СлавишаПерић

Димитриј
еЉ отић и његов
ЗБОР
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Димитриј
еЉотићрођенј
е1891. годинеуБеограду. Већидео
животапровеој
еуСмедереву. Његовинај
стариј
ипознатипреци
Ђорђе- помилоштизваниЉотаиТомаДимитриј
евићдоселилису
сеизселаБлаца, садауГрчкојМакедониј
и, упрвојполовини
XВИИИ века. Првоместостановањабилоимј
еселоКрњево, близу
Смедерева. Око1750. г
одинеовабраћасууКрњевуподиглацркву
брвнаруипосветилиј
еСветом Ђорђу, свој
ојслави. Крај
емXВИИИ
века, браћасусепреселилауСмедерево. Попредању, уњиховој
кућиј
еКарађорђепримиокључевесмедеревскогг
радаодТурака.
Иначе, Љ отићићедокрај
аостативеликепристалице
Карађорђевића. ОтацДимитриј
ев, ВладимирЉ отић, мораој
еда
напустиСрбиј
у1868. г
одине, кадасухтелидаг
аухапсекао
заверениканадинастиј
уОбреновић. Вратиосетекпоабдикациј
и
краљаМилана22. фебруара1889. годинепопостављањупрве
радикалневладеСавеГруј
ића. Већ1890. г
одинеонј
епостављен
засрпскогконзулауСолуну. Касниј
еј
еВладимирЉотићбио
председниксмедеревскеопштинеинароднипосланик. Од1904.
г
одинедо1909. г
одинепоновој
ебиоконзулуСолуну. Умрој
е
1912. г
одине.
Каоштој
евећречено, Димитриј
еЉотићрођенј
е1891. годинеу
Београду. Основнушколуј
езавршиоуСмедереву, г
деј
еуписаои
Гимназиј
у. ПопресељењупородицеуСолун, Димитриј
еЉотићј
е
санепуних16 годинаположиоматурууСрпскојСолунској
г
имназиј
ипоодобрењуМинистарстваиностранихдела. Ураној
младости, делом подутицај
ем родитеља, аделом збогкњиг
а,
Димитриј
еЉотићј
епостаоврлорелиг
иозан. Размишљаој
еотоме
дапостанесвештеникиданапустиПравнифакултет, кој
иј
еу
међувременууписао, алиј
е, збогнеодобравањаоца, одустаоод
тог
а. Њег
овопоимањехришћанстваделимичносепоклапалоса
Толстој
евим, усмислутоталногнепротивљењазлу. Постаој
е
вег
етариј
анац, апстинент, одансвом душом Христовом чистој
личности. Утомеј
еишаотакодалекодај
енарегрутациј
и,
непосреднопредБалканскират, биорешендаодбиј
еполагање
заклетве. Дополаг
ањазаклетвениј
енидошло, ј
ерњег
ово
г
одиштениј
ебиломобилисано. Ипак, дабиисказаосвој
патриотизам, Димитриј
еЉ отићседобровољној
авиоусанитетску
службу. Током балканскихратоварадиој
епокарантинимаилечио
тифусаре.
Нај
есен1913. годинеЉотићј
еотишаоуПариз, гдеј
еостаосведо
избиј
ањаИ светскограта. Наовајпутотишаој
епоидеј
икраља
ПетраИ кој
игај
еспремаозадипломатскуслужбу, ашколовањеу
Францускојтадасевисококотирало.
УПаризусеуњемуј
ош вишеразвиламонархистичка
опредељеностидесничарскидух. Посећиваој
есастанке
францускихрој
алиста, анај
едномодњихизј
авио: "Тим преми
требадабудемомонархисти, ј
еримамосвој
унационалну
династиј
у".
ПоповраткууСрбиј
уДимитриј
еЉ отићј
е1. септембра1914.
г
одинепозванувој
ску. Сањом, каој
еданод1.300 каплара,
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повлачиокрозАлбаниј
уипреживеоњенопоравакнаКрфу. При
г
оњењуНемацаиБугаракрозСрбиј
уЉ отићј
ебиорањенна
Овчемпољу. Позавршеткурата1919. годинепостављенј
еза
командиражелезничкестаницеуБакру(измеђуРиј
екеиЗадра,
близуЦриквенице). Занимљивој
ењег
овозапажање, кој
еј
еизвео
посматрањем хрватскихсељакаизБакраиСрбаувој
сци, дасу
првихданаХрвативишебилизаЈуг
ославиј
унегоСрби. Тосе
убрзокатастрофалнопроменило. Затаквупроменуј
еЉ отићусвом
крај
у(Бакру) оптужиоЈ
евреј
екој
ису, искористившигладкој
ај
е
билаприсутнаупрвим данимапостој
ањановедржаве,
зеленашењем почелидасебог
ате. Дана16. априла1920. године,
избиој
ештрај
кжелезничараизакогај
естај
алаКомунистичка
партиј
аЈ
угославиј
е. Намераимј
ебиладаспречедостављање
мунициј
епротивМађарске(БелаКун), асдругестранеда
спречавањем демобилизациј
еизазовупобунеувој
сцикод
резервиста. НаотсекуДимитриј
аЉотићауБакруштрај
кј
е
сломљензај
едандан, поштој
еЉотићпохапсио36 железничараи
упутиоихнадлежнојвласти. Демобилисанј
е17.6.1920. године. У
Бакруј
енашаосвој
уживотнусапутницуИвку, сакој
омсеи
оженио.
Подемобилизациј
исевратиоуСмедеревогдеј
еотворио
адвокатскуканцелариј
у, поштој
е22.9.1921. положиоадвокатски
испитуБеограду. УчланиосеуНароднурадикалнустранкуи
постаопредседникњенеомладине. Од1926. годинеонсеу
круговимаНароднерадикалнестранкезбогнекихсвој
ихпосебних
ставовасматраодисидентом. КаодисидентНРСДимитриј
еЉотић
се1927. годинекандидоваозапосланикауНароднојскупштини.
Наовим изборимаонј
едобио5.614 гласова(19,7%) штониј
ебило
довољнозадобиј
ањемандата, докј
еусмедеревскомизборном
округутадапобедилалистаДемократ
скестранкеначелусаКостом
Тимотиј
евићем. Тој
ебиопоследњипутдасекандидоваокао
кандидатрежимскестранке. Удаљем политичком радубавићесе
критикомрадај
угословенскогрежима.

Краљ Александар и Љ отић
Краљ Александарј
е06.01.1929. годинепрокламоваоЗаконо
краљевскојвласти, наосновуког
ај
ераспуштенаНагодна
скупштина, аполитичкестранкепресталедапостој
е. Падлажног
парламентаризмаиЗаконокраљевскојвластиишлисууприлог
схватањуДимитриј
аЉ отићаовећојцентрализациј
и. Ипак,
постој
алој
еј
ош стваризакој
есеДимитриј
еЉотићзалагао. Тој
е
измеђуосталогбилосталешкоуређењедржаве. ЦенећиЉотићев
патриотизам ипознавај
ућињег
овесимпатиј
епремамонархиј
и,
краљ Александаргај
е16.02.1931. годинеименоваозаминистра
правдепривладиПетраЖивковића. Димитриј
еЉотићј
евећ
28.06.1931. годинеподнеокраљуновипрој
екатустава. Основна
мисаоовогнацртабилај
еданародбирасвој
епредставнике
општимтај
нимгласањем, докбисамукандидациј
увршилесреске
колег
иј
еукој
ебиушлипредставниципрофесионалних, сталешких,
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културнихихуманитарнихорганизациј
а. Народбитај
ним и
слободним г
ласањемприхватиоилиодбациоовајНацртустава.
Поштој
ењег
овпредлогУставаодбиј
ен, Љотићј
еподнеооставку.
Другиразлогњеговеоставкеможесесзакључитиизњег
овог
разговорасапатриј
архомсрпским г
осподином ГавриломДожићем,
тадаархиепископом, зетско-приморским, уНишкојБањи
16.10.1934. године. Усвој
им мемоаримапатриј
архГаврилопомиње
Димитриј
аЉ отићакаој
едногпоштеногполитичаразакој
егј
езнао.
Напитањезаштој
еподнеооставку, Димитриј
еЉотићмуј
е
одговорио: "Величанство, морамдаподнесемоставку. Немогу
вишедасарађуј
ем самој
им колег
ама. Ониправеј
ош иданассвој
е
спискове: кој
едемократа, акој
ерадикал. Премештај
удобреи
честитепосвомеправилу. Одменесутражилидакаоминистар
правдеусвој
им њиховатражењаипремештам судиј
есапородицом
изј
едногместаудруг
о. Тој
еогромнаштета, ј
ердржаваг
уби
материј
алноаирадиправосуђа. Текштој
еј
едансудиј
аупознао
срединуукој
ојрадиињенменталитет, требагапремештатиу
другидалекикрај
, гдећемутребатидуг
овременадокупозна
људеиновусредину, Јасматрамдај
езамисаоипрог
рам Вашег
Величанстванемог
ућсаоваквим министримаињиховим радом."
Дана2.09.1931. годинекраљ Александарј
епримиоДимитриј
а
Љотићауопроштај
нуаудиј
енциј
у. Нањојмуј
екраљ Александар
рекаоданиј
емогаодаприхватињег
овпредлогУстава, ј
ермусе
чинилокаодаидеумаглу, наштамуј
еДимитриј
еЉ отићрекаода
ј
еовоштопредлажеВладаодлажењеумаглу. Затоћеон(Љотић)
свој
емислипочетидаобј
ављуј
еиокоњихскупљаљудекој
имасе
онечинеприхватљиве. Одрекаосеиминистарскепензиј
е, накој
у
ј
епозаконуимаоправо.
Иакокраљ Александарниј
едозвољаваостварањеполитичких
странакабиој
еблагонаклониподржаваој
естварање
ј
уг
ословенскихорганизациј
акој
есуусвом програмукаооснову
ималеинтегралниј
уг
ословенскинационализам. Таквеорганизациј
е
субиле:
Ј
угословенскаакциј
а(Ј
А)
ЗдружењеборцевЈугославиј
е(Борачкаорганизациј
аЈ
уг
ославиј
е,
БОЈ)
ГрупаДимитриј
аЉ отићаокупљенаоколистоваЗБОРиОтаџбина
Ј
угословенскаакциј
аоснованај
енасастанкууБеоградунаБожић
7.01.1930. године. Упрвим данимасвој
еделатностиЈугословенска
акциј
аниј
еизлазилапреднарод, већј
екаозатворенодруштво
представљалај
еданмањискупинтелектуалаца, неповезаних
неким зај
едничким програмом. Самај
емеђусобомбилаподељена
надвег
рупациј
е. Првагрупациј
а, кој
усуназивалиидеалистичком,
акој
ај
еупочеткупреовладавала, тражилај
едапрва
организациј
абудеиостанеоноштоиј
есте- затвореникруг
.
Насупротњој
, постој
алај
еиактивистичкаг
рупациј
акој
асе
залаг
аладаЈуг
ословенскаакциј
адонесесвојпрог
рам, идасе
пој
авиуј
авности. Временомј
еактивистичкагрупациј
а
преовладала. Упрвидиректориј
ум Ј
угословенскеакциј
еизабрани
су: ДанилоВуловић, ВелиборЈ
оцић, АлександарШтулкофер, Јурај
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КоренићиИлиј
аКостренчићзашефапропаг
анде. Насвој
им
скуповимачлановиЈ
угословенскеакциј
есудизалидеснурукуу
вис, паихј
енароддочекаокаофашистичкипокрет. Свој
ом идеј
ом
осталешкојорганизациј
идржаведошлисуусукобсавладај
ућом
Ј
угословенскомнационалном странком(Ј
НС), кој
ај
ежелеладаим
забранирад.
УСловениј
иј
еудецембру1933. годинефузиј
омразних
организациј
аствореноЗдружењеборцевЈуг
ославиј
е(Борачка
организациј
а- БОЈ). Вођеовогпокрет
абилесу: АугустКрамер,
СтанеВидмариВладимирФабј
анчић. Бранилисушестој
ануарски
Законокраљевскојвласти, изалаг
алисезасталешкудржаву. И
њимај
еприлепљенаетикетафашистичкеорганизациј
е, штосуови
побиј
али. Поштосуим комунисти(правилноихуочившикао
нај
националниј
егрупе) почелидаометај
ускупове, челнициБОЈ
-а
сунаредилистварањетакозванихредителскиходелков(одељење
реда) кој
исуимализадатакдаим сеорг
анизованосупротстављај
у.
ЗбогсталногпритискавластинаЈ
А иБОЈ, овеорганизациј
есу
осетилепотребудасеуј
едине. Њимасеприкључилаиг
рупа
окупљенаоколистоваЗбориОтаџбинакој
уј
епредводио
Димитриј
еЉотић.

ОснивањеЗБОР-а
Свој
уидеј
уоокупљањуистомишљеникаЉ отићј
еспровеоудело
оснивањем листова"Отаџбина", "Буђење" и"ЗБОР". Првиброј
"Отаџбине" пој
авиосе25.02.1934. г
одине. Око"Отаџбине" сусе
окупилимногивиђениј
иљуди: лекарСтеванИвановић, др.
ЧедомирМарј
ановић, адвокатМиланАћимовић, инжењерАндриј
а
Љољаидруги. Сличнихпогледабилај
еигрупауХерцег
овини
кој
асеокупљалаоколиста"ЗБОР", аукомесуг
лавнуулогуимали
РаткоПарежаниниРадмилоГрђић. Парежанинј
еобј
ашњавао
смисаоречи"ЗБОР" наследећиначин: "ЗБОРј
енашастара
народнареч. Онај
енештосличноштоисабор. Уј
едно, представља
крилатицуодпој
мовакој
иизражавај
убитнетачкепрог
рама,
делатностиитежњипокрета. ПрематомеЗзначиздружена, Б
значиборбена, О значиорг
анизациј
аиРзначирада(ЗБОР)." Уто
времепочеој
еуПетровг
раду(данашњиЗрењанин) даизлазилист
подименом "Буђење". Наовомсастанкудонетај
епрелиминарна
одлукаоуј
едињењусвихгрупациј
ауј
единственпокрет.
НасастанкууЗагребу, 4.12.1934. године, водећуулогуупокрету
добилај
ег
рупаокоМитеЉотића. Сам покретзваничној
ебио
створен6.01.1935. годинеустанудр. ВинкаЗорцауЉубљани.
Његовоимебилој
еЈугословенскинароднипокретЗБОР(Ј
НП
ЗБОР). Председникпокретапостаој
еДимитриј
еЉ отић, први
потпредседникдр. ЈурајКоренић, лекаризЗагреба, други
потпредседникдр. ФранкКондоре, адвокатизЉубљанеи
г
енералнисекретарВелиборЈ
онић, професоризБеограда.
5

ОсновнаначелаЈ
НП ЗБОРбиласу:
1) Срби, ХрватииСловенцичинеЈ
угословенскународну,
друштвенуидуховнузај
едницукој
увезуј
екрвносродствои
осећањеистесудбине. Југ
ословенскомнародукаоцелини
подређуј
усесвипосебниинтереси.
2) Верекој
есувезанезадушународаиизражавај
уњеговпог
лед
насветипоуздањеуБог
ај
есубитнедуховнередности.
3) Самосвој
нуј
угословенскукултуруудухусвој
ихтрадициј
аина
основамачовечностиизг
рађуј
енародслободним стваралаштвом.
Заштитниковогстваралачкогстремљењај
еј
уг
ословенскадржава.
Особенимдуховнимвредностима(ј
език, обичај
иитд.) кој
е
пој
единиделовинародауносеузај
едницуомогућуј
есенесметан
развитак.
4) Ј
угословеснканародназај
едницамораиматиудруштвеном
пог
ледусвојособнисклопкој
иодг
оварањеном духуињеним
потребама.
Домкаоприроднаосновицанароднаморабитиидруштвена
основицанароднезај
еднице. Селоћебитимерилој
угословенске
друштвенеполитике. Радморабитидужностиправосваког
пој
единца; друштвенакористрадаодређуј
евредностиулог
уу
зај
едници. Приватнасвој
инаикапиталморај
усеподредити
интересимацелине. Слободна, пој
единачнаилиудруженапрегнућа
(инициј
ативе) првенственисуносиоцидруштвенеделатности, чиј
и
ћепредставницибитисталежи. Државаискључуј
епотчињавање
ј
едногсталежадругом.
5) Ј
угословенскапривредај
ецелиначиј
исуодносиумеђусобној
зависности, основај
ојј
епољопривреда. Односеиразвиће
привредеодређуј
епривреднипланкој
ићеутврђиватипривредне
г
рупеузсарадњудржаве.
6) КраљевинаЈ
угославиј
ај
еисториј
ско-политичканеминовности
ј
единоонаомогућуј
еопстанакислободноразвићеј
угословенских
народа. Самоуонимфункциј
ама, кој
есеодносенаживотнарода
каоцелине, државнавласттребадабудецентрализована, у
осталимизраженаусамоуправи. Свакавластудржавиморабити
потпунаистварна. Истотаквабићеињенаодговорност. Само
Краљ ј
енеприкосновен. Народћеучествоватиузаконодавствуи
вршитинадзорнаддржавном управом путем председништвакој
и
морабитиизразсталешкогуређењаиполитичкогсхватања.
Ј
НП ЗБОРдобиој
еисвојг
рб. Нањемусубилиштитсакласоми
мачем. Покретј
еусвој
иоихимнукој
асезвала"Вој
скасмене".
Ј
еднидругесуословљавалиса"друже". Нај
чешћапаролабилаим
ј
е: "СаверомуБогаипобедуЗбора". Званичниорганпокрета
постаој
елист"Отаџбина", чиј
иј
етираж повећан. Статутпокрета
усвој
енј
е14.07.1935. године. Премастатуту, органиЈ
НП ЗБОР
билису:
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Сабор
Председникпокрета
Бановинскиодбори
Организационаподручј
а
Врховниодбор
Срескескупштинеисрескиодбори
Меснескупштинеимесниодбори.
Уј
едињениорганизационоприпремљен, ЈНП ЗБОРј
екренуоу
политичкиживотондашњеЈ
угославиј
е.
ЗБОР и избори1935. године
Уистовремекадај
еуЉ убљанизваничнооснованЈНП ЗБОР
расписанисуизборизанароднепосланикеизаказаниза5.05.1935.
г
одине. РуководствоЈ
НП ЗБОРј
едонелоодлукуоучествовањуна
изборимапрвенственоизпроценедај
енароддубоконезадовољан
тренутним стањем уземљи. УкруговимаЗБОР-аверовалосеу
добаризборнипласман. Формиранј
еАкциониодборЗБОР-акој
иј
е
имаозадатакдаводипредизборнукампању. АкциониодборЗБОРасеупредизборнојкампањиуг
лавном позиваонаауторитет
Димитриј
аЉитића, његовевезесадинастиј
омКарађорђевићаи
њег
овополитичкопоштењезавремењеговогучешћаувлади
ПетраЖивковића. И поредвеликогзаузимањаиагитациј
еЗБОРј
е
имаовеликихпотешкоћаокоистицањасвој
елисте. Изборнизакон
ј
ефаворизоваовладај
ућуЈ
угословенскунационалнустранку(Ј
НС).
Поњемуј
есвакалистаморалаиматинај
мање30 предлаг
ачаиз
ј
еднеполовинеадминистративнихсрезовастимдасутисрезови
нај
мањедветрећинебановина. Земаљскалистаморалај
еиматиу
свакомизборном срезунај
мањеоноликокандидатаколикосебира
посланика. Мандатј
едобиј
аоносилацземаљскелистекој
ај
е
добилапреко50.000 г
ласовауцелојземљи, алистакој
ај
еимала
нај
већибројг
ласовадобилабитрипетинепосланичкихмандата.
Какој
еЈ
НП ЗБОРбиој
ош уфазиоснивања, крупаннедостатак
представљаомуј
емањакорг
анизационогапарата.
Узаконском року, 19.04.1935. године, предатај
енапотврду
Касационом судууБеоградуземаљскалистаДимитриј
аЉ отића
кој
ај
еималапосланичкекандидатеизаменикеу234 срезаусвих
деветбановинаса8.190 предлагача, ауосталим срезовимасу
билисамопосланичкикандидатиињиховизаменици. Уг
лавном
бирачкомодборуземаљскелистеДимитриј
аЉотићабилисудр.
Ј
урајКоренић, лекаризЗагреба, иАугустКрамер, управнику
индустриј
иизЉ убљане, ањиховизаменицидр. СтеванИванић,
директорЦентралногхигиј
енскогзаводаизБеоградаидр. Антун
Новаковић, управникЗемаљскогсавезазапољопривредникредит
изБеограда. Касационисудј
е21.04.1935. годинепотврдио
земаљскулистуДимитриј
аЉ отића.
Иакој
еБошкоЈ
евтић, носилацлистевладај
ућеЈ
НС, биоЉ отићев
ратнидругикум, њег
оврежим ј
еодмахпочеосапрог
онимаЗБОРа. ПредизборнескуповеЗБОР-аометалисуипредставницивласти
икомунисти. ПритисакпротивЗБОР-абиој
евећинегоналисту
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Удруженеопозициј
е.
Наизборима5.05.1935. годинелистаДимитриј
аЉотићадобилај
е
25.705 гласоваили0,84%, штониј
ебилодовољнонидаДимитриј
е
Љотићкаоносилацлистедобиј
емандат. Љотићевалистај
епо
бановинамадобиласледећибројг
ласова: уДравској2.503, у
Савској
, 2.351, уВрбаској128, уПриморској1.049, уДринској
1.482, уЗетској1.683, уМоравској805, уВардарској968, у
Дунавској14.349 иуизборнојј
единициБеоград-Земун-Панчево
387 г
ласова.
Штосетичеизборауопштеодукупно3.908.313 уписаниху
бирачкесписковегласалој
е2.881.915 бирачаили73,72%. Одтога
ј
езавладинулистуЈНСБогољубаЈ
евтићагласало1.748.024
г
ласачаили60,64% залистуУдруженеопозициј
едр. Влатка
Мачека1.075.389 гласачаили37,36% изалистуБожидара
Максимовића32.797 гласачаили1,16%.
НаизборнерезултатеималисупримедбуАкциониодбории
Удруженеопозициј
еиЗБОР-а. АкциониодборЗБОР-ај
етврдиода
ј
еЗБОРнаизборимадобиој
ош 35.000 гласова(укупнооко60.000
г
ласова), дасумног
игласовиопљачкани, адасумногигласачи
спреченидадај
усвојглас. Великибројзлоупотребазабележенј
е
уБеог
раду. Удруженаопозициј
ај
етврдиладај
енаизборимабило
многозлоупотребаирешиладанеузмеучешћаурадуизабране
Скупштине.
Изборнирезултатису, ипак, показалидај
еЗБОРДимитриј
а
Љотићадобиорелативномалогласова, осим уДунавскојбановини
(посебноуоколиниСмедерева) иДравскојбановинигдеј
еу
народупочеодапуштакоренеБОЈ. Уосталимбановинаманиј
е
билониустаљенихлокалниходбораЗБОР-а, пасебољирезултати
нисунимог
лиочекивати.

ЗБОР и Конкордатскакриза
Иакој
еБогољубЈ
евтићоднеопобедунаизборимаодржаним
5.05.1935. године, онсениј
еј
ош дугозадржаоначелуВладе. На
томместуг
ај
е24.06.1935. г
одинезамениоМиланСтој
адиновић.
ИзмеђуСтој
адиновићаиЉотићапостој
алај
еј
аканетрпељивост.
Онај
екулминиралакадај
еМиланСтој
адиновићнаседници
Скупштине23.07.1937. годинеуспеодапротуриратификациј
у
Конкорадата. (Конкордатпредстављауг
оворизмеђуодређене
земљеиВатиканакој
ирегулишестатусримокатоликаутојземљи.)
Овајуг
оворсаВатиканом изазваој
еуј
уг
ословенскојј
авности
општеприговорезбогповлашћивањакатоличкогклераидавања
Ватиканунарочитихпредностипремадржавнојвласти. Конкордат
ј
еподржалавладај
ућаЈуг
ословенскарадикалназај
едница(Ј
РЗ),
кој
ај
енасталаодделаЈ
угословенскенароднестранке, Словенске
људскестранкеиЈ
уг
ословенскемуслиманскеораг
низациј
е,
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РимокатоличкацрквауЈ
угославиј
иимањидеоХрватскесељачке
странке. ПротивКонкордатастај
алај
еСрпскаправославнацрква
(СПЦ), представнициудруженеопозициј
е(Хрватскасељачка
странка, Самосталнадемократскастранка, деоРадикалнестранке
иЗемљорадничкастранка), Ј
угословенсканационалнастранкаи
Комунистичкапартиј
аЈуг
ославиј
е. Противратификациј
еспоразума
биој
еиЈНП ЗБОР. Димитриј
еЉ отићј
еовомпроблемуприлазио
каоузорниправославациинтегралниЈ
угословен. Каоверник
СрпскеправославнецрквеЉотићсениј
еслагаодај
една
конфесиј
ауистојдржавиимавећаправанег
оостале. Овајстав
подудараосесаставом СПЦ дасуњенивиталниинтересиовим
уг
оворомугрожени. Тоникакониј
езначилодај
еЈ
НП ЗБОРсвој
у
политикуподређиваоинтересимаСПЦ. УредовимаЗБОР-абилој
е
достаримокатоликакој
исутакођесматралидапотписивање
КонкордатахрватскинародуЈугославиј
иклерикализуј
еидај
е
овајчинусупротностисаинтересимаХрватауЈуг
ославиј
и.
УтимсупротностимаокоКонкордатазаталасаласеј
авност,
нарочитоуБеог
раду. НагласдаСтој
адиновићевавладаприпрема
ратификациј
уКонкордатауСкупштини, дошлој
енавишеместадо
демонстрациј
апротиввладеиклерикалнихакциј
аувезиса
Конкордатом. ПротивКонкордатај
еустаоиврхСрпске
православнецркве. ЗаглавногпредводникаборбеврхаСПЦ
сматраосетадашњипатриј
архВарнава. Какој
еонуправоусред
нај
жешћихсукобаокоКонкордатаоболео, уј
авностисукружиле
г
ласинедај
еотрованпоналогувладе. Утаквим околностима, врх
СПЦ ј
еодржаомолебствиј
езапатриј
арховооздрављење19. ј
ула
1937. ПоворкапредвођенаепископимаСПЦ кренулај
ека
средиштуБеограда. Туселитиј
иприкључиловишехиљада
Београђана. ЧлановиЈ
НП ЗБОРучествовалисууовојлитиј
икао
г
рађаниикаоправославци. Поналогутадашњегминистра
унутрашњихделаАнтунаКорошца, католичкогсвештеника,
жандармериј
ај
епотиснулалитиј
упремаСаборнојцркви. Приовој
интервенциј
ижандармериј
едошлој
едожестокетучеизмеђу
г
рађана, учесникаулитиј
и, ижандарма, кој
исусуровобатинај
ући
г
рађанепретуклиинеколикоепископаСПЦ, одкој
ихј
енај
г
оре
прошаоепископшабачкиСимеонСтанковић. Вишецрквених
барј
ака, рипидаимитристрадалој
еуовомобрачуну. Новиталас
ог
орчењаизазвалај
евестдај
есутраданумропатриј
архВарнава.
Димитриј
еЉотићсе, навесто"крвавојлитиј
и" обратиоверницима
уцрквиСветогЂорђауСмедереву. Усвомобраћањуоштрој
е
осудиоупотребусилепремасвештенствуиг
рађанимаиј
ош ј
едном
позваопосланикеуСкупштиниданератификуј
уКонкордат.
И поредогромногпритискај
авногмњењаСкупштинај
еусвој
ила
предлогратификациј
еКонкордатаипослалаганаконачну
ратификациј
уСенату. Кадај
евладапочетком 1938. г
одине
покушаладаратификуј
еКонкордатуСенату, поновој
еизбило
незадовољствоуј
авности, пај
еСтој
адиновићконачнобио
принуђенда21. ј
ануара1938. обавестиАрхиј
ерскисабордај
е
"овајиовакавзаконскипредлогдефинитивноскинутсадневног
реда".
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Овакавследдогађај
адопринеој
едаљемхлађењуодносаизмеђу
Димитриј
аЉотићаиМиланаСтој
адиновића, кој
ићезавршити
Љотићевим хапшењем.

ЗБОР противМиланаСтој
адиновића
ДолазакМиланаСтој
адиновићаначеловладеКраљевине
Ј
угославиј
е24. ј
уна1935. г
одинезначиој
енедвосмислено
приближавањеј
угословенскеполитикеидипломатиј
есилама
Осовине. Кадај
едошаонавластСтој
адиновићј
еобећаваодаће
решити"Хрватскопитање" илошуекономскуситуациј
ууземљи.
Иакој
екаополитичарприпадаодеснојопциј
и, Стој
адиновићсе
ниј
еслагаосаЉ отићемнипој
едномодтадашњихкључних
политичкихпитања. Штавише, одпрвогданасвој
евладавине
Стој
адиновићсесвомжестином свогаапаратабационаЗБОРина
њег
овечланове. Усвој
ојброшури"Порукафашистичком шег
рту"
(МилануСтој
адиновићу) Љотићј
еписао: "ЗБОР-усе, заиста, већ
раднеда. Умесецуј
унуиј
улу, одприј
ављених212 зборова
дозвољенасусвег
адва, доксусвиостализабрањени. Наши
листови, дабимоглиизлазити, морај
удасештампај
ухај
дучки.
НиштанаснећеизненадитиакоСтој
адиновићиспунисвој
уречпа
нам исам радзабрани."
Дај
еМиланСтој
адиновићимаонамерудазабранирадЗБОР-а
видисеизј
еднеизј
авеукој
ојкаже: "ЗБОРј
еизлишан. И дазнате:
кадбистеиспунилисвезаконскеформалности, ивишеодтога, рад
вамнећебитиодобрен. ЗБОРморабитизабрањен! Свидругимогу
радити. МожеУдруженаопозициј
а: тосустарагосподакој
упуштам
дарадеслободно, наређуј
ем дамој
илистовиоњиховим
састанцимапишу, пакадинтересовањекодсветапорасте, ај
а
самобоцнем иглом, аоноцеоњиховрадспласненаочигледсвета,
каодечиј
ибалонкадсепробуши. АлиЗБОРнеможе, ј
ертошто
ЗБОРхоће- иј
ахоћу, аотудаЗБОР-унемаместа. Јаћунај
есен
иматиомладинууниформисануивој
ничкиобучену. Апотом на
изборе."
Димитриј
еЉотићј
еисцрпнодоказиваоипоказиваодаМилан
Стој
адиновићнитиможенитихоћеоноштој
еЗБОРхтео.
Стој
адиновићј
епокушаваодаподржавафашизам и
националсоциј
ализам, алисапог
решном проценом, пошт
оонинису
настај
али, каопокрети, декретимаодозг
о, негосуизраслииј
ачали
одоздо. Кадасеумај
у1937. годинеспремаоСтој
адиновићдаидеу
Рим иБерлиндапроучиМусолиниј
евоиХитлероводело. Љ отићј
е
писао: "Минисмофашисти. Нинашамисаофашизам. Стопутасмо
токазалиидоказали. ИакоСтој
адиновићидеуРим дакопира
фашизам, илиуБерлиндакопирахитлеризам, оннашумисаоне
узима, већтуђу." Стој
адиновићј
е, умеђувремену, прекорежимске
штампе, Љотићает
икетираокаочовекакој
инаскуповимаглуми
фирераи, какоонкаже, "кадабиј
ош самоимаополитичку
униформусаременом изнаком "Љ " потпунобиимитираоХитлера."
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Љотићмуј
енасвој
им зборовимаузвраћаоназивај
ућиг
авођом
ненародневладеиоптужуј
ућигадај
еионучествоваоузаверии
противкраљаАлександра.
ПрогониЗБОР-асунастављени, вршенасухапшења. Ухапшенј
е
биоиДимитриј
еЉ отић, алирадиактивностЗБОР-аниј
езамрла. У
фебруару1938. г
одине, доксуј
ош трај
алипрогониЗБОР-а, писао
ј
еДимитриј
еЉ отићнаадресуМиланаСтој
адиновића: "О, Милане
Стој
адиновићу, какосипакмалапамет! Свавласткој
уимаш исва
средствакој
имарасполажеш немогунасспречитидаидемосвој
им
путем - путемЗБОР-а. Забрањиваосинамзборовеилистове. Хвала
ти. Сам тебогучиданасоштриш. Јернемаништабезпреоштра
мача. И тинам г
акуј
еш наватриогромнеборбеиоштриш на
тврдим препрекамакој
енам постављаш насваком кораку. Поручио
синамдаћеш нам забранитирад, даћеш растуритиЗБОР. Кој
ето
ј
ош стихиј
емог
аосвестиумалакориташца? МисаоЗБОР-ај
е
израслоизприродествари, развиласепредтвој
им очима, пустила
г
раненасвестране, нарочитомеђуомладином. И светвој
езабране
нећебитиустањуспречитивихорнашемладостинадахнуте
искуством. АрастуритиЗБОР? Тинисиустањударастуриш бивше
политичкеорг
анизациј
е, кој
епозаконунепостој
е, икој
еживотаре
туитамо, акакомислиш даЗБОРрастуриш!
Дана10. октобра1938. г
одинераспуштенај
еНароднаскупштина,
ановиизборирасписанисуза11. децембаристегодине. Ови
изборитребалој
едапокажуколикај
естварнаполитичкаснаг
а
МиланаСтој
адиновића, алиистовременоиколикој
енародимао
поверењауњеговеопоненте, кој
исууказивалинасвенедостатке
игрешкењег
овеполитике.

Избори 1938. године
Наконштој
е10. октобрараспуштенаНароднаскупштина,
расписанисуизбориза11. децембар1938.године. Насамом
почеткупредизборнекампањеМиланСтој
адиновићј
е18.октобра
издаоналогзахапшењеруководстваЗБОР-аначелуса
Димитриј
емЉ отићем. ОрганиУправег
радаБеог
радаупалису26.
октобранасастанакруководстваЗБОР-ауЊегошевојулицибр.1 и
ухапсили32 збораша, међукој
имаиДимитриј
аЉотића.
ПристалицеЗБОР-аодмахсуштампалелетакукомеј
еписало: "Не
заборавитедај
екрвавиипљачкашкирежимратногзабушанта
МиланаСтој
адиновићабациоутамницуј
едногоднај
поштениј
их
г
рађанаЈ
угославиј
е, народногборцаимученика, ратника, носиоца
листеЈНП ЗБОРдруг
аДимитриј
аЉ отића." Збоговогпоступка
правепредизборнекампањеЗБОР-аскороданиј
ебило. Ипак, под
притискомј
авности, Димитриј
еЉотићируководствоЗБОР-а
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ускоросупуштени. ПредставнициУдруженеопозициј
епонудилису
изборнусарадњуЗБОР-у. Овапонудазначилај
едагаполитичари
изУдруженеопозициј
енесматрај
уфашистом. Накондужег
колебања, Љотићј
еодлучиодаподнесесамосталнулисту.
Свој
упредизборнукампањуЉ отићј
ебазираонакритициМилана
Стој
адиновића. Уј
едном предизборном леткуЗБОРј
еоптужио
МиланаСтој
адиновићазапотписивањеКонкордата, смрт
патриј
архаВарнаве, распадМалеАнтантеиубиствокраља
Александра. Уј
едномдругом леткуДимитриј
еЉ отићј
ебирачима
поручио: "Самосталноиступамзатоштој
единиј
ахоћу: 1. да
уведемуНароднускупштинувишеоддвестасељакаиседамдесет
радникаизанатлиј
апоеснафимакаонароднепосланике, 2. даса
овимљудиманачиј
им раменимапочиваовадржавадонесем
нај
бољезаконезасиротињуинај
ширенароднеслој
еве, 3. да
извршимоправилнурасподелупорезај
ерј
еовонеправилно
решењекошталоимовинеиживотатоликонашихсинова, 4. да
обезбедимоштосвакисељакирадникморај
уиматизаживотада
мусенесмезапленитизаразнедажбинекаоштој
едосада
чињенодаскапаваодг
лади, 5. даограничимодоклесеможеићиу
богаћењуидакапиталдозволимосамоудомаћојиндустриј
икао
неопходностзаразвојисте, 6. даизвршимопреноскапиталау
домаћеруке, 7. давратимоудржавународникапитал, 8. да
укинемоминистарскепензиј
ена518 министараколикоихсада
народплаћа, 9. даизведемонасудиосудимосвакогакој
иј
е
оштетионароднуидржавнуимовину, 10. дасеј
едаредзацари
правдаипоштењеуовојдржави. Кохоћеправачеститогчовека,
доброгКраљаинедељивостЈ
угославиј
е, некаприступинашем
покрету."
Наизборе11. децембра1938. г
одинеизашлесутрилисте: Листа
ј
уг
ословенскерадикалнезај
едницесаМиланом Стој
адиновићем
каоносиоцемлисте, ЛистаУдруженеопозициј
есаВлатком
Мачекомкаоносиоцем иЛистаЗБОР-асаДимитриј
ем Љотићемкао
носиоцем. Од4.080.256 бирачанаизбореј
еизашло3.039.041
г
ласач(74,48%). Премазваничним подацималистаЈугословенске
радикалнезај
едницедобилај
е1.643.783 гласа(54,09%). Листа
Удруженеопозициј
е1.364.524 гласа(44,9%) иЛистаЗБОР-а
освој
илај
е30.734 г
ласа(1,01%). Прематадашњем изборном
законувладиналистај
едобила306 посланикауСкупштини, докј
е
ЛистаУдруженеопозициј
едобила67 посланика. ЛистаЗБОР-а
осталај
ебезпосланикауНароднојскупштини.
ЛистаЈ
НП ЗБОРдобилај
епобановинама: уДравској1.132 гласа,
уДринској3.806, уВрбаској1.071, уПриморској2.387, у
Вардарској133 г
ласа, уСавској2.137, уМоравској802, уЗетској
1.041, уДунавској17.291 иуизборнојј
единициБеог
рад, Земун,
Панчево510 г
ласова.
И представнициУдруженеопозициј
еипредставнициЗБОР-аимали
сувеликепримедбенатокизбора, апосебнонарезултате. И поред
тог
аштој
еоднеоизборнупобедуМиланСтој
адиновићниј
еостао
навластиј
ерј
еосвој
иорелативномалогласовауодносунаоно
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штосеочекивало. Смењенј
е4. фебруара1939.године, анову
владуј
еформираоДрагишаЦветковић. Смерницењеговеполитике
билесурешавањехрватскогпитањаитачноодређивањекурса
спољнеполитикеЈ
уг
ославиј
е. И пој
едном иподругомпитању
Димитриј
еЉотићопонираој
еновојвладикаоистарој
.
Решавањехрватскогпитања
Дог
овором измеђуДрагишеЦветковићаиВлаткаМачека26.
авг
уста1939. г
одинедошлој
едосклапањатакозваног"хрватскосрпског
" споразума.Уовомспоразумудоговореној
естварање
бановинеХрватске, кој
абиобухваталатериториј
едотадашњих
бановинаСавскеиПриморске, каоидеоЗетске, Врбаске, Дринске
иДунавскебановине. ЗапрвогбанаХрватскебановинеизабранј
е
докторИванШубашић. Заузврат, претставнициХрватскесељачке
странкеушлисуувладуКраљевинеЈуг
ославиј
еаВлаткоМачекј
е
постаоњенпотпредседник.
Дваданакасниј
е, 28. авг
устаЈНП ЗБОРј
еиздаосаопштењепо
овомепитању. Усаопштењуј
еречено: "Ниовимспоразумом
г
осподинМачекниј
емогаобитинатерандапризнаЈуг
ославиј
уза
свој
уземљу, нитидај
ојпризнасудбинскикарактер, нитида
признасудбинскуповезаностХрватасаСрбимаиСловенцима.
Нај
вишештој
епристаодакажеј
естедај
еЈугославиј
а'нај
бољи
ј
емацнезависностиинапреткаСрба, ХрватаиСловенаца'. Истина
паккој
асвакомразумномбићуморапастиуочиј
естедај
е
Ј
угославиј
ај
едино, аненај
бољеспасењенаше. ЈербезњеХрвати
иСловенцисигурноипотпуно, аСрбиделимичног
убесвој
у
независност. АлитогосподинМачекниј
ехтеоилимог
аопризнати,
ј
ербиондасамим тимпресталадинамичностхрватскогпитања, а
натотешкихрватскигрехнећеинеможепристати. Коликопак
вредиспоразум рађенподтаквимоколностима, отоменећемо
г
оворити: тоћесутрашњицадакаже".
Поштоуштетностспоразумаод26. августаниј
еуспеодаубеди
владу, Димитриј
еЉотићсеокренуонамесникукнезуПавлу.
Затражиој
еаудиј
енциј
уукој
ојбикнезаПавлаупозориона
опасностукој
ојсеналазилаЈ
уг
ославиј
а. Поштој
екнезПавлетри
путаодбиодаг
априми, Димитриј
еЉотићмуј
еутоку1940.
г
одинеупутиотриотворенаписма, кој
асуизазвалавелико
интересовањеуј
авности. Оваписмасууј
еднобилапунакритике
нарачункнезаПавла, штоћеимативеликепоследицепо
будућностЗБОР-а.
Упрвомотвореномписмупослатом22. фебруара1940. г
одине
Љотићј
екритиковаотадаународунаг
овештаванусменукурса
политикеуправцуФранцускеиВеликеБританиј
е. Образложењеза
овајставЉ отићј
еправдаочињеницом даовеземљенису
заштитилениПољскуниФинску, аниСрбиј
у1915. г
одине, иакосу
ј
ојзатобиледовољнесамотридивизиј
е. Друг
акритикаодносила
сенарђавостањеунутармонархиј
е. Самаидеј
амонархиј
еј
е, по
Љотићу, билаукризи, пасеналазилаудефанзивисамалим
број
ембранилаца. Затој
епревасходнокривиоспоразумод26.
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авг
уста. Предлагаој
едасеувој
ним оперативнимј
единицама
налазесамоСрбиихрватскиисловеначкидобровољци, ада
осталибудусамоурадним четама.
Поштој
екнезПавлепоновоодбиодаг
априми, Љотићј
еотпочео
жестокуполитичкукампањупротивњега. Оптуживаог
ај
еда
попуштафедерализму. Уписмуседаљекаже: "Вишестеучинили
забољшевизирањеЈуг
ославиј
е, Височанство, негоЈ
осиф
ВисарионовичЏуг
ашвилизваниСтаљин. Данассветлудуј
еза
'Русиј
ом' Државамуј
едалазапример. Предложиој
екнезуПавлу
даурадиследеће: 1) дапресечепутбољшевизациј
иирасулу2) да
прекинеодмахсахрватским експериментом3) даизвршиново
формирањеоперативневој
ске.
ПринападуИталиј
енаГрчкуоктобра1940. годинеЉ отићј
е
инсистираоназаузимањуставадубокенеутралности.
Нај
вероватниј
еподњег
овим утицај
ем, армиј
скиђенералМилан
Недић, кој
иј
етадабионадужностиминистравој
скеиморнарице,
предаој
е1. новембра1940. г
одиневладиЦветковић-Мачек
такозвани меморандум остањууЈуг
ословенскојКраљевскојВој
сци.
Такођеј
етражиоодвладеполитикудубокенеутралности. Кнез
Павлеј
ебрзореаг
овао. Већ8. новембраМиланНедићј
ебио
принуђендаподнесеоставкунасвојминистарскиположај
,а
стављенј
еиподприсмотру.
Следиој
еновипотезј
угословенскихвласти, повучен24. октобра,
кадај
еодлукомпредседникавладеизаступникаминистра
унутрашњихпословаДраг
ишеЦветковића, забрањенопостој
ање
Ј
НП ЗБОР, апритомеј
еодобрењеод8.11.1935. годинеоначелном
допуштањузаоснивањеовогпокретастављенованснаге.
Заповодј
еискоришћенсукобизмеђустуденатазборашаи
комунистанаТехничком факултетууБеограду23. октобра1940.
г
одине.

ЗабранаЗБОР-а
Каоштој
еупрошлом наставкунаписано, одлуком председника
владеизаступникаминистраунутрашњихпословаДрагише
Цветковићазабрањеној
епостој
ањеЈ
НП ЗБОР. Заповодј
е
искоришћенсукобизмеђустуденатазборашаикомунистана
Техничком факултетууБеограду23. октобра1940. године.
Разумљиводанападнакомунисте, одстранебилокога, таданиј
е
могаодабудеразлогзањеговог
оњење. Свеј
ебиловише
идеолошко-практичнеприроде.
Заупознавањеприликаукој
имасесвеовоодиграва, неопходној
е
поменутинеколикочињеница. Италиј
анскаавиј
ациј
ај
е5.
новембрабомбардовалаБитољ. Тимесеземљанашлапредвратима
рата. Утаквојситуациј
иитензиј
и, кој
ај
епоследицаизбиј
ањарата
измеђуИталиј
еиГрчке, групаанглофилскиориј
ентисаних
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ј
уг
ословенскихполитичара(дрМихаилоКонстантиновић, др
БранкоЧубриловићидрСрђанБудисављевић) извршилај
е
притисакнапринцанамесникаПавла(такођеанглофила) да
елиминишесвеевентуалнепронемачкеелементе. И предогађај
а
наТехничком факултетудржавневластисусвој
им среским
надлештвиманаложиледапровереаутентичностпотписапри
оснивањуопштинскихорганизациј
аЗБОР-а. Услучај
удаови
потписинисуускладусазаконом илиихсепотписнициодричу,
општинскеорганизациј
етребалој
едабудузабрањене. Управа
ГрадаБеог
радаизвршилај
епретресГлавногтај
ништвапокрета
ЗБОРуЊ ег
ошевојулици3. новембра. Избацилај
еизпросториј
а
свечлановеибезикаквогписменогрешењазапечатилапросториј
е
ииспредњихпоставилажандарме.
Утокуоктобраиновембра1940. г
одинеполициј
скевласти
похапсилесувишеод160 члановаЗБОР-а. Измеђуосталих,
ухапшенису: РаткоЖивановић, старешинаОмладинеЗБОР-а, инг
СименонКеречкииВладимирЛенац, члановиВрховног
страрешинства"Белихорлова", дрВелимирДаниловић, председник
МесногодбораЗБОР-ауБеограду, идруг
и. Ј
угословенскевласти
нисусеусудиледаухапсеисамогДимитриј
аЉотића, алисупомно
пратилењеговокретање. Ускорој
езабрањенасвакапосета
Димитриј
уЉотићу, ауњеговстануселилисусеаг
енти. Кадај
е
Љотићпротестуј
ућитражиодамусесаопштидалиј
еухапшенили
ниј
е, одговореномуј
едај
еслободан, алидасепонаређењутако
морапоступати. Љотићј
еодмахнапустиосвојстаниотишаоу
Смедерево. Агентиполициј
есуг
аитамопратили. Међутим, по
извештај
уагенатауправникуГрадаБеог
рада, Љотићј
евећпре15.
новембра"нашаоначинадасеизненадаизгубиунепознатом
правцу." Попричисведока, полициј
скеагентекој
исувршили
надзорнадЉотићевом кућомуспеој
едазаговориј
еданзбораш,
тадашњипознатифудбалер. Доксусеониодушевљавали
догодовштинамасаутакмицарепрезентациј
е, Љотићј
еизашао.
Уточиштеј
енашаоуј
едномженском манастирууСрему. Управник
ГрадаБеог
радај
е15. новембрапослаорадио-телег
рам свим
банскимиполициј
ским управамаиобавестиоихдасеДимитриј
е
Љотићудаљиоунепознатом правцу: "Умољаватеседанаредите
подручним властимадасезаименованим енергичнотраг
а. У
случај
упроналаска, ставитегаподј
акустражуиотоменај
хитниј
е
обавеститеУправуГрадаБеограда." РазлогсвогабекстваЉ отићј
е
правдаоинформациј
омдај
еј
уг
ословенскирежим желеодаг
асе
решитакоштоћегапослатиудушевнуболницунапосматрање.
Поштој
еусудском поступкудоказаноданепостој
иникаква
законскаформакој
ом бибили, збогдог
ађај
анаТехничком
факултету, збораш билиосуђени(ј
ерсусеборилипротив
припадникај
еднезабрањенестранке) оптужбај
епреформулисана.
ЗБОРј
еоптужензавелеиздај
ничкоделовање. Противовогпокрета
формулисанесутриоптужбе: 1. дај
еусарадњисаминистром
Вој
скеМиланом Недићем припремаодржавниудардабисеоборио
тадашњирежимизавеодесничарскирежим кој
ибисенаслањао
насилеОсовине, 2. дај
ерадионаотцепљењуделадржавне
териториј
е, 3. дај
епримаоновацизНемачке.
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Међутим, збогнеозбиљногдоказногматериј
аладопроцесаниј
ени
дошло. Зборашисуузатворимамалтретираниитучени, апошто
ниј
едоказанапревратничказаверазборашисуделом протераниа
делом упућениуконцентрационилогорБрус(властисуто
називалепринуднимборавком). Тамосупровелитримесецаи
нај
задотераниуконцентрационелогоре"раднихбатаљона" у
Сребреницу, ИвањицуиСмедеревскуПаланку. Последњиод
зборашапуштенј
енаслободутек1. априла1941. године.
Занимљивој
едасе, ипоредзабране, билтенЈНП ЗБОРштампаои
биодостављанличнокнезуПавлу, члановимавладеиУправи
ГрадаБеог
рада. Увременај
већегпрог
оназборашаДимитриј
е
Љотићј
е25. децембра1940. годинеупутиокнезуПавлуитреће
писмопуногорчинезбогпоступањавластипремаЗБОР-у. И ово
писмој
еосталобезикаквогутицај
анаставкнезаПавла. Прогон
зборашај
етрај
аосведопуча27. марта1941. г
одине.

ЗБОР и догађај
и 27. марта
Поштој
еКрунскисавет23. мартаовластиопредседникавладе
ДрагишуЦветковићадапотпишеприступањеТрој
номпакту, овајј
е
тоиучинио25. мартауБечу.
Димитриј
еЉотићизнеој
етом приликомсвој
емишљењевезаноза
овајдогађај
: "СпољнаполитикаЈ
угословенскевладеводилај
е
земљунизбрдицом, атанизбрдицазавршилај
еамбисом. Наивици
овогаамбисаизраслој
едрвоштосезовеПакт. И Кнез, кој
иј
е
кривштој
еземљабилананизбрдици, упоследњем тренутку
ухватиосезадрвокој
есезовеПакт. И садаонзај
едносанама
висинадпровалиј
омипримачеститањаштониј
епаоупровалиј
у.
Оникој
ирадепротивПакталакоћетодрвопрестругати, алии
кнезћеондапастиупровалиј
у, алиисвими, ивисви, зај
едноса
њим. Политичкапоследицатогабићерасулодржаве".
Уписмукој
еј
еДимитриј
еЉ отић26. мартаупутиоепископу
жичкомдрНиколај
уВелимировићуиепископудалматинском др
Иринеј
уЂорђевићу(обој
ицасуличнобилипротивприступању
Ј
угославиј
еТрој
номпакту) Љотићихмолииопомиње: "Прематоме
ј
авасмолимипреклињем дасесавашестраненечинеовакве
стварикој
ећенассвебацитиупропаст. Кадај
евећПактпотписан,
тражитеодКнезадаодмахдођеначелој
еднаправа, пуна
чврстинеиауторитетавладакој
аћесај
еднестранеПакт
поштовати, асадругенародуулитиповерењедаћеслободаи
независностбитисачуване. Акосеоовумолбуоглушитепа
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продужитеантипактовскирад, ондаћетенасвој
алеђанатоварити
свуодговорностзаслом државниинародни, ипредБог
омћете
испастикаоониљудикој
итражеславунекодБоганегокодљуди".
Кадај
еовајапелбиоурукамаепископа, уГлавнојкоманди
ваздухопловствауЗемуну, довршаванесупоследњеприпремеза
извршењепуча. Групај
угословенскихофицирај
еуноћиизмеђу26.
и27. мартаизвршилапреврат. Владаинамесништвосусврг
нути, а
напрестој
едоведеннепунолетниПетарИИ Карађорђевић. У
превратј
еактивнобилаумешанабританскаобавештај
наслужбаза
специј
алнеоперациј
е(СОЕ), итоуглавном прекопробритански
ориј
ентисанихполитичаракој
исупартиципиралиутадашњој
власти.
Димитриј
еЉотићј
е, напочетку, сматраодај
епучусмерен
искључивопротивКнезаПавла, пасеоваквом следудогађај
аниј
е
противио. Ношентаквим размишљањемпредставникЗБОР-а,
пензионисанипуковникМилош Масаловић, дошаој
еупросториј
е
новевладеи, уимеЗБОР-а, честитаоступањенапрестоЊег
овог
ВеличанстваКраља. Владај
еМасаловићаодмахреактивиралаи
поставилазакомандантапешадиј
скогпукаКраљевегарде.
Љотићј
еупрвимахприхватиосаветепископадрНиколај
а
Велимировићадауђеуновувладу. Позивнаулазакувладуупутио
муј
еиг
енералБогољубИлић.
НиЉ отић, нидругичлановиЗБОР-анисупрвог
аданабили
упознатисанамероммењањаполитичкогкурсаодстранеђенерала
ДушанаСимовића. Кадај
епучдобионовоистварнозначење
променекурсаполитике, Љ отићј
еповукаосвој
еодобрењеоко
уласкауновувладу. Другиразлогњег
овогнеуласкаувладубило
ј
еенерг
ичнопротивљењепробританскиориј
ентисанихполитичара
уновојвлади(БранкаЧубриловићаиМихаилаКонстантиновића).
Касниј
есуистакнутиприпаднициЗБОР-адавалиразличитеизј
аве
о27. марту. Збораш СтаниславКраковговориој
едај
епучод27.
мартабионепотребан, кобан, чакизлочиначки. Друг
иљотићевац
дрДимитриј
еНај
дановићрекаој
еданемачудниј
егдатумаунашој
историј
иод27. марта: "Чуданј
епоглупостисвој
ој
, политичкој
г
лупости. Политичкаглупостј
еог
раниченостполитичкогвидикаи
одсуствополитичкевизиј
е".
Политичкепоследицепуча27. марта1941. годинепосталесу
кобнезаКраљевинуЈ
угославиј
у. Нањенусудбинудатум 27. март
удариој
езавршнипечат.

Формирањекомесарскеуправе
Апрлискомкатастрофом Ј
угославиј
ај
еизгубиласвесвој
еодлике
власти: скупштинасераспала, вој
скај
екапитулирала, докј
ењен
мањиброј(углавном авиј
ациј
а) успеодасеизЈуг
ославиј
еизвучеу
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земљетакозванихј
уг
ословенскихсавезника. Истосуучинили
Краљ ПетарИИ иј
угословенскавлада. Текмесецамај
аћесеу
Ј
угославиј
истворитиј
езгроЈ
угословенскеВој
скеуОтаџбиниса
ДрагољубомМихаиловићем каој
единимодкраљапризнатим
министром уземљи. Старичиновничкиапаратуглавном ј
еостаона
свој
им дужностима, штосемоглорећиизаполициј
скиапаратжандармериј
у. СамаСрбиј
асаграницамакој
еј
еималапре
балканскихратова(садодатком Косовско-Митровачкогокругазбог
рудекаоиБанатакаожитнице) ј
епотпалаподдиректнууправу
немачкогвој
ногзаповедника. ЗапрвогзаповедникаСрбиј
е'# ј
е
наименоваогенералаавиј
ациј
еХелмутаФерстера, кој
иј
е22.
априлапримиодужностуБеог
раду. Његовштаббиој
еподељенна
двадела: Вој
нииУправништаб. Вој
ништабсестараооосигурању
редаибезбедности, докј
еУправништабруководиоуправом
окупираногподручј
а. НачелуУправногштабанаименованј
е
г
енерал-лај
тантХаролдТурнер, човеккој
иј
еуживаовелико
поверењекодсамогХитлера. Неговом одлуком престаој
ерадсвих
политичкихстранака, паиЈНП ЗБОР.
Сам Димитриј
еЉ отићј
епоизбиј
ањуаприлскогратаизвршиосвој
у
вој
ничкудужностиј
авиосенасвојратнираспоредкао
потпуковникуБј
ељину. Наредиој
еиосталим члановимаЗБОР-ада
извршесвој
увој
ничкудужност. ГенералномсекретаруЗБОР-ај
е
наредиодазатворикњигеприј
емаучланствоЗБОР-а. По
завршеткуаприлскогратавратиосенасвој
еимањеуСмедерево.
Умеђувременуј
ешеф цивилногштабаХаролдТурнерпочеода
успостављаконтактесабившимј
уг
ословенским политичарима.
Међупрвим, успоставиој
еконтактсаМиланом Аћимовићем и
Драгим Ј
овановићем, бившимшефомполициј
еУправеграда
Београда. Њимај
епредложиостварањесрпскецивилневласти.
Нареднихданадошлој
едосастанкаодређенихсрпских
политичарауБеог
раду. Туј
едонетаодлукадасеизмеђуосталих
контактираиДимитриј
еЉотић. Тајзадатакј
едатМилану
Аћимовићу. Овајј
еличноотишаоуСмедеревоипозваоЉ отићада
узмеучешћаустварањуцивилневласти. Љотићсетомеодазваои
отишаоуБеог
рад. Ускорој
еДимитриј
еЉотићпостаозај
едноса
Миланом Аћимовићем нај
активниј
ипреговарачсасрпскестране.
СаНемцимасусесагласилидатобудеј
еднакомесарскауправа
кој
усачињавај
усвеполитичкегрупе. Претходносусрпски
политичариизрадилиј
еднудекларациј
укаоусловзаприхватање
понуђенихположај
а. Тај
едекларациј
азахтеваласледеће:
1) Поштовањеодредабамеђународногправа;
2) Даостанунасназинашиг
рађанскиикривичнизаконикаои
нашесудскевласти, поштој
епостављањеполициј
еислужбе
безбедностиоднашихорг
анасамаЈ
угословенскаВлада
предвиделауг
оворомопримирј
у;
3) ДаСрпскаПравославнаЦркваимаданастависвојрад
несметаноисаистоморганизациј
ом иуновојситуациј
и, анаше
властиимај
уј
еутомепомаг
ати;
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4) Данашадомаћауправаморарасполагатисвим финансиј
амада
бибилаустањудачининеопходнепомоћи, као: исплатепомоћи
породицамаратнихзаробљеникаипомоћиневољним, рачунај
ући
туиизбеглицеизосталихкрај
еваЈуг
ославиј
е;
5) ДасечлановисрпскецивилнеуправеуБеоградузову
комесаримаминистарставаиимај
усесматратиадвокатиманашег
народапредокупационим властима;
6)УцрквамадасеидаљезавремеслужбепомињеимеКраља
ПетраИИ, иПатриј
архаГаврила;
7) Дасемог
удржатиКраљевесликепокућама;
ДасудовиизричупресудеуимеКраљаПетраИИ.
Турнерј
енасастанкуодржаном29. априлаприхватиосвезахтеве
осимоногпокој
ем биј
угословенскисудовиизрицалипресудеу
имеКраљаПетраИИ. Наистомсастанкукодг
енералаТурнера, г
де
субилиприсутнипредставницистранака, Љотићј
еодбиодауђеу
Комесарскууправу. Даој
еобразложењедај
епотребнодаон
останеизвандаихбранипреднародом, ј
ердаониинеслуте
коликаим опасностпретиодкомунистичкекампањеународу. Чак
ј
еиТурнеринсистираонатомедаЉотићпреузмеминистарство
пољопривреде(устварипривредеј
ерј
епољопривредаулазилау
овајресор), какобинародуСрбиј
еобезбедиохлеб. Натомуј
е
Љотићодговориодај
енародуЈугославиј
иимаодостахлеба, а
опетј
едоживеопропаст, адасесадаовдерадиодруг
им стварима,
анесамоохлебу. Ипак, предложиој
едаууправууђудва
представникаЗБОР-а: инжињерМилосавВасиљевићидрСтеван
Иванић. Овој
еприхваћено. Такој
е30. априлаобразованапрва
КомесарскауправауокупиранојСрбиј
и.
Љ отићи рад комесарскеуправе
Упоредосапочетком радаКомесарскеуправе, Љ отићј
еупутиодва
меморандуманемачкојВој
нојуправи. УпрвоммеморандумуЉотић
ј
емолиоНемцедаиздај
унаређењедасеизусташких, бугарскихи
мађарскихзатворапустехиљадепохапшенихСрбаидасе
зауставепрог
они, покољииуништавањесрпскогживља. Штосе
тичеовог
апроблема, исамКомесариј
атј
еупутиој
едан
меморандумсадокументациј
ом, фотог
рафиј
амаидруг
им доказним
материј
алом, алибезикаквогуспеха. Сам Љотићј
епосебноупутио
својмеморандумбеоградскомбискупуУј
чићу, дакатоличкацрква
престанесапокатоличавањемСрбаидазаштитиголорукинарод.
Љотићј
едобиоодговордаће, тобоже, Римокатоличкацркваизаћи
усусретовојмолби, кадабудепроучилацелудокументациј
уу
наведеном меморандуму.
Удругом меморандумуЉ отићј
емолио, дасенашиофицири,
подофицириивој
ницинеодводеунемачкозаробљеништво, већда
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се, каоуГрчкој
, пустесвој
им кућама. Насвеовонемачкевластису
одговорилеЉотићудасуим познатиусташкизлочини, алидаони
нисуустањудаихспрече.
Дана5. ј
уна1941. годинеј
екаог
ром изведранебадоЉ отића
стиг
аогласдај
еексплодиралоскладиштемунициј
еусмедеревској
тврђави. РадиобновепорушеногградаКомесарскауправај
е
поставилазаизванредногкомесаразаобновуСмедерева
Димитриј
аЉотића, кој
исеодмахприхватиоовефункциј
е, какоби
штовишепомогаосвом г
раду. Зазаменикаизванредногкомесара
постављенј
ечланЗБОР-аАндриј
аЉоља. Љ отићј
епрекосвој
их
нижихпартиј
скихруководставаорг
анизоваоскупљањепомоћии
прикупљаоподаткегдеимаквалитет
нег
рађе. Новоименовани
командантСрбиј
еЛудвигвонШредерј
еЉ отићу17. ј
унауручио
милиондинаразаобновуСмедерева. Љ отићј
есампозваозбораше
иосталепатриотедасеј
авенадобровољнирадуСмедереву. Од
онихкој
исусеј
авилиформиранај
ераднагрупаод350
омладинаца. Командантлогораукој
ем ј
ебиласмештенарадна
г
рупабиој
еВладимирЛенац- старешиназборашкеомладине.
Касниј
ећеовагрупапостатиј
езгрозастварањедобровољачких
ј
единица.
СамаКомесарскауправај
еусвомрадубилаоптерећенамногим
проблемима. Шредерј
еултимативнотражиоодКомесарскеуправе
дадонесуЗаконпротивЈ
евреј
а. Гестапој
евећнавеликохапсио
Ј
евреј
епоБеоградуиунутрашњостиСрбиј
е. Комесарскауправај
е
одбилаовајзахтев, иуСрбиј
изавремеокупациј
езаконпротив
Ј
евреј
аниј
едонет. Наистиначинј
еКомесарскауправаодбилада
банатским Немцимапродапанчевачкирит. Сам Љотићј
еуспеода
изпанчевачкогзатвораослободи1.200 ухапшенихСрба, углавном
националиста, међукој
имаипредседникасмедеревскеопштине
Рај
ковића. Комесаркауправај
есвој
еделовањеуглавном
остварилауг
радовимаивећим селимапутем чиновникаисеоских
стражара. Наосталомширокомпространствупочелисусевећу
мај
уиј
унустваратинаоружаниодреди. Онисусеуг
лавном
г
руписалиутриј
езгра:
Првој
езгрочиниој
епокретДраг
ољубаМихаиловићанаРавној
Гори. Михаиловићј
еуспеодаизбегнезаробљавањеприаприлској
капитулациј
ииизБоснесепребационаРавнуГору. Започетак
свој
еакциј
еузеој
едатум 13. мај
. Друг
ој
езгрочиниој
епокрет
ђенералаЉубеНоваковићакој
иј
еегзистираонапланиниБукуљи.
Трећеј
езгрочиниој
ечетничкипокретвој
водеКостеПећанца.
Текпочетком ј
ула(поизбиј
ањуратаизмеђуНемачкеиСовј
етског
Савеза) почелај
есаакциј
амаивој
нагрупациј
асачињена
уг
лавном одчлановаКомунистичкеПартиј
еЈ
угославиј
е. Њена
акциј
атоком лета1941. године(посебнонапросторуШумадиј
еи
ЗападнеСрбиј
е), довелај
едопадаКомесарскеуправечиј
иј
ерад
биопаралисан.
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СтварањевладеМиланаНедића
Акциј
апартизанскиходредапаралисалај
ерадКомесарскеуправе
иприморалај
едаподнесеоставку. ПадКомесарскеуправеуправо
ј
ебиоизазваноставкамачлановаЗБОР-аВасиљевићаиИванића.
Сам Димитриј
еЉ отићовакој
екоментарисаоустанак: "Могуони
убиј
атиНемце. Могупобитисвих20.000 коликоихтренутноимау
Србиј
и. Алиштаћеондабити? ТајгубитакНемцинећениосетити,
арепресалиј
епреманашемнароду, апреманемачкомобрасцу100
према1 донећесмртза200.000 Срба. Тосемораспречити. Наш
народморамосачуватиодбиолошкогуништења".
Комесарскауправај
епалаполовином августа1941. године. Српска
цивилнавласт, дабипосталафункционална, мораласеповећати
настепенцивилневладе. Одмахнапочеткупој
авиосепроблем
оконалажењамандатаразасаставовевладе. Некинемачки
круговииодређенисрпскиполитичарибилисумишљењадај
е
правичовекзатоДимитриј
еЉотић. Онј
етоодбиј
ао,
обј
ашњавај
ућидасесадасрпскинародналазиусмртнојопасности,
идај
етуј
единиизлазданатајположајдођеличностизван
странака, кој
ауживаугледународу. ПоЉотићу, таличностбила
ј
еђенералМиланНедић. Недићј
еуаприлскомратубиокомандант
Трећеармиј
скегрупеапослекапитулациј
еј
еинтерниранусвој
стан, безправакретања. НемцисупротестоваликодЉотићај
ерсу
Недићасматраливој
ничкимнеприј
атељем. Љ отићим ј
енато
одговорио: "Вистенамаобј
авилират, напалистенас, аНедићу
каобившем минист
рувој
номикомандантугрупеармиј
а, билај
е
дужностдабраниотаџбину. Уосталом тосмоурадилиисвими
осталиизузевкомуниста".
Насастанкуодржаном 27. авг
устауприсуству70-80 представника
политичкихстранака, привреде, наукеидругихделатности, Љотић
ј
епозваоНедићадаприхватипонуђениположај
, наштај
еНедић
ушаоусалубурнопоздрављениприхватиосефункциј
е. Изг
леда
дај
еНедићираниј
едонеоодлукуосвом политичком активирању.
Уприлогтомесведочиичињеницадај
еНедићодмахизнеоуслове
иплансвогаделовања. Општизахтевисубилидасеодобри
стварањеоружанесиледабиобезбедиламируземљи, ито:
жандармериј
адој
ачине10.000 жандармаипотпорнеј
единицедо
30.000 људи, дасеболеснизаробљеници, инвалиди, истариј
иод
55 годинапустеиззаробљеништвауСрбиј
у. Траженој
еидасе
обуставеубистваипрог
ониСрбаодстранеХрвата, Бугараи
Мађара.
Посебниусловисубилидај
еборбапротивкомунизмаискључиво
стварсрпскогнародаињег
овевладе, идауслучај
усаботаже
противнемачкевој
скерепресивнемереморај
упог
ађатисамо
правекривце, аникаконедужналица. Траженој
еикоришћење
српскихдржавнихамблема.
Немцисувећ28. авг
устаодобрилизахтевеМиланаНедића, пај
е
владаформиранасутрадан, 29. августа. Међучлановимасубилаи
двазбораша- ЧедомирМарј
ановић(министарправде) иМихаило
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Олћан(министарпривреде).
Поштој
еуНедићевом програмупрвенственобилоречио
неутралисањупартизанскогпокретауСрбиј
и, онј
е, уздозволу
Немаца, издаоналогостварањусрпскежандармериј
е. При
зај
едничкомчетничко-партизанском нападунаШабац, Недићј
еу
тајкрајпослаој
едансвојвој
ниодред. Овајодред, уместодасам
нападаченападне, прешаој
есасвомсилом четницимаДраже
Михаиловића. Поштоодредижандармериј
енисууспелидаповрате
редуСрбиј
и, теретнасрпскувладупостаој
еогроман.
Немцисусевећпочелиприпрематидаовувладураспустеида
Србиј
удај
унаокупациј
убуг
арским, мађарским иусташким
трупама. УкритичномтренуткуМиланНедићј
езаказаоседницу
владеза15. септембар. НаовојседнициНедићј
епредложиода
владаподнесеоставку, поштој
ебиланемоћнадабилоштауради.
Тадај
ечланЗБОР-а, министарМихаилоОлћанпредложиодавлада
позовенародуборбупротивкомуниста, идасеоснуј
у
комунистичкеј
единице. Олћанј
едодаодај
амчидаћеутоку
следећих24 часа, битиустањудавладиставинарасполагање500
омладинаца, антикомунистичкихбораца, члановаЗБОР-а, што
можедапослужикаој
езг
розаобразовањевећихдобровољачких
ј
единица. Акциј
ом добровољачкихј
единицакој
ај
еотпочела
крај
емсептембра1941. иконачним разлазомпартизанаичетника
кој
иј
ерезултираочетничкимнападом наУжице2. новембра1941.
г
одине, отпочеој
екрвавиграђанскиратуСрбиј
и.
Стварањеиактивностдобровољачкихј
единица
ПредлогминистрапривредеМихаилаОлћанадасенај
хитниј
е
формирај
удобровољачкеј
единицеДимитриј
еЉотићј
ебез
размишљањаприхватио. Нањег
овпозив, већпрвогданауписала
сусекаодобровољци234 чланаЗБОР-а. Тосууглавномбили
члановираднедобровољачкег
рупезаСмедерево. Дана17.
септембраформиранај
еСрпскаДобровољачкаКоманда(СДК) са
командантоминжињериј
ским пуковником КостомМушицким. При
штабуСДК постој
аласудваодсека: ВаспитнииОбавештај
ни. СДК
ј
еусвој
ојпунојформациј
иуспостављена6. октобра1941. године.
УсклопуСДКбилој
едванаестдобровољачкиходреда, асваки
одредимаој
епотричете. СтварнуконтролунадСДК имаој
е
МиланНедић, поднадзоромнемачкевој
неуправе.
СДКј
еносилаистеуниформекаој
угословенскевој
ска. Накапама
сууместој
угословенскогималисрпскигрб, анадеснојстранина
г
рудиманосиликрстукомесерељефноистицаолик
ВеликомученикаиПобедоносцаГеорг
иј
акакоубиј
ааждај
у.
Ивицом покруг
уњиховогкрстастај
аој
енатпис"СаверомуБога,
заКраљаиОтаџбину- Добровољци".
Оружј
есудобилиделомодНемаца, докј
едеокасниј
ебио
заплењенуборбама. Ступај
ућиудобровољачкередове,
добровољцисуполаг
ализаклетву, заклињуј
ућисеСвемог
ућим
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Богом навернослужењеОтаџбиниинаоданостКраљуПетруИИ.
Заклетвасеполаг
алапредсвој
им старешинамаизаставом. Обред
заклетвесуобављалисвештеници, углавномчлановиЗБОР-а, кој
и
сусеналазилиусвим добровољачким ј
единицама.
УштабуСДКналазиосеиВаспитниодсеккој
иј
еимаозадатак
духовнеподлог
ењиховеидеолошкеориј
ентациј
е. Четесуимале
васпитаче, аодредипросветаре. Шеф васпитногодсекаприШтабу
СДКбиој
еновинарРаткоПарежанин.
Уј
единицамадобровољацаобављаласеиверскаслужба. Њ омеј
е
управљаоверскиреферентприСДКпротој
ерејАлексаТодоровић.
Иначе, целаслужбаВерскогиВаспитногодсекабилај
езаснована
натакозваних"десетдобровољачкихзаповести"
ПриШтабуСДК биој
еформираниОбавештај
ниодсек, чиј
иј
е
основнизадатакбиодасакупљаинформациј
есатерена. Овај
одсекј
еимаоцентреусвим г
радовимаСрбиј
е. Засвојрад
добровољцисупрималиплате, арањениуборбисупримали
посебненаграде.
Првидобровољачкиодредформиранј
е16. септембрауСмедереву,
подкомандомпоручникаБудимираНикића. Допрвогсукоба
измеђудобровољацаипартизанадошлој
е17. септембракодсела
Дражња, ублизиниГроцке. Изовеборбедобровољцисуизашли
каопобедници, штосеможевидетииизпартизанскихизвештај
а.
До24. септембрадобровољцисупредеоодДражњадоШепшина
очистилиодпартизана, убившиихчетворицу, доксуисамиимали
двамртва.
ПоокончаномпослудобровољцисусевратилиуСмедеревог
десу
положилизаклетву8. октобра.
Овиодредисукаовећоформљенеј
единицедочекалепочетак
новембарскеофанзивенаУжичкуРепублику. Поводом тогај
е
МиланНедић21. новембра1941. г
одинеиздаонарађењепокој
ем
ј
епредвиђенообј
едињењесвихоружанихформациј
а(СДК,
жандармериј
еичетникаКостеПећанца) подј
единственукоманду.
Већсутрадан, 22. новембра, наосновуовогнаређења, формирана
ј
еоперативнаг
рупаидобилаимеШумадиј
скикор(корпус), под
командом КостеМушицког.
Шумадиј
скикорј
естављенподкоманду113. немачкедивизиј
е, са
кој
ом ј
еод25. до29.новембраучествоваоуборбамапротив
партизана. ПослесломаУжичкерепубликег
лавнинапартизанских
снаг
ауспелај
едасепребацинаиталиј
анскуокупационузону.
Стицај
емтрагичнихоколностиСрбиј
а, укој
ојтоком 1942. године
ниј
ебилозначај
ниј
ихпартизанскихснага, посталај
епоприште
сукобаизмеђудобровољаца(закој
есеународусвевише
користиоиназивљотићевци) ичетникаподкомандомДраг
ољуба
Михаиловића.
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Активностидобровољачкихј
единица1942-1944.
Одмахпоокончањуоперациј
апротивпартизанскихј
единицана
териториј
иЗападнеСрбиј
енемачкавој
насиланапалај
еј
единице
подконтроломДраг
ољубаМихаиловића. Самог
аМихаиловићај
ео
томеобавестиокомандантСДККостаМушицки, пај
еВККраљевске
вој
скеуОтаџбинизамоменатизбег
лазаробљавање.
КостаМушицкибиој
езбоговог
аухапшенуЧачку9. децембра.
Брзоминтервенциј
ом МиланаНедићаиДимитриј
аЉотића
Мушицкиј
еуспеодаизбегнепрекивој
нисуд. Ускорој
епуштенна
слободуподусловом давишенеможедакомандуј
еСДК. Милан
Недићј
еуместоМушицкогзакомандантаСДК поставио
потпуковникаИлиј
уКукића. Мушицкисевратионасвој
естаро
командноместотеккрај
ем 1942. године, кадасуБеоград
напустилиониНемциизг
лавнекомандекој
имај
еслучајМушицки
биопознат.
Иакој
еДрагољубМихаиловићбаш узпомоћвластиуБеог
раду
избегаохапшење, онј
еод25. ј
ануарадо6. ј
уна1942. године
упутиоЈ
угословенскојвладиуЛондонупетнаестдепешаукој
има
ј
езбогсарадњесаокупатором нападаоЉотићаНедићаиПећанца.
Тој
еиј
еданодразлогаштој
еВладауј
едномодсвој
их"З"
емитовања(слово"з" ј
езначилозаклати) ставилаподтословои
МиланаНедића. Сам Димитриј
еЛотићникадауемисиј
амарадио
Лондонаниј
епоменут, мадапостој
имогућностдај
енаређењедаи
заовогчовекаважислово"З" стиглоМихаиловићутај
ним
каналима.
Токомцеле1942. годинеНемцисуодНедићаиЉ отићатражилида
иСрбиј
адамакариј
еднусимболичнуј
единицукој
убипослалина
Источнифронт. И поредвеликогпритискаНедићиЉ отићнато
нисупристали. Љотићевообразложењебилој
едај
еСССР, иако
вероломан, савезникњиховоггосподаракраљаПетра.
Затој
еСДКтоком1942. годинепалаунемилостНемаца. Такосу
Немцирасформиралииулог
орпослалицеоЈ
еданаестиидео
Седмогдобровољачкогодреда. Немцисучинилисметњедавлада
МиланаНедићаизрадиобућуиодећузадобровољачкеодреде.
Добровољцисусетоком 1942. г
одинесукобљавалисаслабиј
им
партизанскимснаг
амауглавномнатериториј
иЈ
ужнеСрбиј
е. У
овимборбамадобровољцисууспелидаразбиј
уСврљишкии
Кукавичкипартизанскиодредкој
исукасниј
еуспелидасе
реорганизуј
у. ИакосупартизанимауЈ
ужнојСрбиј
инанелиосетне
г
убитке, добровољцинисууспелидапартизанскипокретуЈужној
Србиј
иуниште.
Натериториј
иЗападнеСрбиј
едобровољачкеј
единицесу, у
садеј
ствусаНемцима, жандармериј
ом ичетницимаДрагољуба
МихаиловићанапалинаВаљевски, Посавски, Сувоборскии
Космај
скипартизанскиодред, кој
исусеизБоснепонаређењу
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ГлавногпартизанскогШтабазаСрбиј
увратилинасвој
етерене. У
овојакциј
иуништенисусвипартизанскиодреди, осим Ваљевског
кој
иј
еизобручауспеодасеизвучеблагодарећиНемцима, кој
ису
сесасвој
ихположај
аповуклиуследвеликехладноће.
Крај
ем1942. г
одинеСДКј
ереорганизована. Одпретходних
дванаестодредаствореној
епетбатаљона. СамаСрпска
ДобровољачкаКомандапроменилај
еимеуСрпскиДобровољачки
Корпус.
Током1943. годинедобровољачкеј
единицеводилесунатерену
борбукакосапартизанима, такоисачетницимаДрагољуба
Михаиловића. Добровољцисусепротивпартизанаборилиу
околиниПожаревца, Крушевца, АранђеловцаиуМачви. Дана28.
ј
ула1943. г
одинеј
единицеДрагољубаМихаиловићасуубиле
командантаТрећегдобровољачкогбатаљонаДушанаМарковићаи
ј
ош 20 добровољаца. Недуг
опослетогаусукобуизмеђуЧетвртог
добровољачкогбатаљонаичетникаДрагољубаМихаиловића
пог
инуој
еуселуСечаРекакомандантЧетвртогдобровољачког
батаљонаМилош Вој
новићЛаутнер.
Ј
ачањепартизанскогпокретакрај
ем 1943. г
одинеимогућност
њиховогповратка, натераој
екомандуСДКдаопетусвој
им
редовимаизврширеорганизациј
у. Онај
еизвршенакрај
ем 1943. и
почетком 1944. године. Петдотадашњихбатаљонапреименовано
ј
еупетпукова. Спроведенај
еиделимичнамобилизациј
а.
ОвакореорганизованСДКдочекаој
епродорДругеиПете
партизанскедивизиј
еуСрбиј
у. Задатаковихдивизиј
абиој
едау
Ј
ужнојСрбиј
истворевећутериториј
уподсвој
омконтролом.
Увидевшикаквепоследицеовајпродорможеимати, националне
снаг
есусеуј
единилеу"ј
единственинационалнифронт". Уњег
асу
ушлечетничкеј
единицеДрагољубаМихаиловића, жандармериј
аи
Први, ДругииЧетвртипукСДК. УтешкимборбаманаИбруобе
странесупретрпелетешкег
убитке. Националнеснагесууспеледа
спречедаљипродоровихдивизиј
а, пасуонеускоронапустиле
Србиј
у.
Следећивеликиобрачундогодићесеналето1944. годинекадај
е
г
лавнинапартизанскихј
единицапрешланатериториј
уСрбиј
е.

ЉотићиосталенационалнеснагеуСрбиј
и
ОдносиизмеђуДимитриј
аЉ отићаиДрагољубаМихаиловића
успостављенисуулето1941. г
одине. Михаиловићј
еуспоставу
односасаКомесарскомуправом сматраонужном радинабавке
хранеиодећеамождаиоружј
а. Затој
евећј
уна1941. г
одинеу
БеоградпослаоВладимираЛенца. Овајј
епрератабиогенерални
секретаромладинеЗБОР-а, апоокончањуАприлскогратазај
едно
сесаМихаиловићем повукаоизБосненаРавнуГору. Придоласку
уБеог
радЛенацј
епрвоконтактираоДимитриј
аЉотића. Љотићј
е
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одмахзапочеоакциј
уприкупљањаматериј
алнепомоћи
равногорском покретукој
ај
еМихаиловићупослатаподругом
Михаиловићевом емисарупоручникуПипану(лажнопрезиме
Перић). Подругом ПипановомдоласкууБеоград, Љотићј
епозвао
кодсебевисокефункционереЗБОР-аРаткаПарежанинаиБошка
Костићадазај
едносаЛенцемкренунаРавнуГору. Овај
емисиј
а
опозванапредсам пут, кадај
еЉ отићдобиоизвештај
едасе
измеђуМихаиловићаипартизанаводепреговори.
ИакосупреговориизмеђуБеоградаипокретанаРавнојГорибили
начелнопрекинути, честасупој
авабилезај
едничкеакциј
еових
формациј
анатерену, апротивпартизана. Ј
еднаод
нај
упечатљивиј
ихакциј
абилај
еизведенауоколинисела
Коштунићи, кадасупротивпартизананатометерену
садеј
ствовалиприпаднициПетогдобровољачкогодредапод
командом МарисаваПетровићаивој
нициДруг
огравногорског
корпусаподкомандом ПредрагаРаковића.
Иначе, Димитриј
еЉотићиМиланНедићсурадилисвевремеда
обј
единесвенационалнеснаг
еуборбипротивкомуниста, ипоред
нереткихсукобаизмеђудобровољацаичетника. Особапрекокој
е
суЉ отићиМихаиловићуспостављалимеђусобнувезубиој
ечика
Илиј
аМихај
ловић, бившипредседникНароднескупштинеи
потпредседникЈ
НС. Првисастанаккој
иј
ечикаИлиј
ауговориобио
ј
емај
а1943. годиненанивоувисокихделегата. Љотићј
ена
састанакпослаоБошкаКостића, докј
еМихаиловићевделегатбио
ЧедаВуј
овић, првакДемократскестранкеизчачанскогкрај
а. На
овом састанкупостигнутј
еначелниспоразумопрекидусвих
неприј
атељстава.Прег
овориокосастанкаДимитриј
аЉотићаи
ДрагољубаМихаиловићаотег
лисусесведосептембра1943.
г
одине.
Тадај
еуспостављенавезакој
ај
есаМихаиловићевестранебила
веомапроблематичнаинепроверена. УпркостомеЉотићј
е
половином октобра1943. г
одинекренуонасастанак, сам возомза
Ужице. Претходној
есебинабавиолажнадокументаподименом
професорПетровић. Кадај
етребалодакренеизУжицадошаој
е
кодњег
амај
орПетровић, исаопштиомудагаМихаиловићне
можепримити, поштој
еспреченхитнимпословима. Петровићмуј
е
предложиодасезај
едновратеуБеоград. ТекуБеоградуПетровић
муј
ерекаодагај
евратиоизУжицај
ермуј
еМихаиловићев
капетанРадовић-Кондорспремаоубиствоиззаседе. Михаиловићј
е
Љотићууј
едномкасниј
емписмусаопштиодамуј
ету"Богпомог
ао
дасеспасезамке".
Љотићј
етек17. мај
а1944. г
одинеуспеодасесастанеуселу
БрђанекодГорњегМилановцасагенералом Мирославом
ТрифуновићемДроњом, Михаиловићевим командантомзаСрбиј
у.
Послетродневнихпреговорадошлој
едоспоразумаукомеј
е
договореназај
едничкаборбапротивкомунизмаидоговоро
међусобнојсарадњи. Сарадњаћекулминиратисептембра1944.
г
одине, уј
екунај
жешћихборбиуСрбиј
и.
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ЗавремеПетенемачкеофанзиве14. мај
а1943. годинеуКолашину
идругимделовимаЦрнеГореиХерцеговинезаробљеној
еоко
4.000 четниканачелусамај
оромПавлом Ђуришићем, кој
иј
епосле
саслушањауНемачкојпослатукажњеничкилог
орСтријуПољској
.
Октобра1943. г
одине, санеколикосвој
ихдруг
ова, Ђуришићј
е
успеодапобег
не, авећтоком новембрастигаој
едоБеограда. Код
селаВишњицеонј
епрешаоДунавиодмахбиоухапшенодстране
српскежандармериј
е. Немцисуодмахсазнализањеговохапшење,
пај
еЂуришићаодмахпреузеоГестапо. НаургирањеЉ отићаи
Недића, Ђуришићј
еослобођениупућенуЦрнуГору. Узаменуза
ослобађање, Ђуришићј
емораодаприхватидасвој
еодреде
подредивладиуБеограду. Обећаој
едаћеодцрногорскихчетника
формиратитрипука(Шести, СедмииОсми), кој
ибиушлиусастав
СДК. Ђуришићј
еовузаповестизвршио, азаузвратј
енаименован
запомоћникаКостеМушицкогиунапређенучинпотпуковника. У
токуфебруара1944. г
одинеНедићј
епослаоупомоћЂуришићу
ј
еднудобровољачкуј
единицууЦрнуГору. Овај
единицај
еуборби
сапартизаниматешкострадала. Од893 добровољца, коликоихј
е
уфебруаруотишлоуЦрнуГору, вратилосењих350.
Љотићј
етоком целогратапокушаваодаступиуконтактса
КраљемПетром ИИ. Овомуј
еј
единополазилозаруком преко
дипломатскихканалауЦариграду. Уписмукој
еј
еЉотићупутио
КраљуПетруИИ ј
уна1943. годинепоручиој
е: "Ваше
Величанство... Јачиним свештој
еумој
ојмоћидаспасем штој
е
вишемогућесрпскогживља. Пропаг
андаизЛондонаспречавамеу
овом послу. Несметаштоменапада, ј
ерточинимојтешкизадатак
саокупаторскимснагамалакшим. Алиј
амолим дамеВине
третиратекаоКвислингаилиПавелићакој
иј
едоданасуништио
око600.000 СрбауНДХ. Знамдауредовимасрпскихоружаних
снаг
аимаоко80% официраиљудикој
иприпадај
упокрету
Михаиловића. Јасамспремандапредам властМихаиловићукада
Немциоду, дабисеодржаозакониредуземљи. Радитога, молим
Васдаделуј
етенаМихаиловићаданепроузрокуј
епреране
репресалиј
енаднезаштићенимстановништвом. Сваканемачка
г
лаваплаћасесастосрпских. Замене, међутим, свака
пој
единачнасрпскаг
лавадражај
еодстонемачких. После
ослобођењаземљеспремансамдаизађем преднароднисуд. За
мој
аделаисториј
аћедасудинај
боље".
ПовлачењеизСрбиј
е
Малој
ебилоонихкој
исуполовином1944. г
одиневеровалидаће
Немачкауратуизаћикаопобедник. Поштој
епосталоочигледно
даћеНемцинапуститиСрбиј
у, идаће, напозивЈосипаБроза, у
Србиј
уућиЦрвенаармиј
а, Љотићј
едошаодозакључкадај
е
дошаочасзаобј
едињавањесвихнационалнихснаг
ауСрбиј
и. До
истихзакључакадошаој
еиДрагољубМихаиловић. ОсимСовј
ета
наДунаву, важанразлоговаквим одлукамаодлукамабиој
еибрз
продорј
акихпартизанскихснаг
а(ПрвогиДванаестогкорпуса)
половином августауСрбиј
у. Овепартизанскеј
единицеуспелесу
засамодесетдана(од20. августадо1. септембра1944.) даизбиј
у
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налиниј
уУжице-Пожег
а. Драг
ољубМихаиловићј
е, ускладуса
новонасталом ситуациј
ом, 1. септембра1944. годинеобј
авиоопшту
мобилизациј
у, докј
е6. септембрадонеопрогласообј
едињавању
свихнационалнихснаг
а. СДКј
е, поовомпрогласуостаоу
досадашњем саставуисадосадашњим старешинамаиподељенна
двеударнег
рупе(западнуиј
ужну).
ПресуднабитказаСрбиј
уизмеђуЈКВуО иНОВ иПОЈ-аодиграласе
9. септембранаЈ
еловојГорикодЧачка. Уовомдвобој
у
партизанскеј
единиценанелесупотпунпоразнационалним
снаг
ама, чимеј
есудбинаСрбиј
ебиларешена. Штавише, угоњењу
четника, партизанису13.септембраопколилињиховуВрховну
Команду. Њ уј
еодзаробљавањаспасаоТрећибатаљонПрвогпука
СДК, доксупартизаниуспелидазапленекомплетнуархиву
ВрховнеКоманде.
ПослепоразанаЈеловојГоривећиначетничкихј
единицасе
пребацилауБосну. Утаквимоколностима, насастанкуод27.
септембра1944. командаСДК донелај
еодлукудасепребациу
Словениј
у. Овим се, уствари, почеласпроводитиидеј
аДимитриј
а
Љотићадасесвенационалнеснаг
еповукууСловениј
у, тамо
г
рупишу, истворефронтпротивкомуниста. Тамој
е, поЉотићу,
требалоуспоставитиконтактсазападнимсавезницима, довести
КраљаПетраИИ ипрог
ласитиЈ
угословенскуФедеративну
Ј
единицуСловениј
у(ЈФЈ
С). Одатлебисетребаоослободитии
другидеоЈуг
ославиј
е. Потојидеј
иуСловениј
усутребалипоћии
четнициизБоснеподкомандом ДрагољубаМихаиловићаиизЦрне
Гореподкомандом ПавлаЂуришића. Михаиловићј
еодбиоовај
план, живећиуилузиј
и, подгреј
аванојодстранеЕнглеза, даћесе
СавезнициискрцатинаЈадрану.
Придај
ућивеликуважностостварењусвој
еидеј
е, Димитриј
е
Љотићј
еуЦрнуГорупослаој
еднумисиј
уначелусаРатком
Парежанином, даубедиПавлаЂуришићадакренеуСловениј
у.
Мисиј
ај
екренулаизБеог
рада4. октобра1944. године, правцемка
КраљевуиРашкој
. ПоштодаљипутпремаЦрнојГориниј
ебио
могућ, маршрутај
ебиласкренутанаправацРашка-МитровицаЗвечан-Призрен-Кукс-Скадар. Мисиј
ај
еуЦрнојГоридобро
примљена, чаксудобровољцииучествовалиунеким борбама. По
повлачењуНемацаизЦрнеГорекрај
ем1944. године, кренуој
еи
ПавлеЂуришић. Онј
етекуПриј
епољудонеоконачнуодлукудане
идеуСловениј
у, већуБоснукодМихаиловића. Мисиј
агај
епосле
овоганапустилаиотишлазаСловениј
у.
СамипуковиСДКтакођесусепочелиповлачитиизСрбиј
е. Из
Београдај
е8. октобразаСловениј
укренуоПрвидобровољачки
пуккомандантамај
ораИлиј
еМићашевића. Овајпукј
есведо
октобра1944. г
одинебионатеренуТоплицеиЈабланицезај
едно
саДруг
им иТрећим батаљономПетогпукаСДК. СаПрвим пуком
повукаосеистогданаиЧетвртипукСДКподкомандом мај
ора
Вој
иславаДимитриј
евића. ЗбогборбепротивпартизанауШапцусе
позадаткузадржаоТрећипукСДКподкомандом мај
ораЈ
ована
Добросављевића, кој
иј
енештокасниј
есустиг
аоуРумиглавнину
28

добровољачкихј
единица. ДругипукСДК подкомандоммај
ора
МарисаваПетровићапрешаој
еСавукодОбреновца. Натерену
ТоплицеДруг
ииТрећибатаљонПетогпукаСДК осталисудо10.
октобра1944. г
одине, кадасукренулизаБеоград. Кадасустигли
уНиш, сазналисудасуј
единицеЦрвенеармиј
еушлеуАлексинац.
Тимеим ј
ебиопресеченпутпремаБеограду. КомандантПетогпука
СДКмај
орМилорадМој
ићтадај
епромениопланповлачења, пасу
седобровољципочелиповлачитипрекопланинадоРашке, г
десу
стиг
ли20. октобра. ОдатлесусесаНемцимапребацивалидаље.
ПрвибатаљонПетогпукаСДКподкомандом капетанаВасе
Огризовићадржаој
еЗај
ечариоколину. Кадасуј
единицеЦрвене
армиј
епрешлеДунав, добровољцисусеодмахповуклиуБеог
рад,
г
деј
ењиховбатаљонпривременоушаоусаставЧетвртогпукаСДК.
Овимповлачењемзавршеној
епог
лављеборбедобровољацау
Србиј
и. Србиј
ај
епрешлаурукепартизана, адобровољцисусеса
осталимнационалистимаспремализапоследњиотпоруСловениј
и.

Концентрациј
анационалнихснагауСловениј
и
Главнинаснаг
аСДК кој
ај
етокомоктобранапустилаСрбиј
у,
концентрисаласеуСремскојМитровици, гдесеукрцалауваг
онеи
кренулазаСловениј
у. ПристигавшиуСловениј
у, ј
единицеСДК
прикупилесусенапросторуПостој
на-СветиПетар-Илирска
Бистрица. КомандаСДКбилај
есмештенауИлирскојБистрици, да
бисекасниј
епреместилауПостој
ну. УИлирскојБистрицибилесу
основанедведобровољачкешколе- политичкоуправнаизаобуку
официра. Командантзаобукуофицирабиој
есамДимитриј
еЉотић.
ПетипукСДК сеполовиномновембрапребациоизСрбиј
еуБосну,
одаклеј
етребаловозом дасепребациуСловениј
уиприкључити
г
лавниникорпуса. Међутим, већинавој
никаовогапукабилај
е6.
децембра1944. г
одиненажелезничкојстанициуЗагребу
ухапшенаодстранеусташаинедугозатим стрељана. Остали
вој
ницисууспелида, подпратњомНемаца, напустеЗаг
реби
прикључесеглавниникорпуса. Сличнумаршрутупрешаој
еи
артиљериј
скидивизионСДК, алиј
еонуспеодасебезвећих
г
убитакапребаци уСловениј
у.
Димитриј
еЉотићсепочетком децембраобратиоХерману
Ној
бахеру(бившемОпуномоћеникунемачкогМинистарства
спољнихпословакодвој
ногкомандантаСрбиј
е) унамерида
издеј
ствуј
епролазј
единицаДинарскечетничкедивизиј
еу
Словениј
у. Овадивизиј
а, подкомандомвој
водеМомчилаЂуј
ића,
налазиласеувеоматешкојситуациј
и, опкољенаодпартизанаи
усташа. Сам Ној
бахеруложиој
евеликипритисакнахрватскогвођу
АнтуПавелићадаовајчинодобри. ИзвлачењеДинарскедивизиј
е
извршеној
е03. децембра, дабиседокрај
агодинеуСловениј
у
концентрисалооко6.000 борацаоведивизиј
е.

29

Српскадржавнастража(ународупознатиј
аподназивом
недићевци) концентрисаласетоком октобра1944. г
одинеу
Ј
агодини, гдеј
епромениланазивуСрпскиударникорпус(СУК) и
призналаврховнукомандуДраг
ољубаМихаиловића. Сањеговим
формациј
амаСУК ј
еучествоваоунападунаТузлу, дабисепосле
неуспешногзавршеткаовихоперациј
аодвој
иоодМихаиловића.
Половинуовихснагапокосиој
етифус, аосталољудствоуспелој
е
даседомог
неСлавонскогБрода, одаклесукамионимабили
пребачениуБеч, наопоравак. Љотићј
е, узодобрењеНој
бахера,
послаоуБечсвој
еофицирекој
исувршилиагитациј
узапрелазак
овихвој
никауСловениј
у. Позивуизасланикаодазвалосеоко
1.500 вој
никаСУК-а, кој
исуувећинислучај
еваизразилижељуда
сеуврстеуСДК.
ОдмахподоласкууСловениј
уЉ отићј
еступиоуконтактса
Командантом словеначкеБелег
ардегенералом Лавом Рупником и
бискупом Грегориј
емРожманом. Наовим састанцима(биласуих
два) постигнутај
есаг
ласностосарадњисловеначкихисрпских
националнихснага. Поредовихснаганационалном фронту
прикључилесусеидвемањегрупеофицираЈуг
ословенскевој
ске
кој
исуодАприлскогратаданепроводилиузаробљеничким
логорима. Наовим терениманалазиосеиЛичкичетничкикорпус
подкомандомвој
водеДобросаваЈевђевића, инеколикочетничких
словеначкиходредаПлавег
арде. Свеовенационалнеформациј
е
број
алесуоко40.000 вој
ника. Но, овацифраниј
еникакотребало
дабудеконачна.
ОдсамогсвогдоласкауСловениј
у, Љотићј
епокушаваода
Михаиловићанаг
оворинапрелазакнатериториј
уСловениј
е.
Љотићј
еуМихаиловићевштабпослаоиј
еднумисиј
уфебруара
1945. г
одиненачиј
ем челуј
ебиоБошкоКостић. Иакосе
Михаиловићниј
есложиодасасвој
имј
единицамакренеу
Словениј
у, онј
енатајтеренупутиосвој
еделегатеначелуса
г
енераломМиодрагом Дамј
ановићем, ког
ај
епоставиоза
команданта"ИстакнутогделаштабаВрховнекоманде
Ј
угословенскеуОтаџбини. ИзмеђуМихаиловићаиЉ отићај
е
успостављенаирадио-телеграфскавеза. Постој
ивишеразлога
збогкој
ихМихаиловићниј
екренуозаСловениј
у. Михаиловићј
е
биопогрешноинформисаноситуациј
иуСрбиј
и(депешекој
еј
е
МихаиловићпримаоизСрбиј
еслалисумуорг
аниОЗН-еукој
има
мусепредочавалоопштенезадовољствонародановомвлашћу), па
ј
еозбиљнонамераваодасетамосасвој
имј
единицамаврати.
Следећиразлогбилој
еМихаиловићевоубеђењедаћесеснаге
западнихсавезникаискрцатинатериториј
уј
ужногЈадрана.
Овакавставподгревалај
еиамеричкавој
намисиј
аначелуса
пуковникомМекДаулом. Михаиловићј
есматраодасуњегове
ј
единицедужнедасеовим снагамаставенарасполаг
ање. Постој
е
доказидаМихаиловићниј
есанај
искрениј
им намерамаприступио
обј
едињавањунационалнихснага. Издепешакој
еј
еМихаиловић
упутиоЈ
евђевићуможеселакоуочитињег
овонеповерењепрема
добровољцима. Нај
очитиј
ипримербиој
етелег
рамдатиранна
31.01.1945. годинеукомеј
еМихаиловићрекао: "Насј
ако
интересуј
епристизањезаробљеникаизНемачкеуредове
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Љотићеваца. Уданоммоментумићемоихлакопребацитинанашу
странуизатообавештавај
тенастачнооброј
уовог
аљудства...".
МихаиловићеванетрпељивостпремаЉотићудонелај
енегативне
резултатеј
ерј
едопринеласлабљењунационалнихснаг
ау
Словениј
и, ињиховом коначном поразу. Накрај
у, ињемуј
ета
суј
етадошлаг
лаве.
Крај
еммарта1945. годинеЂуришићј
еушаоусукобса
Михаиловићемисасвој
им ј
единицамаодвој
иосеодг
лавнинеи
кренуопутСловениј
е. Дабисасвој
им снагамаштобезбедниј
е
прешаопрекоХрватске, Ђуришићј
еступиоупреговореса
црног
орским сепаратистом Секулом Дрљевићем. Резултатових
прег
оворабиој
еспоразум покомеј
еЂуришићпризнаоДрљевића
зацрногорскогпоглавара. Дрљевићј
еовускупинумоментално
хтеоприкључитиусташкојвој
сциуборбипротивснагаЈ
А. Тосе
ниј
еслагалосаплановимаЂуришићадастиг
недоСловениј
е. Као
последицатогадошлој
енаЛиј
евчем Пољудожестокогсукоба
измеђучетникаиусташа. Одморниј
аусташкавој
ска, потпомогнута
тенковима, успелај
едадесеткуј
ечет
нике. Нашавшисеу
безизлазнојситуациј
и, Ђуришићсесапреосталим делом људства
мораопредатиусташама. Усташесупреосталувој
скупребацилеу
НовуГрадишку, аЂуришићаидруг
ечетничкепрвакепобилисуу
Ј
асеновцу. Тимеј
еокончанпланпреласкацрногорскихчетникау
Словениј
у.

БорбеуСловениј
и у1945. години
Иаконекомплетне, националнеснаг
еуСловениј
иприступилесу
остварењуидеј
еДимитриј
аЉ отићаоприпремистварањановога
"Солунског
афронта", овогапутанаТриглаву. Међутим, немачке
снаг
есусаовим формациј
амаималедругепланове, кој
исусе
ог
ледалиуодбранибоканемачкихј
единицаоднападаНОВЈкој
а
ј
енаступалапремазападу, каоидаобезбеђуј
ужелезничкеи
друмскекомуникациј
еТрст-Риј
ека-Постој
на-Љ убљана-Грац.
Првавећаакциј
адобровољацабилај
езаузимањеместаЦолакој
е
ј
едотадабилоподконтролом партизана. Оваакциј
ај
еизвршена
18. децембра1944. године, изавршенај
еуспешно. Борбенаовом
теренунастављенесусведокрај
а1944. годинеиуњимасуобе
странеималег
убитака. Послеовихсукобадошлој
едорелативног
затишј
аизмеђунационалнихснаг
аипартизанакој
еј
етрај
алоод
ј
ануарадокрај
амарта1945. г
одине. Интензит
етборбисвеосена
чаркеокопругаисапатролама. Утренуткупоновногзаоштравања
Михаиловићевизасланикг
енералДамј
ановићформираој
е29.
марта1945. годинеИстакнутидеоштабаврховнекомандеЈ
ВуО. По
замислиМихаиловићатребалој
естворитииармиј
епо
националном принципу. Тазамисаоостваренај
еуСловениј
и.
Створенај
еХрватскаармиј
аподкомандомгенералаМатиј
еПарца,
закој
усувој
никедалимахом СДК иДинарскадивизиј
а. Ова
армиј
аосталај
етоталнонеактивна, пај
ењиховај
единаакциј
а
билаодбранамостанаСочиупоследњим тренуцимарата.
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Створенај
еиСловеначкаармиј
аподкомандомгенералаИвана
Презеља. КомандантсвихсрпскихтрупауСловениј
ибиој
е
г
енералКостаМушицки.
Почеткомаприла1945. годинеј
единицеЧетвртеармиј
еЈ
А кренуле
сууофанзивунатериториј
уИстреиСловеначкогприморј
а. Тих
данасеизправцаХрватскеочекиваодолазакчетникаПавла
Ђуришића, пасуукомандиСДК одлучилидасеформира
Оперативнагрупакој
аћеовојформациј
икренутиусусрет. У
ОперативнугрупуушлисуДруги, ТрећииЧетвртипукСДКиоко
500 четникаДобросаваЈевђевића. Оперативнаг
рупауј
ачиниод
око3000 борацапристиглај
е18. априлауоколинуКочевј
а.
Уочившиконцентрациј
уОперативнегрупе, командаЧетвртеармиј
е
сконцентрисалај
епремањимај
акеснаге(дведивизиј
еој
ачанеса
двебригаде) кој
есу21.априлакренулеунапад. Упериодуод2127. априлатериториј
анакој
ојсусеводилежестокеборбевише
путај
епрелазилаизрукеурукупротивника. Нај
зад, тогадана,
оперативнагрупасеморалаповућикаКочевј
у. Поштосуим
партизанскеј
единицепресеклепутпремаглавниниСДК, ове
ј
единицеповуклесусепремаЉ убљани. Утом г
радуј
е3. мај
аод
странесловеначкихнационалистапроглашенаСлободнаСловениј
а
каоФедеративнај
единицаКраљевинеЈуг
ославиј
е. Национални
комитетСловениј
еупутиој
епозивкраљуПетруИИ Карађорђевићу
дасевратиуСловениј
уидапреузмевласт.
Оперативнугрупуовајпрог
ласзатекаој
езападноодЉ убљане.
ЦелаОперативнаг
рупаставиласеподкомандуКомандантасвих
националнихснаганатериториј
иСловениј
е, г
енералаФранца
Кренера. Положај
еокоЉубљанеОперативнаг
рупазадржалај
е
сведо8. мај
а, кадасе, убезизлазном положај
у, моралаповући
премаКрању. Аустриј
ско-Југословенскуг
раницуОперативнагрупа
прешлај
е11. мај
акадај
еступилауконтактсазападним
савезницима. Онисуследећегдананаредилиразоружање
Оперативнегрупе.
ПреосталидеоСДКиосталенационалнеснагеступилесууборбуу
околиниИлирскеБистрице18. априла1945. г
одине. Уј
екуборби
добровољцисусазналидај
еусаобраћај
нојнесрећистрадао
духовнивођадобровољацаДимитриј
еЉотић. Овавестморалај
е
оставитидубоктрагнаморалдобровољаца. Дана28. априла,
нашавшисескороутоталном окружењуј
единицеСДКбилесу
принуђенедасеповуку. Националнеснагедобилесунаређењеда
сепланскиповлачепремаГорици, гдећепрећиСочуисусрестисе
сазападним савезницима. СДКј
еумеђувременупроменионазиву
Шумадиј
скудивизиј
укој
ај
ебилаподељенанапетрегимената
(пукова). До30. априлаувечесвенационалнеснагеповуклесусе
прекоСоче. УГорицисуосталесамој
единицеПрвогпука
Шумадиј
скедивизиј
е(СДК), кој
есубилезадуженедаочувај
у
мостобрандодоласказападнихсавезника. Послежестокеборбе
ј
единицеШумадиј
скедивизиј
еморалесунапуститиГорицу.
ПартизанскитенковиушлисууГорицу1. мај
ау2,30 уј
утру.
Ј
единој
емостнаСочибиоподконтроломнационалнихснага. Тај
задатакбиој
еповеренј
единицамаХрватскеармиј
е. Задатакј
е
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успешноокончандизањеммостауваздух. Националнеснаг
е
продужилесуказападним савезницимаисањимасесастале4.
мај
ауградуПалманови. Следећегданабилисупринуђенида
предај
унаоружање.

СмртДимитриј
аЉ отића
Поштосубилиразоружаниодстранесавезника, добровољцикој
и
супрешлинатериториј
уАустриј
есмешт
енисуулог
орВетриње.
Тамосуосталисведо23. мај
а1945. г
одине, кадај
ебританска
вој
накоманданаредилапребацивањедобровољацанатериториј
у
Италиј
еиприпај
ањеглавниниснагаСДК. СтарешинеСДК суово
наређењеприхватилепасуседобровољцисутрадан, 24. мај
а,
укрцалинабританскекамионе. Колонај
епрошлакрозКлагенфурт,
дабиј
ужноодтог
аг
радапристиглинажелезничкустаницуМариј
а
Еленд. Тамосуседобровољциизкамионапребацилиужелезничке
ваг
оне. Официрисубилисмештениувагонпутничкекласе, а
вој
нициусточневаг
оне. Сточниваг
онибилисупоукрцавању
добровољацазатворенисаспољнестране. Кадај
екомпозициј
а
кренула, изнаокопустихзг
радаизлетелај
егрупаодчетрдесетак
партизанаизатренокаовладалапутничкимваг
оном. Такој
еза
моменатцеотранспортбиоурукамапартизана. Овакавпоступак
партизанису, удог
оворусаБританцима, понављаливишепута,
сведоксецифразаробљенихниј
епопелана3.000 добровољаца,
12.000 словеначкихдомобранаињиховихпородицаи250 четника
ПавлаЂуришића. Изовихвагонауспеој
едапобегнеј
едино
ВладимирЉ отић, синДимитриј
аЉ отића, кој
исевратиоулогор
Ветрињеувече, 26. мај
а. Сутраданј
еиздај
уБританацасаопштио
представницимаСловеначкогнародногодбора. Онисукасниј
е
обавестилиКраљевскеЈ
уг
ословенскенамесникеуРиму.
Људствоизовихкомпозициј
адоведеној
еуместоШентВидкод
Љубљанеисмештеноукатоличкубог
ословскушколу. Дана27.
мај
апартизанисупрекоСлободанаПенезићаКрцуна, кој
иј
етада
биоуинспекциј
илогора, добилинаређењесаврхадасесви
предативој
ницинационалнихснаг
аликвидирај
у. Следећегдана
заробљенинационалнивој
ницивозомсупребачениуКочевј
е.
Тамосусмештениуј
едандворацизванг
рада. Изтогадворцасуих
партизаниуг
рупамаодпотридесетодводилидооближњихј
ама, и
надњимај
ебилаизвршенастравичнаодмазда. Одовихбацањау
ј
амуспаслосеокотридесетдобровољацакој
исусенаразне
начинеуспелидомоћиИталиј
е. Међуњимај
ебиоикомандант
ДругогпукаСДК, мај
орМарисавПетровић.
Националнеснагекој
есусепребациленатериториј
уИталиј
е,
разоружанесуисмештенеулогорФорли. Изтебазеникониј
е
могаодаизађебезодобрењабританскихвласти. Вој
ницинипод
каквимусловиманисумог
лиданапустелогор, доксуофицири
добиј
алислободанизлазтридочетирипутанедељно. Слободан
излазсваког
аданаиусвакодобаимаој
есамогенералКоста
Мушицки.
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Током1945. годинедобровољцисуизлогораФорлипребачениу
логорЕболи. Изтог
алогорај
е7. ј
ануара1946. годинепредат
ј
уг
ословенскимвластимакомандантСДК, генералКостаМушицки.
Ниемуј
е, зај
едносагенералом Драгољубом Михаиловићемсуђено.
Осуђенј
енасмртистрељан17. ј
ула1946. године. Местосахране
ниј
еутврђено. Осталидобровољцисуцелу1946. идео1947.
г
одинепровелиулог
оруЕболи, дабикасниј
ебилипребациваниу
вишемањихлогора, дабинакрај
у, током 1948. године, добили
праводасенаселеуземљеЗападнеЕвропе.
Тоталнисломпоследњеозбиљниј
еоперациј
енационалнихснаг
ау
Словениј
и, каоионихуБосни, представљаој
еслом свихнадада
ћеЈугославиј
абитиобновљенанапређашњимосновама.
Дана22. априлаДимитриј
еЉотићдобиој
етелеграмодМомчила
Ђуј
ићадапатриј
архГаврилоиепископНиколајжеледасесастану
сањиме. Аутомобилј
етадабиловрлотешконаћи, пај
еЉотићна
путкренуотек23. априла, удвасатапоподне, премаГорици. У
аутомобилусубилачетворицапутника, докј
еЉотићседеопозади.
ВозачаутомобилаРаткоЖивадиновићимаој
евеомалош вид
(диоптриј
аминусј
еданаест) пај
еутокупутовањанеколикопута
удараоколимаокрај
евепута. Љ отићг
ај
евишепутакаоушали
опомињао, дапазикаковози, ј
ерј
ењеговаг
лава"исувишемека".
Наиме, онј
ечестопутаг
лавом удараоокровкола, пај
ећутаои
трпео. Кадај
есумраквећпаоималотог
асенапутувидело,
зауставилаихј
еј
еднасловеначкавој
напатролауАј
довшчини.
Напредј
еизашаој
еданСловенац, поручник, ипутницисуизашли
изаутомобила. Кадај
еСловенацпрепознаоЉ отића, упитаогај
е:
"ГосподинеПредседниче, кудаВиовакоуноћипутуј
ете?" Љотић
муј
еодговорио: "Сине, путуј
ем сазадатком!" Поручникмуј
е
одговорио: "Жалим г
осподинеПредседниче, алиВинећетевечерас
ићидаљеј
ерј
еосталидеотеренаподконтроломпартизана, већ
преноћитекоднаспасутрараномићемопослатипатроленапред".
Натомуј
еЉотићодг
оворио: "Синемој
! Јаимам задатак, аТи
мораш знати, дасезадатакуратумораизвршитипамакаридасе
пог
ине!" Такој
еодлученодасепутовањенастави. Одместагдеих
ј
есловеначкапатролаоставила, возилисусенекихдесетминута,
аондаседогодиланесрећа. Аутомобилј
еналетеонамост, кој
иј
е
одполовинебиопорушен, сурваосеупровалиј
у, кој
аниј
ебила
дубљаоддвадотриметра. УовојнесрећиДимитриј
еЉ отићј
е
пог
инуоналицуместа. Сутрадан, узору, покој
ниЉотићј
е
пребаченуГорицу, г
деј
еобављенасахранаузчинодеј
ство
патриј
архаГаврилаиепископаНиколај
аВелимировића. Први
венацположеннањеговгроббиој
еодДрагољубаМихаиловића.
СахраномуГорицииспуњенај
ежељаДимитриј
аЉотићада
њег
овотелопочивауроднојгруди, натериториј
иЈуг
ославиј
е.
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