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ВУКСАН МРДАК О СВОМ ВРЕМЕНУ -  ДРУГИ СВЈЕТСКИ РАТ
У ВРАНЕШУ

Пред крај живота, сад већ почивши Вуксан Јованов Мрдак из Барица, 
објавио је  књигу под насловом: „Записи једног патриоте“, Подгорица, 1998, 
349 страна.

Вуксан Мрдак је, иначе, пријератни студент београдског универзитета 
и правник чија је  судбина била скопчана са временом Другог свјетског рата, 
углавном у завичају и широј околини: пљеваљском, бјелопољском, мојковач- 
ком и колашинском крају.

Књига је  дио аутобиографског рукописа, написаног у „сврху комуника- 
ције“ са његовим будућим потомцима. Идеја даједан дио тих записа издвоји 
и публикује, како је  наглашено у уводном дијелу књиге, настала је зато што 
„савремени актери политичке сцене у Црној Гори не само да не раде на по- 
мирењу нације, већ инсистирају на националном раздору који су у II свјет- 
ском рату направили комунисти“. Сазнање да ће се, захваљујући актуелној 
политици, „наш Српски народ и даље дијелити“, није га оставило на миру, 
тим прије, како сам каже, што је био свјестан да свако цијепање нације „исту 
неминовно води у грађански рат“.

У уводном дијелу аутор даље каже да је  смогао снаге и штампао овај ру- 
копис како би подсјетио на оно што нам се већ десило, али и опоменуо, јер 
би нам се „нажалост све то могло поново догађати“.

Мрдак каже да је  ова својеврсна исповијест истинита и да „влада ми- 
шљење да човјек на самртној ури не лаже“, а пошто он није далеко од ње (та- 
да је имао 87 година), заклиње се „гробом“, који му је „највећа извјесност", 
да је  све у књизи истинито и да се заиста тако догодило.
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Вуксан Мрдак се у младости, односно као студент права, прикључио 
синдикалним и другим љевичарским организацијама, јер га је идеја социјал- 
не правде привлачила, тим прије што је потицао из сељачке породице, иако 
у тим приликама релативно имућније. Међутим, пасивни крај као што су 
Барице није пружао превелике могућности за удобнији живот.

У првом дијелу књиге, глави првој, аутор биљежи сјећања из ђачких и 
студентских дана. Говори о својим професорима научницима свјетског гла- 
са, по којима се и прочуо београдски универзитет, па чак био и упоређиван 
са чувеном Сорбоном. Од њих издваја: Слободана Јовановића, Живојина 
Перића, Ђорђа Тасића, Драгољуба Јовановића, Милана Бартоша, Теодора 
Тарановског, Александра Соловјева и друге.

Вуксан Мрдак укључио се активно у студентске организације и актив- 
ности. Бавио се политичким радом на Универзитету преко Земљорадничке 
студентске омладине и Народног фронта уједињене студентске омладине.

Савременик је  многих историјских догађаја, студентских демонстраци- 
ја  и немира пред Други свјетски рат, као приликом доласка предсједника 
Чехословачке републике Бенеша и миистра спољних послова фашистичке 
Италије, Мусолинијевог зета, грофа Галеаца Ћана. Износи и своја запажања 
о појединим вођама студената, о појави комунистичке идеологије међу сту- 
дентима и њеном масовном прихватању.

Војни рок је послије завршених студија одслужио у школи резервних 
официра у Сарајеву, а судбина је  тако хтјела, или у животу ништа није слу- 
чајност, да по завршетку војног рока буде позван на двомјесечну војну вје- 
жбу у Беранама. Надређени старјешина му је  био активни официр Павле 
Ђуришић у I батаљону 48. пјешадинског пука, са сједиштем у Пљевљима. У 
том батаљону распоређен је, као резервиста, на дужност водника Првог во- 
да у Првој чети. Говорећи о тадашњем капетану II класе Павлу Ђуришићу, 
Мрдак каже, да је „имао велику срећу“ када је  распоређен код овог „веома 
способног и храброг официра“. Од њега је „много научио не само у војном 
већ и у сваком другом погледу. Био је велики демократа и врло културан и 
образован човјек, што је у оно вријеме риједак случај међу официрима“.

Врло је занимљиво, каже аутор, то што се Ђуришић тада дружио са позна- 
тим комунистима из Берана, адвокатом Радоњом Голубовићем и дипломира- 
ним правником Вуксаном Цемовићем. То пријатељство је изазвало подозрење 
војних кругова и коштало га редовног напредовања. Наиме, каже Мрдак, тра- 
бало је да буде унапријеђен у чин капетана I класе годину рана раније.

За вријеме војне вјежбе, Мрдак је, послије много година, видио своју 
прву симпатију из пљеваљске гимназије, Бранку Бајчетић. Она се удала за 
познатог комунисту и беранског адвоката Радоњу Голубовића, који је био 
министар у првој комунистичкој влади Блажа Јовановића, а касније и амба- 
садор у Букурешту.
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Још један детаљ говори о личности Павла Ђуришића. Наиме, Мрдак је 
упознао још  једног познатог комунисту из Берана, Радомира Јованчевића, 
који је за вријеме рата био ухваћен у земуници и одведен у колашински чет- 
нички затвор, одакле је побјегао. Према Мрдаку, Јованчевић се не би жив 
предао да Ђуришић није његовим родитељима гарантовао да га неће стри- 
јељати. За његово бјекство коментар није потребан. Међутим, Јованчевић 
није побјегао од партизанског суда и Сава Јоксимовића, који га је  по кратком 
поступку осудио и стријељао, наводно зато што није смио жив да се преда 
јер је био секретар Среског комитета КПЈ Беране (стр. 75-76).

Мрдак говори и о тринаестојулском устанку. Између осталог, каже да је 
о њему написано много, али да је посебно питање у којој мјери је  он тачно и 
објективно описан од наших историчара, „нарочито кад се има у виду чиње- 
ница да у нашој земљи педесет година „влада“ тоталитарни једнопартијски 
комунистички режим“.

Устанку је посветио једно цијело поглавље; био је  судионик догађаја, 
учествовао у ослобађању Бијелог Поља и фронту према усташама, муслима- 
на и Шиптарима (95-97).

У вези с устанком, Мрдак је користио, између осталог, и књигу Милије 
ЈТашића, под насловом „Непријатељ са свих страна“ у којој се каже: „... У 
Бијелом Пољу живимо у узбуњењу, плашимо се навале Арнаута од Сјенице, 
а и по неки од муслимана у вароши „шију нешто“, па се бојимо и од усташа 
из Бродарева... Са нама је, додуше, био и понеки муслиман за којег смо били 
увјерени да је  одан и добар човјек... Најболније призоре преживљавамо при- 
ликом ноћних буђења. Сваке ноћи гледамо велике пожаре у селима према 
Сјеници, у Барама Сјеничким, Буђеву и другим селима. Људи који су боље 
упознати са тим тереном и насељима тачно нам знају рећи кад је  које српско 
село предато пламену од стране подивљале арнаутске руље...“ (100-101).

Послије слома устанка, усташе и њихови помагачи повукли су се, а Ита- 
лијани „колико-толико“ узели у заштиту српски живаљ. Учесници устанка 
углавном су се скривали, бојећи се италијанске одмазде, у удаљеним селима 
и на неприступачним мјестима.

Затим Мрдак пише о акцијама комуниста послије тринаестојулског 
устанка, убиствима истакнутих и угледних људи, као што су били Милован 
Анђелић из Поља мојковачких, иначе пријетерани комуниста, затим Никола 
Јовановић, познати посланик и борац за уједињење и многи други.

Аутор даље каже како није имао намјеру да се детаљније бави нападом 
партизанских одреда на Пљевља, 1. децембра 1941. године, јер није био уче- 
сник битке. Међутим, његово је сазнање, д а је  напад на Пљевља организо- 
ван и извршен ради ослобођења овог града и смјештања Врховне команде 
Главног штаба НОВ и ПОЈ, као и Централног комитета КПЈ, са Јосипом Бро- 
зом Титом на челу, као и стварањаједне велике оперативне базе за вођење да-
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љих борби послије повлачења из Ужица. Мрдак сматра да је напад извршен 
на Титову инцијативу, иако је  послије неуспјеха он критиковао овај потез.

Напад на Пљевља планиран је у школи на Маочу, а у припреми су уче- 
ствовали: Арсо Јовановић, Велимир Терзић, Владимир Кнежевић Волођа и 
Велимир Јакић. У нападу је учествовало девет батаљона са око 4.000 парти- 
зана. Батаљон из Бјелопољског среза није учествовао зато што је  имао зада- 
так да спријечи евентуално наступање Италијана из Бијелог Поља и Берана 
и продирање муслимана из Бродарева и Комарана у Вранешку долину. Пар- 
тизани из Пљеваљског партизанског одреда били су распоређени као водичи 
на домаку и у самом граду.

Даље, Мрдак каже да су се Италијани били добро утврдили на околним 
брдима, Доловима, Голубињи, а посебно на Стражици, те да су о нападу 
партизана највјероватније били раније обавијештени. Напад је  извршен но- 
ћу, а и каснио је  због кашњења појединих јединица, што је и било један од 
разлога неуспјеха. Партизани су успјели да продру у град и готово су га би- 
ли заузели. Међутим, у граду је  настао прави „кркљанац“. На партизане су 
„навалили са свих страна и из свих кућа муслимани“, отварали ватру из свег 
расположивог оружја, бацали бомбе и партизане „поливали врелом водом“, 
о чему је писао и Михаило Лалић, каже Вуксан Мрдак (121-122).

Мрдак пише и о сукобима у устаничком покрету и народу уопште, и ка- 
же да је  до њих дошло првенствено због избора командног кадра у јединица- 
ма. „Народ је  хтио угледне људе и родољубе који нијесу били у потпуности 
вољни да се подчине комунистичкој команди“ (127).

Вуксан Мрдак био је  и делегат Шаховићког народноослободилачког ба- 
таљона при главном партизанском штабу на Коврену. Међутим, у то вријеме 
добио је обавјештење да гаје комунистички суд, са још неколицином устани- 
ка, осудио на смрт. О томе га је обавијестио партизански комесар Данило Се- 
љо Ашанин, студент права из Шаховића. Мрдак је Ашанину вратио истом 
мјером кад је  овај 1942. године допао у четничке руке. Ашанин је  преживио 
рат, али је  умро на Голом отоку (133).

Када су четници Павла Ђуришића заузели Шаховиће, Вуксан Мрдак им 
је  приступио, као и велики број устаничких снага из тадашње шаховићке 
општине.

Послије окончања Другог свјетског рата Мрдак је  остао у земљи, крио 
се у свом крају, а послије објављивања опште амнестије, 3. августа 1945. 
године, пријавио се комунистичким властима. Понашање Удбе према њему 
било је  неочекивано толерантно, осим неких упадица. На питање зашто је 
пошао у „издајнике“ одговарао је: „Тај епитет и квалификација издајник за 
мене је  врло тежак и тешко ме вријеђа, јер ја  тај појам другачије схватам 
него ви. Ја тај појам схватам као издају народа и државе, а не као издајство 
једне партије и једне идеологије. Нашао сам се заиста на другој страни из
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разлога који су вама веома добро познати. Водили сте борбу против окупа- 
тора, и догађаји су вам дали за право; али вам не могу признати да сте били 
бољи родољуби од мене. Ја сам био у вашим редовима и познати су ми ци- 
љеви и директиве Комунистичке партије. Вама је основни и главни циљ био 
револуција, а оно о чему сам се разишао са вама је  једино то што сам ја  био 
против извођења револуције под окупатором. Једини разлог том убјеђењу је 
чињеница да револуција под окупатором води у међусобно братоубилачко 
клање, а народу је  потребна слога и јединство како би окупатор био побије- 
ђен. Ви сте искористили патриотизам нашег народа и повели га у револуци- 
ју  под видом народноослободилачке борбе. То ви причајте сељацима, а не 
мени“ (300-301).

На овакву Мрдакову одбрану најжучније је  реаговао Вуксан Јелић, ра- 
нији учитељ у Барицама и велики режимлија прије рата, који је  тада Мрдака 
денунцирао да шири комунизам међу баричком омладином. Међутим, Јелић 
је касније постао комуниста и партизан, а за његово име веже се и прокази- 
вање седам официра бивше краљевске војске, које су комунисти убили и 
бацили у јаму Ћатло између Блишкова, Стожера и Крупица. Да иронија суд- 
бине буде већа, Мрдак је из колашинског четничког затвора извукао Јелића, 
тврдећи да је официре проказао због „голог страха“ (299-302).

Из затвора у Бијелом Пољу, по наређењу окружне Удбе, Мрдак је  посли- 
је  мјесец дана спроведен у Пљевља, гдје је  начелник Удбе био Вука Мили- 
кић, а његов помоћник Миљан Ашанин -  Мрдаков школски друг, који му је 
даровао слободу због Мрдакових поступака према њему у четничком затво- 
ру у Шаховићима (302-303).

Међутим, Ашанин није ослободио Мрдака самоиницијативно, већ уз 
сагласност тадашњих истакнутих комунистичких руководилаца: Илије Кља- 
јевића, Павића Радовића, Илије Булатовића, Милана Чобељића, као и тада- 
шњег министра правосуђа Живка Жижића, а хумани поступак овог посљед- 
њег Мрдака је највише изненадио.

На крају књиге, у XX поглављу, Мрдак је  написао „Цртице о неким дра- 
гим људима“ и маркантним људским фигурама тога времена, као: др Јову То- 
шковићу, Гојку Терићу, Михаилу Андрићу, Мирку Томовићу, Г авру Бошкови- 
ћу, мајору Војиславу Лукачевићу, Радојици Томовићу, Милети Бошковићу, 
Миру Сошићу, Вукосаву Радовићу, браћи Милији и Илији Јоксимовићу, Дра- 
гутину Драгу Бојовићу и другим, као и утиске и сјећања о појединим њего- 
вим рођацима Мрдацима.

Из изложеног, може се закључити да је књига Вуксана Мрдака једна у 
низу забрањиваних исповијести наше најчешће трагичне прошлости која 
се, што је  још трегичније, с времена на вријеме, не само у фрагментима, 
понавља. Ово је  ријетка исповијест човјека који је био и у партизанима и у 
четницима, који је  у злом времену покушао да остане човјек, и у томе успио.
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ВУКИЋ ИЛИНЧИЋ

На нашу жалост, послијератни нараштаји се нијесу васпитавали на оваквим, 
позитивним примјерима, из којих би извукли поуке прошлости за срећнију 
будућност. Садашња наша збиља, посебно српског народа, томе је свједок.

Мрдак је пророчански, на почетку свог дјела, упозоравао на такве поја- 
ве, а имао је  бар ту срећу да умре прије него што су му се прогнозе у најве- 
ћем дијелу и обистиниле. Дјело Вуксана Мрдака, иако не спада у примарну 
историјску грађу, врло је корисна литература за проучавање братоубилачког 
рата у пљеваљском крају и шире, у Полимљу и Потарју, што режимска исто- 
риографија до данас прећуткује, а хоћу да вјерујем да то не ради с предуми- 
шљајем -  да се не би извршило коначно национално помирење, посебно 
српског народа.

МА Vukić Ilinčić

VUKSAN MRDAK ABOUT HIS TIME -  WORLD WAR II IN VRANEŠ

Summary

Before his death Vuksan Mrdak published his book „Notes of a patriot“. The 
book was a part of wider autobiographical writing and in a way, a confession of a 
man who went trough Golgotha o f World War II, finding himself first in partisans 
then in chetniks in his native country.
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