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Један документ о обрађивању напуштених
фолксдојчерских имања у Вршцу 1945. године
Замислимо типичан, пасторални мотив Баната, насликан кичицом каквог представника реализма, било грађанског или социјалистичког: лето је,
сунце пржи бескрајну равницу, док вредни жетеоци обрађују плодне оранице; лица су им уморна, али задовољна, јер жетва је богата и донеће сеоском
дому благостање. Чак и у повременим периодима економског процвата села
описани сладуњави мотив представљао би пожељну стварност, а колико би
тек далеко био од стварности да је насликан у лето 1945. године? Ослободилачки, грађански и револуционарни рат у Југославији био је завршен. Комунистичка партија Југославије је кроз институције Народног фронта преузела
све полуге власти у земљи. Али ране су биле свеже: земља је била разрушена и недостајала је радна снага, која је страдала у рату, била мобилисана у
Југословенску армију или је са пораженим снагама отишла у емиграцију.
Требало је на време обезбедити храну, јер је претила глад.
Несташица радне снаге нарочито се осећала у Војводини, где су замајац пољопривредној производњи традиционално давали припадници немачке националне мањине, тзв. Фолксдојчери (Volksdeutschern) или Подунавски
Швабе (Donau Schwaben). Простор Бачке, Срема и Баната насељавали су, у
мањим или већим таласима, током целог XVIII века и са собом су донели, у
своје време, напредну пољопривредну технологију. У Краљевини Југославији били су најбројнија и углавном лојална национална мањина, која је чинила највећи део становништва у појединим општинама и насељима у данашњој Војводини (Сомбор, Апатин, Рума, Инђија, Вршац, Бела Црква и др.).
Но, пролазак Црвене армије кроз Војводину, на путу према Будимпешти и
Бечу у јесен 1944. и успостављање нове, револуционарне власти КПЈ, које је
уследило након тога, проузроковали су крупне промене етничког састава
значајних делова Баната и Бачке: са немачким трупама повукле су се читаве
породице Подунавских Шваба, а оне које су остале биле су убрзо затворене
у логоре, које су југословенске власти основале на простору Војводине или
су предате Црвеној армији. Током наредних неколико година већина Подунавских Шваба била је приморана да се трајно исели из Југославије.1
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О Немцима у Војводини, њиховом доласку у XVIII веку, суживоту са Србима и дру-
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Југословенске власти и локално српско становништво извршили су
одмазду над немачким суседима. Са којим мотивима? Ранији угледни и
углавном добростојећи пољопривредници јако су се искомпромитовали током Другог светског рата и окупације. Одушевљено су дочекали немачке
трупе, укључили су се у окупациони систем и одазвали позиву на регрутацију у бројне немачке војне јединице које су ратовале на простору Балкана и
на Источном фронту. Сетимо се, на пример, газде Јакоба Јериха из Зимовања у Јакобсфелду.2 Пред нама је сложена личност: богат, али и частан, поштен и вредан сељак који ужива углед читаве немачке заједнице у једном
банатском селу. Али, он је беспоговорно одан Трећем рајху и, штавише, оба
сина су му погинула за Фатерланд. Он настоји да од српског дечака, који је
де факто у положају роба, направи својеврсног јањичара. Током трајања
филма заволи га на неки начин, али роб остаје роб. Компромитовању Подунавских Шваба значајно су допринеле трупе састављене из њихових редова,
рецимо SS дивизија Принц Еуген, која је извршила бројне злочине над заробљеним партизанима и цивилним становништвом широм Југославије.
За Подунавским Швабама остала су њихова напуштена имања: уређене и намештене куће, обрадиве површине, део пољопривредне механизације
и стоке. Њихов нагли одлазак се штетно одразио на пољопривредну производњу у Војводини и, како је требало прехранити бројно становништво ратом опустошене земље, Партија се обратила омладини, која се одазвала на
једну од првих омладинских радних акција – на акцију обрађивања напуштених немачких имања у Банату, тј. Вршцу и околини.
Пред нама су припадници Првог чачанског радног батаљона. Има их
око 150 и углавном су сиромашног сеоског порекла. Можемо да их замислимо како одлучно корачају, извикују пароле против фашизма и у прилог Народног фронта, КПЈ, Тита, Стаљина и др. Исписују „Смрт фашизму – Слобода народу“ и друге пароле по зидовима кућа у којима су смештени. Акламацијом прихватају одлуку свог штаба да ће у наредном периоду премашити задату радну норму и започињу „социјалистичко такмичење“. Сасвим сигурно су многи од ових младих људи, независно од предавања локалних
скојеваца и колективног читања и анализирања партијских брошура, веровали да одласком на радну акцију доприносе обнови разрушене земље. Веровали су, уосталом, да граде једно другачије и напредније друштво, засновано на једнакости и правди.
Дошавши на бивша немачка имања, Чачани су затекли у кућама сасвим обичан инвентар, али је то у њиховим очима представљао право богат-

2

гим народима, положају у Краљевини Југославији, улози у Другом светском рату и
даљој судбини в. Zoran Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009.
Филм Бранка Бауера из 1975. по мотивима романа Арсена Диклића Јесен у мртваји и
Моришки снегови, који са романом Салаш у Малом риту чине познату трилогију о доживљајима дечака Милана Маљевића и његових другова у окупираном Банату
1941–1944.
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ство. Било је ту ципела, чизама, кошуља, постељине... Чак и понеки бицикл.
Можемо само да замислимо колико је било њихово сиромаштво, када су буквално разграбили затечене предмете.
Помешани: жар ратног победника, сиромаштво и нагон за поседовањем, тако дубоко усађен у свест сваког човека, у потпуности су хипнотисали
омладину. Преко ноћи је била обесмишљена свака проповед о револуционарном аскетизму и егалитаризму међу члановима СКОЈ-а и Народне омладине.
Лични интерес појединца је надвладао колективни дух батаљона. С друге
стране је та иста омладина показала свој револуционарни аскетизам на сасвим непримерен начин, када је до крајности унизила свог друга ухваћеног у
крађи обичне лубенице. Стога, искуство Првог чачанског радног батаљона,
који је учествовао у обрађивању напуштених фолксдојчерских имања у Вршцу у лето 1945. године, доживљавамо као пример колико је свака идеологија
која претендује да поправља свет крхка када се суочи са изазовима материјалне природе, јер су човекови инстинкти, његове архетипске потребе, далеко
снажније од свих теорија и од свих ограничења које намеће друштво.

***
Пред читаоцима се налази Дневник Првог чачанског радног батаљона
на Омладинској радној акцији берба кукуруза и обрађивање напуштеног земљишта у Вршцу 1945. године, који објављујемо уз незнатна скраћивања.3
Да ли је пред нама заиста дневник? Ако ову књижевну врсту дефинишемо
као „хронолошки опис догађаја у којима је аутор учествовао у одређеном
периоду живота“,4 или као „свакодневни запис о оном делу човековог живота који [он] може сам себи да исприча а да не поцрвени“,5 онда, свакако, није. Пред нама су, заправо, записници са различитих састанака и саветовања
чланова штаба чачанског батаљона, са наведеним дневним редом и мање
или више детаљно препричаним током дискусије. У том смислу, наслов документа је погрешан и наводи читаоце на погрешне закључке, али је као
историјски извор довољно занимљив и заслужује да буде предмет пажње научне историографије.
Дневник је писан руком, ћириличним писмом, и могу се идентификовати најмање три различита, врло тешко читљива рукописа. Записничари ба3

4
5

Народна омладина Југославије тражила је од радних бригада да редовно воде дневник
о животу и раду омладине на радним акцијама, како би њихова прегнућа остала забележена за будућа покољења. Захваљујући томе, у Архиву Југославије чува се, у фонду
Савез социјалистичке омладине Југославије, неколико десетина дневника радних бригада са изградње пруге Шамац–Сарајево 1947. године, као и књижевно врло успео
дневник југословенске бригаде на изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја у Албанији
1946. Такође, у Архиву Србије, у Железнику, могу се наћи дневници појединих бригада које су градиле пругу Кучево–Бродице, 1948. године.
Rečnik književnih termina, Beograd 1986, 129.
Embrouz, G. Birs, Đavolov rečnik, Novi Sad 1992, 33.
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таљонских састанака нису могли да се похвале познавањем правописа (речцу не писали су редовно састављену са глаголом – „незнам“, „немогу“; речцу ли такође састављену – „дали“), као ни вештином писаног изражавања.
Забелешке имају често испретуран ред речи, које, при том, нису одвојене
знацима интерпункције, те је разумевање текста врло отежано. Читање рукописа отежавају и учестале скраћенице речи и фраза, које су биле саставни
део аргоа припадника радне бригаде. Приређивач је настојао да олакша читање текста, тако што је у угластим заградама уносио знакове интерпункције и речи које недостају, што је разрешавао скраћенице и уносио напомене
где год му се чинило да је потребно. При том, ради очувања аутентичности
текста, није исправљао правописне, стилске и језичке грешке.
Документ се чува у Архиву Србије у одељењу у Железнику, у оквиру
фонда Омладинска радна акција берба кукуруза и обрада напуштеног земљишта у Војводини, 1945. године, под сигнатуром Ђ-74.

***
Дневник Првог чачанског омладинског радног батаљона
– Омладинска радна акција берба кукуруза и обрађивање
напуштеног земљишта у Вршцу 1945. године
Састанак са штабом рад.[ног] батаљона
18 – јуни 1945 – Вршац
Дневни ред:
1) Полит.[ичка] и вој.[на] ситуација у свету и код нас
2) Извештаји о раду руководиоца на свим пољима рада у батаљону
3) Стање СКОЈ-а у батаљону
4) Стање самог батаљона – организационо
5) Питање исхране
6) Будући рад
7) Извештаји и директиве са саветовања у Н.[овом] Саду
8) Разно
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I Рад:
Извештај о раду, комесар Јањић Велисав
Рад са омладином конференције: Одмах по доласку одржана је једна
батаљ.[онска] конференција на којој је била присутна сва омладина. На којој
се говорило о односу омладине према руководиоцима. Дисциплина уопште.
Одређивање одговорних другова по секторима[.] Питања и предлози.
Ступили су на рад 23 – маја [19]45.
Одржано је 4 батаљонске конференције. На 1[.] ([и] 4[-]ој) конференцији нису присуствовали сви; разлог кривица до к[оман]-дира чете и комесара. Омладина је ишла у варош. На 3[.] конф.[еренцији] били су сви. Рад
на конференцијама. Полит.[ичка] ситуац.[ија]. О значају доласка на рад у
Војводини. Решавано је и о неким појединцима што желе да иду кући као
и о плати. Проношено је кроз батаљон питање плате. Сазвана је конференција и кад је постављено [то] питање јавили су се свега 3-ца да желе примати плату.
На 3[-]ој конференцији говорено је о значају конференције у Сан
Франциску.6 Сутрашњи задаци [и дискусија] о братству и јединству целокупне омладине Југославије. Питања и предлози [на] 4[-]ој конференцији.
На њој је третирано питање зашто је комесар остао са рада и његово омањивање.7 О остајању команданта и комесара кад имају посла решено је да се
остане кад има посла.
б) Расправљано је питање нађених немач.[ких] ствари. Прва чета је
нашла ствари 5 или 6 [...]8. Командир је то узео на своју руку и разделио је
неке ствари. Известити није могао јер смо тог момента ми наишли.9
Нађено је 2 пара чизама, 3 пара ципела плитких, 3 пара војничког одела
југослов.[енске] војске, 1 штофано одело цивилно, 4 комада кошуља, 4 гаће,
20 комада марамица, 15 чаршава јорганских креветских, 8 ком.[ада] навлака
за јастуке, 4–5 асталских чаршава, 2 пара чарапа вунених, 4 салвете, 2 пара
војничких цокула, женског веша не зна [се] тачно [колико комада], 2 шињела
– [присвојио Миломир Тодоровић] Чича[,] 2 микада,10 1 заробљ.[ена]
војн.[ичка] блуза. Парчади од платна од 1m, јастучићи за повој деце.
Подела: 1 чизме код [Радомира] Савића,11 1 чизме код Мирољуба Петровића из I чете, ципеле код Мије Таталовића, I чета, 1 ципеле у Милутина
6
7
8
9
10

11

Мисли се на Оснивачку седницу Организације уједињених нација, априла 1945.
Расправљало се о његовом изостајању са рада и неиспуњавању задате радне обавезе.
Нечитак крај реченице.
Односно, чету су посетили чланови штаба батаљона.
Микадо је популарна друштвена игра у којој играчи бацају снопове танких шарених
штапића на хоризонталну подлогу. Сваки штапић има своју вредност и онај највреднији зове се микадо, по једном јапанском цару. Циљ игре је да се руком покупи што
више штапића, а да се при том распоред осталих не поремети.
Радомир Савић је био командир Првог чачанског омладинског радног батаљона.
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Милошевића, 1 (треће) код једног друга из III чете, 1 цокуле код једног из I
чете; друге цокуле у Маџаревића [–] II чета, 1 шињел у Раша Пендића, други код комесара батаљона Јањића. Панталоне војничке код Стевана Малишића из I чете, друге код друга из I чете. Блузе: једна код Малишића I чета,
друга код друга Обрадовића из I чете. Једна зароб.[ена] маџар.[ска]
[униформа] код Милијана Неговановића статистичара агитпропа, штофано
цивилно одело и капут код Милице Грозданић I чета, панталоне код Мирољуба Петровића I чета. Кошуље (4) једна код Раше Пендића к-дира I чете,
једна Код Милице Грозданић, трећа код друга који је нашао ствари из I чете,
четврта код Милутина Милошевића I чета; гаће (4) код Пендића I чета једне, остале 3 у I чети. Марамице остале све у I чети; једна код Савића.
Чаршави (15)[:] 2 у штабу батаљона; 2 за покров умрлој другарици; 1
Чичи за кошуљу, остало у I чети.
Навлаке за јастуке (8) – 2 у штабу, остало у I чети.
Асталски чаршави 4–5: 1 код интенданта за кошуљу, други код командира II чете за кошуљу Главоњића Радисава; трећи кувару за кошуљу Драга
Луковића; остало у I чети.
Вунене чарапе (2) једне код командира II чете Главоњића, друге у I чети.
Салвете (4) у I чети остало.
Женски веш у I чети код Милице Грозданић и Добриле Станојевић,
Љубице Затезић
2 микада у I чети остала.
Парчад од платна код једног [омладинца] из I чете и [једног омладинца из] III чете. Јастучад за повој деце у I чети.
Закључак на конференцији – решено је да се све ствари донесу у штаб
и да се разделе ономе коме је најпотребније. Извесан део ствари је донет и
био у штабу једно време. Доцније је I чета тражила да се врати назад (руководство и остала омладина је тражила да се то врати натраг) – штаб је вратио све.
Ствари које су нађене нашла је I чета горе наведених ствари раније од
ових 1 чизме у Раше Пендића.
II чета: 2 чизме гумене и војничке једне код командира II чете Главоњића; гумене код Оцокољића; 2 сата: 1 ручни [и] 1 џепни код Петра Ковачевића [–] један џепни дао је за ципеле Мији Таталовићу други ручни [остао
је] код њега. Нашли су 1 бицикл са 3 спољ.[не] и 1 унутр.[њом] гумом. Однела га је ОЗНА. Нађено је 4 комада муш.[ких] кошуља[,] 1 хаљина[,] 1 комбине[зон], парчиће платна, 3 сандука судова и чаша; нађено је 40 кг масти;
буре вина од 30 кгр 1 флаша комовице, 1 штоф за панталоне [и] 1 панталоне
шпруксане.12

12

Приређивачу непознат модел панталона.
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Кошуље (4)[:] једне код Цветића Драгомира [из] II [чете], друга код
Станића Милисава, трећа и 4 у II чети, хаљина код Цветића, комбине[зон]
дат је Бранки Мирић, Посуђе у кухињи, маст пола канте дато је у кухињу,
канта масти је остала у II чети, вино попивено у истој јединици, 1 л. комовице попивен – прскачи. Од штофа сашио је командир Главоњић [...].13 Панталоне шпруксане код Тодоровић Милинка.
I чета: нашли су[:] 1 пар чизама [–] узео Раша Пендић командир I чете; 1 буре ракије од 50 кгр. [–] јуче попивено у колективу; 1 двоцевку; 1 карабин мађарски […]14;
Политички рад са омладином:
Читалачке групе: 3 чете – 3 групе: чита се дневна штампа – чланци из
Борбе.
Четне конференције: 2 у III чети; 2 у II и 1 у I.
Дисциплина у батаљону: није баш најбоља. Командант: дисциплина је
очајна; руководиоци немају ауторитета. Између самих руководиоца личне
размирице – свађе и то пред омладином. Заведена је књига заповести; издато је 24 дневне заповести; примедба да сваки дан нису издаване дневне заповести [–] пропуштени су поједини дани; [дат је] неодређен одговор –
[руководиоци] оду на позив УСАОЈА [и] оставе заменике који не напише
[заповести] него [их] усмено изда.
Ауторитет штаба код омладине: свесни другови сматрају их као руководиоце али остали не јер им је свеједно [да ли] и њима говоримо или не
(командири). Штаб се и руководство не односи према омладини како треба
и самим тим нарушава се ауторитет. Свађа између комесара и команданта
пред омладином, несугласице на конференцијама руководиоца између њих
самих; раздор међу омладином па неки вичу живео комесар – други живео
командант, самим тим ствара се раздор омладине.
Културно-просветни рад у батаљону:
Изабрани су другови за секторе рада: култ.[урно] просв.[етни], дописништва, зинов.15, агитпроп, спорт.
Приредбе: дата је једна приредба. Програм: Хеј Словени, Падај сило и
неправдо, рецитација Ми млади, народна песма дует Кад сам синоћ овде била, […],16 скеч Максим Мргуд. Задовољавајући успех је био.
Хор постоји – 9 м. [ушких] и 7 жен.[ских чланова.]

13
14
15
16

Нечитљив крај реченице.
Нечитко.
Зидне новине.
Нечитко.
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Дописништво – послато је 4 дописа за Н.[ови] Сад. Одговарао је
[Љубиша] Рендулић слабо.17
Зинов – штаб батаљона није издао ни једне; у четама у III чети једне,
у осталим четама ниједне.
Агитпроп – (постоји један друг који врши агитацију међу омладином
на раду) одговоран Милијан Неговановић. Рад – обрађивана је брошура Пут
нове Југославије у свим четама. Говорио је по четама о обављању избора у
Војводини и њиховом значају.
Спорт – одговоран Тодоровић Миломир Чича: одржане су просте вежбе као и лако атлетика и то два пута; фудбал[:] због недостатка тех. материјала није се могло одржати такмичење.
Аналфабетски течај – стање неписмености у батаљону: неписмених
има око 10, а има их и таквих који умеју само своје име да потпише (полуписмених). Урађено по овом питању није ништа.
Здравствено стање у батаљону: испочетка је било доста слабо због воде. Првог дана било их је 5–6 лакше болесних. Доцније 9 па 10, док у последње време опада – пролази криза. У болници 2 – мало теже [јер болују]
од маларије; у становима леже 6. Поштеда 2. Вашака има у свим четама по
мало. Потребно је парење [одеће] и купање. Сваки дан се патос полије водом (офарбан је). Шуга – редак случај; има 5 случајева у батаљону.
Стање Скоја у батаљону:
Број скојеваца у батаљону 51; актива 3, у сваком активу I [актив] – 16,
II [актив] – 19, III [актив] – 16. Новопримљених – 6; избачених – 1. Одржано
састанака: I актива 2 састанка теоретска, II актива 1 теоретски и III актива 1
теоретски. Прорађивано: најосновније ствари које треба да зна сваки скојевац – Ској као комунистичка организација. Састанци секретара актива: одржано 2 редовна. […]18
Одржат је један састанак свих скојеваца целокупног батаљона са
днев.[ним] ред.[ом] Решавано је да се избаце из Скоја Никола Вишњић, Мирослав Жујовић […]19. Поводом првог решено је да обадвојица остану, с тим
[да] ако направе још грешку неку да буду избачени. Скојевци су недисциплиновани [–] први праве неред дижу остале на побуну. Први су који траже
плате – недовољно свесни. Потребно је завести међу њима самодисциплину
указати им на њихове недостатке. Прекорети их за њихов деструктивни рад.
Појачати самокритику.20 Конферисати са секретарима актива о увођењу нових у чланство.
17

18
19
20

О Љубиши Рендулићу в. у белешкама са састанка секретара актива командира чета и
руководства штаба батаљона, од 11. јула 1945.
Нечитљива реченица.
Нечитко.
Нејасно је да ли се ове оптужбе и предлози мера односе само на два именована члана
СКОЈ-а или на све чланове организације у батаљону.
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Стање самог батаљона – организационо:
Штаб батаљона:
Командант – Савић Радомир
Комесар – Јањић Велисав
Интендант – Трајковић Никола
Благајник – Тодоровић Миломир
Батаљон је подељен на 3 чете. Укупно људства 146.21
I чета – број љуства 47, 46;22 командир – Радомир Пендић, комесар –
Првослав Обрадовић – добар23.
II чета – број људства 49; командир Радисав Главоњић – одговоран,
комесар Мирослав Марковић – сменити га.
III чета – број људства 48; командир Миломир Тодоровић – добар, комесар Десанка Плескоњић – ?
Подела рада:
Подељени су у 2 групе: на прскаче и копаче; прскача – 32, копача –
114. Код прскача постоји руководилац групе Цветић Драгомир. На раду су
добри – прелазе норму дупло. Копачи: квалитет рада је добар; дисциплина
на раду није најбоља. Закључно са 16. јуном 1945. дато је радних дана
1968: копачи 1576 радних дана – сати 12608; прскачи 392 радна дана –
сати 3136.
Подићи дисциплину приликом поласка повратка као и на самом раду.
Извршити смену командира и комесара у заједници са омладином. Решити
питање изостајања иза посла – симуланте убедити у неисправност њиховог
посла. Завести дневни ред у батаљону. Завести редовно дежурство. Читање
дневних заповести. Питање парења и купања. Чистоћа испред касарни и у
њиховом кругу. Одржавање четних и батаљонских конференција.
Питање исхране:
Сва потребна храна добива се на следовање редовно од Виноградарске задруге према таблици и то: хлеба – 1200 гр, кромпира – 700 гр, пасуља
– 300 гр, зејтина 3 л, соли 20 гр, паприке 2 гр,24 брашна 40 гр, лука 30 гр, месо сваког дана 50 гр, недељом 100 гр, сланина, салама, чварци 200 гр, млеко
два пута недељно по ½ литре, по пола литра вина од 6 – VI, прскачи по 1 литар (посебно).
Решти: следовање млека – по ½ [литра] два пута у недељи и следовање дувана – нередовно. Предлог: да се ушпари вино, па да се место вина да-

21
22
23
24

Испред броја 146 написани су и прецртани бројеви 150 и 147.
Испред броја 46 написан је и прецртан број 47.
Дописано поред имена.
Количина паприке је несумњиво погрешно написана.
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ду паре25 […].26 За тај новац купити веша и одела голим друговима и послати сиромашним породицама. Калаисати казане.
Будући рад: посебно одржати састанак[,] израдити цео програм рад
као и разделити дужности по секторима.

[...]
Састанак са комесарима и командирима чета [–] присутно је
и руководство штаба батаљона [–] одржан 18 јуна 1945 у Вршцу
Дневни ред:
1) Извештај (подношење) командира и комесара чета
2) Будући рад у батаљону – нацрт целокупног плана рада
3) Разрадити директиве са заседања Главног штаба за радове
(омлад.[инских] бриг.[ада]) у Војводини
4) Разно
Рад:
Подношење извештаја – I чета, командир Пендић Радомир, комесар
Првослав Обрадовић
Стање људства у чети: број 45–3 другарице, 43 друга.
Дисциплина: Првих дана слаба – такође није се ништа побољшала
[тј.] остаје непромењена. Узрок – батина[;] тукао их је сам командир
[Радомир Пендић]. Tи су другови тучени[:] Миленко Лазовић–Босанац и
још један из I чете. Разлог: Лазовић [je] лежао у кревету – побегао са посла.
Друга двојица добили су батине [...]27, због тога што су провалили [у] подрум и продавали ракију другима, тј. ракију која је заједнички нађена. Старијег је ошамарио 4 пута, а млађег 2 пута. Поводом оба ова случаја није сазвана ни једна конференција, ни четна ни батаљонска.
Због ствари нађених између командира и комесара биле су несугласице – које су дошле због расподеле ствари. Доцније су се ствари изгладиле.
Пендић каже[:] ја незнам ма колико ја погрешио[,] али ја бих тебе био
убио онде на оном месту (то је речено пред 9 комуниста) – на састанку у
очи дотичном другу.
Приликом претреса за нађене ствари дешавале су се разне ствари –
свађе између руководилаца у првом реду. Претило се[,] потезани су пиштољи на другове уз присуство руководилаца. Поједини су се осећали као на –

25
26
27

Односно, да се прода вино.
Остатак реченице је нечитљив.
Нечитко.
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редбодавци [и] уз подршку њихову28 деструктивно су иступали и поједини
омладинци као Мирољуб Петровић, који је потезао пиштољ на другове и
другарице који су вршили претрес претио је[:] коме је омрзнуо живот нека
не прилази к мени [–] убићу га[,] држећи у руци пиштољ. Уз ове инциденте
било је и много других[,] по својој природи разних као „твоје ме очи једи29 у
мене несмеш да гледаш.“, Тадић [–] Цветићу. Ствари30 су развучене између
другова I чете и то са неким демонстративним тоном уз претње.
После ових ствари нашла је и II чета неке ствари[;] нашао их је Цветић и расподелио по својој вољи не питајући никога[,] а за себе задржао један део.
Мирољуб Петровић и Милутин Милошевић, остатак ствари које су
биле пренете у штаб батаљона, дошли су и насилним путем однели ствари,
и казали су да ће их они да поделе.
Маст коју је пронашла II чета[:] једна канта је задржана[,] док је канта
у којој је [било] [у]пола мање масти однешена у кухињу батаљона. Кажу да
су се сви служили из оне пуне канте и да је колективно потрошена.
У II ч.[ети] и у III ч.[ети] нађене су ствари које су раздељене у свакој
чети али […]31 не једнако […]32 узели су их они који већ имају.

Састанак командира и комесара свих чета 23 – VI – [19]45 г.
1) Преношење директива за рад по четама
2) Однос команд.[ира и] комесара према омладини и њихово поступање
3) Разно

[…]33

28
29
30
31
32
33

Подршку чланова штабова.
Стоји буквално „једи“.
Пронађени предмети.
Нечитко.
Нечитко.
Поновљен је захтев да се сва пронађена покретна имовина из фолксдојчерских кућа
преда штабу батаљона, да се организовано подели најсиромашнијима, да се поведе
више рачуна о дисциплини и хигијени и да се организује социјалистичко такмичење
међу акцијашима.
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Будући рад у батаљону – нацрт целокупног плана рада
1) Створити дисциплину у четама – батаљону путем конференција
2) Појачати рад на културно-просветном пољу
3) Питање хигијене
4) Решити са свима осталим друговима о стварима кoје су нађене. Решено је заједнички да се све ствари које су нађене ставе у колектив и да се
поделе онима који су најсиромашнији. Сатове нађене да се даду у колектив
и да се предају на свечаним приредбама ударницима рада.
5) Видети са задругом да додели известни број обуће и одеће[,] у првом реду за прскаче.
6) Да се све досадашње размирице избришу из сећања – да се успоставе другарски односи – да се изврше свугде измирења и да се пред омладином руководиоци не смеју свађати нити препуцавати.
7) По питању вина план који је израђен усваја се и то: да се уштеђено
вино уновчи тј. приме паре место вина. Од тих пара да се набаве најпотребније ствари за другове прскаче (уколико не добију од задруге)
8) Видети са Краљевчанима да се недиже буна и њихову ствар до танчина испитати.34

[…]
Састанак секретара актива командира чета и руководства
штаба батаљона – присутни сви
11 јула 1945 Вршац
Састанак се одржава ради случаја друга [Љубише] Рендулића и само
одговорности код осталих скојеваца.
Дневни ред:
1) Случај Рендулића
2) Само одговорност – дисциплина осталих скојеваца
3) Заменика одредити комесару батаљона који одлази на пут поводом
тога [и] скренути пажњу скојевцима на њихов рад у томе року
Рад:
[1)] Рендулић
Дали си се опијао на статистичарској дужности?
Јесам али само после посла.
34

Није познато шта је то било спорно у односима са омладином из Краљева.
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Командант [Радомир] Савић каже да се друг Рендулић опијао за време
рада али само ређе. Рендулић наводи да се он опијао зато што није био одређен на саветовање у Нови Сад као одговоран дописник[,] него је место њега
отишао други који није био одговоран – то је на њега утицало као на нервозног човека и зато се опијао. Савић наводи да није истина да се само тада
опијао[,] него и раније.
Рендулић каже на састанку[,] кад је упитан од када је скојевац одговорио је од 1938 – учланио га је Лукић у школи. На приговор да је чудо што се
до сада не налази у неком вишем руководству одговорио је „Ја сам повучен
и нисам безобразан као што су неки који су дошли на та места.[“] Ради његовог понашања према друговима позвао се на другове из чете [и] рекао[:]
нека они даду суд о мени[,] а не руководиоци. Са неповерењем гледа у своје
руководиоце.
Изјава секретара актива – Десанке Плескоњића. 11 – јула[,] када је
Рендулића опоменула да је требао да да један допис за нашу […]35 одговорио је[:] ја немогу да пишем нешто што нетреба[,] јер ја видим шта се ради.
Смучиле су ми се дужности без разлога[,] а по мени није ни потребно [–] ја
не зависим од државе. Ја имам својих 25 h[a] имања кући [и] могу да будем
[…]36 Шта ће мени тај колектив[;] зар бих ја био луд да дам својих 25 h[a] у
колектив. Зар би ти била луда да даш – ја37 бих дала да имам 100 h[a].
За зи[дне]нов[ине] није хтео да да чланак[,] него га је било потребно
4–5 дана молити па да даде чланак. На конференцијама приликом прорађивања материјала[,] поред тога што је знао поједине ствари да објасни[,] није
хтео [да их објасни,] него је чак шта више[,] кад је видео да комесар његове
чете незна неки одговор[,] он са заједљивим тоном захтева[о] да комесар то
објасни. Признаје и каже да он се ту није осећао одговорним и да је сматрао
да он није ту нимало одговоран[,] да је за то други меродаван[,] а он не и ако
је комуниста од 1938[.] и ако зна поједине ствари[,] није хтео да их објасни.
Рендулић[,] на позив да да изјаву поводом навода комесаровог[,] енергично одбија – каже да неће да да – да он види како се ту пакује – нашта мисли није познато.38 Ја39 сам у шали увек говорио приликом расподеле новца
непушачима „ја дајем свој новац пошто примам цигарете. Поводом
дописа[:] што ћу ја да дајем дописе кад ја више нисам дописник[,] то моја
дужност није. Енергично тврди да остало није рекао[,] иако је то малопре
признао[,] а доцније порекао. На позив да да изјаву о томе на шта је мислио
кад је говорио „ја видим како се ту пакује и нећу да кажем ништа“ одговорио је снисходљиво „ја не умем да дам одговор – изјаву“ и није је дао.
35
36
37
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Нечитко, вероватно штампу.
Нечитко.
Тј. Десанка Плескоњић.
Тј. није познато аутору извештаја.
Окривљени Љубиша Рендулић.
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Изјаве другова присутних[,] и то од 10 комуниста 9 пристају и дају
своју изјаву да се избаци из скојевске организације, [...].40 Секретар и осталих 9 слажу се сви с њиме да се друг Рендулић Љубиша избаци због својих
грешака из скојевске организације, јер не заслужује да буде у њој. Друг је
присуствовао доношењу одлуке и саопштењу исте били су присутни сви команданти. Грешке су тим теже што је поменути друг комуниста од 1938 и да
му је цео рад био познат као и грешке које су за осуду.
Присутни се слажу са донетом одлуком.41

[…]
Батаљонска конференција 18 – VII – 1945
Присутни сви другови-це осим прскача који су на раду. Конференција је сазвана поводом другова који су брали грожђе у приватним виноградима. 23 друга су признали да су брали грожђе [–] само су узимали у одбрану то што им нико није скренуо пажњу да се не сме брати. [...]42 на конференцији је решено да усвојено да се ти друговима забрани излазак у варош све до краја нашега останка у Вршцу. Такође је решено да се друг Мирослав Марковић смени са дужности комесара II чете[,] а да се постави другарица Рајка Михаиловић, што је и усвојено од стране омладине[,] а и они
су пристали на то. На конференцији се највише бунио друг Мирослав
Марковић[,] тако да му је неколико пута одузимано право речи али се он
љутито бранио и упркос томе даље наставио да говори како им нико није рекао да се не смеју брати цивилни виногради. Нисам[,] каже[,] лопов јер [се]
нисам крио ни од кога, узео сам цегер и набрао грожђе[,] па сам га донео и
поделио друговима.

40
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Нечитак крај реченице.
Следе потписи чланова штабова чета и батаљона.
Нечитко.
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Састанак штаба батаљона, командира и комесара чета.
Присутни сви
18 – VII 1945 год.
Састанак се одржава ради смене комесара II чете Мирослава Марковића и предаје дужности новом комесару другарици Рајци Михаиловић.
Дневни ред
1) Случај Марковића
2) Предаја дужности комесара другарици Рајци Михаиловић
3) Одлука
Рад:
[1)] Изнесен је рад Марковића у чети, као и његове грешке до сада, на
пример: сам је давао рђаве примере омладини тиме што је напуштао касарну и одлазио у варош и биоскоп без дозволе. Затим за време манифестација
напушта омладину и иде на своју страну, затим неактиван рад у чети, што је
довело да га омладина слабо сматра као руководиоца. Узевши све то у обзир
и остале мање грешке, друг не заслужује да врши дужност комесара у чети.
[2)] Пошто је друг Марковић смењен на батаљонској конференцији и
изабрана другарица Рајка Михаиловић, њој је сада саопштена дужност коју
има вршити као четни комесар. Другарица је се до сада радом и владањем
показала да јој се у потпуности може поверити дужност.
[3)] Руководство штаба, командири и комесари су одлучили да не доносе казну другу Марковићу док се не врати са пута комесар батаљона.
Друг и другарица били су присутни [при] саопштењу одлука и [при]
саопштењу исте били су присутни сви наведени. Присутни се слажу са донетом одлуком.
Примили к знању: Мирослав Марковић, Рајка Михаиловић.

Саопштење штаба батаљона и штабова чета чачанског
омлад.[инског] рад.[ног] бат.[аљона]
20 – VII – [19]45 год. Вршац
Састанак се одржава ради увођења бољег реда у четама и батаљону.
Дневни ред:
1) Одговорност руководиоца
2) Скренути пажњу друговима да чувају народне имовине
3) Чишћење грађевина критика и самокритика
4) Разно
Рад:
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[1)] Руководиоци а нарочито командири и комесари чета морају да се
више налазе у чети и знати све шта се ради у чети. Показати већу активност
у раду и бити енергичнији[,] како би били ауторитет код омладине и како би
их омладина сматрала за руководиоце. Сва питања требају они да
расправе[,] а не за сваку ситницу да расправља штаб.
[2)] Обратити пажњу да другови-це не дирају народна добра[,] као
ствари које се [про]налазе[;] исто тако не смеју се брати плодови[,] како из
оних [башта] које припадају тој касарни[,] тако и из свих осталих башта.
[3)] Предузети чишћење свих станова дворишта и шупа којима располажемо, тако исто све ствари лепо очистити и сложити[,] а поготову креденце, шифоњере и остало. Другови-це су износили своје грешке и примали
критику од осталих.
[4)] Да се расподеле 2 другарице и 1 нови друг који су накнадно дошли. Они се распоређују III чети пошто тамо има најмање другарица. Друг
се зове Милун Марковић, [а другарице] Бранка Главић, Смиља Поповић.
Одржавати што чешће четне теоретске састанке исто тако одржавати
и скојевске састанке.

Батаљонска конференција одржана на раду у винограду поводом
крађе бостана приватне својине од стране наших другова[,]
19 – VII – 1945
Друг Миломир Пауновић из III чете за време копања, враћајући се за
нову […]43 убере лубеницу једног газде[,] што он примети и отпочиње псовати целу нашу омладину како смо лопови и како не радимо за добро своје
отаџбине[,] већ је штетимо. Ми смо позвали све другове да му они суде. После дуге дискусије сви реше да се друг осуди тиме што ће га сви другови попљувати, што су они и учинили.
Батаљонска конференција одржана 20 – VII – 1945 год. на којој је
скренута пажња друговима да чувају народну имовину[,] да уреде касарне,
да побољшају односе према мештанима.

43

Нечитко.
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Састанак штаба батаљона и комесара и командира чета
одржан по повратку из Војводине
18[.] септембра 1945, Чачак
Присутно 7 чланова[.] Нису присутни Пендић Радомир [и] Главанић
Радисав
Дневни ред:
1) Претрес и давање карактеристика за цео батаљон
2) Пропусти који су се десили од 14[.] јула па надаље тј. до 28[.] јула –
до одласка кући.
3) Разно
Пауновић Миломир[,] поводом његове крађе лубенице[:] дозвољено је
омладини да га попљује као казну.

