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Вељко Миладиновић, Светозар Оро, Жика Стојшић, Јоцо Тарабић,
Фабијан Трго и Август Вртар; пуковници: Ахмет Бонлагић, Виктор
Кучан, Мишо Лековић и Радомир Петковић.
Главни и одговорни уредник Рајко Шаренац, пуковник; Уредник
Снежана Тмушић, професор.
ИРО Народна књига.
За издавача Радомир Николић, ген. директор
НИО Побједа.
За издавача Миодраг Раонић, директор ООУР Издавачка
дјелатност и промет

Рецензенти др. Владо Стругар, академик, Милија Станишић, генерал
потпуковник и Методије Котески генерал потпуковник.

Гајо Војводић
Прича
једног пролетера

„ОБОД" ЦЕТИЊЕ
ВОЈНО ИЗДАВАЧКИ И НОВИНСКИ ЦЕНТАР, БЕОГРАД
„НАРОДНА КЊИГА" БЕОГРАД
„ПОБЈЕДА" ТИТОГРАД

Садржај ове књиге чине моја сјећања на ратне доживљаје од марта 1941. године, потом од првих
устаничких
дана у Црној Гори, јула 1941. године до одбране рањеника
на Неретви, марта 1943. године. Написао сам је 1951. године. Трудио сам се да ове ратне дане опишем како сам их
ја доживио, дјелимично забиљежио и запамтио. Писана је
невјештом руком, човјека и ратника. Надам се да ми читаоци то неће замјерити јер је у мећувремену
објављено
више вриједнијих
документарних и књижевних
дјела о
овим догаћајима. Посебно бих био задовољан да млади,
читајући књигу, осјете како смо живјели, дружили се, ратовали и борили се, гинули за домовину, за живот будућих
генерација. Вјерујем да ће они, које је требало, а нијесам
их поменуо у књизи, опростити што сам их изоставио. То
нијесам учинио намјерно, већ због тога што сам своје забиљешке из рата дјелимично морао уништавати да не доћу
у руке непријатељу ако погинем. А памћење догаћаја не
може бити свеобухватно и о свему трајно. У то сам се нарочито увјерио, припремајући после 35 година, од када је
написана, књигу за штампање, и поред тога што се вјерује
да је мудрост врлина старости и да је потребно вријеме и
одстојање од непосредних збивања, да се сагледају
прохујали догаћаји.
Претпостављам да ће се неко запитати зашто се тек
сада објављује моја књига? Нијесам имао намјеру да је
штампам. Желио сам да њен рукопис оставим својој породици у знак сјећања на оца и дједа ратника. А онда сам
осјетио да стално доживљавам своју причу и да је поново
и поново гласно препричавам. Учинило ми се да ме пажљиво слушају. И тако сам одлучио, на подстицај
својих
ратних другова, да своја казивања средим и да предложим
да се штампају као још једно скромно свједочанство о томе како је један ратншс доживио и преживио све што је
испричано у овој причи једног пролетера. Искрено се захваљујем друговима Владу Стругару, Милији
Станишићу,
Методији Котеском и Алекси Чики Ивановићу
који су
ми свесрдно помогли у оцјени и срећивању мог рукописа
приликом припреме за објављивање
књиге.

КЊИГУ ПОСВЕВУЈЕМ, У ЗНАК
ПОШТОВАЊА,
ДРУГАРИЦАМА И ДРУГОВИМА СА КОЈИМА САМ СЕ
У ДРУГОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ БОРИО
ЗА СЛОБОДУ.
октобар 1986. године

Гајо

Војводић

РАТ ЈЕ ПОЧЕО
Пред почетак другог свјетског рата живио сам у Београду. Био
сам студент Правног факултета. Поријеклом сам из мјеста Радомир
у Црној Гори које припада општини Цетиње.
Био сам свједок познатих и бурних догађаја који су претходили
нападу хитлеровске Њемачке на Југославију.
Као припадник напредног студентског и омладинског покрета на
Београдском универзитету, активно сам учествовао у многим организованим акцијама, у демонстрацијама, на протестним митинзима и зборовима.
Ти дани су ми остали у живом сјећању.
Двадесет петог марта 1941. године југословенска краљевска
влада склопила је пакт о ненападању са хитлеровском Њемачком.
Народ је изненађен. Комунистичка партија, иначе мобилна, мора
реаговати јер то су судбоносни дани за нашу земљу, за Балкан, за
Европу.
Свјеже мартовско вече у Београду. Владина делегација се вратила из Њемачке. Искрцала се на топчидерској жељезничкој станици. ЈТичило је то на завјеру против народа. Очекиван је протест
наелектрисаних маса. Протурена је вијест да ће, у случају протеста, пуцати у масу. Грозничаво смо очекивали директиву за акцију. Сјутрадан, 26. марта, обавијештени смо да ћемо демонстрирати, без обзира на пријетњу да ће на нас пуцати.
Договорено је да се нађемо међу пролазницима и шетачима на
тротоарима око раскрснице „Лондон", и да у одређено вријеме истрчимо на улицу и, уз повике парола кренемо. Демонстрација мора бити муњевита.
Предвече сам се нашао код „Лондона". Одједном, на дати знак,
истрчасмо на улицу. „Доле фашизам! Доле издајничка влада Цветковић-Мачек! Доле пакт!", извикивали смо сложно, крећући се
према Официрском дому (данас дом „Пане Букић") и даље Његошевом улицом ка Каленићевој пијаци.
На Каленићевој пијаци, умјесто плотунима, пресрели су нас
шмрковима хладне воде. Пресрео нас је кордон жандарма и полиције и затворио све улице. Вјешто смо се извукли, тако да никога
од познатих нијесу успјели ухапсити.

Демонстрација је по оцјени успјела, иако није била масовна,
као обично. Власт је била огорчена, а атмосфера у Београду веома
напета, као балон пред експлозију.
Сјутрадан, 27. марта освануле су војне јединице по улицама
Београда, а по периферним улицама подигнуте су препреке од бодљикавих жица, поред којих су стајали војници, са бајонетима на
пушкама и под шљемовима. Они су спречавали кретање ка центру
града. Градски саобраћај је стао.
Гомилао се народ пред тим препрекама и чуло се обавјештење
да је извршен пуч и смијењена влада Цветковић-Мачек. Краљ је
проглашен пунољетним и ваздухопловном генералу Симовићу повјерио је састав нове владе.
Већ су се у мноштву народа на Вождовцу, у улици Војводе Степе, појавиле слике младог краља и раније отрованог патријарха
Варнаве. Носили су их поједини граћани, спремни да одушевљено
манифестују и поздрављају настале промјене.
Нашао сам се са Бранком Влаховићем и Ником Вучковићем у
маси која је стајала пред препреком на споју улица Војводе Степе
и Јове Илића близу раскрснице код Ауто-команде. Народ је тражио
да му се дозволи пролаз ка тргу Славија у центру града. Нико,
Бранко и ја смо се договорили да одлучно захтијевамо дозволу за
поворку ка центру града. У случају да не пристану, ријешили смо
да поведемо масу и насилно пробијемо препреке. При том је за нас
искрсло питање — шта да се ради са сликама? Одлучили смо да је
најбоље да у почетку буду на челу, а када поворка поће, да их постепено преузмемо и повјеримо познатим друговима који ће их касније увући у поворку. Или ћемо једноставно, са групом другова
избити на чело поворке, испред слика. Након преговора, погаћања
и притиска на војнике и официра који је ту командовао, провалили
смо и кренули ка Ауто-команди, односно ка Славији. Ватрена напредна омладина брзо је избила на чело поворке и већ, поред Караћорћевог парка, слике су утонуле у масу, а нас тројица, са групом
омладинаца, радника и студената, корачали смо на челу поворке.
На Славији се слила огромна маса из свих околних улица и са
Чубуре и Вождовца. Манифестовало се и говорило, а затим се та
огромна маса упутила ка Теразијама Улицом краља Милана, иако
је струјала вијест да су Теразије блокиране.
Маса је неометано дошла до Официрског дома, извикујући пароле „Боље рат него пакт", „Боље гроб него роб", „Хоћемо савез са
Совјетским Савезом".
Код Официрског дома препријечила нам је пут војска са тенковима. Маса се у мјесту љуљала, тротоари су били пуни, а улица
набијена народом. Кад угледах војску са тенковима, сјетих се искуства Октобарске револуције и значаја који је имало братимљење
масе са војском у револуционарним врењима. То ме подстаче те се
са Бранком Влаховићем, са којим сам се цијело вријеме држао за
руке, устремих ка тенковима, са паролом „Војска с народом — народ с Русијом". Пружисмо руке официру који је сједио на тенку

и иоиесмо се на оклоп до њега и чврсто се са њим руковасмо. V то је
неко из масе повикао: „Идемо на амбасаду".
Маса је скренула Његошевом улицом и појавила се пред амбасадом. Нијесам знао чија је то амбасада, али се сјећам да су манифестације биле снажне, а понављање парола громогласно. Од
њих су биле најгласније и најмасовније „Боље рат него пакт", „Боље гроб него роб", а подржане су и пароле које су тек наметнуте
широким масама, као, на примјер, „Војска с народом — народ с Русијом", или „Москва—Београд — једини спас".
У Београду се тих дана живјело с надом да ће доћи до озбиљнијих промјена, а страховало се од одмазде Хитлера, због свега што
се десило.
Нова влада је именовала амбасадора у СССР-у, Милана Гавриловића, маневрисала некаквим разговорима са Њемачком, а оклијевала у доношењу одлука и закључењу споразума са СССР-ом. Упоредо с тим, мобилисала је и активирала нове војне јединице уз паролу „Бој не бије свијетло оружје, већ бој бије срце у јунака", која
ј о ј је служила за утјеху у очигледној свијести и сазнању да је војска неприпремљена да брани и одбрани домовину.
Било је тих дана тужно гледати слабо опремљене, полууниформисане момке, са пушкама без ремника, који су се у мањим
колонама вићали Савском (сада Слободана Пенезића), Караћорћевом и другим улицама на путу према касарнама по Београду. Неки
су, умјесто ремника, затегли канап на пушкама или парче телефонског кабла, па је то дјеловало још бједније.
Комунисти и симпатизери КПЈ су били у мобилном стању,
спремни да крену гдје буде потребно.
Васо Прља, Бранко Влаховић, Марко Улићевић и ја затекли
смо се рано ујутро, 6. априла, па путу за Каленићеву пијацу, гдје је
био заказан збор за 7 сати, на коме ће говорити представници КПЈ.
Били смо на углу Баба-Вишњине и Улице цара Николе (сада Маршала Толбухина), кад се над Београдом појавила авијација. Видјели
смо бијеле облачиће распрснутих граната противавионске артиљерије и чули коментаре ријетких пролазника да се ради о маневрима. Тада баш, у Баба-Вишњиној улици је експлодирала бомба, разбила мљекарску чезу са кантама, убила коња и отворила дубоку
рупу на калдрми.
Било нам је одмах јасно да је посриједи бомбардовање па смо
потражили заклон. Покушали смо да ућемо у апотеку на углу, али
су сви улази били закључани. Била је недјеља.
Склонили смо се у подрум вишеспратнице у Баба-Вишњиној,
ближе Његошевој улици. Подрум је већ био пун узбућеног и уплашеног народа. Из једног угла у мрачном подруму, почели су да
вичу неки младићи, чим смо ми ушли: „Ето то су они због којих се
све ово дешава. Није нам непријатељ Немачка, него ови разбојници
и њихова комунистичка Русија".
Уз напрезање, у мрачном подруму, препознали смо те младиће.
Били су то студенти припадници фашистичког покрета Димитрија
Љотића. Ућуткали смо их пријетњама и, послије првог таласа бом-

бардовања, напустили смо подрум и упутили се да потражимо другове који су, као и ми, пошли ка мјесту заказаног збора. Наишли
смо прво на Душана Буровића, студента филозофије, који нам рече
да је радио јавио да је Хитлер објавио рат Југославији. На наше
питање шта треба да радимо, није могао ништа одрећено да каже.
Улицама су јурили избезумљени људи, жене, дјеца, старци. У Крунској улици (сада Пролетерских бригада), уз стабло једног дрвета
стајао је прислоњен и сав крвав жандарм. Погинуо је од бомбардовања. Са једног балкона скочио је човјек. Улицом и тротоаром
куљао је народ. У маси смо примијетили Раја Бешића.* Дозвали
смо га и питали зна ли шта нам је даље радити? Његов покушај да
изаће из масе није успио али нам је довикнуо: „Директива је да се
јављамо команди града Београда. Она је код Сењака, на Б а њ и ц и . . . "
Упутили смо се према Вождовцу, с намјером да се наћемо у
кући Влаховића, а одатле ћемо тражити команду града и даље се
сналазити.
У једној од улица видјесмо преполовљену вишеспратницу. Виси
намјештај у рушевини, зјапи стравична слика, до прије један сат,
топлог дома неких Београћана. По улици разбацани остаци ствари.
У садашњој улици ЈНА, на бријегу изнад Караћорћевог парка, излетјело је и просуло се по тротоару воће из разрушених пиљарница.
У Караћорћевом парку велико изграћено склониште постало је колективна гробница свих који су се ту затекли. Фашистичка Њемачка имала је добру обавјештајну службу. Улицом бјежи потпуно гола
унезвијерена жена, а за њом трчи са пиџамом у руци, млаћи човјек
и позива је. Код Ауто-команде, на коловозу, зјапи огромна рупа од
бомбе која је ту експлодирала.
Успут смо се склањали од новог таласа бомбардера, који су
бјесомучно разбацивали бомбе по граду. Припијени уз зид једне
куће, преживјели смо и тај талас.
У кућу Влаховића, у Улици Јове Илића, стигосмо доста уморни.
Мало предахнусмо па се, по договору, ја и Бранко упутисмо у Команду града. Наћосмо је измећу огромних камара сијена и сламе, на
простору гдје је сада расадник, уствари у јарузи испод Бањичког
стадиона, сада аутодрома.
Једном пуковнику смо објаснили да долазимо у име групе резервних официра, да се пријавимо ради распореда. Пуковник нам
рече да је одлучено да свако треба да се јави свом матичном војном округу. Бранко и ја смо се подозриво погледали, захвалили смо
се и вратили се истим путем кући Влаховића, без обзира на нови
талас бомбардовања, у којему су посаде авиона разбацивале бомбе
по читавом граду, или се нама тако чинило. Мајка Миољка и сестра
Дуња већ су биле спремиле ручак а стигао је и зет Војо Јововић,
те ручасмо сви заједно. Послије ручка, нешто ствари Влаховића
закопасмо у шупу, мећу којима сам оставио и моју сребрну дуванску кутију у знак другарства и великог пријатељства, јер сам у тој
кући био врло чест гост и осјећао се као пети брат.
* Радован-Рајо Бешић, из Црнаца к р а ј Подгоридс (Титотрад), познати
студент комуниета на Беотрадском у н и в е р з и г е т у , а к т и в а н попитички раиник.
Погинуо у проњеће 1942. гонине к а о храбри устаник и раттаик.

