овом академском
вајару, познатом по новом начину обликовања меморијаних целина
(Споменик стрељаним ђацима у Крагујевцу, Споменик победе на Тјентишту, Споменик револуције у Приштини), повери израда идејног
решења Спомен-комплекса Кадињача. (Миодраг Живковић је рођен
1928. године у селу Лесковац код Лазаревца, дипломирао је на вајарском одсеку Академије примењених уметности у Београду 1952. године, где је био професор, а у периоду 1991–1996. и декан).
Према идејном решењу, вајар Живковић је простор поделио у
три композиционе целине: Амфитеатар Ужичке републике, Алеја
Радничког батаљона и Плато слободе.
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Док је вајар Миодраг Живковић са сарадницима радио на реализацији пројекта Спомен-обележја, Александар Ђокић, дипломирани
инжењер архитектуре и главни пројектант Пројектног бироа „Индустрија импорт инжењеринг“ у Београду, пројектовао је Спомен дом
који је био саставни део идејног решења Спомен обележја Кадињача.
(Александар Ђокић, рођен у Београду 1936, дипломирао је 1960. године на Архитектонском факултету, радио је у пројектним бироима у
Београду и Младеновцу и Заводу за унапређење комуналних делатности Србије. Познат је као постмодерни архитекта, умро је у Београду
2002. године).
Пошто је усвојено идејно решење првог јула 1977. године на Кадињачи је почела изградња новог спомен-обележја. На симболичан
начин, покретањем булдожера, радове је отворио Милан Мико Босиљчић, учесник битке на Кадињачи.
Самоуправна интересна заједница културе Ужица (секретар
Момчило Петронијевић) преузела је улогу инвеститора а општине
ужичка и бајинобаштанска, на чијој територији се налази Меморијални комплекс Кадињача, усвојиле су начин финансирања изградње
Спомен-обележја, на овај начин:
Прилози активног становништва ужичког региона
Издвајање једнодневне зараде
Улог привредних организација
Приходи од реклама
Прилози са спортских манифестација
Пионирски и омладински динар
Добровољни прилози грађана (архитекта Александар Ђокић је
део ауторског хонорара пројекта Кадињача дао Одбору за изградњу
Спомен-обележја Кадињача)
Укупна планирана средства износила су 29.600.000 динара.
Новинска установа „Вести“ почела је повремено објављивати
лист „Кадињача“, као лист Одбора за изградњу Спомен-обележја у
ком је праћена изградња и публиковани текстови о борби и ликовима
бораца са Кадињаче (објављено укупно осам бројева).
У јуну 1978. године, Координациони одбор за обележавање
значајних догађаја и личности из историје југословенских народа
и народности, закључио је да изградња Спомен-обележја има и ју231

КАДИЊАЧА 1941–1979. – БИТКА И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ
ЗБОРНИК РАДОВА И КАЗИВАЊА

гословенски значај и предложио да се акција води шире, на читавом
простору Југославије.
Те 1978. организована је Омладинска радна акција Кадињача 78
са више хиљада омладинаца. Поред омладинаца Ужица и Пожеге,
иако је бригада била локалног карактера, овде су били и бригадири из
градова са Титовим именом и збратимљених градова: Титограда, Титовог Велеса, Титове Коренице, Славонског брода, Тузле и Љутомера
и других крајева земље.
Радове на Спомен-обележју изводила су грађевинска предузећа
Златибор из Ужица, Планум из Београда и Електроизградња из Ужица.
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Са изградње споменика на Кадињачи

СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ ЈЕ ИЗГРАЂЕНО
Изградња Спомен-комплекса „Кадињача“ започета 1977. године, после две године приводила се завршетку. На просторној целини
издвајао се Амфитеатар Ужичке републике, па Алеја Радничког батаљона са двадесет и једном монолитном скулптуром од белог бетона висине од два до пет метара са првобитним спомеником из 1952.
године, чиме му је вајар Живковић одао поштовање интегришући га у
ново обележје, и најзад Плато слободе са дводелном фигуром висине
14 метара, симболично значећи – четрнаест километара удаљености
Кадињаче од Ужица.
У исто време завршаван је, под надзором архитекте Александра Ђокића и Спомен-дом који је према замишљеној намени назван
Прихватни центар а био је истовремено и информативни центар.
Унутрашњост овог објекта чине просторије са наменом да посетиоцима учине пријатан боравак на Кадињачи и свестрану мултимедијалну информацију о догађају који се збио на овом брду. Тој сврси
на располагању су сале, просторије са приручном кухињом, продавнице сувенира и просторије за особље.
Овај објекат, назван Прихватни центар, са паркинг простором,
прилазним стазама, са фасадом у белом вештачком камену, кровом од
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бакарног лима којим ће репрезентовати Ваљаоницу бакра и алуминијума Севојно одлично се уклапао у амбијенталну целину.
Градња Спомен-обележја је завршена и објекат је свечано отворен 23. септембра 1979. године. Председник СФРЈ Јосип Броз Тито је
говорио на отварању пред око сто хиљада грађана а аутори, пројектанти Живковић и Ђокић, за ваљано обављен посао, добили су највише општинско признање, награду Слободан Пенезић Крцун.
Од тада, пред погледима посетилаца се на површини од 15 ха
пружао пажљиво уређен Меморијални комплекс „Кадињача“.
Исте, 1979. године Спомен-обележје „Кадињача“ проглашено је
за непокретно културно добро од изузетног значаја. Убрзо, Кадињача
је, попут многих других меморијалних паркова постала место посета,
сећања и бројних културних манифестација.

Споменик на Кадињачи

Спомен дом на Кадињачи
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MA Slobodan Radovic

MEMORIAL KADINJACA- FROM IDEA
TO CONSTRUCTION
SUMMARY
The study is about the construction of memorial Kadinjaca dedicated
to the fighters of Workers battalion, the Sava river troop and Orasac unit
of the second Sumadia troop, who were killed in the battle against German
army in November 29 in 1941. The text is about the construction of
commemorative pyramid with a charnel house in 1952. The second part of
the study refers to the final plan of the monument place and construction
of new monument according to the project of sculptor Miodrag Zivkovic
and architect Aleksandar Đokic.
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Милијан Деспотовић

329.78:316.7(497.11)»195/197»
329.78(497.11)»1978/1979»

ОМЛАДИНСКА РАДНА АКЦИЈА НА КАДИЊАЧИ
1978–1979. ГОДИНЕ
Акција се не може препричати, акција се мора доживети.
Бригадирска изрека
Апстракт: У ужичком крају традиција добровољног омладинског
рада везује се за прву већу организовану радну акцију, а то је одлазак
омладинске групе од око 150 младића и девојака из овог краја, октобра
1941. године, према Вишеграду и Добруну на убирање летине, потом
следе две послератне акције из 1945. године – сеча дрва на планини
Тари и ношење жита у Санџак. Ваљаоницу бакра и алуминијума „Слободан Пенезић Крцун“ у Севојну градиле су од 1950. до 1952. омладинске
бригаде, а 1961. и Трг партизана у Титовом Ужицу. Следећи традицију
омладинског рада у ужичком крају и изражавајући поштовање према жртвама борбе на Кадињачи где су 29. новембра 1941. године погинули борци легендарног Радничког батаљона, Посавци и Шумадинци,
Општинска конференција Савеза Социјалистичке омладине Титово
Ужице, организовала је локалну омладинску радну акцију „Кадињача
78“. Већ наредне 1979. ОРА добија савезни значај и те године има два
насеља: у Ужицу насеље „Алекса Дејовић“ и у Пожеги насеље „Петар
Лековић“. Насеље у Пожеги ради само једну годину а у Ужицу ОРА Кадињача ради 12 године (1978–1990) са прекидом 1984. године. У раду је
приказано учешће омладинских бригада на изградњи Спомен обележја
Кадињача и уређењу меморијалног простора.
Кључне речи: НОБ, Ужичка република, Раднички батаљон, Титови градови, Кадињача, СФРЈ, ОРБ, ОРА, бригадири, ударничке значке, команданти бригада, Штаб акције, референти, Збор бригадира,
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норма, Општинска конференција ССО, Међуопштинска конференција ССО.
Омладинске радне акције у Југославији, организоване по принципу добровољног рада, настале још у току НОБ-а, нарочито су биле
популарне након завршетка Другог светског рата, имале су за циљ
да помогну обнови и изградњи привреде, инфраструктуре, научних,
спортских, културних и забавних објеката у земљи. У првим послератним Савезним омладинским радним акцијама милиони омладинаца градили су ауто-путеве, пруге, фабрике, чак и читаве градове. У
периоду од 1946. до 1952. године организоване су најзначајније Савезне акције. Као дан Омладинских радних акција у СФРЈ се обележавао
1. април, дан када су 1946. године почеле припреме за организовање
изградње пруге Брчко–Бановићи.
„У периоду након ослобођења Југославије омладинске радне акције се проширују на изградњу ратом уништене земље (...) где млади
раде на градилиштима од општег друштвеног интереса. Својом масовношћу, исказаном несебичношћу и жељом да се изгради земља
млади остварују низ вредних резултата, иако су у тим првим радним
акцијама након рата владали веома тешки услови рада и живота. Акцијаши су радили са мало механизације и искуства, често без пијаће
воде, без довољно одеће и обуће.“1
У првим годинама после Другог светског рата, када се иначе тешко живело, земља је била опустошена и разрушена, и на радним акцијама су били лоши услови живота и рада. Поред скромне исхране
тешко је било обезбедити довољно воде, сапуна, униформе и пресвлаке, чак и алата и средстава за рад. Тако је у једном извештају државног
Комитета за заштиту здравља уписан податак, на пример, да у првим
сменама на ОРА „Шамац–Сарајево 46“, 25% бригадира није имало кошуље, а 55% имало је само једну. И рад на траси је био физички напоран а често скопчан са животним опасностима.
У ужичком региону традиција добровољног омладинског рада се
везује за прву већу организовану радну акцију, а то је одлазак омладине од око 150 младића и девојака из овог краја, октобра 1941. године,
према Вишеграду и Добруну ради спасавања летине испред италијанских и усташких предстража. Потом следе две послератне акције из
1 Селинић, С. (2007), Живот на омладинским радним акцијама у Југославији
1946–1963. Архив, о друштвеним и радним активностима на ОРА „Кадињача
79“, Ужице, 1979, стр. 28, 29.
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1945. године – сеча дрва на планини Тари и ношење жита у Санџак.2
Ваљаоницу бакра и алуминијума „Слободан Пенезић Крцун“ у
Севојну градиле су од 1950–1952. и омладинске радне бригаде, а 1961.
и Трг партизана у Ужицу. У Пожеги је 1974. и 1975. организована локална радна акција са насељем у Основној школи „Петар Лековић“
која је трајала по два месеца. ОРА „Чачак–Пожега 76“, организована
ради учешћа на изградњи колосека пруге од Пожеге до Чачка окупила је велики број акцијаша из нашег краја и дала пуни допринос
изградњи ове и данас важне саобраћајнице у Западној Србији. Потом
у региону Титово Ужице (данас Златиборски округ), у организацији
општинских конференција Савеза социјалистичке омладине изводе
се бројне локалне радне акције. Оне укључују велики број младића и
девојака који остварују изузетне радне и друштвене резлтате.
Следећи традицију омладинског рада у ужичком крају и изражавајући поштовање према жртвама борбе на Кадињачи, Општинска
конференција Савеза Социјалистичке омладине Титово Ужице, организовала је локалну омладинску радну акцију „Кадињача 78“. Млади
су радили на више значајних објекта: спомен-обележју Кадињача у изградњи, копању канала за цевовод чисте воде високе и ниске зоне, на
припреми постављања колектора Турица, чишћењу терена за градњу
будуће бране Врутци и другим тешким физичким пoсловима.
Насеље које је носило име „Алекса Дејовић“ било је смештено
у Основној школи „Љубиша Веснић“ у Крвавцима. Све послове око
припреме за дочек и смештај бригадира, које су започете пре почеткa акције обавио је Одред ужичких извиђача на челу са начелником
Горданом Гогом Ћосићем. Командант штаба насеља био је Слободан
Романовић. Бригада „Ужичка република“ у четвртој смени 1978. завршила је започете послове и објекат насеља припремила за редовну
школску наставу. Ову акцију, у I и II смени, изнела је на својим плећима средњошколска омладина из Титовог Ужица, углавном ученици
треће године. Нажалост, нема сачуване документације о учешћу бригада али према прилогу у листу „Кадињача“ у прве две смене била је
то „младост сврстана у петнаест бригада које су бројале преко 750 ом2 ОРА „Кадњача 79“: „Извештај о друштвеним и радним активностима на
ОРА „Кадињача“ 79“, Ужице, 1979, стр. 32. Примерак овог драгоценог документа
је сачуван у фонду Завичајног одељења Народне библиотеке, часопис Архива
Србије и Црне Горе, 8 (1–2), 119–1.
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ладинаца.“3 У другој и трећој смени, средњошколцима у помоћ притекле су бригаде титовоужичких радних организација.
У трећој смени акција је добила републички статус и ту долазе
бригаде из: Дервенте, Славонског Брода, бригада „Титови градови“,
бригада из Љутомера као и бригада војника из ужичке касарне „Маршал Тито“. У четвртој смени радила је бригада Међуопштинске конференције ССО „Ужичка република“. На овој акцији узело је учешће
укупно 1100 младића и девојака сврстаних у 23 омладинске радне
бригаде.
Највећи успех постигла је бригада Перо Поповић Ага из Титовог Ужица која је радну норму остварила са 217,17 процената. Укупан
просек учинка свих бригада износи 163,10 одсто, уз остварење 160.000
норма сати и финансијски ефекат од преко 7.000.0000 динара.4
Сумирајући ове резултате заменик команданта за радилиште,
Крста Кнежевић, истакао је да су створени услови за прерастање ОРА
„Кадињача“ у савезну ОРА, за коју је постојало велико интересовање
омладине. А послови за следеће акцијашко лето били су обезбеђени и
већ 1979. ОРА „Кадињача“ добила је савезни ранг.
Била је част бити акцијаш на Кадињачи, како због угледа Титовог
Ужица и његове омладине, тако и због трагичне епопеје која нас је
својим жртвовањем задужила. То је најбоље изразила Гордана Дабић,
бригадирка ОРБ „Вукола Дабић“ која је у анкети изјавила: „На Кадињачи је некада мирисао барут. Смрт је харала на сваком кораку. У
ветровима који су дували њеним странама крио се дах слободе за који
су се борили борци Радничког батаљона. Никада нећу заборавити те
дане и Вас који сте себе усадили у темеље слободе, у којој сада, уз ову
ватру, срећно живим са једном младошћу која својим радом само покушава да вам одужи дуг, али је свесна да је то дуг који нема одужења“.
Те 1978. године, остварени су изузетни резултати када је у питању добровољни омладински рад, како у Ужицу тако и у Пожеги. На
седници Међуопштинске конференције ССО региона Титово Ужице
(којој су председавали Милијан Лијескић и Драган Моићевић), одржаној крајем јануара 1979. у Титовом Ужицу, подржане су иниција3 Ненад Ристановић Стапарски: Уз логорску ватру сећамо се Кадњаче, Кадињача,
Титово Ужице, бр. 5. стр. 13.
4 Крста Кнежевић: Кадињача 78 – акција младости, Кадињача, Титово Ужице, бр.
5, стр. 12.
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тиве ОК ССО Пожеге и Титовог Ужица да се у овим градовима организује Савезна омладинска радна акција „Кадињача 79“.

Млади на радној акцији 24.06 1978. ОРА „Кадињача“

Бригадири ОРА Кадињача 1979.
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„Бригадири из целе земље уређиваће спомен комплекс Кадињача,
радити објекте водовода и канализације у Титовом Ужицу, уређивати
и заштити ти брану Врутци, реку Ђетињу и градске потоке, радити на
изградњи спортских објеката у граду...“5
У Пожеги су планирани радови на ископу канала за водовод и
канализацију, радови на путу Речице – Сврачково, до родне куће првог народног хероја Југославије, Петра Лековића, регулацији корита
реке Скрапеж, уређењу Бакионичког потока, радови на изградњи фабрике грејних тела, изградњи спортско-рекреативног центра „25 мај“,
пошумљавању површине од седам хиљада хектара у Тометином Пољу
и други послови.6
Бригадири су били смештени у два насеља у Пожеги у Основној
школи „Петар Лековић“ и у насељу Турица код Титовог Ужица. Доградњу потребних објеката уз средства општина Пожега и Титово
Ужице, износом од 135 милиона динара помогла је Републичка конференција ССО Србије. Ужице је за Савезну омладинску радну акцију
„Кадињача 79“ добило новосаграђено насеље у Турици које је грађено
по републичким прописима о савезним акцијама. Насеље је изградило грађевинско предузеће „Град“ из Косјерића. На акцији је узело
учешће 29 бригада из Југославије у четири смене, са 1.393 бригадира
свих нација и националности. Кадињача је била Југославија у малом.
У исто време, само из Ужица на друге савезне омладинске радне акције отишло је две стотине бригадира, 1979. године.
Командант насеља Крста Кнежевић, је у разговору са сарадником листа „Реч младих“ изјавио: „На спомен-комплексу „Кадињача“
радиће се на планирању земљишта површине 4–5 хектара, затим на
изградњи ископа канала од Јелове Горе до Кадињаче за снабдевање
комплекса водом, као и на низ других позиција рада што неће бити
у могућности да изведе грађевинска оператива. Поред радова на Кадињачи, радиће се и на водосистему, примарној и секундарној мрежи,
5 Више о овом види, Ђорђе Пилчевић: Добрун, Тара, Санџак, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије и Међуопштинска конференмција ССО Титово Ужице, 1980.
6 Види, Милијан Деспотовић: Ове године савезна акција, „Реч младих“, лист
омладине титовоужичког региона, бр. 52, Ужице, 1979 (20. јануар), стр. 3.
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односно – наставиће се радови од прошле године“.7У оквиру припрема за организовање ОРА „Кадињача 79“ у Пожеги и Ужицу, 12. марта 1979. године боравио је Миломир Минић, председник Републичке
конференције ССО Србије, ради договора око припрема и организације.8
У Ужичко насеље „Алекса Дејовић“ дошле су у I смену бригаде: „Иво Лола Рибар“ из Дервенте, „Орашка чета“ из Велике Плане,
„Братство-јединство“ Лукавац–Рековац–Ивањица, „Копаоник“ из
Бруса, „Благој Јанков Мучето“ из Струмице и „Игњо Батрнек Мали“
из Осијека, укупно 300 бригадира међу којима је било 44 девојке и 11
пионира. У II смени радиле су бригаде: „Слободан Принцип Сељо“ из
Хаџића, „Божа Стаменковић“ из Старог града (Београд), „Серво Михаљ“ из Зрењанина, „Миодраг Новаковић Џуџа“ из Ћуприје, „Пино
Будицин“ из Ровиња, „Братство-јединство“ из Дортмунда (бригада
деце наших радника) и „Ђуро Ђаковић“ бригада коју су чинили млaди
из Славонског Брода, Титовог Ужица и Тузле, са укупно 352 бригадира међу којима је било 98 девојака и 19 пионира.У III смени радиле су
бригаде: „Хероји Подриња“ из Шапца, „Перо Поповић Ага“ (заједничка бригада из Зенице и Титовог Ужица), „Марко Орешковић Крнтија“
из Личког Осика, „Прва пролетерска“ из Рудог, „Зага Маливук“ , Звез7 М. Г. „Реч младих“, Т. Ужице, бр. 53, Ужице, 1979 (3. фебруар) стр. 3.
8 Чланови Штаба ОРА „Кадињача 79“, насеље „Алекса Дејовић“ у Ужицу
били су: Крста Кнежевић (Биоска, 1952) командант насеља; Видоје Делић, заменик команданта за радилиште; Милан Вукашиновић, заменик команданта за
друштвене активности; Стојан Ракић Ракац, заменик команданата за друштвене
активности; Велимир Вранић, референт за насеље и секретар акције; Ненад Ристановић Стапарски, референт за културно-забавне активности; Секула Рончевић, референт за спортско-рекреативне активности и Општенародну одбрану и
друштвену самозаштиту; Мирко Аџић, референт за техничко-образовне активности у I смени; Јасна Грбовић, референт за марксистичко образовање у I смени;
Оливера Цукановић, референт за информисање у I смени; Петар Новаковић,
референт за насеље у II смени: Олга Ракочевић, референт за информисање II
смене. Новак Новић, референт за марксистичко образовање II смене. Радован
Шљивић, референт за насеље у III смени; Рајко Удовичић, референт за марксистичко образовање у III смени; Обрад Додић, референт за информисање у III
смени; Благоје Грујић, референт за образовно-техничке активности у III смени;
Милосав Савић, референт за марксистичко образовање у IV смени; Видоје Тадић, референт за информисање у IV смени и Михаило Димитријевић референт
за образовно-техничке активности у IV смени.
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дара – Београд, „Јанко Рибич“ из Љутомера, и „Бубањски хероји“ из
Ниша са укупно 345 бригадира од чега је било 78 девојака и 18 пионира. У IV смени радиле су бригаде: „Иво Лола Рибар“ из Смедерева,
„Светозар Тоза Марковић“ из Светозарева, „Мија Станимировић“ из
Ниша, „Ружица Васикић“, Палилула – Београд, „Ужичка република“
из Титовог Ужица, „Седма Подрињско-колубарска“ (заједничка из
Шапца и Ваљева), „Кирил и Методије“ из Скопља, „Седам секретара
СКОЈ-а“ из Краљева и „Ибар“, Лепенац из Приштине, укупно 396 бригадира од чега 63 девојке. У овој смени није било бригадира пионира.
Бригаде су на спомен-комплексу „Кадињача“, свој део посла завршиле у року уз стално пребацивање задате норме и већ 23. септембра
исте године на Кадињачу је дошао председник Југославије Јосип Броз
Тито и званично отворио спомен комплекс.9
Физички обим извршених радова свихбригада из насеља „Алекса
Дејовић“ бележи високе, достинуте и пребачене норме:
- Ископ земље у каналском рову 3–5 категорије 25.000 м2
- Ископ земље у широком откопу 3–5 категорије 4.000 м2
- Планирање косих и равних површина 29.000 м2
- Хумунизирање површина 47.000 м2
- Крчење шибља и рашчишћавање терена 27.000 м2
- Сечење стабала 10–90 см 1.220
- Постављање електричних и телефонских каблова 28.000 м
- Превоз земље ручним колицима4.000 м3
- Утовар земље у камионе 1.000 м3
- Затрпавање рова земљом20.000 м3
- Хумунизирање површина 47.000 м2
- Рад на преносу материјала и другим пословима
Остварено је укупно 198.900 норма часова,10 а просечно остварена норма акције је 134,07.
9 М. Д. „Реч младих“, Т. Ужице, бр. 56, 1979. (17. март) стр. 2. * Види; Мирко
Зечић, „Вести“, Титово Ужице, бр. 1645 од 9. јануара 1979. стр. 1.
10 М. Ристановић: Млада генерација враћа дуг, „Реч младих“, Т. Ужице, бр. 58/
1979 (14. април), стр. 4.
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Бригадири из насеља у Пожеги, као што је наведено, изводили су
радове на више места у пожешком крају.11
Насеље „Петар Лековић“ у Пожеги ОРА „Кадињача“ после обезбеђења посла за бригадире, смештаја и организовања друштвених
активности примило је у I смену бригаде: „Влада Зечевић“ из Лознице, „Разија Омановић“ из Сарајева, „Иван Милутиновић“ из Земуна,
„Браћа Рибар“ из Медвешћака (Загреб), „Хајдук Вељко“ из Неготина
и „Тито“ из Косовске Каменице, укупно 313 бригадира од чега су биле
83 девојке. Међу бригадирима је било и пионира.
У II смени су радиле бригаде: „Мирко Јовановић“ из Крагујевца, „Крешо Ракић“ из Загреба, „Прва посавска“ из Орашја, „Божидар
Димитријевић Козица“ из Пожаревца, „Иван Вушовић“ из Ражња и
„Благој Ђорев“ из Титовог Велеса, укупно 314 бригадира од чега је
било 69 девојака и 12 пионира.
У III смени су радиле бригаде: „Иван Морџин Црни“ из Дубровника, „II заседање АВНОЈ-а“ из Јајца, „Милан Степановић Матроз“
из Сремске Митровице, „Иво Лола Рибар“ из Вождовца (Београд),
„Милић Радовановић“ из Тополе, „Перо Јовановић Комирићанац“ из
Осечине и „Едвард Кардељ“ из Штутгарта (деца наших радника у Немачкој), са укупно 333 бригадира од којих је било 68 девојака и 22 пи11 Чланови Штаба ОРА „Кадињача 79“, насеље „Петар Лековић“ у Пожеги
били су: Милош Ракић (Ариље, 1956), командант насеља; Александар Ђедовић, заменик команданта за радилиште, Петар Милинковић, заменик команданта за друштвене активности у II и III смени; Снежана Дрндаревић, заменик
команданта за друштвене активности у I смени; Зоран Ковачевић, референт за
идејно-политички рад и марксистичко образовање; Јелица Смиљанић, секретар
самоуправних органа II смене; Вера Јововић, секретар самоуправних органа у
II смени; Милорад Петровић Пикасо, референт за културу у I смени; Оливера
Драговић, референт за информисање у II смени; Момчило Јанковић, референт
за образовно-техничке активности I и II смене; Момчило Јанковић, референт
за образовно-техничке активности у I и II смени; Милић Николић, референт
за културу у III смени; Душко Ристић, референт за уређење насеља; Мирослав
Бојовић, референт за техничко-образовне активности III смене; Милијан Деспотовић, референт за општенародну одбрану; Адиб Зекић из Какња, референт за
информисање I и III смене и референт за културу II смене; Мирослав Ристовић,
референт за спорт и физичку културу I и II смене о референт за информисање у
III смени; Олга Ракочевић, референт за информисање у I смени; Верица Козић,
референт за информисање у II смени; Ацо Ђокић, Референт за уређење насеља у
III смени и Миливоје Благојевић, члан службе радилишта.
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онира. Најуспешнија била је бригада „Милан Степановић Матроз“ из
Сремске Митровице, колектив од 54 бригадира од којих је 15 девојака. Бригада је проглашена четири пута ударном, освојила је Повељу
друштвених активности, Траку акције и предложена је за Републичко
признање ССО Србије. Међу бригадистима је било 15 похваљених и
осамнаест добитника ударничке значке. Једини на овој акцији, у Пожеги, командант бригаде „Милан Степановић Матроз“, млади милиционар Милован Ковачевић, проглашен је за двоструког ударника.12
У Пожеги је радило укупно 960 бригадира који су били организовани под заставама у 19 омладинских бригада.
Под заставом Савезне омладинске радне акције „Кадињача 79“,
у оба насеља (у Пожеги и Титовом Ужицу), радило је 48 бригада са
укупно 2.353 бригадира.
Физички обим радова и резултати које су остварили бригадири
ОРА „Кадињача 79“, насеље „Петар Лековић“ у Пожеги, види се из података које ћемо навести:
- Ископ каналских ровова и дренажне галерије бунара 17.756 м3
- Превоз ископа и другог материјала 15.340 м3
- Вађење пањева 401 ком.
- Сечење дрвећа 28 ком.
- Крчење шибља 2.975 м2
- Скидање хумуса 2.759 м2
- Ручно уграђивање бетона 3.600 м2
- Рушење приземних стамбених објеката 600 м2
- Планирање шљунка 3.000 м2
- Постављање ПТТ линије 12 км
Поред ангажовања на овим објектима бригадири су дали 2.000
сати норме на уређењу комплекса споменика у Месној заједници
Доња Добриња.
Просечна остварена норма у све три смене је 135.
12 . У првој фази, године 1952. на Кадињачи је подигнут споменик пирамидалног облика под којим се налази костурница у којој почивају посмртни остаци припадника Радничког батаљона страдалих током битке на Кадињачи. Када
су отпочели радови на коначном уређењу спомен-комплекса“ Кадињача“ 19781979. омладина је својим масовним учешћем у изградњи дала значајан допринос
уређењу тог меморијалног простора
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Бригадама учесницама ОРА „Кадињача“, како у Ужицу тако и у
Пожеги, у госте су долазили угледници у култури у спорту. Тако су и
бројни песници казивали своје стихове на отвореном афитеатру под
лампионима пред бригадирском публиком, али и публиком из града.
У друштву писаца бригадира, чланови пожешке секције Књижевног клуба „Паун Петронијевић“ из Ужица одржали су , 1979. године, састанак који је прерастао у оснивачку скупштину Књижевног
друштва „Развигор“ које и данас делује кроз издавачку делатност и
дугу традицију издавања Књижевних новина „Свитак“. За првог
председника друштва изабран је Радиша Кречковић, песник и наставник српског језика у Основној школи „Петар Лековић“, а за секретара
песник Драган Хаџи Тодоровић, тадашњи радник пожешке поште.
Поводом оснивања друштва, исте вечери је одржано књижевно вече
а гост је био књижевник Мехо Бараковић из Требиња чија је књига
Небеска студен, штампана као прва књига овог књижевног друштва.
Књижевник Момчило Тешић, који је и кумовао друштву, на оснивачкој скупштини је изабран за почасног доживотног председника.13
На великој бини насеља „Петар Лековић“ (двориште истоимене
Основне школе у Пожеги) одржан је песнички митинг. У славу епопеје Кадињача, своју песму Одјек са Кадињаче говорио је песник Мирослав Марковић из Дражиновића, код Пожеге:
Мирослав Марковић
ОДЈЕК СА КАДИЊАЧЕ
Знамо, командант је дигао руку
знамо, настао је мук,
ал᾽ сазнасмо ли њихову муку
ил᾽ је и њу затрпао хук,
што година и деценија
што Волујачке реке
или смо, опет, историју заменили
13 Више о активностима Књижевног друштва „Развигор“ на ОРА „Кадињача“
у Пожеги, види; Драган Тодоровић: Доајен предводи младиће, „Реч младих“, бр.
61, (29. септембар) 1969. Титово Ужице, стр. 2.
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за истине туђе, лажне, далеке?
па мислимо,
морало је тако
па слутимо: боље могло није?!
Да л᾽ претке наше у сновима видимо
и где се то истина крије,
па да се од првог до 14. километра
поносимо
а можда, понекад и постидимо
ако на све падне заборава вео,
ако се сенима не поклонимо
и ако заборавимо
да ту је изгинуо батаљон цео.
Шта може један топ
против тенкова силе
шта може један спрам двадесет?
.... а кад су нам то прилике боље биле
и да л᾽ је Србин херој
или је проклет,
проклет да носи судбине двије
и да одредом против дивизије
просипа своју крв и кости?
Али, ако их потомци забораве
само Бог може да им опрости
ако је то могуће...
Ал᾽ Бог је велики Ужице волео
а ко га не би?
И волеће.
Јер, чета радника
ђака, сељака
утреше пут
до Санџака
и даље...
и моли вас свемоћни:
не дајте
не заборавите
и чујте вапај жртвованих
и помињите их уз сваку славу,
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Србина ово стопа је свака
ма не дајте, макар забораву!
Учите синове и кћери ваше,
да не може завејати ветар
трагове крви и плача
и све док памтимо 14. километар,
живеће србство и Кадињача.
После остварених задатака који су постављени пред бригадире а
односили су се на уређење спомен комплекса „Кадињача“, као и других послова, ОРА „Кадињача“, насеље у Пожеги је затворено 1980. године, а насеље „Алекса Дејовић“ наставља са радом све до краја 1990.
године.
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Milijan Despotovic

YOUTH WORK ACTION ON KADINJACA
FROM 1978 TO 1979
SUMMARY
In this study the author discuss participation of young people in
the construction of memorial Kadinjaca during 1978 and 1979. Firstly,
on the initiative of the municipal conference of Association of socialist
youth of Titovo Uzice, the local youth work action named Kadinjaca 78
was organized. In 1979 it became the federal work action whose members
were many thousands of brigadiers from all over the country. In the text
there are the data about the works and structures built by the brigadiers on
Kadinjaca as well as in their towns: Uzice and its surroundings, Pozega and
on other locations in the surroundings. In this way participants of these
brigades made a great contribution and gave immeasurable help to the
companies that carried out the works on construction of the monument
and arrangement of its memorial complex.
In the text it is emphasized that people learned and got education
throughout certain programs, cherished the cult of working and respecting
other people and the brigadiers attended the courses where they gained
some technical and general knowledge and culture.Participants of the work
action and their brigades received a lot of merited social recognitions for
their effort and eagerness.
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Јосип Броз Тито

ПРИМЈЕР КАКО СЕ СТИЧЕ И БРАНИ СЛОБОДА
(из говора Јосипа Броза Тита на Кадињачи 23. септембра 1979.
приликом откривања (Спомен-обележја „Кадињача“ )
Другарице и другови,
Дозволите ми да на овом месту, на коме је исписана, 1941. године,
једна од најсветлијих страница наше народноослободилачке борбе и
социјалистичке револуције и гдје данас откривамо овај импресивни
меморијални споменик, поздравим преживјеле учеснике тих судбоносних догађаја и остале који су овдје дошли из свих крајева наше
земље да увеличају овај заиста величанствен скуп. Присуство вас бораца, народа и омладине у оволиком броју, на попришту легендарне
битке на Кадињачи, представља израз дужног признања и најдубље
захвалности онима који су положили своје животе за слободу и независност, за братство и јединство наших народа и народности, за
право да сами, по својој вољи и властитом избору, градимо љепшу и
срећнију будућност.
Иако је од тих славних дана прошло 38 година, мени су ти догађаји, а вјерујем и свим другим преживјелим учесницима, и данас у
најживљем сјећању. Величина борбе у овом дјелу Србије, као и наше
ослободилачке борбе у цјелини, са временом добија све већи значај.
У нашим операцијама у Србији, 1941. године дејствовало је 26
одреда са око 30.000 бораца. Значајно је и то да су српски партизани
већ прве пуцње усмјерили како против фашистичких завојевача тако
и против домаћих издајника који су се срамно ставили у службу окупатора. Био је то одлучан обрачун српског народа са великосрпском
политиком старе централистичке државе која се тако брзо распала
управо зато што се заснивала на систему политичког бесправља, класне експлоатације и националног угњетавања. Та чињеница је била од
великог значаја за даље разгарање народноослободилачке борбе у Ју250
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гославији, а нарочито за јачање братсва и јединства наших народа и
народности.
„Ужичка република“, како се тада симболично називала пространа ослобођена територија западне Србије и Шумадије, настала је као
резултат успјешног остваривања циљева војно-политичке стратегије,
Комунистичке партије Југославије у јединственом процесу наше ослободилачке, револуционарне борбе. Више од два мјесеца та ослобођена
територија имала је изузетан значај и као војно-економска база и као
средиште важних друштвено-политичких збивања, оснивање народноослободилачких одбора итд.
Из Ужица је у то вријеме Врховни штаб руководио устанком који
се распламсавао широм Југославије. Већ прве устаничке године у нашим одредима било је преко 80.000 наоружаних бораца.
Доласком Врховног штаба и Централног комитета Комунистичке
партије Југославије у ослобођено Ужице стварани су зачеци наших
регуларних војних јединица, као и органи револуционарне народне
власти и друге установе народноослободилачког покрета. У ужичком
крају и околини задати су непријатељу крупни војни ударци. Ту су
унутрашњи непријатељи, издајници, показали своје право лице. Ту је
Комунистичка партија Југославије први пут у својој хисторији дјеловала у слободи. Ту су, под њеним руководством, развијене свестране
друштвено-политичке, привредне, културне и друге активности. Зачели су се нови друштвени односи, а у ослобођеним мјестима почео
је нови живот. Једном речју, први пут се у пракси конкретизовала визија будућег друштвеног уређења. Народу је отворена перспектива да
нема „враћања на старо“, на оно што је било у бившој Југолавији. Због
тога су радници и остали грађани, који нису били у јединицама, по
властитој одлуци несебично радили за потребе фронта и дању и ноћу.
А пушка и муниција били су им увијек на дохват руке, јер су им сваког
часа могли затребати. Све је то имало огроман значај за вођење ослободилачке борбе и револуције у цијелој земљи.
Дакле, у вријеме када је фашистичка солдатеска овладала готово
читавом Европом и надирала ка Москви, нјемачки, италијански, бугарски и мађарски фашистички освајачи неочекивано су били принуђени да воде прави рат у окупираној Југославији.
Стварање „Ужичке републике“ представљало је јединствен феномен и прву оазу слободе у такозваној Хитлеровој европској тврђави.
То је имало не само југословенски, већ и међународни значај. Дало је
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и подстицај јачању покрета отпора и порасту антифашистичког расположења у свијету.

Повеља за орден Народног хероја

Уочавајући сву опасност од оружаног састанка у Југославији, а
посебно у Србији, нјемачка Врховна команда је издала наређење да
се устанак у Србији угуши најдрастичнијим мјерама. Ради тога су
Нијемци довукли нове снаге са источног фронта, из Француске и Грчке. Придружио им се и један бугарски окупаторски корпус.
У љето и јесен 1941. године, они су извели низ офанзивних операција против појединих устаничких жаришта. При томе су над народом вршили масовне, најбруталније репресалије. Само у Крагујевцу
је стрељано седам хиљада, а у Краљеву пет хиљада људи.
Када су нјемачке трупе, крајем новембра 1941. године, у концентричном нападу почеле да надиру према Ужицу, благодарећи издаји
четника, ја сам дошао до закључка да одбрана по сваку цијену не би
била цјелисходна. Настојао сам да се што више сачувамо испред над252
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моћнијих нјемачких, четничких и других издајничких снага. Слободну територију требало је бранити до граница могућности, са циљем да
се оно што је изгубљено брзо надокнади новом, још већом ослобођеном територијом.
Када је, дакле, било јасно да се Ужице не може одбранити снагама
којима се тада располагало, наредио сам да се из њега евакуишу установе и болнице на Златибор. У исто вријеме, Радничком батаљону
Ужичког партизанског одреда поставио сам задатак да на Кадињачи
задржи непријатеља што је могуће дуже, како би се добило вријеме
за евакуацију рањеника и ратног материјала, и да се притом повлаче
према Кремни.
Овдје на Кадињачи, водила се драматична и тешка борба против
далеко надмоћнијег непријатеља. Борци Радничког батаљона, несебично се жртвујући, били су решени да зауставе непријатеља по сваку
цијену. Ријетки су примјери у хисторији ратова да се толико надмоћном, и до зуба наоружаном непријатељу супротстави једна мала чета
хероја, са невјероватном храброшћу и упорношћу. На једног партизана нападало је петнаест Нијемаца.

Јосип Броз Тито полаже венац на спомен обележје Кадињача
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Но, без обзира на то, непријатељ је задржан. Ми смо добили на
времену, извукли смо наше снаге на Златибор и кренули даље преко Увца, у Санџак. И док офанзива нјемачких снага у Србији није
још била ни завршена, ми смо на суседној територији, ангажовањем
снажног борбеног језгра од јединица које су се повукле из Србије и
партизанских снага у Санџаку, источној Босни и Црној Гори, развили
офанзивна борбена дејства. А то је ускоро довело до стварања нове
простране ослобођене територије са војно-политичким центром у
Фочи.
Ужички батаљон био је формиран од радника ужичке фабрике оружја и муниције, жељезничара, обућара, кројача, ткача, пекара
и других радника Ужица. По своме саставу је то прави пролетерски
батаљон. У беспримјерном хероизму његових бораца снажно се испољила класна свијест, што говори довољно о карактеру наше борбе.
Та свијест се калила у дугогодишњим крвавим сукобима радника са
буржоаским режимом.
Протекле су скоро четири деценије од битке на Кадињачи. Али
она, као и остале епопеје наше борбе, живи и данас у сјећањима и
свијести милиона наших радних људи. Живи и као завијет да велике
тековине наше револуције морамо чувати од свих покушаја да се оне
угрозе. Она је примјер и надахнуће за младе генерације како се стиче
слобода и независност своје земље.
(Из публикације Тито на Кадињачи, „Комунист“ 1979)
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Александар Милосављевић

725.945(497.11)»1979»
725.945:94(497.11)»1941»

ОТКРИВАЊЕ СПОМЕНИКА 1979. ГОДИНЕ
Апстракт: У тексту се најпре говори о величанственом Спомен-обележју на Кадињачи подигнутом на бојишту где су партизански борци Радничког батаљона Ужичког одреда, Посавци и Шумадинци 29. новембра 1941. године бранили слободну територију и Ужице од
налета непријатељске војске. У раду се наводе напори органа власти,
борачких организација, градитеља и омладине на изградњи Спомен-обележја Кадињача у току 1978–1979. У присуству око 100.000 грађана
Спомен-обележје је открио председник СФРЈ Јосип Броз Тито. Посебно је указано на културно-уметнички програм који је изведен у част
откривања Споменика уз учешће врхунских друштава и уметника из
целе Југославије.
Кључне речи: Кадињача, битка, партизански борци, слобода,
изградња споменика, свечано откривање, одавање поште, културно
уметнички програм
Браниоци Кадињаче селе се у легенду
Кадињача је историјска чињеница – али она је још више једно
значење те историјске чињенице. Основна истина борбе на Кадињачи
налази се у поеми о Кадињачи – а то су две стотине стварних људи,
њихово добровољно прихватање задатка штићења одступнице и њихова свесна и јуначка смрт на војничком положају који нису напустили. Негде у тим чињеницама налазе се суштине од којих сам ја учио да
осећам не само Кадињачу и револуцију него уопште живот и смрт, све
што као људско биће умем да учиним, осетим и смислим.
(Славко Вукосављевић)
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Тамо, куда хероика Народноослободилачког рата сеже до легенде, светли на вису знамен прометејском јунаштву ужичких радника,
бораца Радничког батаљона, Посаваца и Шумадинаца, ратника Ужичке републике. У одбрани без одступања на олтар слободе положили
су најдрагоценије што човек има – своје животе и своје наде. Њихова
смрт у име живота постала је непресушни извор надахнућа за времена будућа, за сва времена. Надиграва се са жртвом античких јунака,
јунака које чува наша народна песма, надиграва се са косовском легендом... До своје Голготе стигли су хероји сунчани и тамо, са тога
кланца над Ужицем, над могилом њиховом, увек изнова засја чудесна
светлост да призива диљем света.
И није требало чекати вековечност да се јунаци Кадињаче преселе у легенду. Пет година после догађаја, у освиту слободе, Кадињача је
већ била легенда, легенда која расте.
Срцем и душом дечака Ужичанин, знаменити песник Славко Вукосављевић, сачувао је сећање на потресну причу седога старца, сведока страшних призора смрти на попришту битке: „Може бити да је
још те ноћи у мени оживела једна визија и једно осећање Кадињаче“.
(С. Вукосављевић)
Две задње строфе поеме Кадињача, те 1952. године када је грађен
први спомен на самом темену виса над костурницом јунака, уклесаше
у обелиск и тако камену удахнуше поетску моћ да га чува за времена
која ће доћи. Снажни епитаф има незамењиви смисао и у новонасталој вајарској метафори која га чува и узноси богатством рафиниране
и вишезначне поетике симбола док првотна спомен-пирамида оним
страницама према истоку открива чисто срце јунака „срце народа, батаљонско“.
„Ко те, Ужице,
не би волео?!
и бол
и радост
био си, граде...
и ко би тебе
сад преболео,
буном засејан,
црвени саде!
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Неко ће пасти,
неко ће доћи,
еј, граде – друже,
еј, граде – роде,
биће још патње
ал све ће проћи
и бићеш румен
од слободе!“
Новонастало спомен-обележје на катарзичном вису, на овом
ужичком кланцу, није тек монумент, громадна и грандиозна фигурална композиција. Она се дигла пут неба да призива у свакој прилици нову мисаоност, нову осећајност. То је чудесна западна капија
Ужица у сусрет фантазми духа у сваком додиру на нови начин. Пуно
допадљивих исказа у прилог оваквој тврдњи, о томе говоре и ове речи
аутора Спомен-обележја на Кадињачи: „Ово решење уводи посетиоца у сам споменик, тако да он, суочен с тим споменичким елементима
и фигуралним решењима, постаје и сам судионик. Уводећи човека у
споменик желео сам да он, поред естетских вредности које једно дело
треба да има, доживи и нешто много више и хуманије“.
Остварењем величанственог споменика легенда о Кадињачи изнова полеће пут небеских светлила, трагом животворног сунчевог
зрака, и враћа нам се да би узносила култ слободе. Ово култно место
ходочасте потомци слободара света ценећи слободу изнад свега. Кадињача би заувек, и увек изнова, да буде песма:
„Ово је место на коме смо се збратимили
са Сунцем.
Видике ове бранили, довде пушком,
одавде срцем.
И ово камење споменика
из груди нам је одроњено невременом.
Овде смо рекли смрти: Ми нисмо мртви!
Живот је овде... описан каменом.“
(Томислав Курбањев)
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Тито на Кадињачи – откривање споменика
Не памте се у Ужицу и ужичком крају узбудљивији тренуци него
ли што су дани када народ очекује Тита. У сусрету са Ужицем и овим
просторима оживи једно друго и другачије узбуђење, оживи драма
ратника. Рекло би се да сваки корак Тита на тлу Ужичке републике
открива нешто више од обичне маршуте великог државника. Тако је
било и 1946. године при првом Титовом повратку слободном Ужицу,
када је према Златибору са својом пратњом кренуо оним путем куда
се одступало пред немачком најездом, путем преко Малог Забучја, а
када је 23. септембра 1979. године, опет не случајно, Тито је прошао
један део пута према Кадињачи којим је једног октобарског дана 1941.
године дошао у слободно Ужице.
О сусретима са Ужичком републиком и овим велелепним висом
тога 23. септембра 1979. године, знаће онај чији поглед дубље сеже.
Председник Тито је на сваком кораку почаствован ритуалним
чином дочека, од топовских салви и рапорта генерала Грачанина до
сусретања и речи добродошлице ужичких и републичких званичника.
Међутим, од свега, и посве, издвојио се онај тренутак када се Тито
упутио постољу на коме је постављен Орден народног хероја борцима
Кадињаче и положио цветни венац.
Који је то и какав је то народ на Кадињачи тога дана када се слави
и тужи за изгубљеним сунчаним јунацима града у долини, нека нам
једну, збирну оцену хроничар понуди:
„Тога дана, када почињу свечаности – Дани Ужичке републике, на
Кадињачи се окупила маса света, око 100.000 грађана западног дела
Србије, братских градова република и покрајина, из градова који носе
Титово име и многих других. Међу њима су и представници свих република и покрајина, Југословенске народне армије, борачких удружења. Ту су и бригадири четврте смене савезне омладинске радне акције „Кадињача 79“. Свечаности су присуствовали преживели борци
Радничког батаљона, Орашке чете Другог шумадијског и двеју чета
Посавског партизанског одреда, као и чланови породица бораца палих у борби на Кадињачи. Окупили су се да ту, на попришту велике
битке, још једном одају пошту палим борцима, исказујући спремност
да наставе њиховим примером борбу за изградњу боље будућности.“
(Мил. Маринковић).
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Сваки додир, сваки најкраћи сусрет са Титом – памти се. Памтиће
га аутори споменика, вајар Миодраг Живковић и архитекта Александар Ђокић, или званичници Ужица при сусрету на Кадињачи, на Тари,
при дочеку и испраћају у Ужицу, а никада неће заборавити најмлађи
– Светомир Јанковић, члан хора „Колибри“ који је поклонио Титу
плочу са снимцима две песме посвећене Радничком батаљону, аутора
Зорана Ерића и Бранка Каракаша, неће ни ужички пионири који су
цвећем даривали Тита – Тијана Пилчевић, Вељко Шибалић, Славиша
Тешић и Алекса Ковачевић.
У свечаном културно-уметничком програму који је изведен у
част откривања споменика на Кадињачи учествовао је и женски збор
Ансамбл „Ладо“ из Загреба. Диригент ансамбла Божо Поточник сликовито је описао то јутро: „Јутро на Златибору било је кишовито и
прохладно. Кренули смо аутобусом у колони возила. Све је изгледало
некако обично. Од Титовог Ужица према Кадињачи све је теже било
пробијати се закрченом цестом. Ускоро смо стигли и наставили пјешице. У свом животу нисам видео толико аутобуса одједном. Обузело
ме узбуђење. Падине и брежуљци око Споменика испунили су се људима – на хиљаде их је било. Киша је одавно престала, иако су облаци
још увијек претили. Све је спремно чекало, а онда шапат: „Иде...“ Били
смо сви на својим мјестима. И тада: сунце је засјало и као да је запалило предивну бјелину Споменика. Све је изгледало нестварно. Тито
је дошао. Обишао је Споменик, праћен хиљадама очију заљубљених у
слободу, пуних вјере у будућност. Стари су борци гледали свог комаданта, а млађи великог човјека и учитеља. Сви смо у дубоку узбуђењу
слушали његове ријечи. Хиљаде људи у једној мисији и осјећању на
мјесту гдје су падали млади животи као снопље жита. А Споменик је
говорио својом умјетничком снагом и говорит ће заувијек“.
Свечаност откривања величанственог спомен-обележја на Кадињачи имала је пажљиво изабрано уметничко финале. Ту су врхунски уметници из целе Југославије, као што се може рећи да је и
у гледишту целокупни врх државног руководства с Титом и силним
народом из целе земље. Кадињача се и на овакав начин исказала у вишеслојном свом значењу.
Музичко-сценски призор више од 1.500 извођача отпочео је композицијом Зорана Христића „Док збори Тито“ а затим је Јован Милићевић казивао стихове из поеме Кадињача Славка Вукосављевића,
потом, непосредно узлетела је да крили знана песма Са Овчара и Ка259
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блара. И ређали су се складно музички садржаји – Никола Херцигоња
– Титово име као слобода зрачи, па Бранко Каракаш Везем Титу кошуљу од злата, композицију је лирском суптилношћу оживео један
балетски дует прекрасних девојака... Лепота у низу позивала је на
аплаузе, а сам музички крај врхунећи припао је композицији Оскара
Данона Стег партије у бриљантном складу свих хорова и оркестара
Гарде. Цела поставка костимираних извођача, попут фантазмагоричне колоратуре, заблистала је лепотом под отвореним и осунчаним небом. Но, на крај је опет узлетао, најпре композицијом Зорана Ерића
Раднички батаљон, а потом и Ђорђа Новковића Друже Тито ми ти се
кунемо из грла најмлађих – хора РТБ „Колибри“.
Ужички недељник „Вести“ овако је забележио тај растанак: „На
крају овог успешног програма, док је Тито у пратњи Добривоја Видића и др Тихомира Влашкалића полако напуштао Споменик, огромним простором из грла свих присутних заорила се песма Златиборе,
шири своје гране и прихвати младе партизане и Свакој мајци треба
да је дика, која има код Тита војника.
Председник Тито је у овим незаборавним тренуцима пролазио
кроз густ шпалир црвених застава и отпоздрављао грађанима који су
га поздрављали и клицали му. Преко 100.000 присутних на Кадињачи
били су на ногама, и испраћали госта који је затим отишао пут Таре.

На Кадињачи 23.септембра 1979.године
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Јосип Броз Тито, државни врх Србије и СФРЈ на отварању
Спомен комплекса Кадињача
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Aleksandar Milosavljevic

MONUMENT UNVEILING IN 1979
SUMMURY
The study refers to the celebration of monument unveiling dedicated
to the defenders of Kadinjaca in November 29 in 1941. The monument
was erected in honour of the fighters of Workers battalion from Uzice,
people from the Sava and people from Sumadia who died on this battlefield
defending Uzice and liberated territory. In the text there is the emphasis on
the involvement of authorities, fighter’s organizations and constructors in
erection of memorial “Kadinjaca“. In the final part there is the description
of the celebration of monument unveiling in September 23 in 1979. The
President of Socialist Fedearal Republic of Yugoslavia, Josip Broz Tito
arranged the cultural artistic ceremony of unveiling the monument, with
the attendance of about 100 000 of citizens.
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Јелена Ристановић, историчар

94(497.11)»1945/1949»:070(497.11)
070ВЕСТИ»1945/1979»

УЖИЧКЕ „ВЕСТИ“ О КАДИЊАЧИ 1945–1979. ГОДИНЕ
Апстракт: У уводном делу овога рада дат је кратак осврт на период излажења листа „Вести“ ( 1941–1945), на пад слободне територије „ Ужичке републике“ и битку на Кадињачи, као и постављање
спомен-обележја палим борцима. Потом следи кратак садржај листова „Вести“ и „Победе“ (излазила једно време уместо „Вести“) од
1945. до 1979. године, до откривања новог споменичког комплекса на
Кадињачи. На основу објављених чланака и разних скупова грађана,
организованих поводом обележавања појединих годишњица из 1941. године, читаоци могу да прате какав је статус имала Кадињача и њене
жртве у послератном периоду, као и да се упознају са реализацијом
предузетих акција, од сахрањивања посмртних остатака погинулих
до постављања достојног споменичког обележја и његовог откривања
1979. године.
Кључне речи: Ужичка република, Раднички батаљон, Посавски
партизански одред, Орашка чета Другог шумадијског партизанског
одреда, битка на Кадињачи, пали борци, пирамида са спомен костурницом, Меморијални комлекс „Кадињача“, откривање, Јосип Броз
Тито.

„Вести“ из 1979. године
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Уводне напомене:
У другој половини 1944. годинe Ужице је било два пута ослобођено. После првог ослобођења града, 18. октобра 1944. почињу да излазе
„Вести“, настављајући традицију излажења истоименог листа из 1941.
године 1.
Када су после месец дана јаке и добро наоружане немачке снаге,
повлачећи се из Грчке на челу са немачком Групом армија „Е“, поново
заузеле Ужице, „Вести“ су престале да излазе. После коначног ослобођења града 16. децембра 1944. године, наставиле су да излазе као
орган Народног фронта Титово-ужичке области, а од почетка јануара
1947. до 16. априла 1949. као орган Народног фронта Округа ужичког.
После 15-дневног прекида, од 1. маја 1949. до 16. фебруара 1952.
излази лист „Победа“, орган Народног фронта Титово-ужичке области. Након укидања области, фебруара 1952. године, лист поново излази под првобитним називом „Вести“.
Пре него што се пређе на анализу чланака о Кадињачи, од 1945.
до 1979. године, објављених у листу „Вести“ и листу „Победа“, даћемо
кратак осврт на догађаје из 1941. године, ради лакшег праћења новинских чланака, који су објављени после 1945, а односе се на збивања у првој ратној години НОР-а. Слободна територија у Србији у
другој половини 1941. имала је не само југословенски већ и међународни значај, јер је са Ужичком републиком као највећим дометом
устанка 1941, била подстицај осталим окупираним народима Европе
у ширењу антифашистичког расположења и организовању покрета
отпора. Представљала је најорганизованије и најстабилније подручје
захваћено устанком 1941. у Југославији, како по активностима на
мобилизацији народних маса, тако и на организацији нове револуционарне власти, организацији позадине и коришћењу производних
капацитета за потребе устанка, као и здравствене заштите, културно-просветне, информативне и издавачке делатности.
Увиђајући сву опасност од устанка у Србији, немачка Врховна ко1 Од 1–17. октобра 1941. изашло је 15 бројева листа „Вести“, које су биле орган Штаба Ужичког партизанског народно-ослободилачког одреда.
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манда2 је већ у септембру кренула у офанзиву на слободну територију
у циљу гушења устанка и уништења партизанских снага са тежиштем
у долини Западне Мораве, у пределу Ужица и Чачка.
Од 25. новембра, у време завршне фазе офанзиве према Ужицу,
вођене су свакодневне тешке и непрекидне борбе. Надмоћан у људству и наоружању, окупатор је у настојању да заузме Ужице из три
правца, брзо продирао кроз слободну територију упркос отпору који
су пружали партизански одреди.3 На Кадињачи је 29. новембра вођена огорчена борба за последњу одбрану. И поред жестоког отпора који
су пружили борци Радничког батаљона, Првог батаљона Посавског
одреда и Орашке чете другог шумадијског одреда, браниоци их нису
могли зауставити. У борби је погинуло 107 бораца из ових јединица.4
Године 1952. на Кадињачи је изграђена спомен-пирамида под
којом су у костурници похрањени посмртни остаци погинулих бораца, пренети из заједничке гробнице поред гробља у селу Заглавку, а
1979. изграђен је нови, монументални и потпунији меморијални комплекс.
У даљем тексту изнећемо како су ужичке „Вести“ пратиле активности органа власти и других организација на подизању и уређењу
Спомен-обележја на Кадињачи.
„ВЕСТИ“ О КАДИЊАЧИ
У овом раду наведени су само бројеви „Вести“ и „Победе“ у којима се помиње Кадињача, и то углавном само текстови о борби на Кадињачи, о њеним актерима, сећања на њих и те догађаје, као и акције
2 Појачање је послато на захтев команданта Југоистока, фелдмаршала Листа.
3 У Ужице је из рејона Ваљева продирала 342. дивизија, са две борбене групе
које су ишле различитим правцима: Група „Запад“ (продирала је из Ваљева преко Љубовије–Бајине Баште–Кадињаче ка Ужицу) Група „Север А“ кренула је из
Ваљева преко Букова–Косјерића–Пожеге ка Ужицу. Истовремено је 113. немачка
дивизија (ојачана деловима тенковског пука Групе „Север Б“ 342. дивизије) продирала из рејона Јагодине–Крагујевца–Крушевца и долином Западне Мораве
према Чачку, а одатле подељена у две колоне: кретала се ка Крагујевц–Горњем
Милановцу и Чачку (десна колона) и ка Краљеву–Чачку и Ужицу (лева колона);
Исто, 178–180.
4 Јован Радовановић, Раднички батаљон и борба на Кадињачи, 313–325.
265

КАДИЊАЧА 1941–1979. – БИТКА И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ
ЗБОРНИК РАДОВА И КАЗИВАЊА

вођене око изградње споменика (пирамиде) са спомен-костурницом
и новом споменичком композицијом.5
„Вести“ бр. 64 од 7. јула 1945.6 дају опису догађаја пред пад Ужица
и борбе на Кадињачи.
Дана 26. новембра, град је био исплакатиран позивима за одбрану, а после два дана испраћен је Раднички батаљон. На Кадињачи ледена ноћ пред битку, у рану зору борци се распоређују на положаје7,
придружују им се чете Посаваца и Орашана, пристигле после ноћног
марша и борбе вођене код Љубовије. Распороређују се и задужени са
флашама бензина, место заузимају топ и тешки митраљези. Борци
ишчекују борбу и њен исход. Студени и магловити дан. Далеко надмоћнији и бројнији непријатељ долази путем, а касније и са бока и са
леђа. Пролама се и небо и земља. Води се борба прса у прса. Крв. Јауци. Мртве партизане окупатор поново убија. За сваки случај. Мртав је
Јерковић, Ђуровић и Шанго8 . Неки су успели да се извуку из обруча.
„Вести“, бр. 66, од 20. септембра 1945. Ужице и читав Округ спонтано су и одушевљено обелележили успомену на 24. септембар 1941.
На свечаности је говорио Петар Стамболић9 о Ужичкој републици, борби на Кадињачи, о Радничком батаљону и погибији најбољих
синова српског народа.
5 Није наведено око 15-так бројева „Вести“, који су обавештавали читаоце о посетама грађана, радних колектива, ђака, омладине, појединих страних делегација
Кадињачи и полагању венаца на спомен-костурницу. Ту су и ученички прилози,
песме, прозни састави, цртежи и други ликовни радови инспирисани легендарном Кадињачом.
6 У фондовима установа културе у Ужицу, Народне библиотеке, Историјског архива и Народног музеја нема сачуваних бројева „Вести“, од 18. 10. 1944. па до
првог сачуваног броја „Вести“, бр. 64, од 7. јула 1945. Да су „Вести“ у том периоду
излазиле, доказ је редни број 64 овог листа који је очито пратио континуитет
излажења претходних бројева. Нумерисање нових бројева „Вести“ наставља
се даље од броја 64. Нажалост, у првим послератним годишњим, укориченим
бројевима „Вести“, недостаје бар по једно издање листа за сваку годину.
7 Сећање Вељка Миладиновића, борца Посавског одреда, Милосав Бојић,
Посавски партизански одред, Београд 1987.
8 Раде Шанго-Рогић М. Ристовић Ратко, командир Кројачко-обућарске чете.
9 Петар Стамболић, министар финансија и потпредседник Владе Народне Републике Србије (1945–1948).
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„Вести“, бр. 69, од 27. децембра 1945.10
На великом предизборном Збору радника и намештеника у Ужицу, говорио је Слободан Пенезић Крцун и истакао да битка на Кадињачи „неће изаћи из сећања, јер ту је учествовао цвет радничке
класе. Слободарски дух Ужица сачињавао је и сачињава радни свет“.
„Вести“, бр. 93, од 6. априла 1946. Мештани села Заглавка уређују
гробове погинулих бораца на Кадињачи, које су они 1941. сахранили
„Вести“ пишу, да су мештани села Заглавка, током марта 1946.
године, уредили и оградили гробове погинулих бораца на Кадињачи.
Иначе, они су све оне које су нашли на бојишту сахранили неколико
дана после битке у залеђену земљу. Ограђена су два скупна гроба и
више од десет појединачних. Убрзо после тога, окупатор је наредио да
се беживотно тело Душана Јерковића откопа и однесе у Ужице.
„Вести“, бр. 177 од 28. новембра 1947.
Сахрана посмртних остатака на Партизанском гробљу – Душана
Јерковића, команданта Ужичког НОП одреда, Вуколе Дабића, команданта партизанског Ужица 1941. и 47 бораца Ужичког одреда, одржана
је у недељу 23. новембра 1947. године. Мртве команданте, окупатор је
неколико дана у децембру 1941. држао изложене на Житној пијаци, а
потом их спалио на Доварју.
„Победа“, бр. 9 од 2. јула 1949. Понавља комплетан садржај листа „Вести“, бр. 64 од 7. јула 1945.
„Победа“, бр. 60 од 29. јула 1950. Пренос посмртних остатака
изгинулих бораца из постојећих хумки (где су сахрањени 1941) у једну
заједничку гробницу, на крају гробља у селу Заглавку.
У недељу, 2. јула 1950. чланови Савеза бораца Ужичког и Рачанског среза, као и бројни грађани Ужица, организовали су пренос
посмртних остатака изгинулих бораца на Кадињачи, који су из постојећих хумки пренети у једну заједничку гробницу, која се налази
на крају сеоског гробља. У име Савеза бораца Среза ужичког говорио

10 Слободан Пенезић Крцун, Начелник Одељења за заштиту народа Србије
(ОЗН-а), а од 1946–1953. министар унутрашњих послова Србије.
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је Рајко Јечменица11, председник Среског одбора, који је рекао, да се
„успомена на ове хероје не може заборавити, јер су њихова имена урезана у срца нашег народа“. У име Градског одбора СУБНОР-а говорио
је Јевђо Томашевић, који је истакао „ да ће се на светим примерима
Кадињаче васпитавати млади нараштаји“.
У чланку Наш народ никад неће заборавити Кадињачу, поље смрти, понос и тугу, описује се одлазак Радничког батаљона на Кадињачу и сам ток битке.
„Победа“, бр. 119 од 30. септембра 1951. Прослава 10-годишњице
устанка у Ужицу
на којој су говорили Петар Стамболић,12 Јосип Броз Тито и Љубодраг Ђурић13, о тековинама Ужичке републике и херојском отпору
на Кадињачи.
„Победа“, бр. 121 од 18. октобра 1951. У чланку Последња ноћ
пред одлазак на Кадињачу говори се о атмосфери која је владала у
граду и међу борцима у одсудном тренутку, када се окупатор приближавао Ужицу.
„Победа“, бр. 124 од 9. новембра 1951. Извештава о иницијативи за изградњу споменика са спомен костурницом на Кадињачи.
Савез бораца Ужичког и Рачанског среза предузео је иницијативу за изградњу споменика са костурницом, у коју ће бити положени
посмртни остаци погинулих бораца, који су сахрањени у заједничкој
гробници, на гробљу у селу Заглавку. Истовремено је покренута акција
на прикупљању средстава из добровољних прилога за изградњу споменика, као и припреми терена на Кадињачи за његово постављање.
„Вести“, бр. 280 од 27. новембра 1952. Јављају о преносу посмрт–
них остатака палих бораца у спомен костурницу, испод споменика
пирамиде на Кадињачи.
11 Јечменица Р. Рајко (Ужице, 1926) , био је председник Среског одбора Савеза
бораца Среза ужичког, касније председник Народног одбора Општине Т. Ужице.
12 Петар Стамболић, председник Владе НР Србије (1948–1953).
13 Љубодраг Ђурић, генерални секретар Владе ФНРЈ (1949–1952), члан ЦК КПЈ,
посланик у Народној Скупштини Србије.
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Посмртни остаци бораца палих у борби на Кадињачи, задњи пут
сахрањени јула 1950. године, у заједничкој гробници поред гробља у
селу Заглавку, пренети су током новембра у спомен-костурницу на
највишој коти Кадињаче, изнад које је подигнута спомен-пирамида.
Срески одбор Савеза бораца Титово Ужице позива све преживеле
учеснике борбе на Кадињачи, породице изгинулих бораца, чланове
Савеза бораца НОР-а, као и грађанство Ужичког и Рачанског среза
на свечано откривање споменика, дана 29. новембра 1952. у 10 часова
на Кадињачи. У прилогу је и текст посвећен атмосфери у Ужицу, последњих новембарских дана 1941. године: Проглас НОО града Ужица,
одлазак Радничког батаљона на Кадињачу, упозорење грађанима да се
спреме за евакуацију.
„Вести“, бр. 281 од 11. децембра 1952. Пишу да је Једанаест година после легендарне битке, откривена спомен-пирамида на врху
Кадињаче, борцима, који су својом смрћу омогућили повлачење главнине партизанских снага из Ужица, чиме су дали непроцењив допринос
даљем току НОР-а
Споменик са спомен-костурницом свечано је откривен на Кадињачи, 29. новембра 1952. године, у присуству око 5.000 грађана из
Ужичког и Рачанског среза. На свечаности су говорили Душан Петровић Шане14 и Радивоје Јовановић Брадоња15. У немогућности да
лично присуствује свечаном откривању споменика, председник Тито
упутио је Среском одбору СУБНОР-а телеграм.
„Вести“, бр. 378, од 9. септембра 1954. Открива се споменик борцима Рачанске чете у Бајиној Башти
Рачанска чета била је по борбеној снази и угледу, једна од најбољихпартизанских јединица Ужичког одреда, чији је први командир
био Душан Јерковић, каснији командант Одреда.
„Вести“, бр. 379, од 16. септембра 1954. Откривен споменик палим Рачанима
14 Душан Петровић Шане, подпредседник Владе Србије и подпредседник Извршног већа НР Србије (1948–1953).
15 Радивоје Јовановић Брадоња, један од преживелих учесника битке на Кадињачи,
Народни херој, генерал потпуковник ЈНА.
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На свечаности поводом откривања споменика палим борцима
Рачанске чете у БајинојБашти, 12. септембра 1954. године, говорили
су Слободан Пенезић Крцун и Добривоје Баја Видић16. Крцун је говорио о Ужичкој републици и Кадињачи.
„Вести“, бр. 440, од 27. октобра 1955. – „Ту је погинуо батаљон
цео“, одломак из Споменице, Титово Ужице у борби за слободу
„Вести“, бр. 466, од 31. маја 1956. Полазак „Титове штафете“ са
Кадињаче.
Током маја са Кадињаче је пошла Штафета народа ужичког краја
са поздравима председнику Титу.
„Вести“, бр. 499, од 31. јануара 1957. Документарни филм о Кадињачи
Припрема се снимање документарног филма „Кадињача“, режисера Михаила Цагића. Сценарио је писан по поеми Кадињача, Славка
Вукосављевића, са пуно поетских елемената.
„Вести“, бр. 507, од 31. марта 1957. Премијера документарног
филма о Кадињачи
У Београду је одржана премијера документарног филма „Кадињача“, на којој је стихове из поеме Славка Вукосављевића читао
глумац Бранко Плеша.
„Вести“, бр. 507, од 31. марта 1957. Заврешено је снимање крат–
кометражног филма, о борцима са Кадињаче, у продукцији „Авала
филма“
„Вести“, бр. 518, од 6. јуна 1957. Премијера документарног филма
„Кадињача“ у Ужицу – одржана је 2. јуна, у биоскопу „Златибор“. Филм
ће бити приказан и на Југословенском филмском фестивалу у Пули.
„Вести“, бр. 543/544, од 29. новембра 1957. Ужички 29. новембар
1941.
16 Добривоје Баја Видић, секретар ПК КПЈ Војводине, 1946, амбасадор у Бурми 1952–53, амбасадор у Москви 1953–56.
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„Вести“, бр. 595/596, од 29. новембра 1958. Објављују „Сећање
Витомира Чворовића, на 28. новембар 1941.“
„Вести“, бр. 625/626, од 3. јула 1959. Дан борца и Дан устанка
обележени на Кадињачи.
Централна манифестација обележавања Дана борца и Дана устанка народа Србије одржана је на Кадињачи у присуству 10.000 грађана
и неколико преживелих бораца са Кадињаче. Митингу су присуствовале бригаде Савеза извидника (извиђача) Србије, у чије име је говорио генерал-пуковник ЈНА Павле Јакшић17, старешина овог Савеза.
„Вести“, бр. 627, од 16. јула 1959. Обележен Дан борца и Дан
устанка на Кадињачи.
На свеаности су говорили Радован Грковић18 и Витомир Чворовић, председник Среског одбора СУБНОР-а. Свечаности је присуствовало 1.200 извидника (извиђача), организованих у 9 бригада, а
у њихово име говорили су народни херој Павле Јакшић и Душанка
Ђурђевић, затим чланови Савезног Извршног већа (Лидија Шентјурц
и Сергеј Крајгер), народни хероји (Јеврем Поповић и Рудолф Хриберник) и Данило Стојиљковић, у име КУД-а „Крсманац“ из Београда,
који је рецитовао поему Кадињача.
„Вести“, бр. 641, од 22. октобра 1959. Учесници Југословенског фестивала револуционарних песама на Кадињачи
Дана 17. октобра, око 800 учесника Југословенског фестивала
револуционарних песама, чланови ЦК Народне омладине Србије,
преживели активисти СКОЈ-а, велики број руководилаца из Београда, Ужица и грађана, посетили су Кадињачу. Народни херој Радивоје
Јовановић Брадоња, говорио је о значају борбе на Кадињачи. Истакао
је, „да је Кадињача израсла из легенде о којој се мало зна, зато хероје
Кадињаче морамо схватити у контексту онога времена“.

17 Павле Јакшић, помоћник начелника Генералштаба ЈНА, генерал пуковник,
од 1962. у пензији, оснива Институт за физику , бави се науком.
18 Радован Грковић, секретар Извршног већа Србије.
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„Вести“,бр. 646/647, од 29. новембра 1959. Сећање Јова Радовановића на новембар 1941. у Ужицу
Борац Чачанског НОП одреда, описује атмосферу у граду у којем
је био 28. новембра 1941. године. Сећа се евакуације тешких рањеника, одласка Радничког батаљона, команданта Душана Јерковића,
Сремца, резервног официра, учитеља из Јакља и Факовића.
„Вести“,бр. 680 од 22. септембра 1960. Сећања и размишљања о
Ужицу, у периоду од 24. септембра до 29. новембра 1941.
„Вести“,бр. 698/699 од 29. новембра 1960. Кадињача у писменим
саставима ученика IV-тих разреда Гимназије „Миодраг Миловановић
Луне“ у Ужицу
„Вести“,бр. 748/749, од 29. новембра 1961. Сећање песника Славка Вукосављевића на Кадињачу
Лист пише да је песник као 15-годишњи дечак драматично доживео дане пада Ужичке републике, евакуацију из града, непрекидно
немачко бомбардовање Златиборског пута и прве информације о борби на Кадињачи. Те страшне вести које су допрле до њега од преживелог учесника, ноћ после битке, у Кривој Реци где је избегао, изазвале
су му снажне емоције, које су постајале све снажније, на основу нових
сазнања и живота у окупираном граду. Сећа се да се током рата о Кадињачи кришом и шапатом причало. Током 1946. написао је епитаф
„Рођена земљо, јеси ли знала“, у нади да ће једног дана на том месту
нићи споменик. „Године 1949. Кадињача је снажно оживела у мени.
За десет дана написао сам поему. Уз четири поглавља написао сам и
пето и онај епитаф од пре три године“, каже песник. Поема је први пут
објављена 1950.
„Вести“, бр. 750, од 14. децембра 1961. Награду песнику за поему
„Кадињача“, у износу од 200.000 дин, уручио је у име Општине Рајко
Јечменица, председник Народног одбора Ужица
„Вести“, бр. 800/801, од 29. новембра 1962. „Три новембра“ у Југославији
Новинар Милорад Миросављевић пише о Радничком батаљону и Кадињачи (29.11.1941), о Јајцу и Другом заседању АВНОЈ-а
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(29.11.1943) и о Београду (29.11.1945), када је проглашено федерално уређење Југославије, укинута Монархија и усвојена Декларација о
проглашењу Републике. Јосип Броз Тито, постао је први председник,
а краљ Петар II, заједно са свим Карађорђевићима лишен је династичких права.
***
„Вести“, бр. 806, од 10. јануара 1963. Општински одбор СУБНОР-а у Титовом Ужицу, основао је Иницијативни одбор за изградњу
новог споменика и коначно уређење читавог простора Кадињаче
Према писању листа задатак новоформираног Одбора био је да
ради на реализацији идеје о изградњи меморијалног спомен-комплекса, да изабере најбоље предложено решење и усвоји идејни и
извођачки пројекат. С обзиром да Кадињачу и Партизанско гробља
на Доварју, посећују бројни радни колективи, домаћи и страни туристи, а нарочито ђачке екскурзије широм Југославије, истакнуто је
да је неопходно уређење ових „отворених учионица“, како би млади
нараштаји на примеру легендарних бранилаца слободне територије,
схватили суштину слободе и патриотизма.
„Вести“, бр. 838, од 11. јула 1963. Предлог за проглашење Кадињаче Националним парком пријатељства, усвојен је на првој званичној
Среској скупштини Покрета Горана19, одржаној крајем јуна 1963.
Горани Ужичког среза изразили су спремност, да тај простор што
пре и лепше уреде, као што су за само три године, на овој територији
пошумили 1.100 хектара голети.
„Вести“, бр. 851, од 14. новембра 1963. Иницијативу Среског Покрета Горана прихватили су горани ужичких средњих школа и предложили, да стручњаци што пре донесу план уређења Кадињаче, како
би они благовремено прионули на посао.
„Вести“, бр. 853, од 28. новембра 1963. Песма Славка Вукосављевића „На Кадињачи“.

19 Покрет Горана Србије, формиран је октобра 1960. У року од три године
имао је 156.000 чланова.
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„Вести“, бр. 904, од 19. новембра 1964. Наградни конкурс за децу,
на тему Кадињача.
„Вести“, бр. 949, од 30. септембра 1965. Подигнута чесма на Кадињачи је свечано откривена, 23. септембра
На свечаности је говорио Витомир Чворовић, првоборац из Титовог Ужица.
„Вести“, бр. 957. од 25. новембра 1965. Сећања на догађаје после битке на Кадињачи. Јевђо Томашевић, један од преживелих бораца сећа се да је други дан почела да пристиже родбина и да носи и
сахрањује мртве. На Кадињачи су поред Посаваца и Орашана, остали
само они Ужичани које није имао ко да сахрани. На захтев Гојка Благојевића, председника општине,20мртве борце су сахранили мештани
Заглавка. Стравичног призора мртвих, сећа се и путар Димитрије Симеуновић, око чије куће су биле најжешће борбе. Мртвог Јерковића
пребацили су у путарску кућу и ту је остао до Ваведења (4. децембра),
где је по наредби Благојевића чуван. Сахрањен је поред осталих. После неколико дана откопан је и однет за Ужице. и Душан Крчевинац
Шабан и Милева Топаловић сећају се да су Јерковић и Дабић изложени на Житној пијаци и спаљени на Доварју. Поред ових сећања „Вести“ дају и биографски текст о Душану Јерковићу.
„Вести“, бр. 1078, од 29. марта 1968.Пишу О концепцији уређења
Кадињаче – брачног пара Богуновић. После доста разговора и договора, Одбор за уређење Кадињаче прихватио је 25. марта основну концепцију уређења овог простора, са постојећом спомен-пирамидом.
Извођење ће бити поверено академском вајару Милици Рибникар
Богуновић и њеном супругу, инж. архитектуре Угљеши Богуновићу,21
који су изнели своје предлоге на коначно уређење Кадињаче. До Кадињаче је била доведена струја и вода, а пре годину дана отворен је и
асвалтни пут Ужице–Кадињача. Сума од 40 милиона старих динара,
која се налазе у специјалном фонду треба да се употреби за уређење и
20 Гојко Благојевић, из Заглавка, кафеџија, председник Дубске општине.
21 Брачни пар Богуновић је управо тада боравио у Т. Ужицу, где је радио на реализацији споменика „Ломача“ и по позиву Рајка Јечменице дошао на Кадињачу.
Ту су Богуновићи сагледали терен, тј. некадашње бојиште и уз исказане идеје и
захтеве Одбора, дали свој предлог о уређењу читавог простора и очувању његове аутентичности.
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изградњу нове споменичке композиције. У „Вестима“ нема података
зашто њихов предлог није реализован.
Вести“, бр. 1.085, од 16. маја 1968. О градњи споменика „Ломача“
на Доварју
Лист извештава да се на Доварју, близу гробља, на месту где се од
пута за Крчагово одваја крак за Аду и Врела, у близини некадашње
Трошарине, поставља споменик „Ломача“, на месту где су средином
децембра 1941. спаљени команданти.22 Одбор за обележавање историјских места, моли грађане Титовог Ужица и осталих градова широм
Србије и Југославије, да добровољним прилозима помогну завршетак
изградње овог споменика, јер је сума од 10 милиона динара са којом
Одбор располаже недовољна.
Вести“, бр. 1.090, од 21. јуна 1968. Трагом Радничког батаљона,
забележено у Гарнизону у Титовом Ужицу
Вести“, бр. 1.103, од 2о. септембра 1968. Свечано откривање споменика „Ломача“
У чланку Ломачом се не уништи пламен, “Вести“ пишу о погибији Душана Јерковића и Вуколе Дабића и обавештавају читаоце, да
ће споменик „Ломача“ бити свечано откривен, 24. септембра, на Дан
града Ужица. Објављен је и разговор са ауторима споменика, који говоре о Титовом Ужицу, Кадињачи, споменику Миодрагу Миловановићу Луну и свом делу, „Ломачи“23.
„Вести“ бележе и новчане прилоге: радних организација и појединаца који су пристигли за изградњу споменика на Доварју – из Тито22 Уз велику опасност од реакције окупатора, место спаљивања опојао је после неколико дана свештеник и професор Гимназије у Ужицу, Владимир Стадницки
(избеглица из Царске Русије) са младим богословом Слободаном Николићем и
уписао спаљене у Књигу умрлих; Сећање проте Слободана Хаџи Николића снимила Јелена Ристановић, 2006. године.
23 Споменик је комбинација фигуративног и апстрактног, а представља две
ватре, два крика бола и две жене нарикаче, громадне висине од 4 метра. Споменик плени својом једноставношћу и монументалношћу и налази се на површини од 350 м² јединственог споменичког комлекса. Сига, од које је споменик
направљен у комбинацији са каменом, представља чудесан материјал, никад једноличан, који непрекидно живи и траје и који временом постаје све лепши. Сига
за споменик, вађена је са Чиготе.
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вог Ужица и целе Србије, појединих градова БиХ, Црне Горе и Македоније.
„Вести“, бр. 1.113/1.114 од 29. новембра 1968. Сећања на Кадињачу и погинулог команданта
У тексту се износи сећање сељака и избеглих грађана Ужица, који
29. новембра 1941. слушају звуке немачких авиона који бомбардују
колоне грађана, рањеника и бораца који се евакуишу Златиборским
путем и са зебњом очекују вести са Кадињаче, где се води борба.
„Вести“ бележе и сећања учитеља из Рибашевине, на Душана Јерковића са којим је друговао, становао и радио у сеоској школи у Јакљу
до 1939. Те године Јерковић се оженио и са супругом, учитељицом,
отишао на ново радно место, у село Факовиће, с друге стране Дрине.
Ту је и чланак Пауново перо из Бомбаја, које је стигло на адресу Витомира Чворовића, од подпредседника Националне федерације
синдиката металаца Индије. Овај Индијац, пре доласка у Ужице није
знао ништа о Кадињачи, ни да ће је посетити. Постиђен што није имао
венац или цвеће да положи на споменик палим борцима, по повратку
у домовину послао је пауново перо24, као знак поштовања и дивљења
према мртвим херојима.
„Вести“, бр. 1.163, од 14. новембра 1969. Јављају да ће се Организовати марш извиђача „Кадињача“
Из овог чланка сазнаје се да ће у оквиру 50-то годишњице постојања СКЈ, СКОЈ-а и Савеза синдиката Србије, Гочки извиђачи из
Краљева под покровитељством Савез извиђача Србије, организовати 28/29. новембра, марш под називом „Кадињача“, на коме ће учествовати 200 извиђача из Србије, који ће пут од Краљева до Кадињаче
прећи за два дана, аутобусима и пешке.
„Вести“, бр. 1.188, од 8. маја 1970. Име Кадињача, дато броду –
гурачу и потискивачу
У Бродоградилишту „Тито“ у Београду, поринут је најјачи гурач
у Европи - „Кадињача“, право пловеће острво, коме је кумовала Дана
Милосављевић, народни херој.
24 Птица паун је код народа Индије национални симбол. Пауново перо симболизује бесмртност, дуговечност и благостање.
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„Вести“, бр. 1.212, од 23. октобра 1970.
О погибији Душана Јерковића и Јулијана Јустињака25 на Кадињачи – пише Раде Познановић
„Вести“, бр. 1.269/ 1.270, од 29. новембра 1971.
Поетска визија борбе и револуције у поеми „Кадињача“ – чланак
проф. др Стојадина Костића.
„Вести“, бр. 1.298, од 16. јуна 1972. Хероји Кадињаче, Из „Рат–
них мемоара“ Јосипа Броза Тита, о Кадињачи, једној од најславнијих
битака НОР-а
„Вести“, бр. 1.376, од 14. децембра 1973. Интензивира се акција
на уређењу Кадињаче
Одбор за подизање споменика на Кадињачи, Комисија за неговање револуционарних традиција НОБ-а и Општински одбор СУБНОР-а, разматрали су могућност интензивирања акције на уређењу
спомен-комплекса „Кадињача“ и закључили, да је Кадињача брига
свих и да она има југословенски значај. Одлучено је, да се Информација са састанка ових одбора достави Скупштинама општине Титово
Ужице и Бајина Башта.
„Вести“, бр. 1.383, од 1. фебруара 1974. О споменичком уређењу
Кадињаче
На заједничком састанку Извршног одбора СУБНОР-а, Одбора
за изградњу споменика на Кадињачи, Комисије за неговање револуционарних традиција НОБ-а, представника друштвено-политичких
и радних организација, Републичког одбора СУБНОР-а, Општинских
одбора СУБНОР-а Титовог Ужица, Бајине Баште, Обреновца и Велике
Плане разматрано је питање споменичког уређења Кадињаче. Закључено је, да се направи достојно спомен-обележје палим Ужичанима,
Посавцима и Орашанима а да Кадињача сачува свој аутентични изглед. И да се среде сва мишљења и предлози предају Заводу за урба-

25 Јулијан Јустињак, кројачки радник, рођен 1901. у Кракову, у Пољској; живео у
Ужицу; борац Радничког батаљона Ужичког НОП одреда, погинуо на Кадињачи,
Цветови у огњу, стр.63.
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низам26 из Титовог Ужица, како би Завод до почетка текуће године
израдио пројектни задатак, на основу кога би требало приступити
изради идејног решења. Уколико Завод за урбанизам то не прихвати,
понудити израду идејног решења другом, а потом расписати конкурс.
У овом броју „Вести“ дају информацију о снимању филма „Ужичка
република“, редитеља Жике Митровића и наводе, да је почело снимање
најдраматичнијих и најспектакуларнијих сцена битке на Кадињачи.
„Вести“, бр. 1.416/1.417, од 24. септембра 1974. О славним данима Ужичке републике – из „Ратних мемоара“ Јосипа Броза Тита;
иинформација о премијери филма „Ужичка република“ , у биоскопу
„Партизан“ у Титовом Ужицу, дана 24.септембра.
„Вести“, бр. 1.418, од 4. октобра 1974. Одржана је југословенска
премијера филма „Ужичка република“ у Титовом Ужицу
„Вести“, бр. 1.420, од 18. октобра 1974. О филму „Ужичка република“ говоре борци, учесници догађаја и родитељи палих бораца
„КАДИЊАЧА“,1.426, од 29. новембра 1974. Овај број није изашао под називом „Вести“, већ „Кадињача“ и то на 33-ећу годишњицу
легендарне битке. Заглавље је штампано црвеном бојом, са намером
да се интензивира реализација идеје о изградњи достојанственијег
спомен-комплекса.
Ово издање доноси знатан број чланака посвећених искључиво
борби на Кадињачи, њеним актерима и сећањима на њих. Навешћемо
само ауторе и називе текстова и чланака.
Из рукописа Ратних мемоара Јосипа Броза Тита, Хероји са Кадињаче, Књига Цветови у огњу, списак погинулих на Кадињачи,
29.11.1941; Никола Љубичић, Кадињача; Раде Познановић Понос и
туга; Славко Вукосављевић, Како сам доживео Кадињачу; Стојан
Максимовић, А горе...тужне брезе јецају и Ломачом се не уништи пламен; Слободан Радовић, Учитељски дани Душана Јерковића у Јакљу;
Мирко Зечић Херој са Татинца Андрија Ђуровић и Сећање Љубинке
Ђуровић, на оца Андрију и тетку Олгу Ђуровић.
26 У периоду од 1962. до 1974, Заводу за урбанизам, Одбор за изградњу два пута
је понудио израду идејног решења спомен комплекса, али он на том плану није
ништа урадио.
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Ђорђе Пилчевић, Херој Бора27 није се вратио у Посавину, Од Велике Плане до Кадињаче, Подухват Ужице (Из ратног дневника 342.
немачке дивизије);Сећања преживелих бораца: Милорада Ђокића
(сећање на Аца Милинковића, митраљесца), Милана Босиљчића,
Сава Пауновића, Богољуба Бола Јоксовића, Слободана Гредељевића,
Борислава Делића, Милорада Браца Петронијевића и Милана Ћирјаковића; и текст Из једне службене забелешке – „Примите ме и спашавајте, рекао је рањени партизан“;
Одликован Раднички батаљон Орденом заслуга за народ првог
реда, XII 1951; Сећање Јова Радовановића Док су горели небо и земља;
Слободан Ћетковић: Како су партизани волели домовину и Пред спомеником на Кадињачи; Оливера Мићић Прекинута песма, младост,
живот; Стојадин Костић, Кадињача Славка Вукосављевића; Миљко
Митровић: „А они су остали“ – Сећања чланова породица погинулих бораца Радничког батаљона (Ангелине Милинковић-Рајковић на
брата Аца Милинковића; Милке Шуњеварић на оца Миодрага Шуњеварића; Милке Коковић, на брата Миодрага Шуњеварића; Раде Тоскић, на брата Миливоја Лазића и сећање Росе Вујовић, на супруга
Миливоја Вујовића).
„КАДИЊАЧА“, бр. 1.478, од 29. новембра 1975. 29. новембра
навршава се 34 године од битке на Кадињачи. Овај број посвећен је
херојима и борцима који су постали легенда. Штампан је поново на
уступљеном простору листа „Вести“. Као и претходни број, и овај
садржи низ чланака, чије ауторе и наслове наводимо:
Петар Тешић, Завет; Никола Љубичић, И они су дали све - своје
животе; Из Ратних мемоара Јосипа Броза Тита: Хероји са Кадињаче;
Душан Јерковић – био је и остао учитељ; Андрија Ђуровић до крајности одан Партији; Драгутин Максимовић, Славни дани – из дневника
Ужичке републике; Из непријатељске архиве, Подухват Ужице; Раде
Познановић, Долина тутњи, Приче преживелих са Кадињаче, Сећање
Слободана Грдедељевића, кројачког радника; Јована Радосављевића
Брке, железничара: Богољуба-Бола Јоксовића, Димитрија Спасојевића,
путара; Сећање Раде Обрадовић, на супруга Драгомира Обрадовића,
кројачког радника, митраљесца;
27 Боривоје Бора Марковић (Забрежје, Обреновац 1907- Кадињача 1941), машински радник, синдикални активиста, члан ОК КПЈ за Београд, затваран због
револуционарне активности, полит. комесар Посавског партизанског одреда.
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Божо Булатовић „О поеми Славка Вукосављевића“; мр Драгољуб
Ђурић, Поема о Кадињачи; Славко Вукосављевић – „Како је настала
поема „Кадињача“; Песме ужичких основаца, Поруке Кадињаче.
„Вести“, бр. 1.479, од 5. децембра 1975. „Кадињача“ је незаборавна поема – Јубилеј песника Славка Вукосављевића и његовог дела
„Вести“, бр. 1.507, од 18. јуна 1976. На првом јавном разговору у
Титовом Ужицу, презентиран је идејни пројекат уређења Кадињаче,
Александра Ђокића, инж. архитектуре и Миодрага Живковића, академског вајара из Београда.
Овом скупу присуствовали су чланови Одбора за изградњу спомен комплекса, Одбора за обележавање јубилеја, Комисије за неговање револуционарних традиција и Општинског одбора СУБНОР-а,
затим представници друштвено-политичке заједнице, радници из
културе, инж. архитектуре Жива Ђорђевић28, проф. др Станко Мандић29, инж. архитектуре, Маринко Бензон, академски сликар30 и др.
Учесници разговора, подстакнути чињеницом да први пут виде
нешто што је отелотворење идеја датих у току дугогодишњих разговора о изградњи спомен комплекса, говорили су о реализацији будућег
меморијала, о Кадињачи коју би требало сачувати онаквом каква јесте,
са свом својом аутентичношћу и оплеменити је симболима бунта, борбе, битке, победе и херојске смрти. Понуђени пројекат је комбинација
урбанистичког и архитектонског решења. Он представља јединствену
комбинацију која не нарушава постојећи амбијент, већ га чува из стварности, из сећања, из историје и поеме. Кадињача без спомен пирамиде
подигнуте у славу Радничког батаљона, не би била оно што јесте.
У покушају да се приближе основном решењу, уметници су предложили варијанту која представља само једну етапу у даљем решавању спомен комплекса, чији је основни садржај: спомен обележје,
амфитеатар са отвореном сценом и спомен дом. Овај објекат неће
заклањати видик бојишта и меморијала, део је спомен комплекса. У
28 Жива Ђорђевић, инж. архитектуре и државни подсекретар у Извршном
већу Србије.
29 Станко Мандић је пројектант и аутор Трга партизана у Т.Ужицу.
30 Маринко Бензон је аутор „Партизанске споменице“ на Тргу партизана у
Т.Ужицу.
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његовом саставу биће музејски простор, сала за пројекције и друге неопходне просторије. На јужном делу комплекса, на узвишењу,
предвиђен је видиковац.
Изречена мишљења присутних током дискусије, дала су подршку
ауторима да наставе на усавршавању пројекта.
„Вести“, бр. 1.532 од 10. децембра 1976. Усвојен идејни пројекат
Кадињаче – „Гради се меморијални комплекс“
У чланку се наводи да је Одбор за изградњу Меморијалног комплекса „Кадињача“, усвојио 6. децембра 1976. коначну верзију пројекта и предложиће Општинама Титово Ужице и Бајина Башта доношење
одлуке за даље усвјање и разраду идејног решења. Према усвојеној
динамици, до 1. маја 1977. предстоје обимни послови (земљани радови, градња пута, довод воде и електричне енергије и др.). Почетак
радова планира се 1. јула 1977. а завршетак, 31. августа 1979. године.
Извршиће се и комплетна заштита земљишта, изградити саобраћајница док би се транзитна саобраћајница изместила неколико стотина
метара од споменика (зашто је потребно наћи решење, тунел испод
Кадињаче у перспективи).
Како Вести истичу за предстојеће радове (земљане, градњу пута,
објекта, паркинга, слободних површина, стаза, платоа и самог спомен комплекса) потребно је обезбедити 18.185.000 дин. Градња би се
финансирала од средстава грађана, радних организација, друштвено-политичких организација, док би запослени са подручја Региона
издвојили једнодневну зараду.
„Вести“, бр.1.542 од 18. фебруара 1977. Одлукама Скупштина
општина Титово Ужице и Бајине Баште, почиње реализација уређења
меморијалног комплекса.
Из „Вести“ се сазнаје да је током 1976. године, Одбор за прославу јубилеја усвојио је предлог, да се у оквиру обележавања јубилеја
до краја 1976. заврши идејно решење Меморијалног комплекса „Кадињача“, како би се у току 1977. почело са радовима на реализацији
усвојених решења.
Почетком децембра 1976. године, академски вајар Миодраг Живковић, ванредни професор Факултета примењених уметности у Београду и дипл. нж. архитектуре Александар Ђокић, главни пројектант
Пројектног бироа „Индустрија импорт-инжињеринг“ у Београду,
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завршили су израду комплетног решења, о чему су обавештени делегати СО Титово Ужице и Бајине Баште, до краја фебруара би требало
усвојити више одлука:
Одлуку о Просторном плану спомен подручја Меморијалног
комплекса „Кадињача“, према датом решењу; План и динамику
пројектантске активности и реализације;одлуку о изградњи меморијалног комплекса и носиоца инвестиција; Уговор о пројектовању;
Утврдити општи интерес за изградњу заштитне зоне; Утврдити конструкцију финансирања; Покренути поступак експропријације и решавања имовинско-правних односа; Формирати Одбор за уређење
меморијалног комплекса, утврдити датум почетка (1. јули 1977) и
завршетка радова (31. август 1979); одлуку о обезбеђењу средстава
за финансирање из једнодневих зарада свих запослених на подручју
Региона Титово Ужице; средстава ООУР-а,СИЗ-ова и осталих корисника друштвених средстава са подручја Региона. Према предрачуну,
потребна средства су износила око 30.500.000 динара. Финансијску
конструкцију усвојиће СО Титовог Ужица и Бајине Баште, док ће инвеститор меморијалног комплекса бити СИЗ културе Титово Ужице.
свих

„Вести“, бр. 1.544, од 1. марта 1977. Уређење Кадињаче – брига

Како лист извештава, 25. фебруара 1977. одржана је заједничка
седница свих Већа Скупштине општине Т.Ужице, чланова Председништва Општинског одбора СУБНОР-а, Општинског већа Савеза
синдиката, Општинске конференције Савеза социјалистичке омладине, представника ЈНА, и члана Председништва СР Србије Милована
Ђокановића. О уређењу Кадињаче присутне је упознао председник
Одбора и архитекта Александар Ђокић. У распарви је истакнуто да
понуђено решење симболизује најузвишеније људске идеале – борбу
за слободу. Предложено је да се постојећи одбор за изградњу Споменичког комплекса прошири са представницима свих 10 општина
Региона и међуопштинских институција.
„Вести“, бр 1542, од 25. марта 1977. Обавештавају јавност о
акцији прикупљања средстава за изградњу Меморијалног комплекса
„Кадињача“
Изнети су подаци о већ уплаћеним средствима и жиро рачун
СИЗ-а културе Титово Ужице на који се уплаћују новчани износи.
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***
Скупштина општине Титово Ужице на седници од 25. марта, и
Скупштина општине Бајина Башта, на седници од 28. марта 1977. године, донеле су одлуку о усвјању предлога решења споменичког комплекса који су дали вајар Миодраг Живковић и архитекта Александар Ђокић и формирале проширени Одбор за изградњу споменичког
комплекса, са представницима свих десет општина Региона Титово
Ужице, који броји 35 чланова. За председника је предложен Петар
Антонијевић, члан Извршног већа Србије. Новоформирани Одбор
за изградњу Кадињаче31, који има регионални састав чланства, биће
привременог карактера, до завршетка радова.
Новоформирани Одбор за изградњу Споменика „Кадињача“ покренуо је и посебан лист „Кадињача32“, који повремено излази од маја
1977. године.
„Вести“, бр. 1.563, од 15. јула 1977.Пише о почетку изградње Спомен-обележја на Кадињачи
Како лист јавља да је у петак, 1. јула 1977. свечано је означен почетак радова на Кадињачи, које је отворио Милан Мико Босиљчић,
тобџија са Кадињаче, у присуству представника међуопштинских и
31 Остали чланови Одбора: Василије Бјелановић, Милан Босиљчић, Радиша
Гачић, Крајимир Грбовић, Радомир Дабић, Тиосав Дабић, Љубомир Ђуровић,
Радисав Зечевић, Радивоје Карајичић, Раде Кнежевић, Никола Котлајић, Милорад Крповић, Станка Лаковић, Милован Лечић, Милијан Лијескић, Милоје
Максимовић, Милорад Мандић, Живота Марковић, Благоје Међедовић, Милоје
Миловановић, Сима Милосављевић, Живан Милошевић, Братислав Милутиновић, Милорад Михаиловић, Раденко Николић, Трајко Новаковић, Здравко
Огњевић, Властимир Павловић, Стеван Спарић, Тихомир Пејић, Душан Петровић, Милорад Петровић, Момчило Петронијевић, Светлана Симић, Милисав
Стојадиновић, Салко Хаџи-Беговић, Фуад Чичић и Драган Шапоњић; (Тито на
Кадињачи, септембра 1979, стр. 69.)
32 „Вести“ су 29. новембра 1974. и 1975. уступиле простор свога листа, како би изашла два броја листа „Кадињача“. Овај лист ће од 1977. излазити повремено,
али неће више користити простор „Вести“. До марта 1980. изашло је осам бројева. Поред праћења целог тока акције за изградњу Споменика и информисања
јавности, лист је донео и велики број текстова о борби на Кадињачи и њеним
актерима, као и знатан број прилога истакнутих научних, културних и друштвено-политичких радника, бораца, грађана и младих стваралаца.
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општинских друштвено-политичких оргнизација, бораца, војске, омладине, пионира,и многобројних грађана.
До почетка радова прикупљено је 5 милиона динара.
„Вести“, бр. 1.630, од 27. октобра 1978. дају информацију о радовима на Кадињачи,у којој да је прикупљено 20 милиона динара.
„Вести“, бр. 1.634, од 24. новембра 1978. јављају да ће се Марш
„Трагом Радничког батаљона“, у којем учествују ужички средњошколци и извиђачи, одржати на Кадињачи, 29. новембра
„Вести“, бр. 1.635/1.636, од 29. новембра 1978. доноси чланак
Ужичка република и Кадињача инспиришу песнике
На две стране текста објављене су песме песника широм Србије.
„Вести“, бр. 1.668, од 20. јула 1979.извештавају да је при крају
изградње Спомен обележја“Кадињача“
На седници Скупштине општине Т.Ужице, разматрана су питања
везана за изградњу спомен комплекса. Управник градилишта Свето
Крстонијевић изнео је одређене проблеме и кашњења у завршним радовима, нарочито на изради споменичких елемената који нису били
уговорени,али ће радови до уговореног термина, 1. септембра ове године бити завршени, а Мирко Миловановић, председник СО Титово
Ужице изнео је да ће општина измирити обавезе инвеститорима.
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***
Вести су у току 1978–1979. године пратиле и Омладинску радну
акцију „Кадињача“. Бригаде су дале велику помоћ предузећима која
су изводила радове на изградњи Меморијалног комплекса. У бригадама је учествовала омладина из градова широм Југославије.
Секретаријат Републичке конфернције ССРН Србије формирао
је 31. августа 1979. Одбор за откривање Споменика на Кадињачи који
чини 50 чланова са председником Добривојем Видићем, председником Председништва СР Србије .33
„Вести“, бр. 1.677, од 21. септембра 1979. Пред отварање Спомен
обележја на Кадињачи, 23. септембра 1979.
„Вести“ подсећају читаоце како се рађала идеја о подизању споменика и спомен-костурнице палим борцимаа на Кадињачи. Затим
на пренос посмртних остатака изгинулих бораца из постојећих хумки, где су сахрањени 1941. године, преко преноса у једну заједничку
гробницу, на крају гробља у селу Заглавку 1950. године, до похрањивања у спомен-костурницу на врху Кадињаче 1952. године. У наставку дати су подаци о радним организацијама које су водиле радове:
ГО „Планум“ из Земуна, која је изградила све споменичке елементе,
амфитеатар, стазе и платое; ГО „Златибор“ из Титовог Ужица, изградила је Прихватни центар у кому су изложбене, радне, угоститељске
и др. просторије; РО „24. септембар“ – ООУР „Електроизградња“ из
Титовог Ужица, изградила је трафо-станицу на Кадињачи, далековод
Титово Ужице –Кадињача и Кадињача–Јелова Гора, расвету спомени33 Остали чланови Одбора: Миливоје Антонијевић, Петар Антонијевић, Драгољуб
Аћимовић, Војимир Бојовић, Милан Босиљчић, Милојко Вељовић, др Тихомир
Влашкалић, Славко Вукосављевић, Радиша Гачић, Балша Говедарица, Петар
Грачанин, Крајимир Грбовић, Милојко Друловић, Милован Ђокановић, Душан
Ђуровић, Олга Живковић, Радисав Зечевић, Бранислав Иконић, Томислав Јанковић, Рајко Јечменица, Бранислав Јоксовић, Надежда Ковачевић, Никола Котлајић, Илијаз Куртеши, Мара Кустурић, Станка Лаковић, Милијан Лијескић,
Никола Љубичић, Драгослав Марковић, Живота Марковић, Милоје Миловановић, Драгомир Милојевић, Дана Милосављевић, Милка Минић, Миломир Минић, Милош Минић, Сретен Пенезић, Раде Петровић, Јеврем Поповић, Мирко
Поповић, Милорад Савковић, Светлана Симић, Иван Стамболић, Петар Стамболић, Слободанка Стојановић, Сретен Скоковић, Марко Тиодоровић, Душан
Чкребић и Ацо Чизмић; Тито на Кадињачи, септембра 1979, стр. 68.
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ка, громобранске инсталације и сл. За обављање других послова ангажоване су и радне организације коопераната: РО„Јединство“ – ООУР
„Хидромонтажа“ из Т.Ужица, инсталирала је главни водовод и хидрантску мрежу; Комунална организација „Биоктош“–ООУР „Водовод“ из Титовог Ужица реконструисала је водовод и чесму; Предузеће
за путеве Т.Ужице изградило је нову обилазну трасу пута око Споменика Кадињача.
Поред поменутих, било је и сарадника, ангажованих за специјализоване послове. Били су то сарадници вајара Миодрага Живковића, вајари Ладислав Фекете и Путеш Ајдин и група од 17 студената
са Катедре вајарства Факултета примењених уметности у Београду.
Истакнуто је да су средства за изградњу Споменика добијена из
једнодневних зарада запослених, од уплата радних колектива, СИЗ-ова, општинских и међуопштинских друштвено-политичких организација, кроз синдикални динар, од добровољних прилога пионирских
и омладинских организација, од разних реклама и пропагандног материјала, од прилога са спортских и културно-уметничких приредаба,
од продаје вредносних маркица и на друге начине. Део средстава дала
је Републичка заједница културе Србије, Секретаријат за финансије,
Савезно извршно веће и Извршно веће Србије, Републичко пензијско
и инвалидско осигурање и др. Предвиђа се, да ће се за изградњу споменика утрошити око 115 милиона динара.
У овом броју објављени су и чланци о Ужичкој републици и Кадињачи, неколико аутора: Николе Љубичића, Бранислава Јоксовића,
Венцеслава Глишића, Михаила Ћирића и Јова Радовановића.
„Вести“, бр. 1.678, од 28. септембра 1979. Откривен Споменик
Кадињача
Лист пише да је у недељу, 23. септембра 1979. године, на величанственом митингу у присуству сто хиљада грађана, председник СФРЈ
открио мемоморијални спомен комплекс на Кадињачи, посвећен борцима палим у борби против немачког освајача. Том приликом председник Тито предао је Орден народног хероја којим је одликован Раднички батаљон „за беспримерно јунаштво, за часно извршен задатак
у борби без одступања пред надмоћним непријатељем на Кадињачи
29. новембра 1941.“34.
34 Тито на Кадињачи, септембра 1979, стр.14.
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После поздравне речи и краћег говора Добривоја Видића, председника Председништва СР Србије, говорио је председник Тито, који
је том прилком рекао:
„Овдје на Кадињачи водила се драматична и тешка борба против далеко надмоћнијег непријатеља. Борци Радничког батаљона, несебично се жртвујући, били су ријешени да зауставе непријатеља по
сваку цијену. Ретки су примјери у хисторији ратова да се толико надмоћном, и до зуба наоружаном непријатељу, супротстави једна мала
чета хероја, са невјероватном храброшћу и упорношћу. На једног партизана нападало је 15 Нијемаца. Но, без обзира на то, непријатељ је
задржан. Ми смо добили у времену, извукли смо наше снаге на Златибор и кренули даље преко Увца, у Санџак“35.
Због тога, нагласио је председник: „У овом тренутку ништа ми
није било важније него да будем присутан отварању споменика оним
борцима који су бранили Ужице да би се из њега обезбиједила евакуација. Они су заслужили и тај споменик и да се вјечито спомињу из
генерације у генерацију“36.
***
Спомен-комплекс „Кадињача“ категорисан је као споменик културе од изузетног значаја за Републику Србију и проглашен за културно добро од изузетног значаја Одлуком о утврђивању непокретних културних добара („Службени гласник“ РС, бр. 14/79).
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СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ КАДИЊАЧА – СИМБОЛ ОТПОРА И БОРБЕ ЗА СЛОБОДУ

Jelena Ristanovic, historian

UZICE NEWSPAPER “VESTI“ ABOUT KADINJACA
FROM 1945 TO 1979
SUMMURY
This study that is based on local newspapers „“Vesti“ and „“Pobeda“
in the period from 1945 to 1979 and necessary bibliography, shows the
relation of the citizens and newly formed authorities with the defenders of
the liberated territory called Uzice republic in the battle on Kadinjaca in
November 29 in 1941.
The text describes the construction of memorial complex dedicated
to the fighters of Workers battalion, people from the Sava and people from
Sumadia who died during the battle.This memorial complex is one of
the most beautiful and with the biggest space in Yugoslav architecture of
sculpture. At first the fighters were buried in the common tomb near the
village cemetery, after that commemorative pyramid with a charnel house
was constructed in 1952. In 1979 the new memorial was unveiled, as a final
solution to the memorial complex on historical and legendary Kadinjaca. In
this period“Vesti” was the source of lots of information about the progress
of construction of the memorial complex, companies which performed
works, efforts of the authorities and social-political organizations to erect
the monument in that place, worthy of defenders who would remind of
and keep memories about anti-fascist struggle and epic of Kadinjaca.
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Др Стојадин Костић

„КАДИЊАЧА“ СЛАВКА ВУКОСАВЉЕВИЋА –
ПОЕТСКА ВИЗИЈА БОРБЕ И РЕВОЛУЦИЈЕ
Одлучујући се за поему, као песнички вид исказивања једног
историјског догађаја, песник Вукосавњевић се није определио за
епски начин транспозиције и вођење радње, већ је своје дело правио
као лирсло-епску творевину. У таквом осветљавању историјског тренутка, који је послужио и као повод и оквир за изражавање својих
субјективних виђења, осећања и преживљавања, он је емотивним односом и читавим венцем лирских пасажа и лирских одступања целу
поему емотивно обојио, тако да су и оне шире епске слике изгубиле
елементе епског казивања и постале чисто лирски израз песниковог
доживљаја. Та оријентација је и плод песниковог односа према теми,
која је, иако исторична, двоплано грађена: као социјална и као национално-родољубива, што значи да није развијена као догађај исплетен
искључиво од бројних чињеница и историјских факата, већ као историјско платно, монолитно саткано, које се прима као општи утисак и
доживљај.
Песник је, као сведок догађаја везаних за борбу на Кадињачи,1
интимно доживео њене основне тренутке и пластично их реконструисао у поеми, не додавши нигде у окосницу с историјом. Његов доживљај епилога те борбе, такорећи, „лицем у лице“, инспирисао га је
да је поетски овековечи и да поемом представи сву трагику умирања
и смрти, која односи све снове и жеље, али и да истакне потребу и
лепоту борбе за основне вредности човековог живота. Зато у поеми
не доминира толико осуда рата колико апологија борбе за лепшу будућност и социјалну правду, ради које никакве жртве нису превелике.
Тај социјални карактер борбе, уз њену ослободилачку мисију, постаје
1 Раднички батаљон, састављен од радника из партизанских фабрика и радионица изгинуо је 29. XI 1941. године на Кадињачи, бранећи слободно Ужице и
штитећи његову евакуацију и одступницу других партизанских јединица.
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лајт мотив поеме, дајући јој тиме шири и оштрији значај. Зато се она
у поетској реализацији и води под девизом „да нема глади... да нема
роба“, која надахњује и дечака да пође у смрт са мислима:
Сигурно лепши
биће људи...
А да л ће знати
моје сне?
Ја сањам пекару,
светлу,
без студи,
с брдима руменог
хлеба – за све...
Да би што пуније осмислио борбу песник већ у првом делу (поема се састоји из пет песама) даје лик комесара2 који, пред полазак
у борбу, саопштава борцима да је њихов задатак, као заштитнице, да
обезбеде повлачење партизанских снага из града према југу – Санџаку, са извесним наговештајима да батаљон може још у току ноћи изгинути:
Све чете
у Санџак ће стићи
да нове ватре
разгоре...
Све до слободе
оне ће ићи,
а ми,
а ми...
можда до зоре...
Ми ћемо бити
последња брана
док задњи наши
у Санџак оду,
ми,
2 Пред зградом штаба Ужичког одреда, политички комесар Милинко Кушић
је одржао говор постројеном батаљону 28. XI 1941. године.
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заштитница
будућих дана
и стаза за слободу.
Смисао и величина борбе добија конкретнију садржину у мислима и говору комесара батаљону, чији састав се социјално диференцира називима: „Металци, пекари, ткачи“, а затим и по узрасту обраћањем старом другу и младићу:
А ти младићу?
Тебе знам,
знам као малог дечака.
Корпе са хлебом
вуко си сам
од раног јутра
до мрака...
истичући изразито социјални императив борбе, песник даље
продужава на уста комесара:
На стид тог света
и земље
и неба,
гладан си носио
хлеб до господе.
Сада си овде,
јер тако треба
...због хлеба
и слободе.
Иако у говору постоје појединачна обраћања ради тога да се
успостави топлији интимитет, кроз посебна портретисања и указивања на оно што неко оставља полазећи у борбу, шта неће доживети
од онога о чему је маштао, шта је прижељкивао, о чему је снивао, што
све треба да покаже и величину умирања и жртвовања, батаљон је,
само визуелно и војнички конфонтиран с комесаром, дат као једно
биће, једне очи, „једно срце, милионско, народно, батаљонско“. Тако
монолитно поетски изливен, и мишљу сливену жељу да брани град
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и мре, батаљон цео остаје на месту и после комесарових речи да „ко
нема снаге, нек иде“ и кад их погледом прати:
...да види који су спремни да мру.
Ћути комесар...
У истом ставу
цео батаљон стоји ту.
Другом песмом дато је напуштање града пред немачким обручем,
који стеже све више, и одлазак чета и колона на југ. У очекивању трагедије која се наговештава, песника ни у једном тренутку не напушта
оптимизам: те чете ће „да опет ударе // изненада“, „то је сад пут // у
нови свет“; „да нове ватре разгоре...“ и „куда год пођу // теби (мисли
на град) ће доћи...“
Носталгично испраћајући чете на југ, песник завичајном тугом
обавија све те растанке и повремене медитације, без икаквих призвука песимизма и злослутних предосећања. Али, рефренско понављање
њиховог магистралног правца „Ужице–Златибор–Кокин Брод“, као да
упозорава на један други, судбоноснији и фаталнији, пут – пут према
Кадињачи:
...Од града вијугав пут на запад,
четрдесет хиљада метара има...
Двеста је људи пошло у напад
и неми опроштај града с њима.
У трећој песми, која симболично почиње тамном сликом, искомпонованом од сувих брда и сивих облака, песник, ради постизања одређеног интезитета доживљаја, понавља неке мисли па и ликове из
прве песме, помоћу којих открива оне људске интимитете који се и
откривају само у предсмрним тренуцима. Описујући у овом делу пут
батаљона према Кадињачи, он поново, да би показао и личне судбине
и величину жртвовања, уводи и старог друга што:
Дечаку који до њега иде
ни тугу своју није скио:
Младићу, да л ми
синове виде?
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_________
Нисам се с њима
ни поздравио...“
У предосећању неравне борбе, а у решености да умре, батаљон
добија атрибуте који га чине херојски. Сликајући то милионско срце,
песник не заборавља да прекори све оне велике, који насупрот овом
батаљону, покорени, не дижу главе, и пуштају да их ропски газе. Али
песниково срце је опет са радом, који остаје за леђима батаљона, и он
му се обраћа:
Ко те, Ужице
не би волео?!
И бол
и радост
био си граде...
И ко би тебе
сад преболео
буном засејан
црвени саде!
Лоцирајући четврту песму за саму Кадињачу, песник је почиње
описом распореда јединица које врши командант3 непосредно пред
појаву колоне немачких тенкова. Иако у предосећању страшне катаклизме песник скоро екскламативно избацује основно „верују“ овог
поглавља – веру у коначну победу („Веруј, земљо, тај дан ће доћи...“),
којом се и објашњавају сви подухвати и херојски подвизи ових двеста људи из батаљона. Не упуштајући се у опис првих сучељавања и
судара, он констатује затишје да би искористио паузу да убаци један
вапијући монолог дечка који се у грчу претвара у крик. У почетку цео
амбијент: и брдо, и другове, и тишину у затишју он поистовећује са
домовином, којом, као општим појмом, као да одгони страх, да би најзад, завршио тај усијани монолог позивом свима да буду ту с њим,
поред њега у часу умирања. Напад који следи после овог, којим ко3 У овој борби батаљоном је командовао командант Ужичког партизанског
одреда Душан Јерковић, који је ту и погинуо. Пошто је идентификован, Немци
су га спалили после неколико дана у Ужицу.
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мандује комесар4 није описан, већ је само констатован. Песник, као
да није имао смелости ни снаге да се упусти у опис оног кошмара кад
се сударе две војске. Он надомешта тај опис императивом јуриша,
преточеним у поетизоване лозинке и пароле:
За нове дане,
да свима сване,
_______
да је мало наше стазе
поштени газе,
_______
да више нема
гроба до гроба
ни глади покрај
кућнога плота
_______
да нема таме
_______
да нема роба
_______
да буде топло
од живота
_______
У цеви љубав!
мржњу!
и јед!
напрееед,
напред!
Чиме изразито, програмски, фиксира основна начела борбе на
социјалном и националном плану.
После ових рафалних и експламативних стихова као да се трака прекида и настаје пауза, да би затим дошао епилог у облику двострофне песме, у којој се више медитативно црта наративним стихом
даје финале и резултат борбе погибија батаљона и пад четрнаестог
километра, али и убеђење да никад неће пасти Кадињача.
4 Лик комесара је плод песникове маште. Овај батаљон није имао комесара,
јер није представљао сталну војну формацију, већ се опкупљао према потреби.
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Тако је песник Славко Вукосављевић у поеми од пет песама реализовао поетизовану хронику о догађају чије је све моменте ређао
њиховим хронолошким током дајући их у једном естетско – уметнички и идејно оваплоћеном јединству, али са мноштвом дигресија,
поетских и семантизованих екскурзија, лирских одступања, субјективних уплитања и уткивања самосталних песничких слика, не нарушавајући при томе континуитет основног сижејног тока – радње, већ
га обогаћујући садржајнијим и комплекснијим видовима поетског
казивања. Испевана у младим годинама5 поема има многе квалитете озбиљног књижевног дела, иако је, нажалост, попут многих литерарних остварења везаних за НОБ, због промене литерарног укуса,
опште климе, а и промене етичких и естетских норми, мало присутна
у нашим третманима и прегледима књижевности, сем нешто мало уџбеницима, и то, најчешће, за нижи школски узраст, и у неким антологијама. А она, колико с једне стране носи печат младалачког поетског
заноса, толико се, с друге, одликује зрелошћу резона и озбиљношћу
песникове поруке.
Литерарни опус младог песника, иако се не одликује нарочитим
богатсвом песникових иновација, не представља ни негацију, а камоли вулгаризацију оних поетских вредности којима се одликовала
наша класична поезија с краја прошлог и почетком овог века, кад је
и доживљавала своје звездане тренутке. Напротив, Вукосављевић је,
са свим својим естетским преокупацијама, изашао из њене колевке.
Међутим, пишући у времену кад је поезија рушила неке старе каноне и тематски пробијала старе оквире, да би изазвале величину једне
епохе, и Вукосављевић је, и сам формиран под идејним и естетским
нормативима тог времена, надограђивао и градио свој песнички систем, стварајући на тај начин своју сопствену песничку индивидуалност, од које понекад одударају у овој конкретној поетској реализацији залутале туђе структуре, истина ретке, али уочљиве, као што
је она Ћопићева, у контексту: „Даљина тутњи“, // хладна // и сива //
долази издаја, // долази глад // ваља се челик преко њива // ... и можда сутра // пашће град“, или Мајаковског, где се у сликовном споју
конфонтирају град и сад, чијим се, у осталом, обликом стиха понекад
користи ради адекватнијег решења својих ритмичких структура.
5 Славко Вукосављевић је рођен 1927. године, а поему је написао 1949. И
штампао као посебно издање, први пут 1950. године.
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Вукосављевићева песничка слика у поеми Кадињача није прављена гиздаво и баршунасто, јер би таквим димензијама и богатијом поетском орнаментиком успоравцла ритам тока радње, намећући се као
посебна вредност за себе. Зато је његова слика једноставнија и упрошћеније структуре, изразито функционална и служби казивања. То је
слика какву само и може да допусти овакав хроничарски стил поеме.
А у колико се појављују сложеније и рељефније слике, оне се узимају
као сасмосталнији делови или као фон збивања радње, или као симболи одређених стања, појава и збивања...
Тако је песник Славко Вукосављевић богатом гамом уметничких средстава и поступака успео да овековечи херојски подухват и
да визију једне борбе, вођене у име егзистенцијалних и елементарних
човекових потреба – у име хлеба и слободе.
Из књиге „Народноослободилачка борба и револуција у литерарном стваралаштву“, Београд 1972,стр.139-146
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Др Милутин Пашић

821.163.41.09
94(497.11)»1941»(093.3)

КЊИЖЕВНА ДЕЛА О КАДИЊАЧИ
Апстракт: У овом раду говори се како је битка на Кадињачи 29.
новембра 1941. описана у ратним дневницима и романима и опевана у песмама. У тексту се најпре указује на садржај дневника Посавски партизани из пера учесника борбе Милосава Бојића и њиховом
учешћу у борби. У опсежнијем тексту дат је садржај чувене поеме
Кадињача Славка Вукосављевића, као најпотреснијег литерарног сведочанства о ослободилачкој борби. У својој поеми Партизански Термопили Видосав Маринковић је видео борбу на Кадињачи са аспекта
бораца и бранилаца. Рад пружа податке и о другим ауторима којима
је тема Кадињача и епопеја бранилаца: збирка песама Тело Кадињаче
Бранислава Бојића, песма Милијана Деспотовића и др. Део рада односи се на књигу Тишина оружја Вукадина Сретеновића која има елементе историјског, ратног и психолошког романа. У ратном роману
Хероји Кадињаче Ђурице Лабовића указано је на ратне циљеве партизанских и немачких снага. Завршни део рада односи се на ратни и
психолошко-филозофски роман Жива земља аутора Душана Азањца.
Кључне речи: Ужице, Србија, Кадињача, битка, Раднички батаљон, Посавци, Шумадинци, партизани, Немци, дневник, поема,
ратни роман
Судбоносни догађаји, у које спадају и ратови праћени победама,
поразима и трагедијом народа, увек су представљали изазов за ствараоце свих врста уметности. Ратни догађаји се намећу уметницима
несвакидашњом тематиком, необичним преживљавањем и снажним
осећањима.
За разлику од историје, као научне дисциплине, уметничка дела
јаче утичу на емоције и лакше савлађују локалне, националне, верске
и друге препреке. Догађаји који су добили и одговарајући уметнички
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одраз обезбедили су дуже трајање у времену и на ширем простору.
Снажна реч песника Славка Вукосављевића је понела славу Кадињаче и Радничког батаљона и изван наших националних граница. Она
је допринела да битка која је вођена на Кадињачи 29. новембра 1941.
прерасте у легенду.
Борба на Кадињачи је опевана у две поеме и више песама и описана у три романа и два ратна дневника.
1. Дневници
Први писани текст о борби на Кадињачи представљају дневничке
белешке Милосава Бојића. У дневнику Посавски партизани, који је
објављен 1954. године (друго издање 1961), налазе се поглавља „Ужичка република“ и „Битка на Кадињачи“. Текст о Кадињачи је настао 30.
новембра 1941, дакле – дан после битке. Писан је у златиборском селу
Шљивовици, где су се, после борбе на Кадињачи, окупљали борци
Посавског партизанског одреда. Иако је касније дотериван, Бојићев
текст садржи непосредне доживљаје, виђења и утиске једног од учесника у борби.
„Наше драго Ужице отео је јуче непријатељ по цену великих жртава (...) непријатељу је пошло за руком да нас јачим снагама потисне,
али ће и тај његов успех бити кратког века“.1
Уочљиво је мишљење да рат неће дуго трајати. Било је то мишљење
партизана и њиховог руководства, а не само аутора дневника Посавски партизани. Веровали су да ће се рат окончати до краја 1941. године. „И ја и многи наши борци мислили смо да ће се рат завршити
победом савезника и нас партизана већ 1941/42. године“, записао је
Влада Зечевић. „Отуда сам као министар за снадбевање у „ужичкој
влади“ маштао, желео и веровао да ћемо те зиме ући у ослобођени
Београд“.2
Милосав Бојић је описао долазак 1. батаљона Посавског партизанског одреда у Ужице, његов боравак у Биосци и одлазак на фронт
према Љубовији. Дочарао је утиске које је слободно Ужице оставило
на Посавце и атмосферу која је владала у граду у току евакуације из
1 Милосав Бојић, Посавски партизани, Београд, 1961, стр. 183.
2 Влада Зечевић, У ноћи, сусрет, Београд, 1963, стр. 82.
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Ужица. Описао је Раднички батаљон, постројен испред зграде Команде места у Ужицу, дирљив опроштај града са борцима и ратни распоред на Кадињачи:
„Кренули смо десно од кафане код Граба. Наш батаљон је распоређен и лево и десно од друма заједно са Радничким батаљоном из
Ужица. Лево на једном брду, био је „Брадоња“ са топом“.3
Појава немачке колоне која се кретала од Заглавка према Кадињачи, а коју су партизани чекали у заседи, пружала је велике могућности
аутору за приказивање расположења бораца и њихових психолошких
преживљавања непосредно уочи сукоба. Међутим, за њега је био значајнији опис директног сукоба са непријатељем:
„Немци су ишли у великим колонама развијени у борбени поредак. Пустили смо их сасвим близу и отворили убитачну ватру из свих
наших оружја тек кад је топ почео да туче“.4
Према дневнику Милосава Бојића, Немци су, после судара са
партизанима и извесне пометње, средили своје редове и почели наступати организованије:
„Више нису ишли само друмом, већ су се прво трудили да овладају околним брдима, бар оним најнужнијим. Наши истурени делови
били су приморани да се повуку“.5
Положај који су посавски партизани држали на Кадињачи омогућио им је да се благовремено повуку и избегну опкољавање од стране немачких снага:
„Када су нас отерали са доминирајућег положаја, кренули су друмом. Преко лешева пролетера Ужица и бораца Посавине Немци су
ушли у град. Сунце је својим величанственим зрацима обасјавало
бојиште и изгубило се иза хоризонта у пурпурној светлости. Ближила
се ноћ. Све мање и тише чули су се пуцњи. Ми смо се окупљали у једном оближњем шумарку десно од друма“.6
О погибији бораца Радничког батаљона Бојић не говори на основу личног увида, већ посредно, на основу причања посавског партизана, Јездимира Ракића:
„Стигнем Жоју и започнемо разговор о борби Радничког и нашег
3 Милосав Бојић, н. дело, стр. 190.
4 Милосав Бојић, н. дело, стр. 190.
5 Милосав Бојић, н. дело, стр. 190.
6 Милосав Бојић, н. дело, стр. 191–192.
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батаљона. Немци су скоро изненада заобишли Раднички батаљон.
Борци тога батаљона су се храбро борили и изгинули“.7
И у ратном дневнику Записи о мојој чети (1969), Милосав Бојић
је једном поглављу дао наслов Ужице и Кадињача. Оно обухвата повлачење партизанских јединица из Ужица и борбу на Кадињачи 29.
новембра 1941. У ствари, то је краћа верзија описа који се налази у
дневнику Посавски партизани.
2. Поеме
Славко Вукосављевић је 1950. објавио поему Кадињача, која је
доживела више издања. Поеми је дао наслов по имену места на коме
је вођена борба 29. новембра 1941.
Вукосављевић је као дечак доживео Распад Краљевине Југославије и окупацију 1941, устанак и стварање слободне територије, чије
је седиште било у Ужицу. „Било је то чудесно време“, причао је касније
песник, наводећи да се догађаја најчешће сећао „у сликама и реченицама“8. Са радозналошћу и емотивношћу које су својствене дечацима од 14 година, Славко је примао нове утиске и упијао у себе све што
се дешавало у Ужицу те ратне и устаничке године. Повлачење партизана из Ужица је доживео у збегу, у Кривој Реци. После претрпљеног
страха од надлетања немачких авиона, који су митраљирали и бобардовали пут од Ужица према Златибору, он је, у ноћи између 30. новембра и 01. децембра 1941, чуо „искидану“ и „грчевито“ испричану
причу о борби на Кадињачи и погибији око две стотине људи. Реч је
о потресном казивању једног пекара који је прешао преко Кадињаче
непосредно после битке. Ужаснут сценама које је видео на Кадињачи,
пекар није успевао да се прибере, па је на махове, каже песник, „изгледало да је сишао с ума“.9
Касније су та прва песникова сазнања о стратишту на Кадињачи
употпуњена новим подацима. По повратку из Криве Реке у Ужице,
Славко Вукосављевић је видео на зеленој пијаци (данас Трг партиза7 Милосав Бојић, н.дело, стр. 199.
8 „Мој живот се поједностављује“, разговор Милоша Јевтића са Славком Вукосављевићем, Међај, V / 1985, бр. 8, стр. 17.
9 Н. дело, стр. 18.
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на), изложен леш Душана Јерковића, команданта ужичког партизанског одреда.10 У јулу 1942, Славко је провео краће време у ужичком
затвору и ту сазнао неке детаље о трагедији на Кадињачи. Испричао
му их је ужички кројач и учесник у борби, Раденко Стефановић Галац.11
У преживљавањима четрнаестогодишњег дечака, изазваним
причањима учесника у борби и очевидаца трагедије Радниког батаљона, налазе се зачеци будуће поеме о Кадињачи. „Од тада су почела моја непрекидна размишљања о Кадињачи“, изјавио је песник.12
Дакле, непосредни повод и подстицај за настанак поеме налази се у
историјском догађају.
Славко Вукосављевић је више година живео под утисцима, изазваним причама о догађају на Кадињачи, па је 1949. написао поему
Кадињача за свега десетак дана. Дуго ношени утисци преточени су,
у једном духу, у уметнички вредно дело које, заједно са Јамом Ивана
Горана Ковачића и Стојанком мајком Кнежопољком Скендера Куленовића, спада у најпотреснија литерарна сведочанства о Народноослободилачкој борби.
У уметничком погледу поема Кадињача подсећа на филигранско ткање чију основу представља историјски догађај, а потку снажне
емоције. Раднички батаљон, постројен пред Командом места у Ужицу, његов одлазак на Кадињачу и распоред чета на положају; наилазак
немачких тенкова и ток борбе чине основу поеме. Она се провлачи
кроз читаво дело, али је густо прекривена лирском потком, која издашношћу и финоћом чини основу једва уочљивом. Сва лепота и снага поеме налази се баш у тој емотивној компоненти.
Вукосављевић је опевао Раднички батаљон као јединицу
састављену од ужичких металаца, пекара и ткача који се добровољно жртвују за одбрану града. Батаљон је приказан из перспективе комесара, и то унутрашњим монологом којим их комесар „оплакује за
живота“: 13
10 Н. дело, стр. 19.
11 Н. дело, стр. 19.
12 Мр Драгољуб П. Ђурић, Кадињача поема о херојици револуције, Тотово
Ужице 1982, стр. 22.
13 Мр Драгољуб П. Ђурић, н. дело, стр. 33.
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„Ето гледам вас,
све лица знана,
знам сваки поглед
шта вам значи.
Мили другови
из ових дана,
металци,
пекари,
ткачи...“14
Комесар се појединачно обратио само двојици бораца из строја
– најстаријем и најмлађем и, стојећи пред батаљоном, немим монологом наговестио циљ и карактер предстојеће борбе, која ће се водити
за сву децу и будуће дане. Борба ће имати ослободилачки и социјални
карактер:
„Сада си овде,
јер тако треба
...због хлеба
и слободе.“15
Међутим, непосредни циљ одласка на Кадињачу комесар је изложио у говору којим се обратио постројеним борцима. Требало је задржати надирање непријатеља према Ужицу док се партизанске снаге
повуку у Санџак, где ће се разгорети нове ватре устанка и наставити
да се боре:
Ми ћемо бити
последња брана
док задњи наши
у Санџак оду.“16
Строј ужичких радника је приказан као монолитна целина, као
компактан колектив. Исти циљеви и жеље, заједничка борба за слобо14 Славко Вукосављевић, Кадињача, Титово Ужице, 1961. стр. 9.
15 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 11.
16 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 15.
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ду и бољи живот ујединили су борце Радничког батаљона и стопили
у једно срце, колективно, батаљонско. Сви они одлазе на Кадињачу,
на заједнички задатак: да стану и остану на бранику родног града,
отаџбине и слободе. Писац не помиње никога по имену јер су се борци Радничког батаљона поистоветили са заједничким циљевима. Постоји само маса, колектив, батаљон:
„Ту сада једне очи постоје
и једно срце, милионско,
колико моје, толико твоје,
срце народно, батаљонско!“17
И главни јунак поеме „није појединац већ колектив“.18 То је батаљон као хомогена целина из које се тешко могу издвојити појединци. И када песник скреће пажњу на појединце, он то чини у кроки
потезима. Тако су приказани: комесар, стари друг који брине о синовима, дечак који размишља о животу и слободи, комадант са испруженом руком којом распоређује чете и старац пред сиромашном
колибом, затрпан снегом, који брише очи и чека исход битке.
На кретање колоне према Кадињачи упућују визуелни и акустични ефекти. Према брезама, које се беле од првог снега, као на филмском платну, с времена на време, појави се колона људи и брзо нестане у мраку:
„Погнуле брезе главе од студи,
прамиња
лепршав
први
снег...
На пустом друму двеста људи
усеца траг у брег.“19

17 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 13.
18 Ђоко Стојичић, „Славко Вукосављевић – песник рата, мира и љубави“,
предговор Сабраним песмама Славка Вукосављевића, Титово Ужице, 1987, стр.
17.
19 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 25–26. и 28–29.
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И необични ономатопејски звуци повремено упућују на кретање
партизанске колоне:
„Шљапне цокула
по мутној бари –
али је човек
одмако напред.“20
У ноћној тами колону наставља да прати још само уједначен, монотон и судбоносан одјек корака:
„Ка –
		
ди –
			ња –
				ча...“
„Ка –
		
ди –
			ња –
				ча...“21
Сам ток битке на Кадињачи песник је дочарао у неколико сугестивних слика. Појава колоне немачких тенкова, која у даљини, на
вијугавом друму, личи на огромну и застрашујућу змијурину, представља прву слику.
На другој слици је ухваћен онај динамичан тренутак борбе када
се пролама небо, тресе земља и огањ прети да уништи све живо:
„Друм се пропиње
да пркоси...
То мине гнева земљу дижу!“22
Слике немачких тенкова у пламену и повлачења партизана у
Санџак се смењују са сликом старца који стоји испред колибе, иза
брега, рукавом брише очи и ишчекује исход битке.
20 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 26.
21 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 25.
22 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 32.
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Следе слике проређеног батаљона и колоне тенкова чије су
цеви „прошле право на шуму“.
Завршна слика је садржана у следећим стиховима:
„Ал строј се цео диже и крену,
погну се,
јурну
и дечак блед...“23
Као делови мозаика, ове појединачне слике се стапају у импресивну целину, у којој превој Кадињаче подсећа на огроман пагански
жртвеник на коме бог рата приноси двеста људских жртава.
Песник је успешно приказао унутрашња преживљавања бораца,
њихове мисли и емоције, унутрашње драме и психолошка стања. У
први план је истакао психологију колектива (срце батаљонско). У колектив се стапају све мисли и тежње, одлучност и самопрегор појединаца. Сви су они „поистовећени са батаљоном, Ужицем и слободом за
коју се свесно жртвују“.24
По свесном жртвовању за идеале и слободу других, поема Кадињача је блиска класичним трагедијама. То јој је наметнуло извесне
драмске елементе и утицало на композицију. Поема има пет певања
као што трагедија има пет чинова. У поеми су испреплетане оданост и
свест о саможртвовању са исконским нагоном за одржањем и жељом
за животом. И слободно опредељење бораца да се жртвују за друге
делује као неминовност. Умирало се за идеале:
„За нове дане,
да свима сване,
.........................
.........................
да нема роба
.......................
да буде топло
од живота.“25
23 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 39.
24 Милутин Пашић, Књижевност ужичког краја, Ужице, 1991, стр. 130.
25 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 40–41.
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И поред трагедије која је однела читав Раднички батаљон, Вукосављевићева поема се завршава оптимистички:
„Рођена земљо, јеси ли знала?
Ту је погинуо батаљон цео...
Црвена крв је процветала
кроз снежни покров хладан и бео.
Ноћу је и то завејо ветар.
Ипак на југу... Војска корача...
Пао је четрнаести километар,
ал никад неће
Кадињача.“26
Оптимистичким завршетком поема Кадињача превазилази уске
оквире љубави према родном граду и завичају и прераста у љубав
према отаџбини и слободи за будуће нараштаје.
По колективном жртвовању и хероизму, борба на Кадињачи
може се поредити са битком између спартанске и персијске војске,
која је вођена у Термопилском кланцу, у Хелади, 480. године пре нове
ере. У њој је спартански војсковођа Леонида, херојски погинуо са триста Спартанаца, али је успео да привремено заустави напредовање
Ксерксове војске. Подстакнут тим догађајем, Видосав Маринковић је
својој поеми о Кадињачи, која је објављена 1983, дао наслов Партизански Термопили.
Маринковићева поема почиње описом јесени ратне и устаничке
1941. По захвату материје је шира од Кадињаче Славка Вукосављевића, има и два певања више.
Борба на Кадињачи је сагледана из аспекта бораца и бранилаца
Ужица, па је приказана у првом лицу множине:
„Ту смо.
На Кадињачи.“27
После заузимања положаја, борци пажљиво прате кретање колоне немачких тенкова и с нестрпљењем очекују команду:
26 Славко Вукосављевић, н. дело, стр. 42
27 Видосав Маринковић, Партизански Термопили, Пожега, 1983, 12.
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„Са буком мотора
стопи се команда
Гранатом пали!28
Даљи ток борбе је променљив. Немачка колона је поколебана и
заустављена. Смењују се све жешћи непријатељски напади. Немци
опкољавају батаљон и уништавају га.
И Маринковић је приказао батаљон као јединствен колектив.
Међутим, у том колективу су уочљиви неки појединци и песник наводи њихова имена. То су партизански команданти, Душан Јерковић и
Андрија Ђуровић, и нишанџија на тешком митраљезу, Аца Милинковић. Истина, њихова имена су само поменута у тренутку погибије, као
и имена Павла и Милије о којима није више ништа речено.
Као и код Вукосављевића, последње певање је кратко. Има само
десет стихова и звучи као епитаф:
„Небеска куполо,
твоје око стално сија
и све види.
Испод твога свода
тече историја.
Пратила си догађаје
како су се збили.
За будуће нараштаје
на своду звездама испиши:
Кадињача – Партизански Термопили.“29
Вероватно је Маринковић настојао да се не угледа на поему Кадињача Славка Вукосављевића, али није успео да се ослободи утицаја
овог значајног дела, које је славу Кадињаче пренело читавом великом
Југославијом и сврстало је у легенде. Уочљив је утицај у мотивима и
њиховом распореду, структури стиха и лексици:
„Формирају чете
кројачи,
28 Видосав Маринковић, н. дело, 14.
29 Видосав Маринковић, н. дело, стр. 19–20.
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пекари,
обућари,
металци...“30
То умањује вредност Мринковићеве поеме и служи као доказ
великог инспиративног значења битке на Кадињачи и поеме Славка
Вукосављевића.
ПЕСМЕ И ПРИЧЕ
Песник Бранислав Бојић је битку на Кадињачи обрадио модерније од Славка Вукосављевића и Видосава Маринковића. Године 1982.
је објавио књигу Тело Кадињаче коју је назвао збирком песама. Књига
почиње апострофирањем Кадињаче:
„Планино рано
истргнута из човековог грла
лежиш у корену звезда
а под тобом као из рајских водотока
врутак живота – пева.“
Аутор успоставља везу између реалности и ирационалног света:
„Отишли су сви
остали смо сами горо
гледаш ме мртвог
снежна моја мати.“31
Мртви борци постављају нема питања Кадињачи:
„Имао сам очи
где си ми уста сакрила планино.“32
Кадињачу Бојић доживљава као персонификацију живота и смрти, таме и светлости, ропства и слободе. У борби „за раскид са Тамом“
30 Видосав Маринковић, н. дело, стр. 5.
31 Бранислав Бојић, н, дело, стр. 17.
32 Бранислав Бојић, н. дело, стр. 18.
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и „за рајски узлет стопрсте Светлости“ требало је зауставити време
на Кадињачи. Наредбу за заустављање 342. немачке пешадијске дивизије издао је Тито и објавио „рат рату“:
„Затворите све Златиборе
и Таре и Кадињаче
сваку травку
и грану
и лист
морате у сваку кап Ђетиње
као у кап крви
у сваки корен шуме ући
РЕКАО ТИТО.“33
Борба на Кадињачи је вођена у име слободе и будућности, у име
поколења која ће тек доћи, а Радничком батаљону је намењена улога
заштитинице и жртве:
„Ако вас нема нема нема
отишли сте по Будућност.“34
Свестан да је унапред жртвован, батаљон одлази замишљен на
Кадињачу, одлази у смрт преко које пут води у историју и легенду:
„Мртви
ви никада нисте мртви.“35
Трагедија на Кадињачи се уселила у многе домове. Слике Кадињаче и смрти претварају се у кошмарне снове који језом испуњавају собе родбине и прогоне потомке. Смрт на Кадињачи песник
је дочарао као смењивање слика из јаве и снова и њихово мешање.
Слика Кадињаче на зиду собе „слатко се смеје“, подстиче сећања и
ствара визију смрти и стратишта:
„Обелиск задихан лебди
33 Бранислав Бојић, н. дело, стр. 27.
34 Бранислав Бојић, н. дело, стр. 30.
35 Бранислав Бојић, н. дело, стр. 33.
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до колена међу костима.“36
Са настанком ноћи и слике страдања постају језивије и неподношљивије:
„Понекад
постеља ми се напуни
костима
и сав се стресем.“37
Битка на Кадињачи је многе породице оставила без оца или
сина. Трагедија је однела и „половину родитељске слике са зида“ и
тако преполовљена, слика не да мира укућанима:
„И отац оде
уједе га ватра
загризе га метал
..........................
..........................
зовем га дању
зовем ноћу
он ћути.“38
На Кадињачи се смењују годишња доба. После снегова обнављају
се траве и цветови, рађају жита и воће, али
„из сваког плода јабуке
пева војник.“39
Јунаштвом, хуманошћу, лепотом идеала и величином жртве оних
који су остали на Кадињачи, Кадињача се трајно населила у све наше
поре, у данашња и будућа трајања. У колективном памћењу се чува
порука књиге Тело Кадињаче. На поруку упућује мото и завршни стихови:
36
37
38
39

Бранислав Бојић, н. дело, стр. 39.
Бранислав Бојић, н. дело, стр. 39
Бранислав Бојић, н. дело, стр. 40.
Бранислав Бојић, н. дело, стр. 43.
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„Сине,
када убереш цвет са Кадињаче
у твојој руци
памти то
мирисаће светлост човекова.“40
Милијан Деспотовић је 1989. написао песму „Бела крв“ коју је
посветио Радничком батаљону на Кадињачи:
„Овде је крв изливена у камену
постала бела и светла.“
У збирци кратких прича Стазе и богази (2006) Милутина Пашића, налази се цртица Крај споменика. У њој млади пар одаје пошту
величини жртве хероја Кадињаче:
„...а они стајали немо пред каменим борцима, које је тренутак
вечности зауставио у покрету којим се јуриша у небо.“
Милан Ђурђић, гуслар из Кремана, испевао је у десетерцу Песму
о борби на Кадињачи.
Кадињача је била инспирација и другим песницима који су је
лирски исказали.
4. РОМАНИ
У романи Тишина оружја, који је објављен 1982. године, Вукадин Сретеновић описује битку на Кадињачи од 29. новембра 1941. и
живот народа у западној Србији после поновне окупације ослобођених територија. Позива се на историјска документа: одлуку Немачке врховне команде, да у Србију пребаци 113. дивизију са Источног
фронта за операције против партизана и одлуку немачког генерала
Бемеа да нападне Ужице и слободну територију снагама 342. дивизије.
Наводи правце кретања немачких јединица од Ваљева и Краљева и
тек после тога даје широко разгранату уметничку слику борбе на Кадињачи.
40 Бранислав Бојић, н. дело, стр. 73.
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Сретеновић детаљно описује све фазе припрема и борбе од распореда бораца на положају и очекивања Немаца до потпуног уништења
Радничког батаљона. Описује први партизански плотун и пометњу
међу немачким војницима, непријатељске нападе и затишја после напада, прегруписавања немачке снаге и напредовање бочним крилима
у намери да опколе партизане. Приказује дејство артиљерије, борбу
ручним бомбама и погибију бораца и команданата Радничког батаљона и Ужичког партизанског одреда.
У историјски, ратни и акциони роман Вукадин Сретеновић уноси елементе психолошког романа. Реалистички верно и психолошки
убедљиво дочарао је лик команданта Ужичког партизанског одреда,
Душана Јерковића, његово понашање, растрзаност мисли и грозничаво стање свести:
Припаљујући цигарету, оставља је на доњој усни, ударци срца
боду груди, парају болом, преливају се негде у ноћи: дисање му изломљено. Мисли тихо иду путем ка Кадњачи...41
У мислима Јерковић пореди своју војску са непријатељском и
служећи се одбрамбеним механизмима неће да види немачку надмоћност „иако је добро познаје“:
Врховна команда мисли да сам ја свемоћан! Она тако мора да
мисли, као и ја што мислим да имам дивизију а не један батаљон храбрих војника.42
Упечатљиво је приказано командантово психолошко стање и
напетост нерава непосредно уочи почетка борбе. Јерковић посматра
приближавање добро наоружане и бројно надмоћније немачке војске:
Ћути у тишини: срце му је храбро, лице бледуњаво: мутне мисли
снује... Како да заустави непријатеља?43

41 Вукадин Сретеновић, Тишина оружја, II издање, Београд, 1982, 57.
42 Вукадин Сретеновић, н. дело, стр. 73
43 Вукадин Сретеновић, н. дело, стр. 73.
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Пренапрегнутост нерава је уочљива и код бораца. У критичним
тренуцима, Ера, један од најприсебнијих бораца, почиње да свира у
двојнице:
Знаш, друже команданте, свирам и певам још данас, а сутра – ко
зна шта ће бити! Видиш ли ону немачку руљу колика је? Морам души
да дам мало одушка, а ти рачунај да се налазим на белом хлебу и да
купим последњу жељу!44
У роману је извршено одступање од неких историјских чињеница да би опис добио снажнији ефекат. Уместо ведрог, сувог и хладног
дана, какав је био 29. новембра 1941, Сретеновићу је, као и Вукосављевићу, више одговарао „дан кишовит и хладан, магловит и тмуран“, дан
са лапавицом, вејавицом и блатом на терену. И описом природе писац
је хтео да покаже како се против малобројне партизанске војске све
заверило, па и сама природа:
„Између шума и пашњака, на лапавици и вејавици, распоредила
се његова малена војска; чека и ћути.“45
У складу са схватањима писаца реалиста да сев мора бити условљено временом и простором, Сретеновић не заборавља да истакне, осим бројности и наоружања и добру организованост, дисциплину и прорачунатост наступања немачке војске која „иде , иситна
споро, али упорно и лукаво.“46
Писац вешто користи тзв. психолошко време. Тренуци ишчекивања непријатељског напада трају веома дуго. Чекање се претвара у
вечност и такво стање постаје неподношљиво. Психолошко време
разара нерве, мисао и свест. Јерковић је свестан те опасности и покушава да је одагна и тргне борце из занемелости:
„Једино му Ера изгледа исти: весео и увек спреман на шалу. Шаље
му по куриру пакло цигарета и наређује да свира и пева, само мало
тише, нек им снагу поврати, нек неизвесност одагна бар за тренутак,
иначе им више од живота нема ништа: погибија њихова биће изданак
неких нових поколења...“47
44
45
46
47

Вукадин Сретеновић, наведено дело, стр. 73.
Вукадин Сретеновић, н. дело, стр. 72.
Вукадин Сретеновић, н. дело, стр. 72.
Вукадин Сретеновић, н. дело, стр. 74–75
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Командант Јерковић зна да се не може десити чудо и да се Раднички батаљон не може одупрети немачкој дивизији. Посматра кретање немачких јединица, привлачење топова, прикрадање партизанским положајима и зна да треба да изврши прегруписавање својих
бораца али их нема довољно.
Сретеновићеви јунаци су претежно аутентичне личности: Душан
Јерковић, Андрија Ђуровић, Слободан Пенезић Крцун, Радивоје Јовановић Брадоња, Саво Пауновић и други. Међутим, носиоци радње у
роману Тишина оружја су и уметнички створени ликови: Мијат Матовић, Милисав Ера, Чворо и други. Они су оличење ерског менталитета, слободарства и родољубља. Духовити су, неустрашиви и упорни.
Описи су двојаки: реалистички и поетски. Сликовити су, крцати
подацима и обојени личним виђењима, емоцијама и претпоставкама.
Ево једног реалистичког описа:
„Корачају његови борци, знојави и мокри, људи намрштени под
шајкачама и качкетима, леђа тежачка погурена грабе узбрдо: сламају
се под теретом оружја, мраз штипа за образе, мрак све гушћи, ситна
измаглица. Заустављања нема, ватре не смеју да се ложе.“48
Поетски је опис Србије виђен кроз дурбин команданта Јерковића. Србија је посматрана са Кадињаче судбоносног дана, 29. новембра 1941. године и обојена је командантовим личним осећањима, преживљавањима и психолошким стањем:
Западни део Србије се претурио у Дрину и Ђетињу, села искочила
из лежишта, испретурала их немачка окупација и артиљерија, огњем
посула, прекрила пепелом с опалим лишћем, путеве изломила, народ
растерала по забранима и шумама, врзинама и врлетима. Ужице дрхти у темељу: и оно се заљуљало у корену.49
У роману Тишина оружја Вукадин Сретеновић је приказао високу појединачну и колективну свест бранилаца Кадињаче, њихов патриотизам и свесно жртвовање за слободу града, отаџбине и будућих
поколења. Истовремено, писац је потенцирао да је Раднички батаљон
жртвован и препуштен сопственом сналажењу. На тај начин је сугерисао питање да ли је све морало баш тако да се одигра. Тражење и
давање одговора препустио је читаоцима.
48 Вукадин Сретеновић, н. д, стр. 55.
49 Вукадин Сретеновић, н. д, стр. 82.
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Ратни роман Хероји Кадињаче Ђурице Лабовића је објављен 1983.
У њему су реалистички описани : живот у ослобођеном Ужицу у јесен
1941, припремање немачке офанзиве на ослобођену територију у западној Србији и битка на Кадињачи.
За разлику од осталих писаца који су обрађивали тему о Кадињачи, Лабовић се није ограничио на приказивање партизана и њихових
акција, већ је у складу са захтевима ратног и реалистичког романа,
писао о обема сукобљеним странама. Писао је о партизанским и немачким оружаним снагама и циљевима једних и других, о активностима партизанских и немачких штабова и команданата.
Радња романа се одвија у слободном Ужицу из ког се руководи
читавим устанком и у окупираном Београду, где се кују планови за
поновно окупирање слободне територије и уништавање партизанске
живе силе.
Носиоци радње су аутентичне личности и уметнички створени
ликови. То су, пре свега, партизански команданти и комесари: Душан
Јерковић, Милинко Кушић, Андрија Ђуровић, Слободан Пенезић
Крцун, Радивоје Јовановић Брадоња, Бора Марковић, као и немачки
генерали и највиши војни функционери у поробљеној Србији: фелдмаршал Вилхелм Лист, заповедник Вермахта за Југоисток; Хајнрих
Данкелман, војни заповедник окупиране Србије; генерал-пуковник
Франц Беме, опуномоћени командујући генерал Србије; Харолд Турнер, есесовски генерал и шеф управног штаба Војног заповедника
Србије; генерал-лајтнант Валтер Хигенхофер, командант 342. немачке пешадијске дивизије; генерал-лајтнант Цикволф Фридрих, командант 113. немачке пешадијске дивизије и други.
Уметнички створени ликови представљају четног командира,
комесара и борце Радничког батаљона. То су: Пера Симић, Рајко Срдић, Павле Пушкарић Пупавко, Коста Башић Коља, Зека Ћумурџија,
Лоло Бонџа, Ћабо Ерић, Жућа Сингер и други. У ствари, то су ужички мајстори, калфе, шегрти и ђаци, а Жућа Сингер је избеглица из
Словеније. Сви они поседују индивидуалне особине, имају различиту
прошлост, проблеме и бриге, па су као ликови довољно издиференцирани.
Аутор романа води рачуна о историјској истини кад пише о ослобођеним градовима у Србији, о раду ужичке фабрике оружја, ложионице и занатских радионица, о Хадсоновој мисији и односима између
партизана и четника. Навео је тачне податке о немачким оружаним
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снагама на тлу окупиране Србије, о пребацивању 342. немачке пешадијске дивизије из Француске и 113. немачке пешадијске дивизије са
Источног фронта, како би помогле гушење устанка у Србији.
Кретање колоне Радничког батаљона од Ужица према Кадињачи
писац је искористио за приказивање мисли, осећања и расположења
бораца. Имао је на уму и нека народна веровања и служио се симболима који одговарају црним мислима и наговештавају трагичан исход
предстојеће битке. Кад је из Ужица кренула колона бораца који „скоро голоруки треба да зауставе пук Хелмута Цимермана“, над градом
се надвила страшна олуја:
„Ветар фијуче преко кровова и звижди кроз оголеле гране дрвореда. Јато чавки никако да се отргне олуји. Прелете према западној
страни града и кад их тамо захвати нови, снажнији ветар, поново силовито загракћу, предказујући несрећу или још горе време.“50
На несрећу слуте и поступци најстаријих бораца приликом
опраштања са својима уочи одласка на Кадињачу. Лоло Бонџа предаје
супрузи свој џепни сат од кога се није одвајао, а Марко Чепић покушава да скине с прста бурму и врати је супрузи. Трагедију предсказује
и ток мисли четног комесара Рајка Срдића и његово будно сновиђење:
„Корачајући замишљен, учини ми се да се слика пејзажа потпуно
искриви и претопи испред њега: Уместо сивобелог простора који се
протезао уз котлину, као да виде море и једрилицу на којој је једном,
стицајем околности, крмарио од Будве до Милочера. Изнад те једрилице као да се залелуја Станка у белој доламици која поче да се шири
и претвара у крила необично великог галеба. Жалостиво закликта
изнад њега и једрилице, као да га упозорава да му смер није добар
и да, ако настави тим путем, са њега се више никада неће вратити у
завичај.“51
Ток борбе на Кадињачи Лабовић је приказао из различитих и
супротних перспектива: из перспективе окупатора и нападача и из
аспекта устаника и бранилаца Кадињаче. Писац је осветлио скривена
расположења и дубоко заплетене мисли немачких војника, које су их
мучиле непосредно уочи отпочињања борбе на Кадињачи:
50 Ђурица Лабовић, Хероји Кадињаче, Београд, 1983, 201–202.
51 Ђурица Лабовић, н. дело, стр. 208.
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„Корачају полако и питају се да ли ће се наћи ико да заустави рат
и да објасни како је свео ово одвратно и бесмислено.“52
И браниоци Кадињаче су, у очекивању напада, осећали трему,
нервозу и страх али су се против тих непријатних осећања борили
одлучношћу да се свесно жртвују за одбрану слободне територије,
рањеника и јединица које крећу према Златибору.
Писац указује на бесмисленост ратова јер они не доносе срећу
ни поробљивачима. Осветлио је критичка размишљања и пригушени
револт немачких војника, њихова страховања за сопствене животе и
огорчење изазвано чињеницом да се у ратовима олако жртвују многи животи за личне интересе команданата, за њихово ангажовање и
лични престиж:
„Једино на шта су имали право била је смрт – смрт за једно голо
брдо покривено снегом, које баш ништа не значи и које никада није
представљало неку вредност и не заслужује толико жртава.“53
О борби на Кадињачи 1941. пише и Душан Азањац у обимном
ратном и психолошко-филозофском роману Жива земља, који је
објављен 1981. У ствари, Азањац пише о слободној територији и
Ужицу, о партизанској болници и диверзији у партизанској фабрици
оружја. Описује и Раднички батаљон, постројен уочи поласка на Кадињачу и евакуацију из Ужица, а борбу на Кадињачи само евидентира
у неколико наврата.
Писац је истакао задатак који је Раднички батаљон добио од Врховног штаба:
„Овде се, на друму Ужице–Бајина Башта, можда најбоље на узвишици Кадињаче, мора организовати последња одбрана овог града.
Заштитиница која ће довољно дуго остати и задржати немачку дивизију на том правцу док се главнина партизанских снага у одступању и
последњи рањеници не повуку са Врховним штабом на југ.“54
52 Ђурица Лабовић, н. дело, стр. 242.
53 Ђурица Лабовић, н. дело, стр. 242.
54 Душан Азањац, Жива земља, Београд, 1981, стр. 431.
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Ток неравноправне и крваве борбе на Кадињачи у којој је погинуо
Раднички батаљон, Азањац је згуснуо у веома кратак поетски опис:
„У мутном јутру дивизија је пошла у напад.
Дан двадесет девети новембар четрдесет прве.
Жива земља чека.
Рањени ветар кружи над партизанском заштитиницом која ће
умрети.
Долазак смрти био је гласан.
Затутњало је. Велика жега од ватре.
Тај тутањ је трајао од раног јутра до предвечерја. Док је трајало,
људи на друму били су живи. Сваки од њих поклањао је, кроз себе, у
заштитници, тренутке живима.
Споменик крај друма.“55
У овом модерном опису пасуси су веома кратки и најчешће сведени само на једну реченицу. То даје посебан ритам тексту у коме и
речи добијају нови набој значења. Речи постају пуније, богатије и изражајније.
Иако Душан Азањац не спада у реалистичке писце, он полази од
историјских чињеница и на њима заснива радњу романа. Борби на
Кадињачи су претходили: диверзија у партизанској фабрици оружја,
кретање 342. немачке пешадијске дивизије према Ужицу у два правца
– преко Косјерића и Љубовије, а 113. дивизије од Краљева и Крагујевца. Писац помиње и пукове ових дивизија, као и снаге 704. посадне
дивизије из Ваљева и 125. пешадијског пука који је пребачен из Грчке.
Пише о његовом напредовању с циљем да опкољавањем стегну партизанске снаге у обруч и униште их.
Већину јунака романа Жива земља представљају аутентичне личности: Душан Јерковић, Милинко Кушић, Андрија Ђуровић, Вукола
Дабић, Тито, Крцун и други. Међутим, Азањац је, као модеран писац,
сва збивања везана за слободно Ужице и евакуацију, за борбу на Кадињачи и ликвидирање тешких рањеника на Златибору дао с тачке
гледишта измишљеног партизанског обавештајца Стаменића. Писцу
је био потребан наратор као што је „свевидећи и свезнајући партизански курир“ који би неопажено стигао свуда, све видео и сазнао.
Тако је уметнички грађен лик возача Стаменића који је, баш због тих
55 Душан Азањац, н. дело, стр. 443.
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особина, које му је писац приписао, имао надимак Летећи возач. Он је
залазио у све крајеве Санџака, Србије и Црне Горе и одржавао везе између команди и штабова. Прикупљао је податке о непријатељским јединицама, њиховом бројном стању и положајима на којима се налазе.
„Све то стоји забележено и на цедуљама овог ветровног човека,
Стаменића, који наставља да путује и освиће на разним местима.“56
Презиме Стаменић и надимак Летећи возач имају симболично
значење. Иако свуда стиже као да лети, Стаменић је поуздан и постојан као камен.
Симболичан је и назив романа. Под живом земљом писац подразумеваСрбију и њену територију ослобођену 1941. У наслову је садржана пишчева непоколебљива вера да је то земља која не може бити
уништена, ни трајно покорена. Жива земља симболизује и идеал за
који се устаници боре:
„Где год будемо одступили, вратићемо се. Никад нећемо заувек
отићи. Зар народ може отићи из своје земље? Нека оду они са својим
плаћеницима. И отићи ће. Народ ће остати. Ово је Жива земља.“57
Ове пишчеве речи су остале актуелне.
У књижевним делима је историјска истина о борби на Кадињачи трансформисана у много ширу поетску причу. Та нова истина се
не ограничава на суво изношење историјских факата, већ обогаћује
историјску истину да би истакла веру у људе и неке општељудске
вредности. Она је допринела да истина о Радничком батаљону и трагедији на Кадињачи уђе у колективно памћење и обезбеди јој трајање
у времену.

56 Душан Азањац, н. дело, стр. 410.
57 Душан Азањац, н. дело, стр. 395.
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PhD Milutin Pasic

WRITINGS ABOUT KADINJACA
SUMMURY
The text is about the writings that tell about the battle between German
and partisan units in November 29 in 1941 on Kadinjaca. The study gives
analysis of novels, poems and diaries that describe the epic of Kadinjaca.
Thanks to all of this Kadinjaca has become the historical and legendary
place well-known out of national borders as well.
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Драгана Обрадовић
кустос, историчар уметности
Народни музеј Ужице

75.044:355.48»1941»(497.11)

КАДИЊАЧА У ДЕЛИМА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА
Апстракт: Борба која се одиграла на Кадињачи новембра 1941.
била је тема сликарства многих сликара који су живели или стварали на територији града Ужица и околине. Готово сви најзначајнији
ужички сликари, у својим уметничким опусима бавили су се и темом
овог историјског догађаја. Под таквим или управо због таквих услова
остварена су ликовна сведочанства која показују неодвојиву судбину
културе и револуције и која ће својим вредностима оставити трајни
допринос. Она нису само историјски и културни документ времена,
већ и добар цртеж, уметнички значајан по својој сликарској вредности исто толико као и по теми која је ту претворена у низ интензивних уметничких доживљаја. Сликајући борбу на Кадињачи умет–
ници стварност уводе у круг уметности.
Кључне речи: Кадињача, борба, сликарство, уметничко дело,
споменик културе, Народни музеј Ужице
Ликовна дела инспирисана народноослободилачким ратом и
револуцијом не могу се посматрати са уско формално-естетичких
становишта, ван драматичних историјских околности које су их условиле. Импозантан податак представља чињеница да је у НОР-у и
револуцији учествовало неколико стотина ликовних уметника који
су, поред тога што су ратовали на бојиштима или били у војним и
концентрационим логорима, упорно и под најтежим околностима
сликали настојећи да формулишу поруке своје уметничке и етичке
свести. Народноослободилачка борба и револуција су и много година после рата остале непресушан извор стваралачких инспирација
многим сликарима, који су се овој неисцрпној теми увек, са новим
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заносом враћали и изнова је уметнички оживљавали. У уметничком
фондусу Народног музеја Ужице чувају се ликовна дела која говоре о
културним потребама и ликовним настојањима многобројних уметника да у свом сликарском опусу уврсте тему битке на Кадињачи,
било да је сликају као поприште борбе или само као пејзаж са симболичним назнакама да се на том месту некада одиграо значајан историјски догађај.
Иако трагови и сећања на борбу на Кадињачи живе у нама и око
нас на најразличитије начине, на уметничким сликама Народног музеја Ужице, које презентују овај мотив, одражавају се прави часови
херојске епопеје. Сведочења на платну, веома разноврсна по ликовном поступку и другачија у изразу имају заједничку црту која нам
дочарава страхоте рата онаквог какав је он заиста био: тежак, суров,
опседнут смрћу и лешевима, али никада испуњен очајањем и безнађем. На тим великим, трагичним сликама на платнима – нема немоћи, пасивности, страха и парализованости оним што се десило, већ
уметници кроз своја дела исказују херојство, отпор, побуну, подједнако емотивну и рефлективну страну као и грубост истине пред којом
се не могу затворити очи и која се не може заборавити. Уметничка
дела са овом темом преносе нам причу о једном времену у ком су настала, једном догађају, температуру узбуђења које их је стварало, као
и сугестију простора у којима се забележени догађај збио. Пошто је то
период великих страдања, репресалија и борбе, цео опус представља
јединствен пример ликовног стварања у изузетним околностима.
Уметничка дела која бележе и трајно чувају упечатљиве сцене битке
на Кадињачи, чине одређени тематски циклус у сликарству народноослободилачког рата. Ужички сликари, свесни да се само сећањем
не може искупити прошлост, сликама уздижу битку на Кадињачи у
изнадвременско и трајно, било да је у питању имагинативни приказ
или приказ заснован на писаним или усменим казивањима. Неки од
њих, који су као Драгољуб Вуксановић, били директни учесници рата,
своја дела (пуно година касније) раде по сећању и према скицама које
су настале 1941, док су други своју визију битке на Кадињачи осликавали по предањима, причама, по текстовима које су читали и личној
имагинацији, онако како су они замишљали и видели ликове ратника
и поприште борбе која се одиграла 29. новембра. Сликана у мирнодопским приликама са временске дистанце у односу на битку, већином су резултат дугих, мирних ликовних сазревања којима су прет326
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ходиле многе студије и ликовна тражења. С обзиром да је сликарство
Кадињаче самом темом класификовано као социјално и ангажовано,
није тешко закључити да је заједнички циљ свих сликара био да се,
поред ликовне, сачува и идејна вредност, па оне представљају документ и сведочанство.

Александар Ђоновић, Кадињача, уље на платну, 1953. година,
инв. бр. НМУ (Кадињача) 3

Уметници, којима је битка на Кадињачи дала креативни подстицај, језиком богате имагинације испричали су симболички приказ
борбе. Обједињујући идеју и акцију специфичне ликовне манифестације, на сликама Кадињача Александра Ђоновића, Кадињача Милутина Кораћа и Легенда о Кадињачи Бранка Ковачевића, уметници доприносе да се непосредније схвате идеје и циљеви народне револуције.
Поред документарности, дела су експресивна и делују оптужујуће,
што је свакако била жеља аутора. Приказују хаотично стање терена
на коме се одиграо сукоб, док таман, соноран колорит и експресиван
цртеж доприносе општем утиску мотива. Бележећи трагику виђеног
и доживљеног, чврстим снажним потезом бележе сцене са бојишта.
Експресионистички конципираним људским фигурама, драматично
327

КАДИЊАЧА 1941–1979. – БИТКА И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ
ЗБОРНИК РАДОВА И КАЗИВАЊА

Милутин Кораћ, Кадињача, уље на платну, инв. бр. НМУ (Кадињача) 6

Бранко Ковачевић, Легенда о Кадињачи, уље на платну,
инв. бр. НМУ (Кадињача) 4
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извијеним телима и снажним покретима, Бранко Ковачевић сугерише драматику борбе и страдања. У питању је арабеска елементарног,
отелотвореног људског отпора. Слика је замишљена као бунт против
насиља и агресије. Сликарев израз је већ зрео, необичан, узбудљив и
донекле сличан експресионистичкој графици северњачких сликара.
Сликан топлим смеђим тоновима, темпераментно и у једном даху, потезима чисте боје, својом жестином као да значе револт и оптужбу.
У делима се осећа дубоко људска порука, чија суморна унутрашњост
недвосмислено показује амбијент принуде и тортуре, сугерисан тамно пригушеном бојом. Црвени акценти симболично указује на проливену крв. Инспирисане Кадињачом, дакле везане за временску и физичку конкретност у јединствену слику изгубљене наде и пепељасто
сивих лешева што плутају, ликови на сликама су реквијем патњи и
страдања.
Богић Рисимовић Рисим, Полазак на Кадињачу, уље на платну, 1979,
инв. бр. НМУ 456

СИЗ културе Титово Ужице прихвата понуду Богића Рисимовића Рисима1 да изради једно ликовно дело за Кадињачу. Реч је о слици Полазак на Кадињачу урађеној за Спомен-комлекс „Кадињача“
1979. Фриз издужених фигура решен у виду ритмичког низа бораца
у униформама са пушкама као да је постављен на некој врсти позорнице. Његов спонтани надреализам из тог доба (1955) показује једноставан цртеж и дискретан колорит који сликама даје извесну меланхолију, чулност и фантастику пуну хуманог.2На слици се види плава
линија коју Расим следи у свом сликарству и открива стварно значење
њене експресивности, једноставности и симболике. Снага стилизације у основи је изменила слику. На плану организације слике, Рисим
је напустио схватање простора, укинуо је дубину, сам простор свео на
плошну имагинативну површину, на простор који је, по Алекси Челе1 Богић Рисимовић Рисим (1926, Чачак–1986, Београд), дипломирао је 1949.
на Академији ликовних уметности, смер графике и сликарства, у класи професора Михаила Петрова и Ђорђа Андрејевића Куна. Вешт цртач, сликар, илустратор, писац, био је професор на катедри за цртање и сликарство на Факултету
примењене уметности у Београду и члан уметничке групе Самостални и Групе
57.
2 Бранислав Суботић Субе, Чубурац у Сарајеву 1951–1963, Емка, Београд,
1999.
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Богић Рисимовић Рисим, Полазак на Кадињачу, уље на платну, 1979,
инв. бр. НМУ 456

боновићу, „одређен, не више тродимензионалном перспективом једне
сцене већ идејним оквирима самог доживљаја“.3Овако површински и
тополошки схваћен простор, Рисим је сугерисао ређањем хоризонталних трака, једне изнад друге по старом египатском узору. Сликар
је предмету постепеним упрошћавањем одузео волумен, дематеријализовао га и поједноставио до нивоа знака. Изгубивши знатно реална
својства, предмет је постао симбол, асоцијација или пластична метафора идејног концепта и емотивног стања слике, носилац њене укупне атмосфере у којој се препознавала извесна надреална нота, веома
3 Алекса Челебоновић, „Заједничка нова тежња“, Нин, Београд, 11. децембар
1955; објављено у књизи Повест о визуелном, Clio, Београд, 1998. стр. 258.
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битна одлика Рисимовог целокупног стваралаштва.4 Осенчани и затамљени, смештени у надреалне просторе, ови симболи – људи, себе
исказују ставом и покретом, они су без стварне међусобне комуникације, окренути себи и својој судбини.

Велизар Динић, Кадињача, комбинована техника, 1981. година, инв.бр.
НМУ (Кадињача) 2

4 Рисим је писао: „Читаво моје сликарство помало је надреално, не у смислу
једне надреалистичке школе, бретоновском, делвоовском, магритовском, већ је
то један лични, спонтани надреализам који је васпостављао свет необичне семантичке грађе, више вањска карактеристика но структурална чињеница слике, надреално је у идеји и атмосфери слике...“ Срето Бошњак, Доба зрелости, из
текста разговора са Рисимом. Каталог изложбе у Уметничком павиљону Цвијета
Зузорић, Београд, 1984.
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На слици Кадињача Велизара Динића група Радничког батаљона
постављена је у први план, док се споменик види у позадини. Ово је
имагинарна сцена која показује спој војника и споменика који је настао много година касније на месту њихове трагичне погибије. Група
бораца насликана је тананом, фино вођеном линијом која углавном
прати обрисе, негде црвено подебљаном. Пригушена палета маслинасто зелене, сиве и црне, разбијена је белином споменичког комплекса
на хоризонту. Ликови бораца карактеристични су по изразу лица са
упалим очима продорног погледа пуног беса, али истовремено су и
достојанствени. Језиком богате имагинације, Динић нам представља
симболички приказ народноослободилачке борбе.

Радомир Верговић, Кадињача

Групна пирамидална композиција ужичког сликара Радомира
Верговића има нагласак на централном делу. Енергичним и сигурним
потезом насликана је група војника са пушкама у пуном заносу и борби, као светло које траје и онда када су ватре које су га запалиле давно
заборављене. У средишту је узаврели огањ борбе са смелом и наглашеном динамиком покрета.
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Цртеж Радници Фабрике оружја, насликана у техници акварела и уља на картону 2.10.1941. у Партизанском уметничком атељеу у
Ужицу, послужила је сликару Драгољубу Вуксановићу много година
касније (1970) као предложак при изради слике Борци са Кадињаче.
Композиција, распоред фигура и форма слике, готово су идентични.5Вуксан, како су га звали, био је оснивач Партизанског атељеа за
време трајања Ужичке републике.6 У рату ствара дубоко ангажовану
уметност осмишљавајући идеје којима је за револуцију требало придобити народне масе кроз плакате, летке и публистичку графику. На
својим сликама или цртежима из тог периода забележио је неке од
драматичних тренутака борбе. Уметничка остварења ратних сликара
који су деловали на терену истовремено као борци и организатори
свега што је у ликовној области било потребно, представљају пре свега документе а у изузетним случајевима и занимљива остварења.
Апстрактне слике Драгића Петровића Медоша на тему борбе
на Кадињачи наизглед представљају шарене површине у доминантном црвеном тону. Управо кроз те колористичке акценте дочарава се
снага поруке са свом симболиком коју ова дела носе у себи. Стравична, узнемирујућа атмосфера, одраз је жеље да се значајан историјски
догађај забележи што упечатљивије. Сликар показује храброст слободнијег виђења догађаја са односом боја који повећава драматику
5 Нада Шуица, Партизански и логорашки цртежи Драгољуба Вуксановића
(1941–1943) из збирке Војног музеја у Београду, Зборник историјског музеја Србије, Београд, 100–101.
6 Рад партизанских уметника обављао се претежно у агитпроп одељењима, партизанским техникама и штампаријама. Због велике концентрације сликара, вајара,
архитеката, та места су постала средишта целокупне активности партизанске
територије. Негујући сатиру као најоштрији ликовни израз политичке мисли,
остварили су завидан број дела изразитих стилских особености, обједињујући
уметничку замисао и сврху ликовног дела. Партизанска уметност израста већ од
првих дана рата и тече континуирано до последњих ратних дана. Стваралачки
потенцијал многих аутора није се умањивао без обзира на политичке обавезе и
дужности које су у то време вршили у јединицама и у позадини. Уметност тог
периода није атељерска, али је на многим партизанским изложбама дошла у најнепосреднији додир са публиком. Уметност НОР-а јавља се широм Југославије
али и ван њених граница. Готово годину дана ради колонија сликара-партизана
у Коцану у Италији, а друга велика група уметника ствара значајан опус у Ел
Шату. Та уметност настала је на свим местима и у свим ситуацијама: у војним
јединицама, агитпроп одељењима, у окупираним градовима, на ослобођеној територији, у логорима, затворима, у покрету и у мировању.
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тренутка. Изванредна је смелост којом употребљава црвену боју која
изгледа као набацана, проливена крв.

Драгољуб Вуксановић, Борци са Кадињаче, уље на платну, 1970. година,
инв. бр. НМУ 189

Драгић Петровић Медош, Кадињача I, уље на платну, 1973;
Кадињача II, уље на платну, 1979.
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Мирослав Протић Добрињац, Заједничка гробница Радничког батаљона,
уље на платну, 1988; Главни положај радничког батаљона, уље на платну,
1988; Пут Радничког батаљона према Кадињачи, уље на платну, 1988.
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Бранко Ковачевић, Кадињача, уље на платну

Сликари, Мирослав Протић и Бранко Ковачевић, своје виђење
Кадињаче и борбе која се десила на том месту виде на сличан начин.
Без пушака, тенкова и војника, сликари су дали симболичну представу, многозначну у својој тематској пуноћи.7 Наизглед пејзаж, у ствари
је симбол које указују да се овим путем посутим крвљу и на овим местима обележеним крстом и спомеником, одигравала борба. Предели
су набијени неким осећајем пустоши после погубне борбе које подцртава и додатно истиче суморна боја јесени као доминантан тон на
сликама.
Тематика Кадињаче чини окосницу уметничких дела овог текста, окренутих епском раздобљу наше историје, која између осталог
представљају и изузетно сведочанство тог времена. Уметничка дела
на тему борбе на Кадињачи остају као резултат социјалне свести и
моралне ангажованости сликара у најтежим и најдостојанственијим
тренуцима наше земље.

7 Владимир Миленковић, Велика тема – недоречена, Вјесник, Загреб, 11. ХII
1966.
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Dragana Obradovic

KADINJACA IN THE WORKS OF PAINTERS
SUMMURY
The battle on Kadinjaca in November 1941 was the theme for
many painters who lived and worked on the territory of Uzice city and
its surroundings. Almost all the most famous painters from Uzice dealt
with the theme of this historical event in their works of art. Under these
circumstances or because of these circumstances artistic evidence was
produced and it shows inseparable fate of culture and revolution and
would make permanent contribution for its values. That artistic evidence is
not just historical and cultural document of time, but also a good drawing
important in an artistic way for its artistic value as well as for the theme
that is here transformed into a series of intensive artistic events. Painting
the battle on Kadinjaca, the artists introduce the reality into the circle of
art.
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Станојка Миливојевић,
историчар, музејски саветник НМУ

069.5:355.48»1941»(497.11)»1985/...»

СТАЛНА ПОСТАВКА РАДНИЧКИ БАТАЉОН И
БОРБА НА КАДИЊАЧИ У СПОМЕН ДОМУ- приказ
У саставу Народног музеја Титово Ужице, конституисана је марта 1980. Основна организација удруженог рада Споменик „Кадињача“. Основни задатак установе је био да обавља културно-просветну,
образовно васпитну и информативну делатност, да негује ослободилачке револуционарне традиције НОР-а и ради на уређивању, одржавању и чувању објеката и споменичког простора.8
После откривања новог споменика 23. септембра 1979. године
и оснивања ООУР-а Споменик „Кадињача“, убрзо се показало да је
потребно формирати сталну музејску поставку од предмета историјске збирке Музеја устанка 1941, али и новоприбављеног материјала. Историчари, Радослав Миладиновић и Радивоје Папић, дали су
велики допринос овом музејском послу, њеном стручном садржају и
квалитету изложбе.
Потребно је нагласити да „у свом изворном облику музејска изложба подразумева излагање музеалија, али, по савременом схватању
музеографије, она представља посебан вид форме изражавања у коме
се посредством музеалија, као и све ширег спектра најразноврснијег
помоћног изложбеног материјала, презентује конкретна идеја. Изложбена или музејска поставка је визуелно тродимензионално обликовање у одређеном затвореном или отвореном простору, које јасно
и репрезентативно приказује и објашњава одређене идеје и теме...“9

8 Р. Миладиновић, Р. Папић,“ Кроз изложбу Раднички батаљон и борба на
Кадињачи“, Титово Ужице, 1987. стр. 6.
9 Милош Ћирић, Обликовање идеја и експоната у изложбеном простору,
Зборник Историјског музеја Србије, бр. 13–14, Београд 1977, стр. 207.
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Ова музејска поставка посредством изложених експоната репрезентативно приказује једну од најдраматичнијих борби устаника у
одбрани слободне територије 1941, али и јасно исказује поштовање
према изгинулима у тој борби.
Сталну поставку „Раднички батаљон и борба на Кадињачи“ припремили су колектив Споменик „Кадињача“ и Војни музеј Београд
и отворили је 24. септембра 1985. Аутор тематског плана поставке је
потпуковник Милан Маринковић, кустос Војног музеја у Београду, а
аутор ликовног решења изложбе је архитекта Милан Бојер.
Аутор тематско-експозиционог плана предвидео је да се изложба
„Раднички батаљон и борба на Кадињачи“ састоји од три хронолошки везане тематске целине. У првој уводној целини представљено је,
уз помоћ карата, фотографија и факсимила, стање у Југославији пред
Други светски рат и у западној Србији, односно Ужичкој републици,
као првој већ ослобођеној територији у окупираној Европи 1941. чији
је центар било Ужице.

Уводни део поставке

Већи део изложбеног простора, који је истовремено и централни
део поставке, посвећен је формирању чета Радничког батаљона, од
радника из партизанских радионица, и борби на Кадињачи, са експонатима из радионица: пушкарске, железничке, ткачке, пекарске и
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кројачко-обућарске. Изложени су лични предмети бораца, предмети
са бојишта, оружје и до сада познате фотографије изгинулих бораца.
Да би се употпунила слика о тешком стању у Ужицу, одласку на Кадињачу и херојској борби, на паноима су исписане речи команданта
Ужичког партизанског одреда, Душана Јерковића, и политичког комесара, Милинка Кушића.

Витрина са предметима из партизанских радионица

Централни део поставке
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Аутори су имали на располагању преко 300 музеалија и пригодног пратећег материјала: уметничких радова; скулптуру Борца 1, витраж2, рељеф у бакру. 3 Тиме су ликовно и садржајно обогатили ову
изложбу културолошко-документарног типа.

Рељеф у бакру

Поставка приказује одређени спецификум средине, конкретну
битку, чија тематика је обрађена кроз широку визуру и уз помоћ разноврсних предмета из различитих збирки, што указује на њену комплексност.
Завршни део поставке је посебна целина, која представља
садaшњу Кадињачу и њене активности у доприносу неговања ослободилачких традиција НОР-а и социјалистичке револуције. У овом делу
је изложен Орден народног хероја којим је председник СФРЈ Југославије, Јосип Броз Тито, одликовао Раднички батаљон.
1 Аутор скулптуре „Борац“ је Миливоје Бокић, вајар.
2 Аутор витража је академски сликар Јован Ћурчић.
3 Аутор рељефа у бакру је Душан Суботић, вајар.
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Орден народног хероја

Отворена пре скоро педесет година, стална поставка „Раднички
батаљон и борба на Кадињачи“ и данас одише, богатством музеалија,
садржајношћу. Веродостојно представљен историјски догађај изазива
својеврстан доживљај и велико интересовање свих категорија посетилаца. Ову сталну поставку је до сада видело преко 2.000 000 људи
из свих крајева бивше СФР Југославије и света. Музеолошки израз је
оригиналан и актуелан.
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Протојереј ставрофор Милош Босић

УЖИЧКА ЦРКВА У СПОМЕН
БРАНИОЦИМА КАДИЊАЧЕ

Када кажемо за себе или за другог да смо хришћани, одмах се
подразумева да име носимо по Исусу Христу, Спаситељу, Сину Божијем који се „ради нас и ради нашега спасења оваплотио и постао
један од нас, једнак у свему осим у греху“. Међутим, када кажемо да
смо хришћани, то и обавезује. Носећи име хришћанско преузимамо
на себе одговорност, и пред Богом и пред људима, да будемо хришћани како именом тако и свеукупним животом својим. Најпре треба да
упознамо веру своју православну хришћанску, да је усвојимо као начин живота и постојања и да то животом и поступцима потврђујемо.
„Љуби Господа Бога свога свим срцем својим, и свом душом својом, свом мишљу својом и љубите ближњега своје као сами
себе (Maт. 22, 37).“ Ове две заповести љубави, заповести које је Бог
дао људима, међусобно се прожимају и немогуће је испунити једну, а
другу не испунити. Ако искрено волимо Бога сигурно је да волимо и
ближњега својга. Исто тако, ако волимо ближњега свога, волимо и
самога Бога, јер ко каже да воли Бога, а не воли ближњега свога, лажа
је, јер како можеш волети Бога кога не видиш, ако не волиш ближњега свога кога видиш, са ким живиш, са ким делиш и простор и време.
А ко су наши ближњи ? Рећи ћемо најпре наша породица, родбина
пријатељи, комшије и тако даље. И то је тачно, али ко још може бити
наш ближњи, говори нам прича о милостивом Самарјанину. У својим
заповестима Господ иде даље и учи нас, саветује и заповеда: „Волите
и непријатеље своје, благосиљајте оне који вас куну, чините добро
онима који вас мрзе и молите се Богу за оне који вас гоне (Мт.5,44).
„И нема веће љубави но да ко живот свој положи за ближње своје.“
У овом контексту најбоље можемо разумети хришћански став о рату,
искључиво одбрамбеном, да човек стане пред непријатеља да би за343
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штитио свој дом, своју породицу, своје ближње, своју отаџбину, не
жалећи свој живот, јер испуњава и потврђује заповест љубави. У том
светлу разумемо и косовску жртву и речи кнеза Лазара Косовског мученика: „Ја не одлучујем да ли ћу ићи у битку по томе колика је сила
која ми прети, него по томе колику светињу браним“ (Из драме Бој на
Косову Љубомира Симовића). Како бисмо другачије могли разумети
и одлуку Вожда Карађорђа и Књаза Милоша да ослободе потлачену и
напаћену Србију или пак одлуку краља Петра Првог Карађорђевића
да одбије ултиматум моћне Хабзбуршке монарије којим би Србија
била понижена, али и отпор малене али храбре Србије, којa је пружила отпор моћном Хитлеру када је „газио“ целу Европу.
Црква као заједница у Христа верујућих људи дубоко саосећа са
својим народом и у свим приликама и ситуацијама и сама састрадава,
јер Црква није ништа друго до тај исти народ који се увек борио и сада
се бори за живот свој и живот ближњега свога. Лечећи ране народа, лечила је и своје ране и подижући спомен-плоче палим и страдалим, исписивала је и остављала камене књиге за спомен страдалима
и за сећање млађим генерацијама, али пре свега за молитвено сећање
и памћење, да се не забораве жртве и њихова имена.
У храму Спомен-костурници у Лазаревцу сахрањене су кости
више од двадесет хиљада јунака Колубарске битке из Првог Светског
рата који су животе своје положили бранећи своју отаџбину, име и
част своју. Црква Ружица на Калемегдану у Београду је својеврстан
спомен-храм, војничка црква подигнута у другој половини деветнаестог века на месту старе цркве коју су Турци порушили приликом освајања Београда. Порушена је поново за време Првог светског
рата, обновљена 1925. и постављена спомен плоча која сведочи о њеном страдању. Том приликом урађене су две статуе: једна представља
копљаника цара Душана, а друга пешадинца из балканских ратова.
Од ратног материјала израђена су три чирака за свеће и вазна за цвеће
од топовских чаура. Полијелеј је израђен од празних чаура за метке.
У многим храмовима су после Првог светског рата постављене
спомен-плоче ослободиоццима Србије. На западном зиду храма Светог
Великомученика Георгија у Ужицу налазе се спомен-плоче са именима
изгинулих у ратовима од 1912. до 1918. године из Ужица и околине: Крчагова, Буара, Дубоког, Стапара, Љубања, Гајева... Плоче су рад познатог академског сликара Михаила Миловановића. Овакве плоче има и у
храмовима у Сирогојну, Рибашевини и многим другим местима.
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Ужице је увек страдало. Тако је било и у Другом светском рату.
Међутим, овај рат је оставио велике и несагледиве последице и његове ране нису ни до данас зацељене.
Кадињача је посебна прича. Овде је страдао и велики број занатлија из Ужица о чему се много пута писало. Ја ћу овде изнети један, за
многе непознат догађај који сведочи о учешћу Цркве и вршењу обреда над страдалим у овој бици. Наиме, после страдања и спаљивања
тела двојице команданата, Душана Јерковића и Вуколе Дабића, на Доварју, тадашњи свештеник у Ужицу, Владимир Стадњицки позвао је
младог богослова, касније свештеника, Слободана Николића, да оде
са њим да изврше опело овој двојици страдалника. По сведочењу о.
Слободана, молитву су извршили на месту спаљивања ових бораца
док су посмртни остаци још догоревали.
Велики број породица погинулих у овој борби на Кадињачи, приликом сахрана својих сродника позивали су своје свештенике да обаве опело, јер су они били верујући људи. И не само то. Црква ужичка
је увела парастос сваког 23. новембра и за страдале у експлозијама у
трезорима и поставила спомен-плочу на северном зиду у самом храму на којој пише:
„Благо гробу и у тами где се сјаји
кад кандила припаљују нараштаји.“
Нова власт, комунистичка, после рата одвојила је Цркву од државе и ускратила јој могућност јавног учешћа на комеморацијама и јавним скуповима. Међутим, Црква није заборавила своју децу и никада
није престала да их се сећа и помиње. Видовданским парастосом, који
се врши сваке године у свим храмовима, обухваћени су сви изгинули
у ратовима од Косова до данашњег дана.
Тек деведесетих година, Црква поново наступа у јавном животу
нашег народа. За годишњицу битке на Кадињачи, 1990, извршен је парастос уз кољиво и свеће и преливена освећеним вином спомен-костурница палим на Кадињачи. Од тада па све до данас, сваког 29. новембра,
на почетку свечаности у част палима, ужички свештеници овабљају
помен уз читање имена свих страдалих на овом месту, према списку
који постоји у Народном Музеју у Ужицу. Исто тако, Црква сваке године после полагања цвећа и венаца испред споменика у дворишту
Народног Музеја у Ужицу, обавља помен и страдалима у Трезорима.
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Овакав начин одавања почасти изгинулим је природан и примерен, јер ови људи заслужују пажњу и поштовање, молитву и сећање,
јер су то људи наше православне хришћанске вере, наше крви, баш
како то пише велики наш српски песник и геније, Владика Петар Петровић Његош, ужичком Епископу Нићифору Максимовићу, 1833.
године, а што се и на њих односи:
„Име ми је Вјерољуб,
презиме ми родољуб...
Српски пишем и зборим,
сваком громко говорим:
народност ми србинска
ум и душа славјанска.“
Ратни вихор је однео многе српске животе а да им се ни гроб
не зна. Многи су изгубили живот од руке завојевача, али многи и од
братске, српске руке. Нажалост, Свето писмо нам сведочи да је прво
убиство било братоубиство. И као што је Авељева крв вапила Богу
(Постање, 4,10), тако и крв невино страдалих вапи Оцу нашем небеском. Многи се још увек налазе у масовним гробницама, неотвореним
и неопеваним. Крајње је време да то урадимо, да гробнице отворимо док још има живих људи који знају где се налазе и да се деца не
играју по гробљима, да обавимо опело и да их часно сахранимо, да им
се душе смире и да се браћа измире.
Исто тако сматрам да би на месту где је страдало више стотина
бораца и занатлија, поред обележја која већ постоје, требало да стоји
и обележје наше вере и вере оних који су ту животе дали, крст часни,
који ће сведочити и подсећати нас да су овде животе своје оставили
људи православне вере.
Нека је блажена успомена и вечито сећање на све оне који у ратовима животе своје изгубише али их за вечност сачуваше, јер их дадоше за свете идеале, слободу и мир и вечити помен међу потомцима.
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Свештеници ужичке цркве врше опело, 2017. године
погинулима у бици на Кадињачи 1941.
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РЕКЛИ СУ О КАДИЊАЧИ

Историчари, књижевници, уметници
Др Јован Маријановић, историчар из Београда
Самопрегорна, несебична и јуначка битка неколико стотина партизана на Кадињачи против навале хиљаде до зуба наоружаних Немаца забележена је у историји целе народноослободилачке борбе у
Србији као једно од највећих херојстава српских партизана.
(Из књиге Устанак и Народноослободилачки покрет у Србији
1941, Београд, 1962, 364)
Др Венцислав Глишић, историчар из Београда
Саможртвовање бораца Радничког батаљона против немачког
пука на Кадињачи, који је ову упорну одбрану морао да разбија артиљеријом, уврстило је ову борбу међу најзначајније у току ослободилачког рата, а Кадињача је постала легенда како се треба борити за
слободу до последњег борца.
(Из књиге Историја Ужица (1918–1975) II, Ужице, 1992, 327)
Др Владо Стругар, историчар, академик
Верујем да ће садашњи споменик на Кадињачи, који одражава величину значаја борбе која је тамо вођена, као и слични споменици у
нашој земљи, постати историјско мјесто надахнућа, гдје се уче младе
генерације како се мора чувати, вољети и бранити наша слободна социјалистичка Југославија.
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Др Исидор Папо, генерал-пуковник ЈНА
Нас који одлазимо Кадињача подсећа на узбудљиве дане у којима
смо били учесници, а онима који нас замењују и генерацијама које
наступају, пружа пример доследног жртвовања за идеале слободе и
националне независности.
*То су учесници на свечаности приликом откривања Споменика 1979. за историчаре Јована Марјановића и Венцеслава Глишића,
за све детаље учесника текст је дат према публикацији“Кадињача на
хоризонту слободе“ аутора Слободана Ћетковића у издању Народног
музеја у Ужицу, 1982.
Радомир Андрић, књижевник из Београда
Разлози живљења надилазе неопходност умирања, претварају
мисао у знаке нашег препознавања и омогућују потпунију читљивост наше припадности. Историја је неумољиво исказивала потребу
да јој свакодневно заветници слободарства приносе бесцене дарове.
Напрегнемо ли само мало слух, из временских тмина запљуснуће нас
неизбежно вишегласје „брисаних из списка живих“. Њихови хорови
говоре о жртви у часу одбране свега подразумеваног слободом, независношћу, достојанством и поносом и све изговорене реченице пуцају од атрибута најсажетије људскости.
Драган Драгојловић, књижевник из Београда
Битка на Кадињачи оправдано је створила мит. Кадињачу данас
посећују хиљаде људи из целе земље, организовано или у пролазу, а
такође и из иностранства. Нови споменик представља не само достојно обележје ове битке, поред већ постојеће пирамиде већ и дуг генерација према тој битки, према херојској одбрани слободне територије, у
то време једине у Европи. Битка на Кадињачи, са својом идејно-етичком суштином, одбрана и погибија радника на бранику своје Ужичке
републике, представља јединствен тренутак у модерној историји не
само наших народа.
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Вук Милатовић, књижевник из Београда
Кадињача више није зборник рафала, пушкомета, топовњача, изрешетаних лобања, изрешетаних снова, мртвих живота, живих живота, она није сентиментални споменар – она значи нешто много шире
и више од тога, много дубље од гробова погинулих.
Јуре Франичевић Плочар, књижевник из Сплита
Битка на Кадињачи спада у оне изузетне вредноте које временом
не блиједе нити губе на значају. Напротив, како време одмиче њихов
значај сагледавамо све цјеловитије. Кадињача се уздиже до симбола
и зрачи својом људском вертикалом, величином и љепотом жртве, у
простор и вријеме све жарчим сјајем и сјати ће преко међа вијекова...
Кадињача је била живи бедем слободе у вријеме кад је за живот требало свједочити животима.
Мирослав Беловић, позоришни редитељ из Београда
Раднички батаљон Ужичког партизанског одреда својим свесним
жртвовањем подигао је 29. новембра себи гранитни споменик. Он је
постао симбол отпора и неустрашивости. Он је постао песма сам по
себи, знатно пре него што је песник Славко Вукосављевић спевао поему о Кадињачи... О Кадињачи се писало и писаће се. Она ће живети
докле живе наши слободарски народи и народности. Кадињача, то је
песма без краја, то је битка над биткама.
Маја Димитријевић Беловић, глумица из Београда
Какав необичан парадокс: у смрти је толико живота. Да ужички
хероји нису жртвовали своје животе на том легендарном месту, да
многи јунаци на многим стратиштима нису гинули, ни наш живот не
би био овакав какав је. Било би нас, али не са овим пореклом, са традицијама које сада негујемо, са овим полетом и ентузијазмом – били
бисмо робље... Места као Кадињача морају да имају своје спомениште.
То је део нашег револуционарног епа. Саткана од правдољубља и исконског поноса које нашем човеку дају опстанак достојан људског
бића.
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Божо Поточник, диригент из Загреба
Славна погибија Радничког батаљона, који се супротставио знатно надмоћнијем непријатељу, дубоко је уписана у свијести и срцима
свих Југословена. То више и дубље што вријеме више одмиче и што
се живот више мијења. Били су то људи који су као и ми имали само
један живот. А тај свој једини живот дали су за друге... Заслужили су
тиме вјечну славу и постали су узор генерацијама.
Александар Пријић, сликар из Херцег Новог
Кадињача, то су наши Термопили. Кадињача је још једном доказала и потврдила да нијесу случајна јунаштва позната из наше мучне
прошлости већ да је то логични континуитет битака које су водили
наши народи за своје национално самоодржање. Раднички батаљон
је поновио историјску чињеницу бранилаца Београда у Првом свјетском рату. И ови борци су се свјесно исписали из списка живих, жртвујући се за велику ствар побједе у коју су неприкосновено вјеровали... Кадињача је највећа инспирација пјесника, сликара, композитора
и свих других који се баве правим стваралачким радом. Она је извор
инспирације који никада не може да пресуши.
Марија Црнобори, глумица из Београда
Сунце је, на небу су само местимично облаци, дивна зелена трава,
трче деца по месту где има много, много мртвих који су им омогућили
да овако безбедно трче. Лепо су обучена деца. Веселе се. Поседаше у
амфитеатар и слушају... Рекло им се да су за слободу многи умрли, да
за слободу треба љубави. Смрт за слободу је највећа љубав.
А нека деца трче, нека нам буде лепо, нека не гинемо за слободу,
нека уживамо слободу!
***
И како песник рече:
„ Ипак на југу ... војска корача...
Пао је четрнаести километар ал никад неће Кадињача“.
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Пиво Караматијеви,“Колона на златиборском путу новембар 1941“, цртеж
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Рецензија др Александра Стојановића
Народни музеј Ужице посветио је посебан, тематски број свог научног часописа „Ужички зборник“, обележавању 78. годишњице битке
на Кадињачи и 40. годишњице изградње и отварања спомен-обележја
на простору на коме се и догодио поменути бој, 14 километара удаљеном од Ужица. Битка која се одиграла крајем новембра 1941. године
имала је велики значај за савременике, и премда је стриктно војнички
посматрано представљала пораз, морални одјек саможртвовања партизанских бораца који су се храбро и достојанствено супротставили
бројнијем и знатно боље опремљеном окупатору далеко је превазишао тренутне последице пораза и од Кадињаче направио трајан симбол отпора и патриотизма. Она се, са пуним правом, сматра једним
од најзначајнијх догађаја на простору Србије и целе Југославије током
Другог светског рата.
О боју на Кадињачи писано је много током протеклих деценија.
Објективном анализом историографских дела посвећених овом догађају лако се могу уочити идеолошки и политички утицаји присутни
у наративу, од револуционарних партизанских митова до произвољних ревизионистичких тумачења о непотребном (или чак намерном)
жртвовању бораца одлуком Врховног штаба и тобожњој забрани одступања коју је наредио лично Јосип Броз Тито. И изван историјске
науке, Кадињача је била тема многих мемоара, сећања учесника
НОБ-а, публицистичких осврта па и уметничких дела која су била
инспирисана битком и страдањем бораца и цивила.
Др Живота Марковић, најплоднији ужички историчар, учинио је
велики напор да највредније наративе посвећене овом боју сакупи и
приреди у поменутом Зборнику и тиме их сачува од заборава. Тематски конципиран у шест целина – поглавља, зборник садржи оригиналне научне радове посвећене ратним операцијама у ужичком крају
крајем новембра 1941. године и каснијој изградњи спомен-обележја,
казивања преживелих учесника, мештана и чланова породица палих
бораца, радове и документе посвећене изградњи спомен-обележја Кадињача, избор уметничких дела посвећених или инспирисаних овом
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битком, као и кратке изјаве истакнутих историчара, учесника НОБ-а,
уметника и културних посленика о самом боју и његовом историјском
значају.
Избор текстова сведочи о јасној намери приређивача да боју на
Кадињачи врати место у историји и друштвеној свести које му по
значају и припада. Оригинални научни радови објављени у зборнику засновани су на широкој изворној основи и научној методологији,
они претендују да читаоца обавесте о чињеничном стању и реалном
развоју историјских процеса и догађаја и нису оптерећени револуционарним нити ревизионистичким тумачењима и наративима. У њима
се износе до сада најпотпунији подаци о страдалима у борби, као и
сазнања о, до недавно у истраживањима запостављеним, цивилима
убијеним у широј околини бојишта у одмаздама немачке војске. Приређени текстови који су прештампани у овом зборнику углавном одишу духом времена у коме су настали, и, у највећем броју случајева,
јаким емоционалним набојем који произилази из снажне симболике
Кадињаче као једног од централних догађаја из Народноослободилачке борбе.
Зборник радова „Кадињача 1941–1979. Битка и спомен-обележје“
представља вредан допринос српској историографији и сасвим адекватан начин да се достојанствено обележе годишњице саме битке и
потоње изградње спомен-обележја. Представљајући нове оригиналне
научне радове стручној и широј јавности, он истовремено оживљава
и од заборава отрже успомену на страдање родољубивих бораца Радничког батаљона Ужичког одреда, Првог батаљона Посавског одреда
и Орашке чете Другог Шумадијског одреда, као и недужних цивила
који су страдали у немачким одмаздама у околини Кадињаче.
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Из рецензије др Мирољуба Васића
Пажљиво сам прочитао, проучио текстове овог Зборника радова и казивања.Они припадају историографији у коју спада историјска
наука, историјска публицистика и мемоаристика, али припадају и
књижевности. Код њиховог оцењивања треба имати у виду личност
приређивача и значај теме која се обрађује.
Како је најзаслужнији за настанак овог Зборника радова и казивања, његов приређивач др Живота Марковић несумљиво поседује
способност убедљивог сведочења и оцењивања, и спада у оне који су
надрасли своје време. Он успешно настоји да понуди истину о прошлости, свестан да је онајбоље „оружје“ за чување прошлостри и
пројектовање будућности.
Текстови овог вредног Зборника радова и казивања садрже предговор, уводни део, Живота Марковић „Немачки план подухват Ужице-офанзива немачке војске према Ужицу 25-29. новембар 1941. и отпор партизанских јединица, и шест глава чија имена ћемо навести, јер
сведоче о садржају:“Битка на Кадињачи последња одбрана слободне
територије“( о томе пише десет аутора);“Злочини немачке војске 29.
новембра ( четири аутора); казивања о погинулим ( текстови четири аутора); „Спомен- обележје“Кадињача“- симбол отпора и борбе за
слободу „ ( седам аутора), ту је и део текста говора председника СФРЈ
Ј.Б.Тита, 23. септембра 1979; Сви ти текстови богати су фотографијом,
актерима, оценама. Посвећени су браниоцима Кадињаче поводом 78.
година битке и 40 година од подизања споменика.
О епопеји Кадињача сведоче и написани романи, поеме и више
песама.У стиху Б.Бојића каже се „Сине кад убереш цвет са Кадињаче
у твојој руци мирисаће светлост човекова“.
Посебну вредност Зборника представља текст Ж.Марковића који
је научни прилог савремене историје. Према његовој оцени“Ужице и
битка на Кадињачи у јесен 1941. били су симбол отпора и борбе за
живот и слободу“. Иако је битка имала трагичан исход, Кадињача је
уливала наду у победу.У том смислу Душан Азањац истиче „ да где
год будемо одступали вратићемо се, никада нећемо заувек отићи.Зар
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народ може отићи из своје земље, нека они оду са својим плаћеницима. Народ ће остати. Ово је „жива земља“. И Јуре Франичић, књижевник из Сплита поручује да је Кадињача бедем слободе у времену када
је „живот требало сведочити животом“
Живота Марковић и остали аутори, сарадници у овом Зборнику,
несумљиво нуде барем део истине о епопеји Кадињаче, западне Србије 1941. Овај Зборник, будућа књига биће вредан прилог неговању
ослободилачких традиција српског народа и изградњи праве визије
прошлости. Он нас подсећа да без памћења прошлости не можемо
разумети садашњост и пројектовати будућност...Будући Зборник радова и казивања биће доказ да је историја чувар прошлости од заборава и да ће бити вредан допринос формирању самосвести о прошлости, садашњости и будућности.
Препоручујем објављивање ових вредних текстова, јер представљају трајан покретан споменик херојима Кадињаче, али и приређивачу и сарадницима у Зборнику.
Кадињача је овековечена у историји, књижевности и сећању. И
овај Зборник радова и казивања је на том трагу.
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Приређивач

Уместо закључка
Војнички посматрано, битка на Кадињачи представља пораз, али
морални чин и колективни подвиг бранилаца и њихов одјек превазилазе последице пораза и националне границе. Као једна од најславнијих устаничких битака 1941. на простору Србије, а и шире, Кадињача је постала симбол отпора окупатору у зениту његове војне моћи и
пример доследног патриотизма и антифашизма.
О Кадињачи као последњој одбрани Ужица и слободне територије написано је доста историографских и радова изван историјске
науке. У тумачењу догађаја од 29. новембра 1941. присутне су контроверзне оцене и мишљења – од написа без довољно критичког приступа, где се мешају мит и легенда и реално стање, до неуважавања
чињеница и тадашњих околности и свођења битке на закључак о непотребном жртвовању бораца. Обично се борба на Кадињачи везује
за обезбеђење повлачења и евакуацију из Ужица. Мање се зна или
губи из вида да се на дан 29. новембра, поред Дрежника, у селу Рогама
и околини, Срез пожешки, налазила велика партизанска групација од
преко 1000 бораца. То су биле јединице Чачанског партизанског одреда, делови Поморавског, 1. и 2. Шумадијског, Крагујевачког одреда
који су се повлачили са својих терена према Златибору и Санџаку. И
њима је претила опасност да им се пресече одступница и буду изложени великим губицима живе силе што је био циљ окупатора.
Овај Зборник је покушај да се из пера више аутора различитих
професионалних опредељења и различитог степена образовања, учесника борбе и казивача на изворној основи и према чињеничном стању
што објективније прикажу ти догађаји ток и исход борбе, држање
окупатора и бранилаца и њихов однос према међународном ратном
праву. То је омогућило да се добрим делом боље сагледају и разјасне неке дилеме и отворена питања везана за Кадињачу, нарочито око
броја учесника у борби, броја погинулих бораца, одређивања правца
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повлачења, исправности топа за дејство, те око непријатељских губитака и неких питања у вези са учешћем Посаваца и Шумадинаца
у борби.Употпуњена сазнања потврђују значај овог историјског догађаја који превазилази локалне оквире, а, уверени смо, сеже и преко
„међе векова“. С друге стране, то ће делом сузити простор поједностављеног посматрања Кадињаче само као бојишта изгинулих бораца
без уважавања и неких општељудских вредности које нису везане за
одређено време.
О завршним борбама за одбрану Ужица и слободне територије,
посебно о Кадињачи најчешће се писало као о војничкој битци и страдању бораца, мање о тежини пораза и последицама. Ослањајући се на
ранија истраживања, Зборник својим радовима представља значајан
прилог напорима да се са више критичког приступа да објективна
анализа и потпуније сагледа војно – политичка ситуација крајем 1941.
године која је посебно у западној Србији у неким деловима остала
без партизанских јединица. То је увелико продубило кризу устанка.
Истовремено окупатор је успео да разбије и „примири“ главна устаничка жаришта.
Радови указују да су искуства из новембарских дана у великој
мери утицала да Врховни штаб убрза војну реорганизацију и да се
приступи стварању бригада као регуларних војних јединица, као и
да се предузму и друге мере, војног, организационог и политичког
карактера. Заузет је и став да убудуће слободну територију не треба бранити по сваку цену и да је најважније да се сачува жива сила,
тј.људство.
О губицима обе стране од 25. до 29. новембра постоје различити
подаци.
По немачким изворима, од 25. новембра до 4. децембра 1941. партизани су имали 1415 мртвих, од тога 389 стрељаних за одмазду, 80
рањених, 718 заробљених бораца. Немачка војска у западној Србији
и Шумадији имала је 316 мртвих и 673 рањених војника. За то време
четнички одреди Драже Михаиловића заузели су пасиван став према
окупатору.
У текстовима о Кадињачи изнети су до сада најподпунији подаци
о страдалим борцима у борби и сазнања о, до недавно запостављеном
питању о цивилима које је немачка војска ван борбе стрељала у околини бојишта. Радови сведоче и о моралном лику зараћених страна
и односу према међународном ратном праву. И док окупатор убија и
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тешке рањенике затечене на бојишту после битке, партизанска страна
у исто време пушта немачке заробљенике на слободу у златиборском
селу Јабланици.
Дубина пораза показује да су, поред губитка слободне територије,
а и међу борцима и становништвом оба покрета, партизански и четнички, увелико ослабили – више први него други. Почетком децембра немачка војска је извршила напад и на Равну гору где се налазио
Штаб Драже Михаиловића. Поновном окупацијом западне Србије и
Шумадије Немци су успели да изврше раздвајање устаничких снага у
западном делу земље. Тако су успешније водили војне акције по деловима.
Поред доприноса историографији, текстови посвећени подизању
спомен – обележја говоре о достојанственом обележавању једног
међу најважнијим догађајима из народноослободилачког рата. Као
симбол борбе за живот у слободи, Кадињача ће и у будуће бити чувар
прошлости од заборава и вредан прилог неговању ослободилачких
традиција и антифашистичке прошлости српског народа. А без тога
се не може успешно градити ни будућност.
У целини узет, сматрамо да је овај Зборник писан на основу докумената и чињеница, те критичког промишљања ранијих историографских и других радова, несумњиво на трагу што објективнијег
приказивања тог историјског догађаја и прилика у западној Србији
устаничке 1941. године. У исто време он ће дати скроман допринос
напорима против прекрајања и ревизије историје што је данас присутно нарочито када је реч о Првом и Другом светском рату, па и догађајима из деведесетих година.
*

*

*

Овом приликом приређивач се најтоплије захваљује ауторима
радова на прихваћеној сарадњи и вредним прилозима који су омогућили објављивање Зборника, рецензентима др Мирољубу Васићу
и др Александру Стојановићу, лектору, као и сарадницима Народног
музеја Ужице, посебно колегиници Јелени Ристановић, представнику
Цркве у Ужицу, и свим другим који су ма на који начин допринели да
се Зборник припреми и штампа. Посебно захвалност припада Народном музеју Ужице као издавачу књиге.
359

КАДИЊАЧА 1941–1979. – БИТКА И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ
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БЕЛЕШКА О ПРИРЕЂИВАЧУ
Живота Марковић је рођен у Милићевом селу, општина Пожега,1924. године. Основну школу је учио у Годовику, Учитељску школу
у Ужицу, Вишу педагошку ( група историја) у Београду, Факултет политичких наука у Београду, где је докторирао.
Радио је као учитељ и наставник у Средњој Добрињи и Пожеги,
просветни референт и школски инструктор Среза пожешког, председник општине у Пожеги, председник Међуопштинске конференције ССРН региона Титово Ужице и директор Народног музеја у Ужицу.
Бави се историјом XIX и XX века.
Објавио је више књига: Народноослободилачки одбор у Ужицу
1941,Тито и Ужичка република,Ужички округ у рату 1944-45, Први
српски устанак у ужичком крају у доба Карађорђа,Ужички крај у Србији кнеза Милоша, Драгачево у устанку 1804-1813.Ужички округ у
време босанско-херцеговачког устанка и српско-турских ратова 18751878.године, Војвода Хаџи Продан Глигоријевић, Западна Србија 18121813 и још неколико наслова. Коаутор је више публикација.
Објавио је више десетина радова из области историје у зборницима, са научних скупова и другим публикацијама. Био је први вишегодишњи уредник Ужичког зборника.
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