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מאטרכמהפיןטבעיתהקשהטשלטהזןהיפטורית;טרגדיהשלקורותיהאתלספר

הפכומעשה,לאחרשנהכיז.:לושיס .שעתה,משוםרקכךהדברואיןבה.חלקליטול

האדםובני;יהטאורעותרבר,שללאטיתומרה.:לטציאותמלהיבותעלילותיטאותןרבוח

וביישותי'במחשברתינקשרושילא'ןבוודאיכךכלחשוביםאזראן lלאבהמ,הקשורים

הטהפכהימטלחמתזכרונותיאתכתב jiעלבהעלותיכיוס.שחםכפיובכוחבעוצמה

וגרולתההכואבתתמציתהאתמחרשאנישחיכמובןבה,חלקיואתהיוגוסלאבית

מלחטה..'אותהשלהמטודפת

כתיבתואתדחיתיולכןענזויביאהמעשהשסיפורוהסבלהכאבאנוידעתיחיןt.תי,

דבראולםילעולמ.נו Iלכראזדקקשלאניטתרתתקןוהמקננתכשבליבילפעמ,מפעם

יותראפילווחשובהגרילהבעינינראיתשוזיום';_חובהלחובההזאגםהפדזה

-עצטםהחייםהיונחנסיתיבןהגיטיוןהמהפכח.בבולחמתהשתתפותימעצם
אותםעלבזהטסופרבשעהובה--הטוותיובתוךהטודתעםרגילים,בלתיחללם

ששינומאחרהתרחשזתם,כריתוךלהיטטוריהשהדואירועיםועלעצטלעלחיים,
 .במערנולתם,שנילכרווהעמיםהאנשיםשלגורלםואתיתורעתםאתחייהם,ובהלךאת
אנר,כמהערטוריךולאטעלהזהואין ~.מלחמהאותהחיים,אותםאלה,כלועל

---ומאודנוכוחגוובכללותינו iופערעיונותינובאמצעותלחהתכוננןהקומוניסטים,
חללבואורחותעלחורבןהניאואשרימראש;'צפויותבלתית iלנסיבאותנוהטי;לה

משנבראינטלקטואליותותפיסות~עולםהשקפות-חליםפיהןיעל Cוהפכוהקודונים

ואפילואוקטוברובמהפכתהראשונהיהעולםבמלחמת'שבתבסואלהאפילוהימים.

האזרחיםממלחמתשונותמרדניםבדרכיםחזרומקריבשזה ,"קומוניסטיםאותם

מלחמה,שכלמכיוןמחרידים,זעזועיםמהםנחסכוולאניסיונםלהםעמד:לאבפפרר,

שמאפשרהואהזמןרקצפויה.ובלתי'חשדהתטלדהינהעצמם,החליםגםנמו

דרכוולמצואהמלחמהשלקשיחותהאת:ולהביןלקבלודאדםולהתנהגןתיתלוךעה

מרם.והעקוביםהמטורפיםבאורחותיה
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עםכהתקומםמלחמהעת

לבצעהקומוניסטים,אותגן,הבחתהאשרהיאשלגוהקומןגיסטיתהאידיאולוגיה
רקהאלההנויבצנויםהיואליגו,שהצטרפוהאגשיםלגביברם,צאביות;פנוולות
הממלכהשלוהמובסיםהנוייפיםהכרחותכברנכשלובהבמלחמהמחודשתפתיחה

הפוליטביורוחבריאותםשלבו.ההכנותהיאצוהכיבושתחילתנוםמידהיוגוסלאבית.
כוחותנגדלצאתהתכוונוגרא,ךבבלשנוהאוהתבמקרהנמצאואשרהמרכזיוהיונוד

לכמהבמלחמה.הגרמגיםשלרוחםותיפולכוחםשייתשלאחררקאולםהכיבוש,
קציניםמספרעללנונודנודומה.דעההיתההקודםהשלטוןשלהצאבמאבשי
לאחרהחשדהשלטיןאתולכינןלחזירהתקווהכשבליבםסרביה,למערבשנמלטו
גםמרכונותהכובש,נגדנקטונשהבןההכביתהיוזרמסינהגרמניה.שלמיגורה

יוגוסלאביה,אתוחילקיביתרובריתהובנותשגרמניהאף-נול-פיהישן.המשטרבגד
הכלכלה.חייאתולשקםמנגנונועלהישןהמשטראתמחדשלכובןמעניינןזההיה

הפולשים.הכוחרתנגדבו-זמנימאבקללאבת-ביצועהיתהלאהמהפכת

המיתקפהנערכהבוביוםביפחרשטיטרהמרכזי,הרונודשלהמינשראפילןמקום,מכל
אלאלצבא,להתגייסחד-משמנויאבורחקרראאינןהמועצות,בריתנולהגרמגית

קרשלנוהיהרבזמןמזהזה;דברלהביןניתזלמאבק.להצוונןישכימודיערק

וגורלירב-אחריותצנודונקיטת-מוסקבהנוםדהיינו,-הקומינטרזעםרדין

נמאתמגבוה.אישורללאבר-ביצונוהיהשלאכמעטמזרייז,ומאבקכהתקוממות

ברם,גרילה.פעולותמסתמבותבאופקכינירמזהמרכזיהוונודחבריביןבשיחות

הוראותיה.אתמוסקבההשההתלאכדרכה,שלאוהפעם,ממוסקבה,להנתיותהמתנו

אולםזה,בנשואממוסקבהאלינושהגיעוהשדריםמספרהיהמהזוכראיננישוב

הודיעכדהסחה.לצורדגרילהבפעולותלפתוחלנןהורתהשמוסקבהבטוח,אבי

והלחישחשדלאפיקהמפלגהפנוילותאתלהפנותישכילנו,הבתהרומידטיטו,לנו

עיתוולשלאורלהוצאתךההכונתהמשדבעדנויכבהזדברהנשק.אגירתאת

בשיתוףהעיתיךלשלעורכןאותימינההמכרזיהוועד(המאבק).בורבה" Hהמפלגה

סבטוזאדשלבחלקונפלילהפצהלהדפסההאחראיתפקידקולקוביץ.רורוליובנום

שקולקןביזזכורני,זה.בשטחלןדימהמאיןרבניסיוןבעלשהיהבוקמנוביץ-טמפו,

נודלמשעה,--ביוני-22הלאחרגם Uן'רברבהשלעריכתובשלאותדנועודארני

שדיונינוספק,ליאיןמזוייגת.במיתקפהלפתוחממוסקבההפקודהדג,ינוהבולמועד

וההתחייבויותשההרתחשויותמכיוןרוסיה-גרמניה,למלחמתמסביבורקאדנסבו

זהפרטמצייןאניהקודמים.וההרגליםהחייםאןרחאתלבלי-הכרשינוהחשדות

כפיהמרכזי,הוועדשלהכפולההאןריאבטציהאתלהדגיםכדין Jבורבה JJלהקשור

היתהזיאוריאנטציהלגרמניה.רוסיהביןהמלחמהפרוץלפניביטוילידישאנה

למחצה.חיקיתרבתי,בתעמלוהיהןהמזוייןהמרדברעיוןהןמנווגנת

חייאתיגםהביצועצורתאתגםשינתההמונוצותבריתעלדג,רמביתההתקפה

שלהחדשבסדרהשתלבהאשדהמשטרה,ביצעהנוצמו,יוםאותןהקומוניסטים.

שלחברייטידנונומיטרה.אשתי,נעצרהזובפעולהומנוצרים.רחובותחסימתהיטלר,

החוקידינוליירדפוביחים,שישארוהאחרים,וכילמוותפרטתקווהאיןשנלכדו

במחתרת.ילחמודבר,שלובסופו

לאהקומוניסטיתשההתקוממןתלקבועהבכוזמןזהיהיהלאזה,ענייניםבמצבגם

נאמבההמפלגההיתהעתאותהכיספק,איןממוסקבה.ההוראהילולאפורצתתיתה
הישידהלמרותהנתוביםשאינםמושבנויםמהפכניםבותרתרקאולםלמוסקבה,

והפשיסטיםהכיבושכוחותשלהטרורשלטןוהמועצות,בריתעלההתקפהרוסיה.של
מאו,ןייתכןממוסקבה.הוראהללאגמ,בנשקלאחוזאותגוממריציםהיוהמקומיים,

תפיסהותודלהתארגנותהיפזוזבפחותאולםמסוילמ,באיחורבמאבקפותחיסהשיינו

היוגוסלאביתהמהפכהכדכלתאמהלאמרשאיתה.כבדיורתועצמאיתמעמיקהמדינית

פחותשיפקהגםכןשהתעצמהוככלהסייביטיתהממשלהשלומטרותיהצרכיהתא
מהפכותדבר,שלבסיפושהריהסובייטית.המדינהשלהתרומיות/'מטרותיה J 'את

מכריעתפקידממלאיםבהםמיוחד,תאניםצירוףשלאלאהוראותשלתוצאהאינז

מנהיגיהם.שלוהחלטיותםכשרובותיהםוכןהמהפכנים,שלומצפונםרצוםנ

המפלגהשלהמרכזיהוועדפתחנושארכניוסבייגוסאלביהבחוגביולי-4ה

נתקבלהבההמרכזי,הוועדישיבתהכיבוש.כוהותגבדהמוזייובמאבקהקימוניסטית

ייפוליטיקה",נוורדשלבחוןילתובוקראותוהתקיימהזו,מרחיקה-לכתהחלטה

ידועההיתהכברהקומיבטרזהיראת :דיוןכלהתקייםלאריבביקר.ולדיסלאב

-המועצותלבריתמסירותנווכןהבינאלומיתהאידיאולוגיתוהתחייבותנולני
JI והעולמי"הקומוניזםמנווזJ אחדבקנהנולו-המנהיגה"הסוציאליסטיתייהמדינה

ההסחה.ופעולותהמזוליןהמאבקביצונורדדעלהדיוןנסבלכזומואויינו.עמדנתועם

נטנגר; iלמלנסועעליכיטיטוהחליט ,בפוליטביןרואחריםחרביםעםשונעץלאחר

תפקידיםלבוסניה.יסעביקמנוביץ-טמפווכיהמזיריןבמבאקשםלפתוחמגתעל

החברים.שארביןחולקוגרילה,ופעולותהסחהבמבצעיהקשוריםאחריס,

מישרתקיבל 1940שנתבפוףבבלגראד.זמןאותוהופינוממני,המבוגראלכסה,אחי

המקוםאתנוזביוגוסלאביה,שלזהחלקכבשהכברשהונגריהמכיוןקה. Jבבצמירה

בבלגרא.דילראותניסרובדרכומילאבובק,בגורנישישבוהורינואללהצטרףמנתעל

התכוננתיעברו.בשללהיעצרעלולהואשםמילאנובק,לגורנייסעשלאבוהפצרתי

ללחום.שהתאוהרמשוםביחודאלי,יצטרףשהואוהחלטנונטנרג; iלמלנסיעה

כפרבנישניהםבז-דודו,וענווטומוביץששבוובפועלפגשתיילכןקודםימיםנמה

ליהוםהקשראתלהםהמצאתיאניהמפלגה.עםקשרחיפשוהשנייםמדלדתי.

בתעודותהחותמותאתתיקןאנדרייביץ-קוזורגן Iגהאמןשלהם.העבודהכרטיסיאת

התעודותבנולישלתמובותיהםבמקוםאחיושלשליהתמונותאתהדבקניינאי

בההאיטלקיתלשגרירותארני,אחיניגשנו,אלומזוייפותתעודותנוםהמקוריים.

איטליה.לידישנפלהנטנגרו, iלמכניסהאשרותלגולהעניקהואילן

לאאלכסהאחיאבלכפונול,להתחזותיכולהייתיכיייתכןידי,נוליבלותהיואילו

בתירהיהפניוועורמשקפייםהרכיבהואידיו;עליבלותנוםגםבכדמצליחהיה

שההגירהמאחרבשגרירות,בשלוםינובורהכלכיידעתיאף-על-פי-כזמשלי.יחלק

בשואהנמשכה.עידיוהמדינה,שלהתפלגותהונוםהמלחמהעםהחלהאשרההמוניתן

יראתיממנוהדברהולדתו.במקוםמבטחיםמקוםלולחפשאדסכלפנהזו,ביראה

 .הדרדלאורדהביקורתבקודותהיו
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מה 1מלרטת

לנמיעכואשרליתר,לעשותורוצהשהייתישחושבנידבר,איןזהענייניםבמצבגם

אכזריות,בכנעשיפורקנםאתרעיזנןתןמעולםמאזמצאושםהמחוזלמונזגנגרו,

יילוד-אשה.כלשל.הראשונותוהמיליםהרז~סןגןתהתפיסותואשר.כמשמעם,פשוטם

הישיבהאולםסיכוניס,ורבתארוכההיתההדרךלתוקפן.שינאהספוגותבן-המקום

·מולשניצבתייאימתכל--כתמיריותר,עודומחפירהמסוכנתהיתהבבלגראד
דאגה.נמלאתיהפעם·גםכ,ן ,-.חדשמצב

נכלאה.שמיזכרתבזכיוןנחת,כל '- jלתפקיהרבההתמסררתיליגרמהלאזאתעם

רברמאוהדיםבו.חלקיועלההיסז,כוריהאירועעלזהאישיאסוזהעיבמתחילהכבד

המפרמביתהלימודיםלספסלחברל~זצ/ביץ,מילוטיןר IIדביניהם,הם,גםבאסרו

צ~תילפניהלילהאתביליתיעזבדירתושקרוביץ,סלובודיןגםוכןקולשיןהתיכוז,

ידיעלאזוההאםאעשהמהמענה,ללאבליבי,ותהיתיאקדחבידיהיהלאלדרד~

בריחהלפחדת,איפשר,מזוייןמאבקישותי.שלחרךלכלחררהפחדהבול~ת,איש

עצבןו.המדדת iמלא ם~~מעינוייס"גם

וזורה,טיטן-דמולותבשתימבלגראדיציאתיבזכרוני,כרוכהה, iההיוםע,דעצם

מטיטןהאישי.תהחמימדתאתהשביה,השל.יחות;אתסימלהראשוןמיטרה,שלאחותה

אישרממיטרה}בפרדתיב·אילוורה jמבפרדהי·ואילןאחרוניםדבריךעצהביקשתי

לגרדום.מועלהדאיתיהכברבדמיובי

~גרשהמשבששכיוםהכדורגל,.מגרשלידבוורהפגשתיאחדןמעונןטגריריבבוקר

עםמידהתקשרתימיטרהשלמאסרהדברעלכששמעתיפרטיזאןןן. IIקבוצתשל

בני,שלהקשר.י~ת iבאמצעמיטרה,אתלהציל,יהיהכיניתןתקווהכשכליביזורה,

סמכותבנולאישעודמכירהאינגהשמשפחתהלי,טיפרהזורהואילומשפחתז.

אשמתהשכלאף-על-פימהכלא.מיטרהאתלשחררשבאפשרותובבלגרא,ךנוספקת

שהובאוומזוזבגדי!כלקבלהסכימההמשטרהברם,ואשתי,שמאלניתשהיאהיתה,

ארתישאלהוה:יאהחדשהפארקל~,,ךרורבהבזהירותפסענוואגוכיזורהלמעבה.
דבר,שלבמופוננצחאם

II כןII , והוספתי,בביטחוזהשבתיII יביאלאכך,כלשואפיסאנושאליוהניצחוןאולם

מלטרה".ךללא ...הזוועו.תבשל-בכנפיואושר

II זורה,ז~מרהצודקן/,אתהI עלין".לשמןחיהיהשביתןיישאר,לאוהרבה

לצעןדבויהרההיא,,קמעהשחוחהונפרדנו,,למובטבגרו,לגמועעומדשאנילה,סיפרתי

מתרוצצותמרהןהחלטיותה iעגונכשריקנותשופה,טופובסקהאלהמונילנמורד

תהומית,כבמפולתבקרבי

ריביביקר,שלבחווילתןלערך,עשרבשעהבוקר,אותוהתקיימהטיטומעלהפרידה
הגרמנרהצבאחדרהפובייטים,דיווחילפיאפילוהמזרחית,החזיתעלשוחחנותה'ללה

אתהבעתיאף~על~פי-כזמאורגנת.התבגדותכלהיתהלאאכילוהמןעצותלברית

שנולדביטחון-המועצותבריתשל,המהירבניצחונההזמן,לרןחבהתאםבטחרני,
ת~גריקהמוע;זותבריתכיהשבטיחההסובייטית,.בתעמולההנלהבתאמונתימתוך

כד;שחשבהמרכזיבדועךהיתירהחברהייתילאהפולש:אדמתאלהמלחמהאת
שהיהאף-ע,ל-פיכיהסקתי,לה.הסככותונתןילאגםאולםבאמונתי,כפרלאטיטו
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עםכהתקומם

פקפוקיורב,זמןלהימשךעלולהשהמלחמההז{מיןהנוועצות,בריתשלבניצחונהכטויח

יגמדואליהןהתאמתישהמלחמה-יותרבמאוחרכיאף-מחשבהלכללהביאוני
גרידא.וסטריאוטיפימילולילקונפורמיזםעדהרומנטרתהתלהבותיאת

גםאולםפעולהמר;חבטיטותבעהמזויין,למאבקבקשרהמפ'לגתיהקואתבהגדירו

על,כסשוחחנוהמונטנגרים,שלוהכיתתיותהאופקצרותמפניחששהואהחלטיות;

 tךכיוצזפרטיזאנית"יייחידהייפרטיזאז",המונחיםאולםהמאבק,שלהאירגוןצורות

צאתילאחרהונהגואלהשמותלפיקו.דשםניתןלאכזכמוכלל,הוזכרולאנחם,
 . iאעדאצלנוקיימיםהיןלאשכללמאחרהרוסי,הדגמילפיבוואדי-בלגראדאת

ועדותרקהיוקררמותלמעשה,בשפתנו,שונהפירשולהםהיהשאולות,כמילים

בחיתוליהן,רקת iלוחמויחידותמפלגתיות,ועדותשללצידןצבאיות

כניןז;" iתיינויבודעלדוברלאעדייןביולי, 4ביוםשהתקיימההמרכזי,הוועדבישיבת

בסראביה,במערבחופשראיזוריצירתעלאובטרביהאביות iפרטיפעולותעלאן

'{ותר,מאוחרורקפרטיזאניותבפעולותהחלוטרםאזבוסמנים,כמהשקובעיםכפי

בר-קיימאמשוחרראיזורלכונןהרעיוןנולדרריס, mמשבאזוריםמפעולותכתוצאה

-שניביהםהאידיאולוגיםוביחוד-הרשמריםההיסטוריהכותביכלבסראביה.מבערב
הנזנהיגים,שלבמוחותיהםשנולךכמשהורקהמאורעותאתרוחםנעינירואיס

ז~ךלםס, i'ז{פשריררכל-פעולההוגיםהמנהיגיםכיספק,איזהתרחשותם,לפנירבזמן·

דרנל-פעולהציאיס iמנגיםשמגהיאלמגוכלנשטח~וההתרחשויותהאירועיםבמסגרת'

 ~לקחאותםזנזלמדתפניהםעלהנןציאותטופחתליבם,ומהירהוריהםמראשם

כלשהו,לקחללמודבמצבעדיז·הםאם

הפוליטניורוגרילה,ופעולותהפחהמבצעדעלפשוטאלאהתקוממות,עלכללדוברלא
שםנוצויותוכרבדותרגדולההשפעהלמפלגהיששבמונטבגרוכעובדה,היכיר

טיטונניעתו,לאחרהמלכותיהצבאמפניוהוסתרושנתפסוביכרות,נשיקכמויית
ישברווחםוחזקיםמאןרגניםעדייןהאיטלקיםכללי.מרדתנווררלבל"היזהראמר, ?J ~~ a'( כ(,,~(

;.,\ V 'אפילו-אדםבכלתירוייאולםוהוסיףמצונזצמות/;בפעולותלהתחילעליכם' .םכתאג!~;,:~ר
,i ~ f :'~\~משמעתחוסראוספקותשיגלה ~המחוזיתהמנהיגות רבחב!/ j 

הכל ת~~יודעיםכבראנוכאילו~-השעהממחציתיותרארכהלאכולההשיחה O יי~::
חמימותבליביהפיחהלאמטיטוהפרידהגםכיבינו.באמרכבר·והכללדעתשעלינו

אישיותו,שעוררההלבולאומץלסמכותפרטמיוחדת,

מסימריםגפייס iננעלתיאניובמגפיים.מתאיםבלבושעצמנוציידנוואביאחי
נתחנהבלשים'עםצפויבלתיממיפגשלהימנעי iכהרים:מטפסישלאופודת-רוה

עמניולי: Sה-ביוםזהשהיהמשעד:אביהעיר.בפרוורברנבתעלינוהמרכזית,
 jהמהפלקראתהראשוןצעדנךאתעשינובסרייבו,צרת-הפסיםלרכבתעלייתנן

עמנו,ובגורלבגררלנוהגדול
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תעדוות.בדיקתלואביקררתנקידותהיולאגדולה.היתהלאברכבתהצפיפות

על-כשחלפנךנוהג.כמנהגוהכלכילחשוב,היהניתןהדאגה,חררשיהפניםאיללוא

לחלוןכזבעדהתבוננןהצעירים,ואחינואחותנוהורינו,גרושבהמילאנובק,גורניפני

המשיכההרכבתואילרפנינו.מעלחולפיםלראותםבתקוו.הונפחהגבעגועיםהרכבת

.המצהיבההחיטהועל-פניעביתים,יערותהמכופיםההרים,במפלסימקטרת,דרכה,

 .הצעיר.התירסוישדות
שלהחשדהגבוללערבלנועהרכבתהמשיכהאחת,בתחנהרבזמןשעמדהלחאר

הגבילאתשסימנהכומש,נקודהאותה-ןויסגראדורדיסטניזקרואטיה,עםסרביה

בסרביההאחרונההעיראתשעזבונמרגע . 1918שנתיל;כניואוסטרי.הסרב,י.השנין

להכירהעלוליםשוטרים,לפגוששהסיכוימכיוןשלי,הניטחןותחןשתהולכהגברה

לנןמצפהמהידענושלאמאחרלאדךג,המשכנוןאף-על-פי-כןוהלך.פחתאונתו,

'הפלישה, .שלהרשאוניםהימיםבמהלדאלותרהאשרהעצמאית,קרואטיהבמדינת

 .הצירמעצמותלשבחסותז
,חי,השלאדומהאולםהגבול,אתלכשנחצהיהיתהאחרוןהקריטישהרגעחשבתי

ביקשלאאישבקרואטיה.תהיההבאהשהתחנההכריזפשוטהכרטיסןגנרל.כלל
כלקמהלאלמדי.ממושךזמזעצרהשהרכבתלמרותשבידינו,התעודותאת.לבדוק

סוף,סוףעגומה.תחנת-הריםסתם "ר-מכספקידיארגבולשומריכלנראוולאמהומת

·בקראוטיההאבההרכבתתחנתבמסעה.הרכבתהמשיכהחרת, iמאצהרייםאחרשבעת

הרכבותמפניחששההאוסטשיסמדינתכייית,כזמקדומתה.נהרנתישונההיתהלא

כראוי.מאורגנתהיתהשלאספק,איןאולםמסרניה,המגיעות

רים jמאשנהלסרייבך,בשלןםהגענוהמחרת,יוםשלהצהרייםבשעותלערךוכך,

לשםהתחנהאתיצאנןשעות.כשתילהמתיזונלאצנולמוסטררכבתלהלחיףהיינו
ששובהרארזה,לחלרנותפרטה'~תנהת,לאשהעירהיה,דומהמהשו.לאכולוכדיטילו
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אף-על-פיטובה,ארוחהלקבלהיהביתזעודבמסעדותטוב.כלמלאיםהיולא
יפה.בעיןנתקבללאהכ.יבשולשטונותשהוציאושהמטבע

ואיהדלם,קשראנשיכמהכוזבסרייןנהחשוניםחנרינןשלמרביתםאתהכרתי

חלפנודבורמרייזבפינתהרננת.לתחנתלחזורהיינןוחייביםקצרהיההזמזאולם
ריכמןאג/יה,קרסובני,פריקה,שלבזגרבלהורגהוצאתםעלשהודיעהכרהזעל·פני
בוצעהלהררג-ההוצאהידועי-שם.וקומוניסטיםשמאלנים;פעיליםכולם-ואחרים
אותםכלאתכמעט .אישיתהכרתיטילייך.המשטרהסרכזשלרציחתןלעכנקמה
קרונים.ידידותביחסיהייתיוקרסובניפריקהועםענדתימהםכמהעםחברים;

טיליךי.עםגםמיפגשיםליהיובבלגרא,דהמרכזיתהמשטרהבתחנתבמעצרבהיותי

אתפאפופאנלקיבצ/ררדהפיתוהוטרופים,הראשוניםהכיבשובימיכיידעתי,

לתיךאיותבו Mכךאחראותר.חנקושוםאישהאיזושללדירתהלןגאטילייך
הוגופההקיץבחוםיבשההביצהסאבא.הנהרשלידלביהצהארגזאתיהטילוראגז

לעיתיםאשראננטי-קומוניסט,לשימצהידועמשטרהסוכןהיתטילייךנמצהא.
קרלזיאורנקוביץידיעלשנערכהרשימהליזכורהעביוניים.השתמשתכיפות

ברציחתושההסתכנותדומהאף-על-פי-כןטילייך.ידיעלשנתגליהמרגליםשמותזבה
שימשה-בלבדאחדמשטרהסוכזשלהריגתוכיספק,איזכך.כלכדאיתהיתהלא
אםבמספר,עשרה-רביםידועי-שםפעיליםשללהורגלהוצאתםתירץורק

מטעני.אינוזכריני

להורג.שהצואוהקומוניסטיםשלבשמותיהםשנקהבהראשונהההיעדהזרהיתה

להשליטהיתההמטרהנוראה.בנ!י!זריותנעשןההעדוה mןניםהקורנביתחבירת

לסמכותתקורהכלנמחתהכז,עליתרחנינה.עלמחשבהכלמראשולהרחיקטררר
זה :בקרבילפתעבפערהפגיה,עללגשראשיזעמקוה,התוםעצמאי.תוaםשטית

עצמן.למוותעדמאבקאלאלחיים,מאב,קסתםאיננו

אתלנצורכדימספיקקור-רוחלעשמרתידמי,אתהרתיחאיז-אוניםשחרוזלמרות
היאהסוער.מיזגובעדלעצורהיהיכוללאשני,מצדאלכסה,נתיעותי.אותלשוני
 .'ערנותיאתוחידדזעמיאתשילהבהדברבקללו.תזעמןאתוניטא.אגרופייאתקפץ

אתמחישיםאדהכרזה,לעברגגובים·מבטיםמעיפיםשוביםשעובריםלבשמתי
קיוסק,לידהניצניםבמדים,חמושיםאוסטשיםבצמדשמבחיגיםברגעצעדיהם

עללעמודכדימקוםבאותוהסתתרוהםמחאורינו.צעד·כשלושיםשלכמרחק
לאטנוהמקוםאתשבעזובלאחיהצעתיבחשד.בניוהתובנניכרהזלאותההתגירךת

מונטנגריםשאנויגלווהםהאוסטשיםידיעלנעצראםבנחת.הרכבתלתחנתונחזלי
הדרךכלבעקבותינוהלכוהאוסטשיםבדרכנו.להמשיךלנייתירולבתיהם,החוזרים

דחוסההרכבתהיתהליציאתה,עדדקותערשיםעודשנןתרולמרותלתחנה.עד
האוסטשייםעללהקשותכדיהצפוףההמוזבתוךדרךלנרפילסנןופליטים.נוסעים

מאי-פעם.ירתרונואשיםדליםשנדמודלת-העם,רקנמצאובקרייאלינו.מלהתקרב
הצצתיוסלים,שקיםשמנוניות,מטפחותמיוזעים,ןראשיםגופותשללסבךמבעד
בעיניו..ההמוזאתסודקשם,נמצאעידיןהאוסטשיםצמדהרציף.לעבר

היואולםחלפה,שהסכנהלאזןי,לומרניקשתיהתחנה.תאהרכנתיצאהסףוסוף
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צחקהואבזודויה.אליולחייךרקיכולתיעליהם.לסמוךשאיזזריםאנשיםסביבגו

ביקורת.'יהיתה,לאכאןגםאולםחששתי;עדייןבמוסטרוקילל.וחזרבמרירות

אית iהעצ:נקרואטיהמדינתביןגבולקייסלאכאילוהשדותעל"'פניחלפההרכבת
'ריקהכמעטהרכבתהיתהחומי'הבוקר,עםילמונטנגךך,שהגענועדמובטנגרו.לנין

מראם.

ונצרוחששותחילהסרבים.פלךטיסחבורתלרכבתעלתהביילקה;לירקטנהבתחנה

הםמתיחותם."פגהיברכ'בת,שלטון'"נש,יאיןכישהבחינולאחראולםלשוםנ,'את

לחייו,השלושיםבשנותובעל,:ייגוף,בהיר""עור'אלכרהאוסטשים.שלהטרורמפגיברחו

כיצרלביסחכרוש,בדםמכותמותהמתולתלותושערותיו'פצועותעצמות:-לסתות,יו

-וזקנ''וםצעיריםונשים,גברים ,......;תושביואתוהובילוכפרואתהאוסטשיםהקיפו
ישנחבטולמרותהכבליםמןע:צמושיחררהאיכרבאלות,יבהםוחבטומסולעתלבקעה

 ..מכוסי-שיחיםסלעיםביןולהסתתרלזחךלבידועלהבפניו,
הראשעלחבטה-צאןייכמומקובן;אמר, "!בדרכםהניקרהסרביכלהורגיםייהם

ז~תכליללמחותברצונםשכתם.הגיעהרקים*.- iטמרבלתםהשוחה,לתוךוזריקה

המסכן".הסרביהעם

אותוושמעתיחזרתי'המלחנזה,שלבמהלנהמכן,לאחרחדש.סיפורזההיהיעבורי

הגברים,כלאתכובליסמופתע,:הכפרנוסחיבאותותמלדוכמעטפעמלםמיספר

זקוקאינוואיידיאולוגידתירקעעלרצחלשוחה.הגרויותאתוזורקיםאותםרוצחים

"הצלה",-הקורבנותועבורכולה;הזוועהטמונהבכך :בלבדליעילותאלאלדמיון,

האוסטשיתולוגיה tהאידי~להזדעזע.הייתישחייבכפיהזדעזעתי,לאואף"'על-פי~כד

רודנותעמבית i'פרימיטקרואטיתלאומנותשלתערובת-לימוכרתהיתהכבר

·עקבתיהאוסטשים.ממנהיגידנייםעםנפגשתי'בכלא,בשבתימודרנית.פאשיסטית

ולאנטי-לפאשיזסמיליטנטיתמבדלנותשלהם,האידיאולוגיתההתפתחותאחר

הטדביםרדיפתעלדוחות.אלינוהגיעובבלגר~~דהמרכזיבוועדמוחלטת;סרביות

הניידים,הצבאיים,הדיןבתיעלידעכוהראשןן~הפליטיםהגיע'גלכדאחרבקרואטיה;

אתתמיד-אישרואולם'מועטיםסעיפיםרקשהכ,ילופבליץ,שלייהחוקים"ועל

שלטיבעם-הרוחותהלךאתשיקףזיעזענילאשדברהעונדההמוות.גזרי~דין
כשלעצמם.הדמיםומאורעותיהתעמולהמבולזה,כנגדזהשנערכוהגופים
לאגם'ממני.אפילומוכי-תדהמהפחותהיואיכרים,רובםפשוטים;אנשיםאךתם
בבני-ארם,פיגעשהואמשוםנוראשהואאסון"בא :בזמורמריםשהיולומרניתן

גטהיתההפליטיםבקבוצתעליו~לגבןרניתןלאעצמוזהשמטעםייתכן,אולם
שהאוסטשיסבשקט,לנוסיפרההיאעירוני,בלכשרשחורת-שיערדקת"'גיזרה,נערה

שנים.וכי-'יי'ופקידיםכמריםסוחרים, _;,שב,עיירההחשוביםהסרניםכלאתכינסו

 iוסטר iלנכביכולוהסיעום,משאיתגביעלאותםהעמיסומכן'לא-חרימיםשלושה

בעיירהשניתרוהסרביםלבקעה.גוויותיהםאתולזרוקלרוצחםכדילמעשהאולם

הטורקיםעםהזתיתזהותםבשלטורקיםהנקראיםזרומי,סלאביממוצאלמוסלמיםכאןהכוונה ..
העותומנית~במדרבהוהשתלברתם
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ט~םוזבםקתבה

,נןלטה l'הנערהדומה.לגורלנואשיפ,המתינו,וילדיס,נשיםמרניתםהקטנה,

שכשיגרה,לדברהמדותנע'ד1הלפתעבריחתה.עםשלםהיהלאליבהאולםלמובטבגרך,

והאדמה.הואוירכמומצוימשהו

?ןועצמכםעלנלם i"מגאינכמ"למההפצוע,האיכראלבפגותיאמרתיייוככןןו,

יכולבולארנר.לשוםציפינן"לאכמקונ,ןהאיכר,השיב !"!'עצמועללהגןיכוליימי

אותנו iהשאירוהם-נשק,לנואיןכך.סתםבנל-אדם,תתקוףשממשלהלהאמין
אוסטשים/'.המוןוחיסלןהתקוממותהיתהבננפיניאבלכעדר"'בקר.לנפשנו

בפרטיםנמשכו,האוסטשיסרציחותעלהסיפוריםאולםתחינה,בכלוירדועלןאנשיIפ

האוסטשיםשלהבילושלאחרבשיחה;חלקבטלאח"אםזוכ.ראיניכמובן,חדשים,

עצמו.בתוךךהתכנסנירגעוגשנות,החוזרותואזהרותיבסרייבו

מקץבאלה,גטוחלהיותאניייכולכיצר ?ימיםבאותםהרגשתיךכיצדחשבתימה

חשיבותאתובנהירות,לראשונה,שתפסתי , jאזהשהיהליתכן, ?בךכלרבותשנים

קשר-...עמיבנישלגורלםלביןשלירעירנותי'שביןהמתרהקשראתתפקידי,

וכחפיםב"זרים"ביצעאשרשההריגותהתוקפן,גגדאלאהבורגנותנגדהיהשלא

ברורהיהוהיחידה.האמיתיתב,טרתוז~תאוליאךה"אידיאה"אתלאשרנאןמפשע

עוול tלזעללהורגהמוצאיםלאנשיםלעזורבוסרגליםהקומוניסטים,אנך,רקכילי,

הביאהלאזומחשבההמעטים.של"המטורפות"שאיפותיהםנ,שלרקאלאנכפם,

ם, J'הדבדמצבהיהכךפשוט,שמחה;הרגשתולאגאווהתחושתלאלי

מפגישןתשטהרתהיכרןתהיכרתיוג'ךקנוביץ,בו'<וד'זרהופיעלניקשיץכשהתקרבנו
ביתןמקומ,מכלבמפלגה.חברהיהאםידעתילאכיאםשמאלגיות,קבזצותעם

ופתוח.ערניבמזגשניחןהעובדה,לאורביחודיותר,גלןיבאורחעמולשוחחהיה

כמעט yגןךקנובי-ד"רליסחהנזבוקעים,ע Iהסיוצוקיאללחלון,מבדעכשהתבונגך

הפצוע.האיכרשלמפיוששמעתיסיפוראותו

שאלתי. ,"?הקומוניסטיםהאנטי"'פאשיסטים,הפרוגרסיבים,אתם,עושיםייומה

ציבורי".ברראותשירותאירגנתיייכאןהשיב,שביכולתכו",כלעושיםייאנו

 ' Jזמתוכננותהתקפותמבצעיםאתםהאםנלחמים;אתםהאםאבל !יפהן'זה

זוהיהאמ ?המפלגהשלהקךזהוייהאמכמשתז~ה.ב,יהתבונןג'וקנובייןד"ר

?ןוההוראה

 "!מידלהתחילעלינוייכז.

מדיגית.פעיילותכמעטאיןבהרצגונינה,שם,ייאולםאמר,בדבר,שהרהדלאחר

לא",ותובודדיםאנשים-אירגוןשאיןכמע.ט
יתגבשוןהצבאהאידגןןקטנות,ק'בוצותיעפלהתחיללנן lעו !חשובזהאיןייכרגע

המזךייז"·המאבקתון

מכיוןנו,להיזכרמוזריומ-לוהטשמשיום,היהלניקשיץ.הגענוקצרזמןלאחר

רעג,ושלעייפותשלגשימ,שלימיםהמלחמהמימלבזכרונךתבשנזריסכללשבדרך

ייכופ"~יזה tשללבואולהמתיןהיהעלינךאולמאוטובוס,עמדהקטנהברחבה

מישהו.לנושהסבירכפיאיטלקי,

ותיקשחורהחולצהחום,במעללמוני iואקטןאיש :ה"בוס"הגיעקצרזמןכעבוד
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מלחמהעת

מזוליני,פרפיןזהן JJאמרמישהןהנהג.לידביןתר,הטובבמושבישבהואבידו.

 • Jמונטנגרוןשלהאזרחיהמושלשלמזכירו

ולזכורלהכירהיא-כךכלמעטיםהיותםשנגללייתכן-המונטנגריםשלדרכם

מחוץהתגוררנוממושךוזמןאחרמאיזורמוצאנוואניאחיאולםרעהו.אתאיש

לאהמושלשלשמזכלרווכמוב,ןאותנו.היכירלאהנןטעיםמביןאישלמונטנגדו.

 .מאחןריוהיןשביםהםמי.דמיונועללהעלותהיהיכול
שניסתהוכיבדת-גוף,שחורת-שיעראישהלעברהצצתיהאוטובןס.:;באמצעישבנו

 :למונטנגרוטיפוסיהיההואגפזהדברבוז.מבטיבינינוהחלפנןהמזכיר;אללהתקרב
מקןם,בכלבחופשיותהנעיםהכיבושןפקידיהכיבושאנשיעםהמתרועעותנשים

שלטוןתחתלתייפבנקלהמסתגלתאןכלוסיה-המקומיתבאןכלוסיהומתערבים

לקחתכלשהן;מתאים,במקוםלעצורהנהגאתלנקשאםבדעתיחככתיהכיבוש.

ולחוררהאוטובוסמןלהוציאובתפקיודקידומןעלבהקיץוחלםשייתכןפקיודאותו

ואמנםזה,דברלעשותמחוב,תיזההיהשאפילוייתכן,הדרך.ילצדבכדורימאותו

מנהיגותאת:למצואכמהפיניככדתפקידעלימוטלהיהאילולאאותו,עושההייתי

המזוייז,למאבקהחותרשלנו,קו-הפעולהאתלידיעתהולהניאבמןנטנגרוהמפלגה

ייתכן,הכלובסך-אנושיצורהינוזהמזוליניסרפיןכיידעתי,לזהמחוץ

בן-אדמאניגםאיןכלוםועמילבניבאשרמהאולםמפשע.חףגםהואכי

ולעמי,למולדתישןרשיתנאמנותועמ-ילרצוחאפילן-התחייבויותעם

וולאידיאןלוגיה

ביותרהקלהשהדרךלמרותמיטוגראד),(כיוםבפורגוריקההאוטובוסמןירדנולא

פרישהשללבית-הקפהלגשתהיתההמונטנגריתהמפלגהמנהיגותעמלהתקשר

המקןמית,המנהיגותכחברבחשבוןהבאתיוואניהיכירניהואשנעיר.בוקושביץ

מיוחדת,לבדיקהקורבןליפולעלוליםוהיינוהראשיתהעירהיתהפודגוריקהאןלם

שבעהמרחקברדו,וולילמרגלותיובנוביץ,בלז/ושלביתולידשנרדהחלטתי

מפודגוריקה.קילומטרים

.שלבמרצותןפעמיםמיספררקשנפגשנוהעובדהלמרותהיטבןבלז/ןאתהיכרתי

בוועדהקןמןניסטיתהמפלגהשלביותרהנכבדהחברהיההואלערך.שניםעשר

האירגוני,המזכירהיההואאק. Jוסנגקוטורמפרץבמונטנגרו,היוגוסלאביהמחוזי

היהו Jבלזאולםהמדיני.המזכירהיהיותר,ותיקחבר-מפלגהליומוביץ,שבוזושעה

זומסיבהמוקף,אףשהואןייתכן,פיקוחתחתנתוזשביתןלהניח,וישקומוניסט

ישירות,לשםלגשתיכולנולא

כשהמשרדיררנו.הנוטע.בקשתלפילהיעצרהאןטןבןסיםהיונוהגיםימיםאןתם

כלבבצל~לןישבאחיואילוהדרדןלצדקטזלבית-אבןניגשתילנטועןהאוטוב.ןס

שחןרה,במטפחתקשןרהעבה.שערהזקנה,אישהבריצהבאההביתומתודנבח

דום.נאלמהו, Jבלזאתלראותשברצונילהןכשאנורתימונטנגרו.נשותכרוב

 "!ביתוזהייאין

 ,' Jשםהענייניםמצבומהבביתוהואאםיודעאינניאולםאני,יןדעייזאת

האישה,אמרהוראה","לך
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עםבהתקובזם

עלאותךשואלהייתיכלוםבי,בוטחתאתשאיזכנראהיקרה;אישהנא,יישמעי

 IJואליוגשתליכולתיאילוו Jבלז

' J אנשיםמיניכלסןבביםכיוםJJ , האישה,אמרהJJ ו/אתהמיזהירים,להיותעלינוJ 

JI בלזעםעליולשוחחחשובמשהוליוישמבלגראדבאאניJ ,לגלותתוכליאםו_ IJ 

שמאחוריבאניםערמתאלהאישהחשהדברי,אתלסייסבידיסיפקשהיהלפני

שלהמנהיגותחברברקוביץ,סבוזההיההערמה,מאחוריהציץכההראשהבית.

כאמצעיאמו,היתההאיש.הבמונטנגרן,כשהסתתרתילאחרונה,פגשתיואשרהמפלגה

הבית.מזמהבמרחקלגגוז,מתחתסבוישןזהירות,

חיוובספקו, Jבלזעםבמיוחדהמחוזי,הוועדעםנקשרלבואשעלילסבוסיפרתי

מאיתנו,הרחקלאנמצאו Jבלזוכימיסתור,במקומותנמצאיםכברשהמנהיגיםלי,סח

אלהמובילבמורדשדות-מרעה,פניועללכבישמעבראלאןתנוהובילכךאחר

משוטים;סירתהצואנוענפי-ערבהסבךמביזזט.ה,הנהרשלהמרופשתשפתו

השניעברואלןהשקטיםהירוקיםהמיםפניעלושטנובתוכ.ההצטופפנושלושתנן

חלףלאותואנות.עינוייםמאחוריומותירגבולאניחוצהכאילוחשתיהנהר.של

עתהאןלםסכנה,ילנונשקפהעדיןיהנהר.שלהשניב.צידועצמנןומצאנןרבזמן

הקרב,בשד.הרקעימהאתמדוד

קטזלשדה-מרעהמעלביתו,מולאלהמשקיפהאיכר,שלבביקתהלוהתיישבלבזןן

בתוךמצאנוהוולמיסתןר,לתצפיתנוחהיההמקוםומיוער.סלעירכסשלרגלי

לוסיפרתיבצל,וישבנוהחוצהואני,הואיצאנו,הלבביותן.הנרכותלאחרהביקתה.

,בתפקידיםלדוזכדיההנהגהשלישיבהמידלכנסהצורךערלבואימטרתעלכקצרה

ברקוביץ,בגללפחןתועודאחיבשללאסודיות,עללשמורסיב.ההיתהלאובפעולות.
ו Jבלזעםשוחחתילאגםכזהמזויין;המאבקישלבעיצןמןיחדנמצאנושכברמכיון

בצינורךתדבריםלהעבירמנתעלרקאלאהמחתרת,מימיכהרגלנןביחידות,

ליטולכדיראשונים,להתארגזולוכלוהמידעאתיקבלושהמנהיגיםכךהמקךבלים,

מאנשיכמ.הושלחסבועםשוחחו Jשנלזלאחר-מכןלאחרליידיהם,הפיק,ודאת

לפסועואני,אחיון Jבלזיצאנו,-המחרתליוםהמחוזיהויעדישיבתאתילזמזהכפר

 ..המנהיגןתלהחלטותלצפותמבליהכל,עלבחופשיותחנו mשהאחו.פניעלבחשכה
אליהליקרבמישהועלמאודשיקשהלכזרותהאיכר,בביקתתישזלאו Iבלזאפילו
ביןשמיכ,ותכמהוהניחוחצירמעטפיזרוןלמעניאחילמעזבו,שירגישומבלי

,שנהגנוכפי-השמים·כיפתתחתעמוקהשינהןישנומאודעייפיt;כהיינוהסלעים,

הקשהחלקהאתכברמילאנוכאילומשל,-עדרנולידכשישנובילדותנו,לשעות

משימנתן.שלביותר
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טסכהתקומם
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במלוחדפגיעהיהשמשהנעוכדה,כולנוjךיברנןדבר,שלבסופויתירה.בטראגיות

מיהמסגירוהיהמראהואשירכיהודי,והןנעל-שםכקךמוניסטהן

הדור.מןמנותקמשההיהככלא,ישנשבהןהרבותהשניםנגללכילהוסיף,יש

·אולםבכבוודאליוהתייחסוןהכילאהובהיההואהחדשות.הפעולהומדרכלהחשד

משה,שלהביוגראפיהכותבפעיל.מנהיגכאלמאשרהיפטוריתכדמותיותר

עללט mהבהלישיבהמשהאתהזמנתישלאעלמאשימנינשוביץ,סלובודן

לנסועעמראוגסעכברשמשההיא,טענתיבמונטנגרו.המזויינתההתקןממות

לאנוכחרתןכך,הדבראיזאםגטאבליותר.נטוחמיסתורמקוםשהיהלקךלשין,

·מוצמצמות,גרילהבפעולותאלארבתיבהתקוממךתדנךשל\~מכירןהשוכה,היתה

לאבשלטוןהייתיעודכלידיעתי,למיטבעצות. Jךוהיו-לתרוםתיהשיכולוכל

דרךעללאואףבשיחת-רעיםלאזו,לאפיזודהנקשראחתפעםאףמשההתלונן

ל. jההית

הנוגעבכלאי-הבנותאוזילוקי-דעות Iכלישיבהבאותהנגתלעו ~\למקוםמכל

ביזשמבןמחץ//,פלוגות I /בברקמובמונטנגרומזויינים.מבצעיםשללאירגובם

היה ..טזנההתחלההויוולוועדרםצמודותהיוהללואחת.כלאישלשלושיםעשרה

התקיפה.שיטותואתהמטדותאתלקבעועלינו

אוהמקומייםהוועדיםהמפלגתי.במרמסדהקוטביהפיצולוהואאח,ןקושיהיה

·בעוברה.היכדנוהיוגוסלאבית.iדבןמלכהשלהמינהליותליחידותהקבי·לוהעירוניים

הפכמתילזאת·אימקומיים.ועריםשלכךכלרבמספרעםקשרעללשמרריקשהכי

יכןלהקימםשימה iהנהוטלההאזיריםנציגיועיאזוריים;ועדיםארבעהלהקיט
ברקוביץסבוהצבאיות.בפעולותהקשורות,הוראותלהעבירהתפק';דעליהםהוטל

רקיץ;רדויאחי.עםיחדלמחרתלשםגסעוהואקולשיןלאיזורכאח,ראינתמנה

כרסטוואילו.טטיניילמחוזנשלחבכלגראההמפלגתיתבעבודהיפה jשה"כדתי

הוועדניקשיץ.לאיזורנשילהרגיללפ,בלתיוידשךאומץ-לבבעלאישפופיבודהן

כ·ללהוקםלא-נכוחהאניזוכראם-זהומטעםיקה iiפודגבמחוזישבהמחוזי

ןלסנג/אקי:קוטורלמפרץגםציריםמונומהזכזןכעבורבפודגוריקה.אזוריועד

השני:למקוםוהשניהךיאשו'ןלמקוםהראשןו-ץ J'ב.ורג/ובןדיפטמיקונוניץליקו iו

החלקאויישההתחלה,מןכנרוכך,בבלגראד.מפלגתיתמעכודהשביהםאתהיכרתי

.ד 1בבלגרזוהתפתחושהתחנכןב,קומוגיסטיםכמובטנגווהמנהיגותשלהארי

כולנוכמאבק.בולנקוטשישהקומהולשאלתןמטביבהגתלוקשיםחילוקי"רערת

שנוגעמהכרםןלכיבוש.המתנגדיםהגורמיםכלשלנרחבשיתוףעלהטכמנו

כניגודאשרןמשלו;א iקובקולהמחוזדהוועדכנריצאברלת-המךעצות,עללהתקפה

המנהליםהלוחמיםןןהמחנות J'נשנםטים J'אל J'ה:אימפר I /עלדינרהונרכזי,ןעי iהלעמדת

שלהלוחמים/ברית Iלחיזוקוקוראהעולפ,שלהמחודשתחלוקתולמעזמלחמה

עמסופיחשבונותוחרטולטובייטישלטוןהגשמתלמעזכמאבקםוהאיכריםהפןעלים

ליומוביץ.בוזובידיאני,מאמיןכךנכתנ,הקול-קורא. . 1I'1סטי/ J'הקפיטלהמשטר

איבסטיטןטנויינו-אוססודיסקי :(בלגראדיוגוםלאניה"לשחרורהלאומיהמאבקשלייהכרונולוגיה ..
כרונןלוגיה"). IIנשםזהמקוריכובהואילך:מכאן(הערה . 46עמוד ) 1964
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ביולי, 8ה~לוםשלאחר-הצהרריםת iנשעהמחוזרהוועדלישיבתלהגיעמנתעל

הכפן'':'יים.·עמר ,rבשזאחילשעה,קרובבמשךפלעיכשביוללטפסואני,נלז/ונאלצנו,

ידעתי,ורקלימוכדהיהל~איזוראותונים. iנדיפתחנו Jומיבקרחת-יערהתכנסנן

משבטהיוהמבהיגותהבריארבעתלמעשה,פיפרי.שבטשלב.שטחנמצאיםשאנן

מיסמכיםמומוברץ.ובודוברקוביץסבוליךגוךביץ,בוזויובנוביץ,בלז/י-פיפרי

הדבר,היהשכךגווראי :פיפרסקהסטייבהנקראמפגשנונזקוםכימציינים,שפירסמו

דבענילןהיהנהיים,ונותרופגישהנ"ןתהשהשתתפיפיפרי,שבטשלאנשימכיוז

 .לימאשרהיסטורי,אירועבאותויותר
סבוויושביץ,פרךשה , yיובנוני'ו Iבלזליומוביץ,מבוזומורכגהיההמחוזיהוועד

'כדסטןtכומוביץ~גודו-הקומוניסטיהנוערכנציג &-וכןאוסקולוביץוידוברקוביץ,
הוועדכמזכךרכיהזלאחןי-ונהשעדדק~ץ,דןיה 1וך'~הנדרבזיהוועדחברפיפיבודה,

שלהמקומ';הוועדכוזכירעמיחדלפגישה,הםגםזמנו iהבלגראהשלהמקומי

מזההמרכזלהוועדחנר-פיידהמשה.זתר 1הסזמןאותורדוביץ.מרקופודגוריקו,

נבית-כלואהיה , 1941במרס 2ה-דניוסההפיכ.ה,כזמזנמונטנגרו.-רנותשנים

נמלטהואבאפריל.-6הביוםה, J'יוגוסלאבעל';תקפה iהלפנישוחרראולמהסיחר,

·מנסיםחבר,·עמיחדא iש.ההשמןעה,נפוצהכובשלכיייתכןז~שר·קוטורןלמפרץ
למפלתי,תלן rלהנמשתהיהיכולכקושיעדדקדומה,למערב.היםבדרךלהימלט

זהשהיתיבוודאות,להניחיששגאה.שלקיטונותבילהטילמנתעל , 1954בשנת

ייחטשכמובןאלא ,ב~ iלנועבריחתועלהנוש!'הסיפוראתמחדשאזעורדשארהוא

מכיוןלבלגרא,דממןנטנגרוזהטיפןרלהביאיכולתילאאניואילןלי.הענייןאת

למעשה,במונטנגרך.נןשהשלהימצאותועלה.בזחוזיהוועדשמענטרםעורשחזרתי

ה'!הטיטוהמרכזי.הורעדלידיעתהשמועהאתהניאאשרהואריבראיני-יולת
לענייןהתייחסלאאישאולםומקלס,נרגןובקוביץנדהם,מילוטינוניץנבוך,
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טטבהתקומםמלחמהעת

זוהיתהשלאמכיוןיותר,חריפהאולישנשמעהביקורתי,שבטתחתאותוהעברתי

אתקיבלושהכלכמובן,המובטנגררת,המנהיגותמצדהראשובהכיתתית" IIההסטיה

בריטניה,כיהאומרת,הסתייגותכעיקרוןןן, IIהביע,ליומוביץכיאףהביקורת,דברי

להתמוטטותהמילחמהמובילהולכןאימפריאליסטיתמעצמההינהלגרמניה,בדומה
עברו,מימיםשרידליומוביץגםהיהלמעשה,סובייטי.שלטוןולהקמתהקפיטליזם

בתוריומרנייוזמה,וחסררחב.-דעתויהיר,מכובד :המוגטבגררהנוסחלפיאולם

בזרותאתהסתייגותיללאומקבללוחםפעיל,יובנוביץבלז/והיהלעומתותאורטיקן.

יותר,פעולהשיתפתישעימואיפוא,פלאאיןהמרכזי.הוועדידיעלהננקטותהעמדות

יבתפקידו,ולכהןלהמשיךלווהיתרתיליומוביץאתשכיבדתיאף-על-פי

מקלטנו.אלפנינןשמנוואנוכירבלז/והחבריםהתפזרוהערברדתעם

- # IIייהירוקיםבשםיותרהמוכרים-המונטנגריםהבדליניםהתכוננוימיםבאותם

להתקייםאמורהיההכנסמונטנגרו.שלעצמאןתהעלולהכריזבסטוניכנסלערור

נימיעממייםכנסיםעורכיםהיושבוהתאריר-ביולי-12בהחלהקדשו,פטרכיום

שלבחסותההמונטנגרית,העצמאותןן IIאתהמונטבגרית.הגמוני-הכנסיהשלשלטונם

התחזועודכלואגדית.מפוארתבמסורתלעטוףצוררהיההפאשיסטית,איטליה

ועלוסביבתהבסטוניניכרתהשפעההמונטגנריםלבדלניםהיתהכפדרליסטים,

שקיבלואף-על-פיהשפעתם,אתצימצםהכיבושאולםלשעבר.המונטגנריםהמנהיגים

עםפעולהשיתוףלכלהתנגדוהעיקריים "מתוונכיהםכמההאיטלקים.מצדתמיכה

נעשולהם,·בדומההקומוניסטים.עםשלהםהמשותפתבמטרהוהיכירוהאיטלקים
שהצטרפואולפאסיביים-לבנים" llהמכוניםאלה-סרביהעםבאיחודהתומכים

הכיבוש.נגדבמלחמהביותרהחזקהגוףכאלהקומוניסטים,אל

דפקביץ:פקובמלחמהחשובתפקידלמלאשנתעתדואנשיםבשניפגשתיהימיםבאותם

יובנרביץ.יארסו

בספר.דכמתנדבהוחזקשבוצרפתי,מעצרממחנהנמלטאליהמאוסטריה,הגיעפקו

וכמתנ,דביםהמתאיםלרגעהמתיןהואשטייר.לנשקהחרושתבביתעבדבאוסטריה

לכשנפגשנומידמזוייפות.בתעודותמאוסטריהחמקבספר,ןא.חריםיוגוסלאביים

השזופיםופניוהנאהלבושו . 19 ~ 36שנתשילבאביבבסטוניפגישתנואתליהזכיר

הליילהלשעותועדהצהרייםאחרשעותכלפקועםשוחחנו . m,קשמראהלוהשוי

לכפרןפניושםלמחרתובאוסטריה.בגרמניההעינייניםמצבעלביחודהמאוחרות,

דרךבשלפקראתחיבבתיבספר.דבהשהחלבמלחמהלהמשירמנתעל-ליובוטין

לכלידידיםנשאריםודאיוהיינוההתחלהמןלזהזההתקרבנוהישירה.חשיבתו

 • 1954בשנתהמרכזי,בוועדנגדישננקטרהצעדיםאילולאחיינו,ימי

לביני,יובנוביץו lבלזביןשהתנהלובדיוניםוביחודהמחוזי,בוועדהפנימייםבדיונים

רשמיתוסבג/אק.קוטורלמפרץלמונטנגרו,צבאיתמיפקדהלהקיםעלינוכיהחלטנו

 ת~\עלינטילתיהמאבקבמהלךכיאםבויפקדה,באותהתפקידיםבינינוחילקנולא

המפק.דכתפקידשמלאתי,ובמשימותבעבודהבהתחשבלו,לקרואשניתןהתפקיד

-בוועדהסכמהבהעדר-אוהמחוזיהוועדיזיעלהוכרעחשובענייןכללמעשה,
דרושכיבעובדה,היכרנומידלשלי.מקבילמעמדבעלועדחברעםיחדידיעל

הכלליהמטהאלששהיחיובבוביץ,ארסואתהציעו lבלזצבאי.מקצועאישלנו

גודני-במחוזזאנלה,בכפרוומסתתרמהשבינמלטאשריוגוסלאביה,שלהמלכותי

ארסואולםהקומוניסטים.עםשנפגשוקצינים,הסתתרואחריםבמקומותגםפיפרי.
זהענייןלתפקי.דביותרמתאלםגםהיהבלזןו,שלולהערכתומקופ,בקרבתנמצא

משפחהקרוביהיושהשנייםהעובדה,לאורביחוז-בעצמילבדקוחייבהייתי

רחוקים.

דרכנו,עשינוהלילה.ירדכברארסושלהמיסתורלמקוםיצאנוואנוכיכשבלז/ו

ומנורתאחובושחוחאבןבמבנהמצאנוהוסלעי,מדרוןבמעלהמשעה,יותרמשר

עלמידעלוהילדותהקטנות.בנותיושותיאשתואחותוןאמו,נמצאועמונפט.
הגשים.שלנוכחותזבגלילבנוחחשנולאהאח;לידבש'{חנתופתחנןיאנויצוען

עמדתו,עללהצהירבוודחקנויבאקרבהאיטלקיםנגדהמאבקכילארסו,סיפרנו
לבבכלמסכיםייאניהיפוס,ללאהשיבהואכמפלגה.חברהיהלאשעודאף-על-פי

הכיבןש'ן.נגדהמכווזדברלכל

שאלתי. ," 1הק.צינים·ליתרבאשרייומה

למאבק".יצטרפושכולםמאמיי,ייאני
הקציןמקטורןאתארסולבשאחרלהן.שהיהכל-חםחלבמעטלנוהגישךהגשים

זמןכלמקטורןאותווללבושמגפייםאותםלנעולהיהעתיד-מגפיואתונעלשלו
היום,לנזחרתאלינו,יצטרףשהואטיכמנו,בחוץהחוצה.אלינוונילווה-המלחמה

הפוליטניורו.חברמילוטינוביץ,איבזשלאחיושהיהמימילוטינוביץ,תודורשלבביתו

הוקם.שטרםהחשד,בצבאארסושלעלייתולמעשההחילהשעהובאותהמעמדבאותו

הכלליהמטהלראשהיה . 1944שנתובסוףבמונטנגרושלנוהפיקודמפקדהיהתחילה
במסירותשרתכוהמלכותי,הצאבאילוזובדרךהולרהיהלאהואיוגוסלאביה.של

למעןולמותשערהמלחמהלהשיבמוכזהיהביותר,המבטיחיםהקציניםכאחד
העובדה,למרותהססנות,כלהנעדרתהחלטיותובגללבעיניחינשאארסוהמולדת.

כחושותפגיורזה,היהארסוקומוניסטיים.היולאמחשבתוואודחהתבטאותושסגנוז

שלעיתיםמתוח,מראה-דקותושפתיושחררותעיניותמידי,סומקמכוסרתאר

עניות.משפחותבנימצטיינים,תלמידיםבךנחונו

נשמרעדייןהשבטיהקשראשרשבמונטנגרו,אף-על-פיבסודיות,תוכננוהמבצעים

אלה,רקהדבריםלסודהוכנסוכעקרויסודות;עללשנוורהיחקשהבחוזקה,בה

מזפינוייםבאחריםאמצעיםגםשננקטןכמרבז,ההתקפה.אתלכצעהוטלעליהם

הלאה.וכזלהדפסה,ציידרכישתנתגלתה,זהותםאשרחבריםשלהערים
מהםכמההכפרלים.עםושוחחנושנפגשנואף-על-פיבמחתרת,חיינואנוגם

לעשות.אנומתכווניםהרוחות,לכלמה,לדעתביקשואפילו-שביניהםהנועזים
ופקעהסבלנותנוהלכהאת, iלמרותהשכנים.הכפריםמןלומליםדיווחיםקיבלנו

 .בסטןני ll/'חירוקיםעצרתלפניבמיתקפה,לפתוחבאפשרותנושאיזעלאכזבתנוועימה
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שלהםהירוקיםכרטיסי-הנוחרשםעל(זלנאשי) /Iירוקים /Iהכינויאתקילוהמונטנגריםהבדלנים ..

(נילאשי)"לננים"נשםכובוסרניהעמנאיחודשהתומכיםשעה , lg,19בשנתהמכוננתלאספה

לבניס.היישלהםשכרטיסי-הניחךמשים
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הצטברהשכליבםהמוסלמים,אוןלהגיב"המועדהגיעש"טרםחשובליבםאשר
אתפילקןשכבראלההאלבניים,השכניםיגיבו?וכיצדמבזלכתםאובדןעלמרלרות

ןהגדולה//'ייאלבניהאתאותהטיפחוהאיטלקים-חםותם J'ובעלאדמתם,מעלהמונטנגר':ם
 ?ומוותערנוייםפלדה,מיילאלוהאיכריםהקומוניסטיםלעמדווכיצד
ומעורריםתקווהגםמולידיםהםמזל;ורועקללהרקבהןאיןומרידותמלחמותאןלם

ולעמים.ונות J'לרעלמנהיגים,חיוניהיתןוכורמשמשלםומרידותמלחמותליצירד.נ
מילחמה,שעתהיאכשהשעהממלחמה,:לפרושיגונהבלהכרחהםומרלדותמלחמות
להכירלמדנוהמלחמה,בדרךכשנחרנוהאדם.שלהפנימית,להוודהלהתכחשפירושו

אתולאלץליישותנואישורלמצואבידנועלהמזויינתבהתנגשותרקעצמנן.את

הכרה.לנוןלהעניקלהביננוהאויג

אירעו-העםושלהפרטשל-עצמיתהגשמהשלכזהגילויכלישותנו,כזוהכרה

במונטנגרו,החלוהכובשיםמעוזיעלהראשונותההתקפךת . 1941ביולי-13הביום

הסרבי.והרעיוזהמונטבגריתהעצמאותהפרד,ךללאראשונים,ררו iהתעשםהעתיקה,

הותקפובאר,שלידבשפיץ,וכזובקוצ/רכיוורפאזארבצ'כו,האיטלקיהצבא lבוחנור

עזרהעלהפולשיםשלאשליותיהםאתפיזרוהמורדיםידיותשלל.נילקחדבונשק
ביולי,-12הביוםלכז,קודםאחדיוםרקהנדלנים.שלהזיותיהםאותמוינטגגרית

שלבמתכונתעצמאיתמונטנגריתיימדינהעלבסטונימונטנגריתעצרתהכריזה

שלבעתידהנוונטבגרושלעתידהאת"לקשורהחליטהוכזקונסטיטוציונית"ממלכה
הם*.עתידםינו, j'דה-איטליה"

ניטשוכברב'!ולי 15ביוםיותר.נ)~~וחר~~להקרבותעלנודעהמנהיגים,ושנו,אלא
לכפרבסמוךשבשכנותנו,מחנהעלהתקפהנערכהוכזדבילוגראדכסביבותקרבות

ריןזךתשנמלאהחמים,בלילהדילקה.ומאלהמורצ/ההנהרותבמיפגשביאוצ'ה,

כדורים,מטחנשמעלבסוף,וכאשר,רבקשבהקשבנומבשילות,ותאניםעשנים

קצריםומטחרםבודדותיריותלידיעות.ממתיניםמקומנו,על:"ובנים r (.נשארנו

שהוא.מקוםמכלידיעותשוםהגיעולאאלינום tאו.רהשחר,עלותעדהידהדך

איכריםקבוצתנזולדתנובכפרא,לכסהאחיקיבץביולי, 14לוםונאותובינתיים,

הסלעוצוקטארההנהרשביזבאפיקהמלד,בדרךמארבוהציבקומוניסטים

עצראשרמושבע,בדלןשלבנוהכפריים,אחדידיעלנתגלההנואדבשברלוסטופ.
ולבן-לוויתו,לנהגלהסבירהצליחכלשהיבדרךלקולשיז.בןמויקובץשנמהעת J'משא

לאהנו~~רבאנשישבאו.כלעומתחזרווהאיטלקיםמארב,להםשמושקומוניטטים
המשא,לתעלציווהבנוויקובץהמחנהמפקדבטבלנות.והמתלנורה J'הבגעלדברידעו

אחיירההמשאית,משהתקרבהאיטלקים.חייליםאותהמילז,הפעםאולםלחזור
נעשתההמלאכהעיקראולםאחריו.באשפתחווהשארהראשונההיריהאתמרובהו

לאחרליטחוכךשלו;המקלעעםשמו,ג'ורסינןביץמיילוסבהאיכרים,אחדבידי

הכוונתאתהעליתיכךאחרראשון;במטחאחתחייליםשורתקצרתיתחילה II :מעשה
קולשיזלעברנסהוהמשאיתבמנוע,ולאבנהגלאפגע,לאהואאולם . Nשניהלשורה

נעיותוכמ;ןכגוהמולניצננוחמושות,וקבוצותמפלגתייםמנגנוניםשהקימונולאחר

בידינןצחו,הםרבה.ננה J'אהאיטלקיםשלהלוחמהיכולתכיידענו,שאלה.וסימני

המלכותיהיוגוטלאביהצבאאפילוזכ;ןוהבזויה,המבולבלתהאחרונה,וכמלחמההיוונים

ילחמווהקרבינייריהשחורות"ש;/החולצךתגם,ידענואולמנגדמ.חידל J'הבנצחונו

משךנוודע,יהיהילאואיששהואצדמכלעזרהנקבלשלאידענך,לכלךמעלהיטב.

י,שנותותחגוןרהמקומיהשלטוןשללמחנותמחוץולטבלנו.תיבו iלקורננרב,זמן

הרשויות .נרם,האיטלקי.הצבאשלמאחזיםגםהיוהיוגוטלאנית,חג/בדרמריהשל

אוכלוסויהבקרבמבודדדםהיוהאיטלקיםןאילןתיפקדוילאהמקךמרותהמובטנגריות

,תיפקדו.של~,אלאבמקום,נמצאואןגזנםשהרשויותלומרנר,זןלהם.בזהאשר

חילוקי-הדעותכלגדולה.אחתילמחתרתוהפכהלממשל.ההתנכרהכולההאוכלוסיה

שלבזכרוגםשבעבר.ומורד-הלבהכשלונותעםיחדנשכחו,שכניסגיןוהיריבויות

,ללאגםרוסיה".,ייאמאגםהיתהלנצח.והרצוןההחלטיותרקנשתמרההנרלות

היומיזע,זיקהקשרשלזכרךאתוהנזעםהנועזהעמהעלהניסטית, iקומתעמולה

כוחשלעכרו,מלמלםהאגדית,תדמיתהאתזכרוכןרוסיהלב'(ןיוגוסלאניהבין

מז~ן.דרחוקההיתהשרוסיהז~לאותפארת.

כוחותמצדוהןלךגוברבלחץזזותעםויחדמסויזמתבהתרגשןתלחושה':הניתן

נאלי'מות.טלקד i'ך~הצבאשלטונותהשתמשוילאלכיבוש,הראשוניםבחושדיםהכיבןש.

היה,דומהמג:,יטליה.נזגיעותסחו.רותrדלו iןלמעשה,נרכוש.נגעוולאמאסריםהיולא

שחנוהשחורןן!",ייהחולצותרקכז.לפנימאשרמחסורפחותתסבולשמןנטגגרו

היהןלמרדילהתקפההיחידיהנוניעjןתשiב'(ם.עלאיוםהיווהגדולות,בעודם

אשרבבולחמהצידוק,ללאמפלות,עלשנצטברהוהמרירותשבפגע J'העצמהכבוד

ד iעקטןומטפריבא';טליה,גלויימתומכיםשלקטןמטפדרקנותרונסתיימה.טרם

תתחילש~~יטליהנרגעהבריותיתנהגוכלצדאלוםאיטלקים.טוכניםשליותר

 • 55ע'כרונולךגיה, ..גורמים,אןיתםיגיבוכיצדןלהורגולהוציאמאסרדםלערוךבאש,נתיסלהעלות
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המשוחררת,לקולשיןכשבאתיהכביש.פניעלדםעקבותמותירתכשהיאגוויות,מלאה

 :ליגלגוהמונטנגריםמכדורים.מחוררותקסדותליהרז~ומכן,לאחרימיםכמה
אניואילך "!עופרתבכדורילקסדותיהלחדוריכולאתה !עלובהאימפריהייאיזו

ןאותופולחכשהכדורלקסדה,שמתחתהמוחחשכיצד :בליביהרהרתי

האוכלוסיההראשונים.הניצוצותרקהיוצבא,מחנותעלאלה,מעיןוהתקפותמארבים

מתאספיםכשהםהפולש.נגדאחדכאישקמה-בלעדיהםאורוביםעם-כולה

משפחות,לפימקובציםוזקנים,צעירים-הגבריםקמומקובלים,מיפגשבמקומות

עלוב,היהאירגונםשבערים.איטלקיםצבאמחנותלתקוףויצאו-ושבטיםכפרים
למנהיגותהסכימוהכללאמנהיגות.להםסיפקוהקומוניסטיםמרוממת.רוחםאולם

רקלאמוניסטים iהקלה.להתנגדמנתעלדיוח,זקהיהלאאישאולםקומוניסטית,
הקומוניסטיתהתעמוילהמתפשר.וכלתיחדשכוחגםאלאהיחי,ךהמאורגןהכוחשהיו

היתחלאהאחרונה.במלחמהאישורהאתקיבלההשלטוןמפלגותשלהסתעבותזעל
שהיואוהיתר,שכלמכיוזלמא,בק,לצאתבכוחהשהיהאחרתפוליטיתתנועהשום

היווהקומוניסטיםמופרזים.לאומנותברגשישנסחפואומקומיותבמיגבלותכבולים

מדינהשלפוטנציאלייםליורשיםהפכוזהומטעםהיחידההיוגוסילאביתהתנועהאת
בעיניבתדמיתםשפגםבוודאיהמועצותבריתעםהקשרדב-לאומית.יוגוסלאבית

זה,מקשרתועלתהפיקוהפלישה,לאחרא,ולםהב,ינוני.המעמדובעיניהאיכרים
עזרת,האתעכשיוזכרוהכלבאופק.נראתהלאלרוסיה,פרטמעצמה,ששוםמאחר

מת,איבנוהבריותשלזכרונםזווית;לקרזנדחקןבגידותיהואיילובעבר,רוסיהשל

החיים.לתכתיביבהתאםבתרדמתן,ממשיךאומתעוררהואאולם

בהם.שהןשקעלמאמץומעברמנהיגינןשללציפיןתיהםמעלהעםהתעלהוכך

בפעולותלפתוחטיטושלהוראתןהיתהבידנו :די,למהבפניניצבההמנהיגות

לאמורמעבדאלהתקדמובשדההאנשיםאולםבערכנו;לכיובהתאםמצומצמות
ובעונה.בעתמקוםבכלהפציעהילאהעממיתהתנועה ~אחרותבעיותגםהיובהורהא.

שצבאלעובדה,מודעיםהיינויומיים-שלושה.שלבאיחוראלינוהגיעווהחדשותאחת
מיתקפהמוללעמודיוכללאאפסי,הקרביונסיןנולעיובציודולקוי,שאורגונוזה,

איטלקי.הואאםגםמודרבי,צבאשל

לממדיםהתנועהאתלהקטיזשיש-ביוזמתינעיקר-בעמדהנקטנוזומסיבה
א,מינוכללית.להתקןממןתמוכניםאיננועדייןכילב,ריותולומרגרילהתנועתשל
צבאיךת.ליחידותלחלןקהמוכניםנשקם,עלנתקבצואשרהפיפרי,לאנשיזהדבר

אלו.להנחיותבהתאםלפעולהוראותכשבידוקולשיןלמחוזברקוביץאתשלחנו
 .פטונישבמחוזלדקיץגםוכזביקשיץ,שבמחוזבודהלפופינשלחודומותהוראות
וכלדמעה.שהזילוכאלהואףיאוששלזעם,שלגילוייםהיןןהאנשיםהגיבוכיצד
לפגיעעלוליםהאיטלקיםשלהנקםשמעשי-משוםלא,עדיין-משןםלאאזת
לעםאלאלנו,רקשיייהיהלאששובבמשהושהחילונומכיןואלאואחד,אחדבכל
אינכם'/אתםלנו,אמרוהאיכריםחלק.נוליטולעליהםכיחשוהכלואשרכוילו

העםעלחזקהלכםאין !מלחמתנוגםזהוי !מאיתנויותרהאיטלקיםאתשונאים
מתים".כשבנינןלמותמפחדים!איננוהמולדתועל

Z6 

עםבהתקומם

בעלגרםורחבקומהגבהגברנןילוטינוביץ,תודורשלעמדתוליזכורההיטבכמה

ישרשכלבעלכפדן,בניבקרבביותרהמכובדהאיששהיהמניח,אניארןי.שפם

הואממש.כאבחשוב,מפלגהחברשהיהאיוואק,אחיואתאהבהואביטוי.וכושר

קירבהאליוהתקרבתיהזמזבמרוצתמעשיהם.בכלבקומוניסטיםמלאהתמיכהתמי
דו.דכאללמעשה,-הימיםמשכברמשפחהבןהייתיכאילובינהגוהוארבה

הבריותאתלצרףהת.כןונתםלאייאםאמר,בעגיינים",לבחשרהתחלתםלעזאזל,"למה

מדוברכא·ז-תעמולהעלונילהפצתדומהאיננןזהשדבראתה,יודעהןןלאיכם
אותו.לפזרלכםאלהצבא,התקבץכבראם !בלהבות,עולהכולווהעםאדםבחיי

בריקודהתחלתםשכברלאחרעכשין,לעשותניתזמהונראההתייעצותנקייםהבה

 "!מדםהעקוב

נימוקים-הגיונייםבנימוקיםאותהמסב.יריםכשאנןבהחלטתנו,עמדנואנואולם

ובלתיחדשמשהובפנישניצב,יםאימתכללעיתים,שיקרהכפילרוב,הגיוניים

הכלליתההתרגשות :מזויתר.הבלב.דמעטיםשיכנעוישלנוההסבריםואילוצפוי.
זעם.ב.תחושתשנתקפתיעדכזובעוצמהביגםדבקה

אנו,מתפזר.שהחלהרב,הקהלעלנחןהצוקיםצלליהצהריים.אחרשעתהיתה

לדרכנו,והלכנוואני,בלז/וקמנו,אחרומדוכאים.עצוביםלבדנר,נותרנוהמנהיגים,

ולסטותהאחריןתאתעליליטולהחלטתיהערב,כשרדבגבנן.נינעציםדאגהכשמבטי

העם,התקוממותבעדלעצורולאלכןקודםשהוצאנוןמההךרא.ןתטיטןשלמעמדתו

קראתילגזרים,אקרעשלאכדייתפוצץ,לאשראשיכדיכדבעי.ערוכהאיננהאםגם

אם !הכלאתעימולחלוקעלינן !העםמןצעמנןלנתקיכוליםייאיננו :רםבקול

 "!בניוא.נואיז-כזלאשאם !אנחנוגםונילמדאותונלמדטועה,הוא

מוכי-תדהמההיועידיןאולםאותה,קיבלוהםהעצרת.בפניזוחדשהעמדההצגנו

הכיוונים.לכלונציגיםשליחימשיגרנומידסייג:ללאביתמיבילז'ורקנכאה.ןרוחם

עדייזאולםקרב,אליששיםפחותקצתבבוקר,למחרתנתכנסושלנוהפיפריבני

ללאואשר-ההתקוממןתבתחילתשאירעזה,בילבולכשהיו.והחלטייםמאוחדים

לאחרביחודמכן,לאחרנגדיעילהשימש-לוהעיקריהאחראיאניהייתיספק

עובדות.אותזבשלדווקאואוליהעובדות;את.דעת,מבליאולםמגדולתי,שירדתי

זקףלא,לעןלםהמלחמה.במהלךאפילו-זהבענייןמכןלםהנוקשההיהפיאדה

שבע-היהשלאאף-על-פי :לטיטובאשרשעשיתי.המישגה!'ייתיקיןאתלזכותי

לאלעולםמצידי,החלטהאותהלאחרשבאהבמונטנגרו,הלוחמהממהלירצוז

המישגה.שלבמקורוחלקלושהיהשוםעלבוודאימישגה,אותובגיןנגדייצא

לחלוףלהןהניחאלאפיאדה,שלהאשמןתיונגדלהגנתייצא.לאגםהואברם,

אומד.ללא
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גםוכןלידינונפלורניפצאבמחנותנמהרה.חלפןהראשוניםוההיסופיםהמבוכה

שלניכרותוכמויותבשבינלקחואיטלקיםחייליםאלפיםכשלושתעיירות;כמה
להגיעהיהביתןשלאשכנ;עטדומה,לאחורבמבטבידינו.שללנפלוותחמושתמזון

מאורגןבלתיצבאעםואזתכךכלמעטותהכגותלאחריותרגדולותלהצלחות

רפתהוהאמיתיתהראשונ.ההדמלםשפיכתעםילרשותנו.שעמדזהכגוןוחסר~ביסיו,ן

מסוגליםבתבונה,ומונהגיםכראןיהמאורגניםנעלי-ניסיון,לוחמיםרקהלחימה;רוח

ד iעניתןלאביולי,-13הביוםהראשונותההתקפותלאחרולנצח.בניסיוןלענווד

בו 15וביוסעוצרהאיטלקיהפרקודהטילב'יולי-14הביוםהאויב.את,להפתיע

אתלדכא , J'התשיעהמחנהנזפקדבירולי,לפירציוהעליוןהאיטלקיהפיקודהורה

ההתקוממות.

צבאית,יפקדה Jמהקמתעלגםהחלטנוכללית,בהתקוממותלתמוךהחלטנובובערב

כלל",מרדשלאופינש~~השההתקוממותנואחרהמחוזי.לוועדקשורהתהיהשלא

עליון.צגאיפיקודשלהקמתךידיעלהמרד,שלזהאספקטלחזקשישהחלטנן

המלכותינצבאשדתןאשררניםשקציניםהעובדה,בשלגםנחוץהיהזהדבר

המפלגה.ועדייר'זעלעליהםשהוטלןתפקידים,בוומילאולמרדהצטרפוהקודם,

לדחףמעברהצבאית.מדרגתםנחותיםשהיותפקידיםגםלקבלהיססולאהם

האחרונה.במלחמהשנפגעהג~~וותםאתלהצילשאיפתםאתזונכונות,ביטאההלאומר

קשןרהיהזהשענייןוכמובזובצבא,העליוןבפיקודתואריםלחלקהוטלעלינוגם

צבא IIבשטהצבאאתלכנותשהציעמיהיהבתוכו.ובבזעמדנוהמרדשלבאופיו

זה,שמונחמכיוןהעם",צבא IIטוי J'לנאפילוהתנגדתיאניןהאיכרים".העמלים

שכנותשכלמז~חרקומוניסטית.פעילותבעקיפין,ילבטא,כרגילנאהמפלגה,נלשון

הלאומלןן.ייהצבאבשמהצאבאתלכנותהצעתיבמד,ךחלקנטלוהעם

ופיו tל,וכיהמלכותי,הצבאאתלהחיותבאאיננךהמרדצבאבילכל,ברורהיה
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ניסי~פנינוי.ובאלרגוןחיצונליםבדימךייםניטוילתתישזהצבאשלוהילחודיהחדש

ארן~ולםמובטגגרו,ושליוגוסלאביהשלהלאומילםכדגליפילשמשיכוליםהמלחמה

הוועדים :פשוטמפורשן.תנאמרלאזהאיסוראםגםמלכותיים,ם i'בסמללהשתמש

ממליואתדרגותיהםאתשענדוקציניםאומנםהיונןלתציגם.נמנעווהמיפקדות

מוניסטים, iקכמהשנמצאואף-על-פיכן,לשעותמהםמנעלאואישהנזל'כותיהצבא

נסליוה.כךעלשהסתכלו

הכלבפניוניצבההחוקי~למחצהמבועמדההקומוניסטיתהמפלגההתנערהלילתבן

ללאלהתארגן;היוחילביםעודהקומןניסטיםאולםוהיחידה.האמיתיתכסמכות

עללהשפיעאומדיניתפעולהשוםלבצעיהיהניתןאלמאורגנימ,קומוניסטים

שרירותייחסשלתיאורטית,רקאםגםסכגה,היתהקיימתזה.כגוןרב-גוניצבא

להתגבר,מנתעלהאזךחיםאלהצבאאתלקרבצורדוהיההאזרחיםכלפיהצבאמצד

ייקומיסארשהתוארכמובן,בהם.וכיוצאמלקלטיםאספקה,שלבעיותעלבמשותף,

במהפכהלראשונההופיעזהתוארכידגונו J'ולנומוכרהיההאדוםבצבאפוליטי"

רקלאלת 1זם j'לתפקידלהקנותרציתילגו.נהירהיהלאפירושךאולםהצרפתית;

עםמונחיםמזהו:רלהימנעכלקשתילכל,מעליותך.רחבמשהואלאמפלגתיאופי

הוטבעולכןמהפכני-לאומי.צבאאולממהפכגי,צבאהיהצבאנוברית-המועצות;

בנובמברהפוליטי.הקומיסארשילתפקידואתבולתארהעם"עםיימקשרהמונח

ז,ו!המצאתי!! Iעלהמרכזינוועדחבריסהתלוצצולאוז/יצה,לחזורנקראתיכאשר , 1941

כןלו.העגייןנשכחקצרזמןוכעבורעלימללגלגחדלונעלב,שאנימשהבחלנואולם

ה J'ההך,אשיץ. J'סטאננאיושלשמוהועלהנירחב,לאומיפיקודבהקמתדנוכאשד

שבטו,בניבקרבהכיבןשלאחרמיקלטלעצמןמצאאשרהמלכותיבצבאקולוגל

היכירואפילויובבוביץשבלז/וטגור,ואניאודותיושמעתיאניהנילופבליצ/ים.

וכמפקדשקודרגיזרתשלכמפקדהכולךבנןחוזלתהילהיצאנאיודעלשמואישית.

 jמהלבכלהבצלחההוכתרהאשרהמלכותיהצבאשלהיחידההצבאיתהפעולה

שללניתונסמוךהמחרת,ביוםכברעימולהיפגשקבענוהשנייה.העולםמלחמת

יובנוביץ.ארסו

כשכמעטעודה. J'הבשעהלאפנים,כלעל-פלגישההופיעלאסטז~נישיץבאיו

והתלולההארוכהבדרךאיחורןאתותירץהופיעיבוא,שאומנםתקווהכילאיבדנן

מגושםממלים.כלללאןמהוהלםם j'מקומטמדיםלבושהיהלעשות.עליושהיה

בריאות,שופענלב,ךשים J'החמנ.שנותשנראהאף-על-פינידו,עבהמקלנשאבגופו,

הזקז,לפשראותווכששאלנוזקןמגודלהיההיאכלשהי.למשעגתנזקק·שאינווכמי

הזר.הכובשעולתחתארצםנמצאתעורכלזקןלגדלהצ'טניקים,מינהגשזההשיכ

שמאחוריו;למנדעאךלזקןמשמעותכלליחסתילאאולםלי,יד'רעהיהזהמינהג

ןפטריוט.קציןכאשריותריהיהסטאגישיץשבאיוציפיתילאכלל

והקמתוביקורנומטרת-לעגייןמידניגשנולוכןהחל:ה,שההתקוממותיודעהוא

 bJה~עירי"~תםנאמרומאן,הואאולםלפיקו.דלהצטרףלוהצענועליון.פיקודשל
האש"םשלאאף-על-פילמד,ךתבשילטרםשהמצגקבע,הואנענילן".התחלתם

גםמביזואניבמלחמהנמצאתרומיהאתכם.מביןייאניבך.שהחילונועלאותנו
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מלחמהטת

לו,הצעתילבסוףבוןן.שבגדוהיווניםועלהמ.פלהעלמרירותהמלאהעם,את

לעצמנו,ביוקרהאןבתואריםמעונייניםהיינוילאהמפקד;תפקידאתעליושיטול

אינני"לא, :חד-משמעיתבצורהסירבהואאולםהכיבוש.נגדבמאבקרקאלא

לדחוקניסיתילא "!ברכהעליכםתב.וא-בענייןהתחלתםהצעירים,!אתם,יכול

אבדאשרמתקופהונוקשהשמרניקציןניצבשלפניהרושםתחתשהייתימכיוןבו,

 :יובאנוביץארסונודחקבמיוחדליבן.עללדברהמשיכוהאחריםאולםהכלח.עליה
נגדבמלחמהחלקלקחתולאקציןלהיותאדםיכולכיצדלתפוסהיהמסוגיללא

זר.כובש

עצות.כמהילנוהשיתואפילושלושה,אויומייםעודעימנובילהסטאנישיץבאיו

למאבקמסכיםהואאיןכיברור,היהשהחל.לפניעודתםעימןהפעולהשיתוףאולם

לגדריימתחתיעבורשהואלחשושסיבהכלהיתהלאמאידך,הקומוניסטים.החלובו

שהצעתיעילבצחוק,ספקברצינותספקנינזפתי,באוז/יצה . lt'האיטלקילצד IIהתיל

מובזבלתיאורעמהמבין,איניהיוםעדהמפק.דתפקידאתסטגאישיץלבאיו

·אדם.לכלמקוםבולהימצאהיהחייבא.שרכללימרדזההיה. :בדברהיה

הלאומיהשחרורחילשלהזמניהעליוןהפיקודאתהקמנוביולי, 18המחרת,ביום

רקכישחשנו,מאחרייזמני"לפיקודקראנווסנג/אק.קוטורמפרץמונטנגרו,של

מנתעל"עללון"המונחאתאימצנוקבע.שלפיקודלהקים"'בולננתרחוקיגוף

הס~בהמןגםוכןיוגוסלאבי.העממייתרעםמונטנגרושלשיוויונהאתלהדגיש

אניהייתילמעשה,יוגוסלאביה.שלהחדשההצבאיתההירארכיהנקבעהשטרם

כלאזיו . IIהעליוןהפיקוד"בשםחתמתיתמידזה,;נתוארהשתמשתילאכיאףהמפק,ד

יונאנוביץוארסו IIהעםעםהקשר"קציןכלומר,הפוליטי,הקומיסארהיהיןבנרביץ

המטה.ראשהיה

הנקיעהאיטלקישהצבאמכיוזסמכויותיו,אתלהרחיגסיפקהיהלאהעליוןלפיקוד
בשטחמקומ,מכלהצבאי.לאירגוןמספקתחשיבותייחסנולאגםכןשורותינו.את

שלוההחלטיתהפקודותפנקסישלהאריהחלקמאו.דעדפעילהפיקודהיההמדיני
הפיקודשלבסמכותושהיכרנומתברר,שניצלממהאולםלאיבו,דהלךהפיקוד

המפלגהשלכסמכותאחרות,במילים-במונטנגרוהיחידהכבסמכותהעליון
אירגונולכדיהגענולאלעולםאולםצבאי,שיפוטלגביהחלטהקיבלנוהקומוניסטית.

מודת.לעונשצפוייםהיווחבלניםמרגליםובוזזים,מוגזהיההפרטיהרכושבפועל.
הפיקודכילציין,מענייןכנאיני,להישמעהדברעשוילאחורשבמבטאף-על-פי

אנטי-תהיינהשהמפלגותבתנאירב-מפלגתית,בשיטההתומכתהחלטהקיבלהעליון

מוגדרתלהיותהיתהחייבת.אנטיפאשיסטיתמפלגהכלשלעבודתהפאשיסטיות.

לבחירתןההכנותנמשכואנשים.שלושהידיעלחתומיםהמפלגהובחוקיבתוכנית·
בקשוצוהעליוןהפיקודהוציאביולי-22הביום ..חדשותאזרחיותרשויותשל

היחידותבקרבפוליטייםוגופיםכללייםועדיםהקמת-השלטוזגופישללבחירתם
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ברוחנעשוהללןאולםנערכו,כברבעלי-תפקידיםכמהשל·בחירתםהצבאיות.
(כיוםנברנהם J'גנצי 217בחרוביולי, 21ביוםןכך, .המחןזיהוועדשלההוראות

בויוביץ,הכמריםראשעומדכשבראשוחברים, 21בןכללימחוזיבוועדאיבנגראד)

כינקבע,וניסט. iקונהיהלאמעולםואשרואטיקהדתיללימודימוריפעםשהיהמי

מבתעלב,קולשיןוהמק,ומיים,המחוזייםהוועדיםנציגיייפגשו .באוגוסט 5ביום

הדבר.אתמנעההאיטלקיתהמיתקפהאןלם , IIלאומילשחרורעליונהב"הנהגהלבחור
כמובן,אלא,הבוחר,הגוףשל·באספותנבחרןהצבאייםהמנהיגיםשאפילומעניין,

חבריםגםעמדולבחירהאולםהמפלגה,שלוביוזמתהבהשפעתההתנהלהשהבחירה
המפלגה.מקרברקלא

בתחנתהקרנינייריחייליהת,מקמובהבברנה,ניטשןמריםקרבותבמשך.המאבק

פאבלבשא.התחנהאתהעלושאנשינודעהת.נגדותגילוהםהישנה.הג/נדרמריה

מפורסם,צ/טניקימפקדלהיותהפךמכןלאחראשרהמלכותי,בצבאקציןג'ורישיץ,

הפיקודשלמושבולמקוםבסמוךגםניטשוהקרבותזה.בקרביכולתואתהוכיח
הבאתיביולד.-20היוםבבוקרלשםהגעתידנילובגרא.דבסביבותביחודהעליו,ן

אותומשגריםשאנוילו,אמרתיצרפתית.שדיברסמלבדרגתאיטלקישבויעימי

יפהנוהגיםשאנולהם,יסבירכוילכניעהבדרישהבדנילובגראדהמצבחילאל
פורקושםבביוצ/ה.בשבינפלהואלדנר.חיההוכחהישמשעצמוהוא-בשבויינו

קיבלומהםכמהמוגבל;היהבחופשיותלנועלהםשניתןוההיתרמנשקםהשביוים
האיכרים.אצלעבדוותאפילן

בושקועמנפגשתיזטה,הנהרשלהשמאליתבגדהדנילובגרא,ןשלהשנימעברה
כלפיוהיתהבבלגראד.הסטודנטיםמתנועתהיכרתיוהמצור.מפקדג'וריצ/קוביץ,

עצמו.עלשנטלמשימהבכלדבקותוועלהרגועבטחונו-העצמיבשלכלליתהערכה
היהלמעשה,פיקודי.תפקידעתהגםלעצמושנטלדומהקצין,ובחולצתרזהשזוף,

לסירוגיןשנורוהיריותבטווחשנמצאנוומאחרממשי,בקרבהרשאןונסיוניזה

לי,הסבירמפהבעזרתסלע.מאחורימחסהלתפוםבושקןהזהירניהאיטלקי,מהצד
נקודתהיוותהמטעני,אינוזכרוניאםאשר,ברלנוביצ/הגבעתאתלכבושבכוונתוכי

טובצבאייםבמבצעיםמתמצאבךשקוכילדעת,נוכחתימידהעיר.להגנתמפתח
לנהןגלוגרמהלאזועובהדאולםלכך,זנודעשהואלי,היהברורממני.הרבה

קציניםשכמהעלהתלונזב.ושקואךלםטוב,במצבהיןהאנשיםכלפי.ביהירות
קצינים,אותםכלפיבסובלנותשינהגבינינו,הסכמנוהמוראל.עללרעהמשפיעים

נפגשתימקוםבאותומשמעת.חוסרשלתופעהכלנגדבמרציםצדעיםינקוטאולם
כראשמאודמקובלזהועםצנועספרות,שוחרותיקקומוניסטפרוביץ,פונישהעם

תחשותהפיחהאתלטישגופואיכרצגורוביץ,ג'ורןעםגםנפגשתיהסטודנטים.תניעת

מכליותראול:םבעיני,חןנשאהואאותו.הסובביםעלמצריםללאועוזאומץ
 ,שמחנותמידכאחהוענוןתניתשנןנהשהיתהשלו,העצמלתההקרבהרוחאתאהבתי
בשנתהמרכזיהוועדנומלישהיהלדין-ודבריםעדכלומר,-דעהואתאישלפגוש

הורגלשכברהפשוט,הטעםמןגםזן,מחלוקתלהביןהיהיכוללאהוא . 1954
 : gנחלת-קבמכובדיםבתפקידיםלראות
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מלחמהעת

משליש-ארבעיותרעברולאהמחוזי.ולודעילפלפריחזרתיהצהרייםלשעתקרוב
עוד-נכנעהאיטלקיהמצבשחילהבשורה,ונפלולובגראר j'מדנהגלעושיליחשעות,
כלרעהאיטלקיםלחמולמהנ'זtבי.נלקחואיטלקיםמאלףלמעלהההתקפה.לפני
המדיני.מהיבטהוהךהצבאימהיבטההן-הכלליתההתקוממותמןהופתעוהם ?כך

מת:ךירוהםלחימה.רוחנעדרוהאיטלקיםהחייליםאולםאימון,עברוקציניהם
לקרבעימםנכנפואולמעוזיםחדרושאנשינןברגעאוילםממעוזיהם,חובההכרת
מעליהם.נשקםאתהאיטלקיםזרקךפניס,אלפגים

נית-מימיקמעהשהיכרתיוב},קיץ,בשםמשטרהפקידגםלכדנונדנילובגראד
אישהשהיתהאמו,בוכונדת.ממשפחהומוצאוחלשתלמידהיההוז.)התיכון.הספר

אתלה.וציאהוצעכמשטרה.משרהאחרת,אךזונדרךעבורו,השיגהשתלטנית,
~םב,מצאולמיניהן·הבטחותוהבטיחמעשיועלחרטההביעהואאולםלהורג.באקיץ
.ע Iבראולםהכל.לשנוחתבחייםנשארוכךנפשו,עלשביקשונכבדים,אנשים

חורמהעדרודףוהחלשבחסותם,המשטרהלכוחותוהצטרףחזרהתקדמו,שהאיטלקים
טיפוסי~יהבאקיץשלמקרהולכינוש.שהתנגדומיכלואתהקומוניסטיםאת

מי~רוהאיטלקית,ההבקעהלאחדןלם lזמ}~בק,ללא.נכנעיהמררנזמן :לבוגדניט
המלוכני.השלטוןבזמןאי-פעםשהיומכפיאכזרלםונעשוהמשטרהלשורותרף tלהצך

ואתהמורדיםשלאחדותםרעןעהכמהערמירחשפהיטלקית tהזהנגדמיתקפת
המסוגלועצמאי,חדשלכוההפכךשהקומוניסטיםהוכיחה,גםהיאולם iזצבאם.חולשת
בפודגוריקההתכנסךמאלנניה,באוהאיטלקייםהכוחותתקדים.חסריבקשייםלעמוד

תגבורותעלדיווחיסקיבלנווקולשין.ניקשיץסטוני, :כיווניםלשלושהוהתפרסו
ל.משקפות-שדה,מבערהבחנו,פיפרישלההריםצוקימעלאולםאיטלקיות,

שקודר.....--פורגוריקה.כבישרך jלאגםיטלקיות t \משאיותרי jמאחשהלתמרצהובבאבק
עללשמירהבנוגעהודאותביולי, 23ביוםהוצאנו,פריצה,למיתקפתשצפינומכיון

חזיתית.למיתקפהלצאתואיןנוקשהחזיתילהציבאין :הקרבוטקטיקתהתחמושת
המערכה.לתוךוימי,אוויריבפיועהנע;רשלפ,איטלקימחנההוטללבסוף

בכיווןממונעתחטיבהשיגורהיתהמשמעותבעלתונה illהראהאיטלקיתהפעילה
וכמאהבצקלין,דפקביץפקוידיעלמארבהוצבזולחטיבהאולםוסטוני.פודגוריקה

מאז :זהמכיש.לוןהלקחאתלמרהאיטלקישהפיקודדומה,חוסלו.איטלקיםחייליס
סמיך:ארטילריחיפויבאמצעיתהגנהנ'{תנהולאגפיהםבזהירותהאיטלקיםהתקדמו
האיטלקיםכבשופתעבהתקפת .לי iיבסוףהחלהביילןפנליצ'יועלפיפריעלההתקפה
בעמק·היותןנגללעליךלהגןיכולנושלאומורצ'ח,זטההנהרותשפדאתתחילה

צבאייםבספרי-לימורשקראומשוםנוודאי , lj"עורפנאתהאווירמןתקפוגםהם
ביילי-בררוהרי-המפתחעמדותביערות.רוב,פיעלמסתתרים, IIשודרים IIש

- jביילעלאשנפתח.הנכבשה,שביילי-ברדולאחרביולי. 30ביוםנפלו _וטריבץ

-תותחינות tזכללהפעיללאכימכן,לאחרלנוסיפדג'וריצקוביץבושקופנליצ'י.
לשעברמלוכנייםשקציניםכושום ~נדנללובגרארלידינושנפלותותחיםאותם
 , . . ..פיני-הירי.אתהתותחיםמתוךסלילקו
מדרון·עלנזיטרוביץ,מ~~יורפיפרי,חטיבתמפקדעםשהינךראנייובנוביץבלז'ו
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השמירהנו,כדלשלירהמלעיהרכסאתהפציצההארטילריהטריבץ.לירמסולע,

הצוקשחורות.עפרגושימקרבההקיאהשהאדמהכזך,בעךצמהבביילי-ברדך·הטורקי

ונשתתקחזרלפתע,ואז,האוויר;חללאתמילאאימיםורעשסמיךעשןעפוףהיה

הכל.

שבידו.המשקפתאתלהסיטמבליננחתטיטרוביץמאיורפלטלהתקיף",עומדלם'/הם

כולוויםכשהםהצוק,פניעלצפופות,בשורןוןהגיחןאיטלקיםחייליםואומנם,

מנתשעלהנחתי,ואנישם,נמצאלאמאנטינואישמרגבוות.ורעםכבדההפצצה

בעמק.סלעיתניקרהבאיזומיקלטלהםומצאוהרכסאתפלנומאבדות,להימנע

שלאכדיאירע.לאדבראולםכוחותינו.מצדנגדלהתקפתהמתנומתוחבשקט

בתק\ידהלבתיהםברחוהאיכריםעמדותיהם.אתזנחךהתותחים,לאשחשופיםלהיות

 .ם" iבעלעצורהיהשטסוגלבעולם,כוחהיהולאבהנותםואתמשפחותיהםאתלהציל

הסגלגלותפניךואילוכושרוהעדרטורך-לבעלחריפיםביקורתדבריהשבויענלז'ן

התרגשות.טימניכלגילולאמיטרוניץמאיורשל

 :אמרת"'היגיון.כללילפינהלת Iנזך-רz,,יגעךן,עצמהא J'שההטילחמה,כיתפסתי,בנדאני
שאם iכהדכט,מולאושלהםהאגףלז~ךרךבזחמהלקחתחייבהיהשלנוןןהצד

 11 •••האיטלקים

חלוץיחידותאותנו.מגליםהיו"הם :ת~נפש iבשלורהע.ירדברילתוךנכנסהטאיךר

תחילה".השטחאתלסרוקחייבות

-ואר,גונו iמםכרלנורותצבאנו,הי.הכזהוהדי-גרילהשצבאתפסתי,מהרהעד
לחמוקישכללשבדרךהדבר,פירושסדיר.צבאשלהמיתקפתאתלהאטרקמסוגל

יושבכשהואאובנסרגהכשהוארקבאויבלטפלישרהיינו,האויב;בומיתקפות

מאשריותרבלתי-פוסקתבלוחמהנעוץגרילהמלחמתשלהצלחתהסודבמחנותיו.

 jחיסולאלאהחשובים,המשטחיםוכיבושבוזהיריםנצחונותלאגדולים.בקרבות

זה ..zק'ביקרגוכיאףהכזירדים.ישלהחיונייםהכוחותעלושמירהקטנותיחידותשל

שהביילופבליצ'יםאינסט~נקט'י;בית,ידענובביילל-ברדו,הכישלוןלמראהבקרבנוורתחנו

רונוים.מצבדםלנונוערךעורוכייותרלעשותהםגםמסוגללםהיולא

בביילירשלמדנוהלקחולמרותעצמו,יומאותושלהצהרייםאחרבשעותואומנם,

הצבאיים,החוקיםלכלבהתאםמריבץ,רכסעלפיפריאנשיאתהצבנוברדו,

דוגמהובמתןדבריםבשהמעתגבוה,מרראלעללשמורהנזפלגהחבריעלוציווינו

טרינץ.אתכבשוארטילריריכוךולאחדשלנוהמארביםאתהךיפוהאילטקיםאישית.

קטנןתקבוצותעמדותיו.אתכלילזנחלאגםאולםלהתקפת-גנהיצאלאשלנוהצר

ונמוגןבחולשהחשוה~~יכריםההריס.כומרגליתלירותהמשלכןקומוניסטיםשל

המשלכוהממשומעיםוהחבריםאיריאולו.כיתמחוייבותנעליאולםאינסטינקטיבית,

העתכלהקרב.ננושךעודכלרכט,אותועלמיטרוביץטאיורעםנשארנולהילחם.

"נזרגמה",כחלחל.בעשןהניקעההתכסתהמסוייםברגעשליחים.וקיבלנושיגרנו

נפלוהמרגמהפגזילעברו.תפוחיםמיידיסהא.יטלקיםהיוכאילןהמאיוד,פלט

 .מאחורינומהבמרחק
כן"ואגבהכפראלדרכנועושיםכש\~נוהחשכה,רדתעדנמשכההצולבתהאש
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מחדשויכבוששניתזככלרביםאגשיפשיאסוףרצינוהמאיור.עפעצהמתכסים

מפגיהמקוםמבניחלקעללפחותלהגןיהיהשניתןכךהעילית,פיפריאת

לאוגםמטהאישלאהסדיר,בצבאקציןהיהמיטרוביץמאיורוביזה.דלקות

גםאבללקומוניסטיפהחגיףלאקודר.לאאולםמופנם,היההואאינטלקטואל.

ממונטנגרו;לחזורשנקראתיעדהכיבוש.נגדללחוםרצהפשוטאותם;שנאלא

נשכחהמלחמה,בתהפוכותמכן,לאחרמרעהן.אישמשנולא , 1941נובמברבחודש

עליובנוביץבלז'ועםיחדזכרונותכשהעליתיהמלחמה,אחריאולםמזכרוני.
 1941בשלהיכילי,סחבלז'ובו.ונזכרתיחזרתיהראשונים,המרדימיאותם

שבועתבשל-דבההתלהבותדללאפקודהלפי-לצ'טניקיםהמאיירהצטרף
:ייאניממקורביולאחדאמרבפודגוריקה,לאיטלקיםכשהצטרףלמלך.שלוהאמוגים

!וןבייפגעהפרטיזאגיםידיעלשיירההראשוזשהכדורלאלוהים,מתפלל

שלהראשוזששמוליצרנהרג.הפיפרי,עלהצ/טניקיםשלהראשוגהבהתקפה

דומההיהרביםקציניםשלשגורלםמצטער,אניממני.נשכחמיטרוביץמאייר

כחיילמיטרוביץמאיוראתלהכירשלמדתימכיוזביחוודכךעלמיצראנילשלי.

הגןר.וכאדםלבלי-חתהעשוי

בעלהלשגופתולידבבכיומיררהשישבהאישהדרכנועלניקרתהלכפרברדתנו

היו .שלוםבימיבשקט.פגיהעלחלפןהמזוייניםוהכפרייםחשכההיתהההרוג.

לאישהולומרלעצורהנכוזמזכיחשבתיהמת.אתעמהומבכיםסביבהמתקבצים

ואיליאותיהיכירהלאהאישה :טעםחסרנראההדבראולםנחמה.מילותכמה

מלחמהאותי.לגדףגםעלולההיתההקבוצה,בראשהעומדהואשאניידועת,היתה

:(שארפניהעלוחלפתיולמות;להיפגעעלולאחדכללעצמי,אמרתימלחמה,היא

דא,נשים.

אתלפנותכיצדהוראותוהואצנוהמפלגהחבריעםפגישותקיימנוהלילהבמשך

 :נגדנוביקורתללאאוילמומודאגים,ממורמריםשהיוהכפריים,עםנפגשנוהכפרים.
 .אלהנשקפתלרמההגענוהשחרעלותלפנימעטגורלם.בבחירתשותפיםהיוהם

הנהרביקעתלאורךלנועהחלהאיטלקיהצבאהשמש.לזריחתוהמתנוהפיפרי

בתיאליותר,עודירוקיםהיושמדיהםהחיילים,התקרבןהירוקהבביקעהזטה.

אמו,נהרס;כברבלז'ןשלביתןמתוכט.מיתמרהחלועשזרבזמןחלףולאהאבן

שליחותבאיזונמצאתבלז/ן,שלאשתולידיה,ההרים.אלברחיילדיוושניאחותי

 :הכבישעללצידנו,כאן,היוכולםאנשים.נותרולאבביקעהשם,המפלגה.של
ומתבונניפיושביםואנוכיכשבלז/ןפנינןעלחלפןהםימטלטליהם.ילדיהםבהמתם,

י-יריותלכמהפרטהתנגדות,כלהיתהלאהבתים,ביזלמטהשם,בדומיה.בהם

הוtיזכתפיו;עלתותחשלאופזנושאאיכר,פנינועלחלףלפתעכתרנגולות.בוודאי

 . mלנישב
שאלתי. " 1זהליך"למה

האיכר.השיביפעם",שימושיילהיותיכולייזת

ו"למשללמה, ?ייהכי'צד

שימושי/'.יתיה ,ך;-אnד-שיוםייתכ,ןאבליודע.לאייאני

ןההדראשאלכזהדברלשאתהשתגעתכלום ?כיצד ?/'כיצר
במורדלהתגלגללוונתתיההרלשפתקירבתיוהאופן,אתנטלתינשתתק.האיכר
לאחרשםאותוייתמצאבהר,מתגלגלשהאופןשעהאמרתי,לך",ייהנההתלול.

המלחמה".
-יותרחשובמשהולעשותהעתשהגיעהבעצמו,הביןבוודאידבר.אמרלאהאיכר
 .למשלמלחמה,לעשות
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הספרביתמימירדוןאתהיכרתימדביקה.רדוןמפקדם,עםבראשקולשין,של

ל iגדהיההואלמישבהן.אחדפפרמביתזה,בעקבותזהעברנךובקולשין;התיכון

כבחורבבירורוזכרתיואניהיכירבי.שמיואתמששמעאוילמשנימ,בכמהממני

יצאששמוהקציןמדביקה,ררגישיןכזילוששלכבנןיותרועודונןח,בעים-הליכות

מולדתי,הריאתאזשהרעידוןהדמהשאון . 1915שנתשלמויקונץנקרבלתהילה

שכתבתי.לסיפורהשראהמכןלאחדושימשוילדותיימיעלהאפילן

משאיתשללבואהרגעבכלמצפהשהואנופ'!ו,ולשנוועברדוןלפגושמאודשמחתי

במצבהיוואנשיוהמלכותי,הצבאשלקציןבמדללבושהלהמקולשין.אספקהעמ

שהדאיגוהז"בראולםמלוחדת,דאגהלוהסנולאהאיטלקיםוממושמעים.מרומםדוח

בתוךלהילחםלןהיתירןלאהחמושלמ·האיכריםשדה-הקרב.מלקוםהיהבאמת

באש.בתיהםאתלעלןשהאיטלקיםחששוכיייכפרםוו,

II אנשיךועלכפרידעלתגןאתהI שלבו".עלבגןייואנולו,אמרווו

ן"יהיהמהואזעלינו,באשלפתוחעלוליםהם IIרדוז,שאלן"לעשותאנ'!יכולמה'/וכי

ו. Iלהםלהסביר'ייעליך

הכל/'.ניסינוכנרןהתועלתיימה

I חמישלגייסכאןפועלהתנגשות.מכללהימנע/ישI .ן

כזה".דבריעשולאז~נשימזה,וחוץבאיכרים.לירותיכוללמאיננןאולםייכמובן.

.המלחמה-היחידההאפשריתהדרךהיתהזומה.ויהיהתגגשותלמנועהחלטנולבפוף

אתלאכוףהמסוגלצבאיגוףואיןמאורגניםובלתינפחדיםהאיכריםהחלהוזהרק

מצידנו,ואנו,למרדהנוושבעיםהמתנגדיםישללהשפעתםנתוניםהיוהםנכוח.רצוגו

להקריבהאיכרים,עללרבךשלאשלנו,הקומוניסטיםאתלחייבמסוגליםהיינןלא

תמורתומולדתחופשעלנ:וג-הלבויתורם , 1גיסזמאידךאבלמכל.להםהיקריאת

עמדשהדבדמשוםביחודמרירות,ביועוררבתדהמהאותיהיכהובזשפחה,רכוש

כןכמוהזר.ילכובשוכשיגאתהמונטב,גרושלבגבורתההמושרשתלאמונתיבסתירה

לגב.י-העםלגביהמקובלתתפיסתיעמאחדבקנהזןכועיןהתנהגןתעלתהלא

באשר , Iהם/ IIמטרתם iלמעעצמםלהקריבורוציםהמוכניםוהפועליםהאיכרים

העםשלזונואידיאליזציההשתחוות'!לאדברושללאמיתוזאת.דורשהמצב

שהעםבליביוהחששעלההמלחמהבמהלךשגםהעובדה,למרותמגדולתיולרדתיעד
סכנתאומאורגן mככןאט~לא tכלשהו,אידיאללמעןדברלהקריבמוכןאיבן

כן.לעשותאותןמכריחיםהשמדה

התפקידיםלנושאיבנוסףהצהריים.בשעתלקולשיןאותנווהניאההגיעההמשאית

המקומלהפיקודעלפקחמשהיןבבוביץ.וארסופיארהמשהגםשםבמצאוהמקומיים,

במקומ;השאירןשהאיטילקיםהמצרכיםמלאישלןבפינוייםבחלוקתםטיפלוכן

ממשוכות.טלפוןשיחותבאמצעותבשדההמפקדיםעמקשרעלשמרארסךואילן

מעשיועלהאחרוניםהקרנותעלליוסחלראותנו·שמחהואשם.היהאלבטהאחיגמ

ובןרלוסטזפבמארבהצטייןעצבזוהואהמקומיים.המנהיגימשלהפחדנותאןהגבורה

לעבררץמקלעושלאשבחסותבמןיקוביץ.הקרבינייריעמדתבכיבושגםוכן
איןלבן.דגלהניפךןהקרביביירי-לתוכהרלמוזזרקמחסהלתפוסונליהעמדה
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הודיעני,הואשמ.נמצאכנריובנוביץארסךלקולשין.לצאתהייתיצריךלמחרת

הצטרפוהמןסלמייםשבכפריסהאלבנים :בעיותגמהתעוררוהצלחותכמהאףעלכי
המורדים.בצבאאי-שקטומורגשלאיטלקים

ארוכהשעהשומרי-רא·ש.שנלבלוזלתפיפירי,מכוחנהלדרךיצאתיחצרתלאחר

נהרשלהקניוזאלירדנוואחרהסלעיםביןהמתפתליםבשביליםדרכנןעשינו
הטלעיםשלאפורהמסגרתבתוךכאילוהנהר,שלהחכליליוגןנוהשחרהמורצןה.

אולםורעב,עייףהייתילעולם,מזכרוגילמושךלאהתלולות,גדותיןעלהמתנשאים

הנהר.אתשםוחצינורדודיםהמיםהיובולקטעהגענובדרכנו.להמשיךעלינוהיה
להםמצאוהנהר,שלאורךהסלע,בנקיקימאו.דעדצונניממימיוהיושחרעמ

הנירגנתנ)סקונותמהתעלמנןעיוניים.אךהבריחהמןלאיםובהמה;אדםמיקלט

נידינכבשהשכברדרכיםהצטלבות-ביוצ'חלעברהנהרבמורדלרדתוהמשכנו
אלהגענוהיוםאורנןשהפציעמחוספס.סלעצוקעלטיפסנוואחר-האיטלקים.

זומפרכתמהל~כהכתוצאה .ברטונךניצ/ידמות 1בזדרכנןועשינןהראשיהכביש

לאאךהחומ,ת t ,למדודחשגתיעולה.גופישחוםחשתיהצהריים,אחרבשעות

ארוכההיתה-משובשתבדרךקילומטריםכשישים-לקוילשיןההליכהמדדתיך.

להמשלךעליהיהשלי.הריז~ותמחלתנשלנחלשתיאילולאגםותיו mכמכפיוקשה

בכלי,ןזזהיההמדחום,אתנתתיהחום.בענייןלטרוחשלאהחלטתיולכןוללכת

לאברי,~ם i1שכ~אף-על-פימאוהאותושימחוהדברלוויתיומנבילאחדבמתגה
 .הייתיובוזללויתעלה,חומיקדחת,כרגיל,נתקפתי,הערבבשעותכלל.לןנזקק

למותהייתישעלולסבורני,הסתיו.שלהיעדנמשךזהמצבזיעה.כולימתכסה

זונדרךנירפאומאתגורביםבמלחמה.הלקליטרלאולצתיאילולאממחלתיו

מחוליים.

הקדמייםבמשמרותנתקלנוקילומטרים,כעשרהאפילולעשותבידינוסיפקשהיהלפני

ii 
1'1 

I1 

J 



עםבהתקומםמלחמהעת

אבינוהעלה 1915:בשנתאחישלבליבואבינושלזיכרועלהזהשכמשעהספק,
אנשיה.אתוהשמידמקום,מאותוהרחקלאטורקית,משמרעמדתבשא

מספקתסיבהלושהיתהעודמהקשות,בישפגעומילים,במטחפניהקבילמשה

והמר.ךההתקוממותעלאליוהגיעואשרהמנוגדןתההוראות _;והיאלכך,

באהייוכשהיאמשה,אמרלהתקוממותןן,ממתיןשאנישביםמש mעשרים'/מזה

מצומצמותבפעולותאלאבהתקוממות,צורךשאיןשדריםשולחאתהמתקומם,והעם

 II !קטנותקבוצותבביצוע

טיטו.שלעמדתוגםשזוהיכששמעגםבירגעהלארוחוהנסיבות.אתלןהסברתי
 II !כולןהעםשלבהתקוממותןשהמדובריעדלאטיטו,/אולם

הוראותי/ן.אתשיניתימתקומם,כולןשהעםלדעת,משנוכחתי'/ואומנם,

חיצומכווןכשהואבתוקף,משהאמר , II !מועדבעודכזהבדברלחשרחייב'/מהפכן

 .אצליביןתרהרגישהלנקודה
אינוהאושאפילוחושב,אנימשה.אותיחיבבלאמדועלהסביר,יכולאיניהיוםעד

איניובהכללות.שיגרתייםמפלגתייםבמונחיםאלאאלי,זהיחסןאתלהסבירמסוגל

מעולםאךהערה,באיזואו,לצון,שחומדכמיאותו"עקצתילאפעםשאףילומר,יכול
חילוקי-דעות.בינינוהיוהכלאבביתאפילובו.פגעתיולאנגדןמשהועשיתילא

שמאל". IIלהשתייכתיאניבעודיותר,המתוןייהימניןןהפלגלשמנהיגהיהמשה

להכעיס.כיתתיתמקטנוניותהשתחררלאולעולםכיתתיתיריבותמתוךקורץמשה
המפלגתית,המנהיגותאתטיטוכשהקיםכלשהו.לפלגפעםאףהשתייכתילאנאי

המועצהעל-ידישנבחרההמפלגה,בצמרתנכלללאוהואהסוהר,בביתמשהנמצא

כך·עלהאשםהיהבילאאולםומכובהותיקמפלגהחברשהיהלמרותהחמישית,
במבצעיםניסיוןבעלייותר,צעיריםבאנשיםבחרהואטיטו;על-ידינבחרההמנהיגות

אחריו.ןנוהיםבלתי-לגאליים

פראגמטיסטיםשלמפלגהמצאהסוהר,מביתכשיצאדור.שלפערהיהלבינימשהבין

אף-על-פיקרובים.יחסי-חברותלא,וגםמייגעיםדיוניםסובליםשאינםדוגמאתיים,

ביחןלא-הממושךומאסרוהתמדתןכושרביחוד-רבותכזויותבעלשהיה

למצביםעצמולהתאיםומתקשהקשישמהיותו :ועודזהמנהיג.שלבכישורים

שחלהריחדשה,איננהאומנםשאםבמפלגה,מנהיגלהיעשותהיהיכוללאחשדים,
לאספה,מאספהלרוץוליל,יומםהכןלעמודהיהחייבבמפלגהמנהיגשיבוי;בה

ודאיהעצמי,ריסונ,ולמרותבלתי-חוקי.חומרולהעבירלהדפיסמסתור,למצוא

זכאישהיההמנהיגות,אתלידםנטלוממנוצעיריםשאנשיםבעובדה,אי-צדקשחש

כלגילהילאאולםחיבב,לארנקוביץאתגםבעבר.ותלאותיותרומתובתוקףלה
מסוגלבכללאםחיבבו,ואפילןכיבדוהאר-לטיטובשארלקרדלי.טינהרחשי

כלשהן.אדםחלבבהיה

היהשדורשכלהחלטנוויחדבונועצתיכלפי,משהשהטיחהתוכתחדברילמרות

המזוןמלאיאתלהעבירהחלטנואיטלקית,להתקדמותישציפינומכיןרהחלטה.

מולדתי,לכםר-שימוריםוקופסאותמקרונישמן,א,ורז,-האיטלקיםשהותירו

אנשיאולםכהלכה,בוצעהפינויהמלך.מדרךמהבריחוקשנמצאפודכיש'צה,

המחסןאתגיילו-מפלגהחבריגםביניהם-מהסביבהוהכפרייםפודבישצ/ה

שהכיאוםמרגליםבהדרכתהאיטלקים,כליל.אותוחיסלוהאיטלקיתהפריצהובעת

 .הנותראתנטלימקום,לאותו
אתמצאתלמקומיתפיקודנעמדתשבצ/קור.לעמדותארסו,בלוריתיצאתי,למחרת

מקןוישהיוובר-סמכא,מכובדתבצורהמבלגרא.דוידידיבנקפקידנובוביץ,בוגדן

 ' rזוגובי~רדובןעםנפגשתיכןהמחוז.מושלתפקידאתמילאאצלו,הבולטיםהאופי
עתאותהכימכן,לאחרליסחהואבלגרא.דמימישליקרובידידשהיההסופר,

האחרון/'.לאישעדילחמןוהקומוניסטיםבמלחמהנמצאתהמועצותייבריתלו,אמרתי

שהיינואף-על-פילאמרם.הייתישיכןלספק,איןאלוםאלה,דבריםזוכראינני

לבריתאיריאולוגייםבני-בריתהקומוניסטים,אנחנו,היינושלנו,במציאותלכודים

ההתקוממות,בזמןעצמאותנואתהגבילזהדברכיייתכ,ןלהשפעתה.ונתוניםהמועצות

ביטחון.תחושתבנוהפיתגםשהדברספקאיןאולם

דבר,שללאמיתוווליקה.מצדהאיטלקיםבהתקדמותוהתבוננובמורינהנעצרנו

לוחמיםכשקבוצותהדרך,ילאורךלאיטםהתקדמוהםכך.כלרבהיהלאמספרם

היהלארסךבדרכם.הנקריםכפריםובוזזיםלשורפיםאגפיהםאתמאבטחיםאלבניים

אויבינוכיהשתמע,מהןהערותוהעירוחוסר-אימוןהביעושארקצינינו,עם mויכ

החלהההתקוממותוכיסלאבי)ממוצא(מוסלמיםהטורקים/ן IIוהאלבניםהםהאמיתיים

המפקדיםביןהחיילים.אתנגדנוקומםלאעודאישברם,לקוי.ואירגונהעתבטרם

המונטנגרים.הצ/טניקיםשללמפקדםהיהיותרשמאוחרלשיץ,ג/ורג/מאיורגםהיה

מרוצההיהלאלשיץכידידים.והתווכחושוחחןהםארסו;שלמשפחהקרובהיההוא

מרוצה,היהלאהנחותמתפקידושגםוייתכן,מסיכיויבולאוגםהענייניםממצב

 .בגלויכךעלמחהשלאאף-על-פי
היצירהכשוראש.המטירשלבוהיחידוהתותחבלהבותעלוורזניצהווליקההכפרים

ידיעלהופקרתותחאותךנידלה.בלתיהואלתחיההמתעורדעםשלוהאילתור

וייצרנפחבא,ואזבוחסרהיהפין-הירימישהו.ידיעלהווסתרהמלכותיהצבא

הפגזיםכשכוובומרעומלם,בליהיןהפגזיםאולםתחמושת,גםנמצאהחדש.פין

האיטלקיםלעבראבניםליידוייותרדמואולםלהם,שיועדבמקוםנפלובמומחיות,

מרובמזיעכשהואצחק,וסמוק-לחיים,צעירקציןהתותחנים,מפקד •.והאלבנים

נאחזןהאלבניםאולםצחקו,האיטלקיםשגםלהניח,יששבאוויר;הלחותומןעייפות

שילהם,התותחשלהנפץמקולןתעידודקיבלוהם-לאנשינוואשרפחד.

הגהדאלעברוובהמתם,ילדיהםעלסוסים,גביעלומיברגלמיאדם,בניקבוצות

מעלהמתנשאתפיסגהפניעלנפשם.עלבורחיםכשהםלים,הנהרשלהשמאלית

חשנתי,קצין;נמצאאיתהבויוניץ.ללוביקהאלינןהצטרפהאכסניה,לידלדרד,

היכרתילפיקו.דהשייךמישהומשפחה;קרובשהיההסתבר,אולםבעלה,הואשאולי

בצחוקההחטוב,בגופהבבלגרא.דהא.וביברסיטהומןהתיכןוהספרמביתליוניקהאת

בחושביותהצעירה,סטודנטיתבהיותהעודידועה,היתההחופשיובדיבורההרחב

המלבבטבעהאולםלזו,זהבמיוחדנמשכנוולאקרוביםהייבולאמעולםהגלוית.
שלה,השלושיםבשנותאזוהיאימלם,באותםחמימות.תמידשפעוהמלא-חיות
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עבבהתקומם
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בברנה.מאשריותרונזעמתגלויהשהיתהבקילשין,רצוןאי-שביעותפרצהעתאותה

הםבאולהפתעתנונגדנך.מזימותחורשיםמסויימיםמכובדים"ייאזרחיםכיגילינו

בעיר,נמצאפיאדהמשהלפגישה.אותנווזימנוועהדהקימוכיוהודיעונועצמם

במהואראהפגישהלאותהשאלךהואשאניהוחלטהמפלגהועדבהסכמתאולם

חברים.שניים-שלושהעודבלוויתאלאלבדי,הלכתישלאכמוב,ןמדובר.

כמהכילנו,נמסרהמיפגש,למקוםמשהתקרבנואולםבחופשיות,העירהנכנסנו

אנשיםכשלושיםעמנוהיוברחךבות.שומריםנשק,נשואיהקומוניסטים,ממתנגדי

היינואולםרוחנו,קורעלשמרנועצמנו.עללהגןכדימספיקכוח-חמושים

הרחובותאתסרקחבריםשניעודעםיחדלקרב;שששכמובןאחי,שםהיהזהירים.

האויב.אחרלעקובכדי

עשווגילםשחזותםגברים,כעשרהעםנפגשנולישניאקמלוןשלהקטנהבמסבאה

סימונוב·יץ.יגושורב-הכמריםםליץבלגוטההיוביניהםמיושבת.נכבדותשלרושם

עםלשבתהיהרגילקולשין.שלהשוקמרחבתילדותי,מימיבלגוטהאתזכרתי

אף-על-פיהשוק.בימיהעירהשבאאימתכלהקטנים,בתי-הקפהבחזיתאבי

אונו.בשלמאשרמירצךבשליותריגיילו,מכפיצעירנראהשישיםלגילשהתקרב

קומוניסטים.היובניךשניואדיב.ישרכאישגםאךנוחות,חייהאוהבכאדםהיהידעו

פעמיםמספרלבקרניבאלעירשבהגיעימשוםניחודשם,לראותובאי-נוחותחשתי

לקומו-כלומר, ; Iלנוער/ IIולמרדהסכמתואתולהביעאביעלזכרונותלהעלותכדי

הראשוניתהכיתותבשלושדתללימודימוריהיהסימונוביץרב-הכמריםניסטים.

במבטברם,עליו;ביותרנעימיםזכרונותנשמרולאבליביהתיכון.נית-הספרשל

בקפדנותומאשרשליבעקשנותייותרהאשםאתלתלותשניתןלי,דומהלאחור

המפלגהשלהמחוזיהנשיאבתפקידששימשהעובדה,היתהפי-כמהמשמעותיתשלו.

התיבותבראשיהידועההשלטון,מפלגתשהיתההמאוחדת,הרדיקליתהיוגוסלאבית

בזמןהתפוררהשירז"האף-על-פיכלל.נוכחותואותיהפתיעהלאזהמטעםירז/'ה.

ברחסטוידינוביץמנהיגהיוגוסלאביה.לנפילתכבדהבאחריותנשאההכיבוש,

אמנה IIליוגוסלאביהא,תגררקבטקוביץשיורשושעההציר,לזרועותמיוגוסלאביה

המשולשת/'.

זהבמקוםמצידי;כבוד-עצמיכפיחותפגישהלאותההליכתילהתפרשיכולהכיום

ימיםבאותםאולםשלי.במשרדיהמכובדים"האזרחים I /אתלקבלצריךהייתי

היתהמצידיכזוהתנהגותולכןרחינ,דמוקרטיבסיסעלכולםעםולתתלשאתנהגנו

לאמקוםמכלממני.ךקשישיםמכובדיםבמנהיגיםוכפגיעהכשחצנותמתפרשת

לחולשה.אותאליהםבבואיראואזרחיםשאותםאזסברתי

פגשתיושלאמיניץ,ליובוהשופטהיהשלהם,הצדמןלדברפיושפתחהארשון

עז;ביטויבכושרמחונןהיההואכאנטי-קומוניסט.ליידועהיהאולםלבז,קודם

נשאמתניושעלבחגורהחדה.ולשונושוחום-עורכבד-גוףודמגוגיה;פאתוסמלא

שהיהספק,איןלפח.דסיבהכללוהיתהשלאאף-על-פיפתוח,בנרתיקאקדח

מפיאלאהאיטלקים,מפילובודעשהדברמאמיןאיניהאיטלקית.להתקדמותמדוע

לאשופט,היותולמרותולעניין.גלויההיתהשיחתנומהחזית.שחזרוהקצינים
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בבית-הספר.תלמידאזואניבקולשיןהתגוררתילכן,קודםשנהשמונה-עשרה

היהבשמי.היכירונייותרהצעיריםהאינטלקטואליםואילואבי,אתזכרוהקשישים

אלילפנותהחלוהאיכרים,גםברם,מקומיות.'ומפקדותקבוצותעםלעבודעלי
ענייניאתוניהלתיהתגוררתיוכו'.צאבימשרותשיחרורמזון,-עזרהבבקשות

עלהמבזלאחראשרנושקוביץ,למלוןבסמוךבניין,שלשנייהבקומהקטן,בחדר

מןבטלפוןשוחחלואבחזיתנמצאכשלאחדר,באותועבדהואגםארסובלהב,ות.
למנועמנתעללבניין,הכניסהלידשמירההציבהמקומיהפיקודהסמוך.החדר

 .רשמימעמדלנולשוותוכדיאותנומלהטרידמאנשים
מלר"ו,לוולדטהשנישאהמבלגראדסטודנטיתסליץ,בובהוהתרחב.הלךהמשרד

לדיפלומט,והיהלאומי)לביטחון(המינהלבאודב"אבתפקידנשאמכןאלחראשר
דיוזחיםקיבלהפקודות,הדפיסההיאמינהלית.עוזרתבתורבעבודתנולנוסייעה

כיאףמשהו,שכחהאוזנחהלאלעולםלארוחותינו.ודאגהפגישותקבעהבטלפון,
הליכותבעלתועבה;ערמוניושערהעורשחומתהיתההיאחובה.בשירותהיתהלא

ימעלמשלאלבנות,שינייםטורישנישגילההרחב,חיוכהאשרקלילה,נעימות,
אל~הידידותירחשיאולםמעטים,ימיםרקנמשךלבינהביניהפעולהשיתוףפגיה.
רב.זמןנמשכו

האיטלקיםשהיה.מכפיגרועלהיותהיהיכוללאברטוניז'יצ'יבחזיתהענייניםמצב
הגיסאנשיעל-לדישנעזרןהאיכרים,מיוחדים.קשייםללאאךלאיטם,התקדמו

 .לאעצמןשהזקולשי,ןיחידותשלהתנגדותןדרךעלמכשוליםהערימוהחמישי,
לפקחכדילחזית,לצאתיובנוביץארסועלהשפעתייתרה.ומשמעתאומץ-לבגילו
כתוצאההמפלגתית.הפעיילותאתלהגבירהמפלגהועדאתודרבנתיהמיפקדהעל

פגיעךתשגעשוהאויב,יחידותשללהתקדמותןהתנגדותלגלותיחידותינוהחלומכך,
ירחר.
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מלחמהעת

מעיזz.המבצעיםאנוולכזנכנעההמדינה-תחיקתייםבטיעוניםמיביץהשתמש

אתחושפיםשאנועלהקןמןניסטים,אותנן,תקףזה,במקוםמר.דהקרןיבלתי-חוקי

 IIןלמלחמהנכנסהשלכםשרוסיהעדהייתםהיכז IIאנו,מטרותינןלמעזלהרסהעמ

-כתפיכםעלמוטלתוהאחריןתבכלאשמים"אתםמכסאו.קופץכשהואנקןל,קרא
 "!המככניםבני-העמעלולאעליכם

 :אלרהאשמותנגדטןניסטיעוניםליהיומחשבתי;הלךאתבילבלולאהאשמותלן
עםפעולהשיתוףלכלמתנגדלםהקומוניסטיםכילכל,ידועהעונדהזוהיתה

ואיטליהגדמניהתקפוונ\~שדהמךלדךג,עלבהגנהותןמכלםהפאשיסטייםהכוחות

ממשיכיםאנותר. iניתקיפהייןת fהתנגהקומוניסטים,אנן,הצגנויוגוסלאביה,את

מפולגיםהיןלאבשלטוןשהלוהאנשיםאילךבמפלה,מסתילמתהיתהשלאבמלחמה,

נפשם,כאוותבחופשיותלהסתובבהחמיכשיהגיסלאנשיהיתירולאאוילוןנדכאים

שאלותעוררנולאכולה.האונזהלמעןאלאלמעננונלחמיםאיגנוהקומוניסטים,אנו,

נושאעודכל-פיקודשלנעמדותלאאפיילן-בתפקידיםשישאמילגבי

אומנםהקומוניסטים,אנו,לרופיה,באשרהפאשיזם.נגדבמאבקונחושהתפקיד

לפגיגו.אבותינןאותהשראןכפיממש-ושניג-תקווהמורת-דרךנהרואיט

קצתארכהעצמההפגישהנתארכן.לאלנינימיניץביןהחריפיםהדבריםחילופי

מסויימתבנטייהחשתיאילולאלכן,קודםגםלהסתייםהיתהיכווזההראמשעה.יותר

-נעימהבהפתעה-ןכןסליץלגניבמיוחדאמורהיהזהדברעמדתי.לעבר
שנעשתהשלי,הדבריםובהצגתבקלות;מתלהבשסליץנראה,סימונוביץ.הכומרלגבי

רוח :לליבויקריםשהיומסורלמיםנושאיםהדגשתיספונטאנית,וגםכמכווז

כלהמולדת.למעזוההקרבה-העצמיתוהנאמנותהמפןרתיתהמונטנגריתההתנגדןת

 !ל~~מיתההאמתהיאייכזאת :בקר'!אןתדבריאתמלשטעחדללאשדיברתיאימת

פניוחזות :יותרופק 1מ~היההכונור 1 /!זהלדברלהתנגדיכוללאישראדמשום

החרההואגמאךלםשהשמיע.בדבריםהיטבנררוהואמעמ'(קהמחשנההוכיחה

שלויזz.האושגירםשלהאילמתתמיכתםעםמרניץנותרנסןף 1להרוב.אחריהחזיק

נלב.דאזרחים

 :ציניבחלודשחייךמיניץ,עללחצתייותר.ופתוחקל-דיבורנעשיתיזהנרגע
I ומציעתה 1 ,מהןרצונך'מהII .שאלתין

עליכםייובכן,לי,השיבהעם",למעןפועליםשהנכםטוענים,הקומוניסטים,ייאתם

מעשיכם".לכלהאחריותאתעצמכםעלוליטוללאיטלקיםלהיכנע

למלאבליניכוונהכלהיתהלאכיאףנירגשת,לקריאהאותיעוררהזוהצעה

 :אחריה
העםלטובתיהיההדכראםזה,אתאפילולעשותמןכגיםסטים, i'הקומןנ ,ונ~,"

 l '!ולמאבקו

II דיברתיפה!' l ~,מסוגלאיננוישראדםשוםכיהכריז,סימונוניץואילוסליץ,קר

ונמשיךעושיםשיאנובהערתי,הסתלימההפגישהכזה.חסר-הלגיוןמעשהלתביע

השבדדתו.אתולמנועהעםעללהגןמנתעלשנלתן,כללעשות

הקומוניפטיםעמיהדוסליץסימןבוביץנסוגןלקולשי,ןהארטלקיםכגיסתלאחר
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עםבהתקומם

ממנןטגגרולברוחהפרטיזאגיםכשהוכרחומיזz.פחותיהם.בניאצלמיקלטלעצמםומצאו

תלאותיהן.ילכלשותףוהיהלבוסניהיחידותינןעםסימונוניץהכומרנסוג , 1942בשנת

נפטרוהוארעועהיהבריאותומצבאולםהמלחמה,פוףאתוראהבחילםנותדהוא

-לסליזןןבאשך'לה.שזכהמכפיהכרהליתרראןיהיההאישקצר.זמןתוד
אשמתולמוות.אותוודגולקולשיןאותוהביאןברובקי,אותולכדוהצ/טניקים

הצ/טניק'!םקומוניסטים.היוובניוהפרטיזאניםבשטשדיברהיתה,והיחיהדהאחת

בו,לנקוםהחליטוכךועלהקונווניטטיםעםעברוואתשמואתשקשרעלזעמו

כבהמהן~ותו, tוהובילוצווארועלפרהשלפעמוןתלוהירי,ו!מקוםשנלקחלפני

מצפונםשת iלנהידהדסליץבלגוטהשלצווארועלהפעמוןצלצולקולשין.ברחובות

 .! iכלינכחדךלאוכוסורתםבינתםאשראלה,שללפחות-הצ/טניקיםשל
להרוג-ערם J'המצעלנמנהוחם-הנוזגהאמיץאחישגסוכמובן,שהציעו-מיהיו

אביאולםהמעשה,אתלעשותהיהקשהלאהעיר.אתשיעזובלפנימלניץאת

סוג iננונות Vןזנחיסוללמנועורציתיצרותליביקשתישלאמפנילהצעההתנגרתי

בנשק.יתפטועצממשמתגנדינועדזה,

מרוצ/יבים J'איכרכמאהועודהואקנוןהיופלמחרתמישלו.רעיונותהיולמיניץאולם

אשרקולשין,עלהשולטהרנרדו,בשאביעלהושטלתוהטמןכיםהכפריםומן

גר 1'שהואנונרנה.האיטלקיםהקציניםאתכלאנובוהמחנה,נמצאלמרגלןתיו

תחיילהבאש.עלינויפתחכזלאשאםהקצינים,}ותלידיולמטורתביעהאלינו

המשא-הגנה,בענזדותברשותנושגמצז.~החייליםקומץאתוהצבנןתביעתואתדחינו

המכונדים".~זרןזימ tה f "באמצעותהתנהליונותן

ביותר,הרעבמקרהאו,העירעללהגןיכוליםהילנובחות,היהשמספרנואף-על-פי

אחריז>!ולםלהורג,הקציניםאתלהוציאהיתההרשאונהמחשבתנןממנה.לסגת

עמקרב 1 ,להיכנסהנכוןמןאםבטוחיפהייבולאזה;פיתרוןדהינושניהידהור

נגדהיוהמכובדים!ןש"האזרחיםהעובדה,לאורביחודוהנפערים,הנפחדיםהאיכרים

כרים J'האלעינינתגלהטרםעודמיניץ :שיקןליהיוואלהאחלם".שלדמםיישפיכת

האיטלקים,שלהאכזריתהתקדמותםאתבנצלך-להיפךובפאשיזם;בכיבושכתומך

יש " j ('('דעכיבהבטחךתאותמופיתהובשפיכות-דמימבהצתותהאיכריםאתהפחיד

חשבונ,'חלחלסוילייבשללםןןאיננושעודבעובדה,היכרתינפשם.אתלהצילביכולתם

לןתןרצונו;ומההואמילגלותלמתנגדןתז :בעיקרוזדבקתימזה,וחוץהדדי;
עללהתקפהלסנג/ז~קכתגבורת, , iשניזtלחדליפוכ,חטיבת :בנופףבאש.ראשןולפתוח

לבתיהםסכנהנשקפתכיהתענזןלה,למשמעברוחהושבורהמוכהחזרהפלכלי,

להיותצריכההן~אשונהדאגתםוכיובאה,המתקרבתהאיטלקיתהמיתקפתנוכח

לאותוהשתייכותםאתבהדגישםהאיכריםאלפנןואנשיומיניץולכפרס.לעצמם
ליזLלוחבמקוםבעצמם,קים 1האיט:והקציניםאתים Iהווסוביצהרגולאמדוע :שבט

 ?'בגלילםלסבולאנךחייביםלמה-ןאלינואותם

נע iלהינהמקומלים,החבריסועםפיאדהמשהעםבהתייעצותהחלטנו,ת 1זזכללאור

שיתנונתאניאווזמ-לידיהםהקציניםאתולהסגירואיכריומיניץעםמהתנגשות

שלאחשדתי,הוןסוביצ/ים/!.לידיייבחזרהולכזסרםלנרנהאותםילהחזירמילת-כבוד
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מלחמהעת

מצדהכרהבאמצעךתםלהשיגמנתעלהאיטלקיםלקציניםזקוקיםהםךכיכן,יעשן

עלבמאבקנךכהישגבעינינחשבהכוזבתהבטחהאפילךאולםהכיבוש.שלטונות

הקציניםאתהסגרנווכרמיניץ.שלהאמיתיפרצופךובגילךיהאיכריםשלנפשם

לשכנעהצלחתיאולםמכליו,יצאואחישרטנךמיהיךבכבודו.נשבעשמיניץברגע

במלחמת-אזרחים.לפתוחלנךשאלהחברים,את

נצאייואזאמרתי,לחלוטין",עצמםאתלחשוףהחמישיהגיסלאנשיניתןייהבה

גלוי".כמאבקנגדם

ולאעל-כיהאשימנילאפיאדההזה.היוםלעצםועדמאזהטדידנימאורעאותן

הוטרדתילאכמה.פיחשוביםלמאורעותמתחתונקברנשכחוהענייןרבזמןחלף

המרומים.לאיכריםהוויתורנעשהשבעינימאחרמיניץ,לליובושוויתרתיהעובדה,מן

להורגשהוצאוחברינקמתאתנקמתישלאהעובדה,היתהבאמתשהטרידניהדבר

בראשיתהכלומר,-האיכריםעםהתנגשותלביןנקמ.רגשיביןלכודכשאנינברנה.

צוריאיןלוותר.החלטתיואחרהסעיפיםשניעלפסחתי-אזרחיםמלחמתשל

ונציגם.לבא-כוחםנעשהומידכמנצחהאיטלקיםפניאתקיבלמיניץלשיךבולומר,

ברצ'ינהשכינסהאספותאתהחרימוהםהאיכרים.לבאתלכבושזכהלאאולם

איטלקים.ראששומרימל~והוכשהואהאיטלקיםהמקלעיםבטווחשהיו-וסביבתה

מעטהצ'טניקים;בחסותלאאףמחוזו,גבולותאתלעבורלעולםהעזלאהוא

לושרחשוהחינהבגללולאאכזריותובשללובאוזכהלהןךהפופולריותההצלחה

המהפכה.מתנגדיבשורךת

שקמהלהתנגדותחותכתדוגמהמשמששהואמאחרלמיניץ,נרחבמקוםהקדשתי

האירגוןשלהקמתולפניכלומר,-האזרחיםמלחמתפרוץלפניכמונטנגרונגדנו

המלכותימהצבאקציניםוכאשראישהרגולאשהקומוניסטיםשעההצ'טניקי,

השמועה,לאוזניהגיעהאזעודהמורדים.בשירותהקומוניסטים,עםיחדהשתתפו

שאומנםבטוח,אינניהפרבי.האפשיסטלווטיץ,דימיטרישלנאמנוהינךשמיניץ

תחילהביוגוסלאביה~פאשיסטיםהיוואומנםהדעת.עלמתקבלהדבראולםהיה,כי

הופיעוהאיטלקי,הצבאשלהתקדמותךעםאולםהכללית,ההתקוממותמפנינפחדו

הוצאותמאותןבאחתהמלחמהבסוףחוסלהואמהם.אחדהיהשמיניץספק,איןבגלוי.

האומה.נגדהאידיאולוגיתבאלימותךהקרקע,אתלהןהכשירעצמךהואאשרלהורג,

למזלנו,האיטלקית.החזיתמןתגבורותלהביאאותנוחייכהמיניץשלההסחהפעילת

החזיתמןלמחרתחזריובנוביץארסו :תגבורותבאותןלהשתמשצריכיםהיינולא

יכוקה.הכפראתבאשוהעלורייקהליבהאתכבשוכברהאיטלקיםכיוסיפר,

כעשרהשלבמרחקהאיטלקיםנמצאיםכברלפיונוסף,דיווחאלינוהגיעערבאותו

האלבנים,כייובנוכיץ,ארסולנוסיפרנשמתו,עךמקעדמזועזעמקולשין.קילומטרים

כשהםההרים,ועלהיערותעציביןככלביםאצוהאיטלקי,הצבאבאגפישהיו

הגיחוהם ן'!שכמותכםבני-זונה !בני-כלביםיימרצ'ני#,וצועקיםעברלכליורים

מןארתםזכרושהאלבניםספק,איןקולשין.העירבסביבותביותרהגדולהשבטהיוני 1המרצבני 0

ני. Iמרצבנינגדלמלחמהשקודרשלהפאשהחיילייצאובהםהלמים,
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משם.נפשועללהימלטארסוהצליחבקושישרקעדכי,כלבמפתיעהיערותמתיי
ברם,קולשין.מהעירהמשמר,לחילפרטכולנו,נסוגונויוםאותושלנמהלכן

אחרונים;העיראתנפנההמפלגתי,והמנגנוןהעלייןהפיקודאנשישאנן,כלי,דאגתי

רצוןאלאגבורה,שלגילויבכךהיהלאדומים.במקריםלעתי,ןנהגתיגםכי

למאתייםקרובהחזיתמןהגיעוהח.שכה,רדתעםהולמת.התנהגותשלגודמותלהנהיג
שאניייתכן,דאגה.כלבהםניכרהלאהפלאלמרכהקומוניסטים.דרבםווחמים,

שאגשיהרפאיםבעירירח,אורשטופתרחבהבאמצעהאחרים.מןיותרדאגתי

ריקודתויבשירופצחואלושלבידםאלהחמושיםובחורותבחוריםאחזונטשוה,

הושמעוזהאחרבזה " ...קולשיןהעיראתהמרצ'יניכבשרפעמים:יישלושייקולוןן

נכנסתילבסוףלמעגל.מצטרפיםכשהכלההווה,ותקוותבעברהמריעלבתי-השיד,

לחזורמנתעל-בלתי-מנוצחיםעוזביםאנו :קצרבאוםונשאתיהמעגללאמצע
 ...חזרוהבלתי-מנוצחיםשאבותיונכפישוב,

האיטלקיהצבאשלהווניציאניתהחטיבהיחידותנכנסו , 1941אבוגוסט 5ביוםלמחרת,

לקולשין·
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שומרלם,לכעשרהפרטכולם,למעשה"פןדבישצ/ה.מולדתילכפרנסוגונוהלללהנמשן

הדוקיםידידותביחטישהיתהקונייניץ,סטניהאצלגרתילכפריהם.וחזרוהתפזרו

 .[ 936ב,שנתזרת Iלנןחירדאחיעמשיחדותלק,מפלגהחנרהיהובנהמשפחתיעם

ידידתועםיחדלפילוסופיה,פרופסורנדליקוביץ,ודושןשםהתגוררפיאדהמשהגם

מש;;יצאובמצב,מעמיקדיוןלאחראיילין.היהטוע.ה,איניאםששמה,האנגלית

פרטלכיני,משהביןחילוקל-דעותנתגלעולאלפיפרי.היום,למחרתוארסו,

כישהסברתי,שעהההתקוממות,בראשיתידיעלשנגרםהבילבולעללטענותיו

רציניות.שליליותתוצאותללאתיקונועלבא-מישגהזהאומנםאם-המישגה

חרףלמלחמה,לצאתנזסוגלאינוהעממיהאיכריםצבאכילנו,הובררמקוםמכל

במרד.תמיכתו

עלשהתווכחנואף-על-פידעות,חילוקיהתגלעולאנדליקוביץפרופסורעםגם

שמאליאגףנמרכסיזםראהנרליקוביץמרכס.עוןהגלשלהשפעתוועלדיאלקטיקה

וניחודבהגלייניזם,ראיתישאנישעההנוטריאליזס,ידיעלשנתעשרןן IIלהגלייניזס,

לאמיתומרכס.שלוהמקורית,העצמאיתהדוקטרינהשלחשובמרכיבהדיאלקטי,

דעו:תיונגדהמלחמה,פרוץלפניקצרזמןבסקופי,המפלגהצמרתהיתהדבר,של

באירגוזשזילזלעלוגסוחוסר-סובלנותושחצנותובגללוזאתנדליקוביץ,של

לאנט,י-והפדלמונטנגרוברחיותרמאוחרהבלתי-לגאליות.ובפעולותיוהמחתרת

שלאחרביוםבפודבישצ/הזהאקדנוי-דוקטריניויכוחנוזכיראניפעיל.פאשיסט

אתלכלותבכוחהאיזאולםלדכא,יכולהשמלחמהלכד,כהוכחהמקולשיז,הנסיגה

האדם.שלואמונותיונטיותיו

ואפילובחוסר-אימון,בהמתבונזהייתי-נדליקוביץשלהאנגליתלידידתובשאר

-במונטנגרואנגליהלהיותיכולהמהוכיכד.עללחפותכדיבההיהלאאדיבותי
הצדק ?כלשהוריגולשירותשילסוכגתלאאם-המזויינתהתקוממותנוימיבעצם
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צנוםגופהמבונזשות,פניהכתפקיד.וקומוניסטקןמוניסט,הייתיאולםעמי,היהלא

הלרחמיםבגורלגורלה,אתקשרהנדליקוביץ,מעלנפרדהאייל'(ןקפידה;אומרתוכולה

בכינו";ועה jהיובמלתקפה 1943כשנתנפלההיא ...נאמנהלוחמתבעצמהונעשתה

II מלב.ונשכחתבלתי-מוכרתהחמישיתן',המיתקפה

ם, J"חברכמהעודעםיהדבמויקוביץנשאראילאפיאדה,עמיחדעזבלאנדליקוביץ

בנובמברמצאתיושםלאוז/לצה,המשלדומשםבסנג/אקליחידותהצטרףמכזלאחר

התקדמןתםאחרלעקובמויקוביץ,בסביבותנשארתיעצמ'(אניייבןרבהןן.שלכעורכו

מגג/אק.שלןבמנהרגותבבורג/וכלץולפגושהאיטלקיםשלהנוספת

המפלגהתאעםפגישהקיימתי-סט i~וג tב-6הביוסזהשהיהמניח,אני-לכזקודם

יתירה,בחרמרהנהגתיו,~ניביערות,שלנובמחסניםגנבותכגוה:אירעובפודבישצ/ה

עלנה iהממהאישבעניין.מעורביםהיןמפלגהחברישכמההשערה,שרווחהמשום

ניברסיטה, jtה~בוגרמשכבר,לברת-הספרחברידמינוביץ,מילישההיההמחסנים

עצמווהואישרהאךעניהממשפחהמוצאומולדתן.לכפרהחזירתהוהמלחמהאשר

היכרתיהזדמנותנז;ותהביקורתי.שבטאתממנוחסכתילאאולםוהגון.צנועהיה

לנושאהיוזה,בגורלנזלישהשלהטראגיוחלקוהטראגיגןרלהאשתו.אתגם

נמיטרןביקה.הכלאבניתשכתכתיוטוז/ינקה" IIטיפורי

יחידותלדיעלאופתעלבלילהיזהרכדיולכן,הנזלך;דרךעלנמצאתפודכישצ/ה

 ,~כז,חיייניצ/י. iביללכפרהטארה,שלהשמאליתלגדהעברתיממונעות,איטלקיןת

קיבלההטאיהשלהשמאליתגדתועלמקוליזן,.ין.שנסוחבריםקבוצתעםיחדעמי,

לברת-חברוהייתיאולםזמן,באותוהלכרתרהבקושישצ/פבוביץ.מילנהפגינןאת

יצאשמהז~הי.שלידידתןהיאהיתההמחתרתברמיואילויובו,אחיהשלהטפר

בבריגדהלוחמתנעשתההימיםבמרוצתרגיל,בלתיכוחונעלתאמיצהכאישה

ליהודיעהבזגך'ולתי,שירדתילאחרפעמ"ם.ששונפצעההראשונההפרולטרית

התשעים,בןטדישה,שאניהדאגהלכךוכאותנגדילחרםמצטרפתאיגנהכימילבה,

שכברמילנה,כאה , 1966ז Iב,שגמכלאיששוחררתילאחרלפעם.מפעםבכלאיבקרני

עמוקיםחברותקשריואנוכי,שטפיקהאשתיפיתחנן,מאזלבקרני.לגימלאות,יצאה

זרוניקה,מילורדבעלהועםעימה

זאתעמאךמוכשרתנערה-מילבהעזללליבהאזלומדהקומוניזםהרהיכולמה

איכריםשעי~וכפיכקומוניזם,דבקהומדוע-ניילסיקהמהרייכרים 1נת-זרק

פטריארכליצדקעמהבריוותבתודעתהתקשרהקומוניזם ?במונטנגרודביםצעירים

ההרים,ליושבישהציעההיחידההתנועההיתהזו-יותרשחשובמהאדוהקרנה.

עםהתחברהאידיאלומעזובתם.מבלדודםלהיחלץכלשהוסיכויוהעגיים,הנבונים

ואילוהאווירה,אתיצרולרוסיה,המיסטיתוהאהבההפאשיסטיהאיוםההכרח.

חילוק"-גםבאוהניצחוזבואעםלמאבק~היציאהלמעזהקדקעאתהכשירההמלחמה

לערכיםפרטהכל,אתבהדרגהאיתםוסחפוהקומוניזסבקרבוההתכתשותהדעות

חדשאיזוןמילכהגילתהפנימהבקירבההאישי.ןלתחושת-הצדק~רכליים tהפטרי

מתומכיאוסטליןמתומכלהםאםבין-'עריקיםןן Iמיניכלשללימינםאיתזוניצבה

 :איוםפסק-דיזשמעתישמפרההיא,זוהיתהלשעבר,המעמדןןייאויביאושלי
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לוחמים\~צלדומהבגלשההבחנתיאותו".תענהאלאךאנושית,בצורהאותוייהרוג

חיילתהיאמילנהמקסימוביץ.רסנקההסרביתהטשוררתאצלמתנגדים,ממחנות

תחושהאותהלשתיהןאולםרוך-טראגי,שלמשוררת-שדסנקהשעההעם,של
העם.בתוךומעוגנתאוניב.רסאליתובלתי-מתפשרת,נצחיתצדק,של

שעההמחרת,יוםבבוקרמילבה.שלאביהטדישהשלבניתוהלילהאתבילינו
הנוערבתנועתחנרשלמאקדחוכדורבאקראינפלטפרי,לעץמתחתשישבנו

קרובותלעיתיםקרןאלומעיןאתונותלרגלי.בסמוךבקרקע,ופגעהקומוניסטית

בנשק.בטיפולניסיוןחסרישהיומאחראנשינו,אצל

והזהירותהאיטיותבתנועותיווהתבוננוהיער,לתוךיותר,גבוהטיפסנובוקראותו

הביתאתגםלראותיכולתילרגלינו.המתפתלהכבישפניעלהאיטלקיהצבאשל
בוניכרולאמארובתו,עלהלאעשןההדים;ביןחלקת-שדהעלניצבנולרתי,בו

כשהחלומכן,לאחראחדיםימיםבזכרוני.לנצחביכרתכךובוד,ךעצוב-חייםסיטן

גםששרפווכמעטשבפודבישצ/ההקומוניסטיםבתיאתבאשלהעלךתהאיטלקים
הביתאתקנהכילהם,באמרודעתם,אתוהסיחבעל-הביתבאבית-הולדתי,את

הטלחמה.פרוץלפביקצרזמןמאבי

היהיוצ/יץמילוסב.בנוועימושטו,ג/ורשינוביץווצ/יץכפרי,בןאיכרעימנוהית

בחורהיהשלו.בטקלעאיטלקיםבאותםשקצרוהואאחי,עםיחדטארב,באותו

נתבלבלהעכשיואבלקודמות.ממלחמותעודכגיבורומפורסםחום,שפטוגוף,נעל-
ופעםרוח,לכלשהתפזרהטשפחתו,ואתבאששעלהביתואתביכהפעםדעתו.

זומלחמהכיהבין,הואלעולם.להיכנעולאהכללהקריבעלינושהיהואטרקרא
 1943שנתשלבחורףחוקים.ולארחמלםלאבהשאיןמלחמה-מקודמןתיהשונה

ובניו.הואהסתתרןבההטערהאתהקיפוהצ/טניקיםלבגידה;קורבןווצ/יץנפל
הוציאוהצ/טניקיםאולםנכנעו,יהרגוםשלאהצ/טניקיםשלמילת-כבודסמךעל

קברותיהםאתלראותעדייןניתןשםמולדתם,כפרשלידבטורדלהורג,אותם

כטהעדנזכרתיהמלחמה,לאחרמקוםאותולידשעברתיאלמתכלהדרן.לצד
וסופםהמרדבזטןהמר,גורלוואתילדבהיותיווצ/יץשלרוחועוזאתהערצתי
הצעירים.בניושלוהטראגיההירואי

לשדותיעלינוואני,אחיחברים,כטהיצאנויוםאותושלהצהרייםאחרבשעות
השדותאתלחצותהחלטנוהדרך,אתלקצרמנתעלביילסיקה.הרשעלהנ~רעה
חשכהעמרב.זמןונטשךמייגעהיההטיפוסוקרח;תלולמדרוןגביעלולטפס
סטויה,דודתיידיעלנתקבלנוטופיל.דודישללביתןךניגשנוילקדנלצ/ההגענו

מידנרדמנוויגעיםשבעיםלשינה.טחצלותלנוונתנהבטעדני-חלבאותנושכיבדה

מעלינו.פרושיםבהיריםושמלםבאפינועולהנקצר,עתהשזההשחת,כשריח

אינודברשוםא.שרהאנושית,בתודעהטסוייטיםחלליםלרווחהפתחההטלחטה
הפתוחים,לשדותבשובידרכיאתציינהבטינהטלוחדתטרירותלמלאם.יכול

בינותואבודהקטנהרקיעפיסת-שלידוולאגםגורהניוגרצסקהשלהבתוליים,
יער.לאדטות

העדראתלרעותקטן,ילדבהיותינהגתי,שב.ולטקוםהגענוהמחרתיוםבבוקר

so 
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יכולשבובעולם,היחידהמקוםזהוכיהירהרתי,בליביהאלתית.דגיאתולדוג

שייךשעתהטכיוןזה,טנוףחלקלהיותיכולאיננישובאבללנצח.להישאראני

אותווכללדיגחכותלנוהיולאלכל,בנוסףממנה.הטשתטעוכללאידיאולוגיהאני

הטדורה.מאצלשזזנואימתכלהקלים,לבגדינ.וטבעדהלחהקורחדרלילה

קוץטברבה.חבריםכטהועודקרושצ/יץווקמןקוץ,טילןאלינוהצטרפולטחרת

לבושהיהשכל-ישר.נעלאךתנועה,וכבדבטיליםחוסךושזוף,צנוםאישהיה

היהווקמןתוקף.בכלהגןטעלותיהןשעלרגליות,כולל-לתקןבהתאםמדים

ואמיץ-טפליגדטיוןב.עלטתולתל,שערויפה-תואר,:שחום-עור,בתכליתמטנושונה

בברנה.וקוץבקדלשיןווקטן-ההתקוטטותבזטןכטפקדיםעצמםהוכיחושניהםלב.

בשל 1943שנתשלבחורףאותוהרגוהצ/טניקים .:בלבדקצרזטןהיכרתיקץואת

שנטייתוחסר-טנוחכנערהילדות,טיטיעודהיכרתיווקטןאתטאידך,יישוטטןת".

היההואלהתרברב.טהעללוהיהעתהבטקצת.לרברבןאותוהפכהלהרפתקנות

הצ/טניקיםב.ידינהרגהואוטוכשר.פיקחוטנהיגוספונטאני,חוצב-להנותנואם

שטסוגליםכללהוכיחהיויכוליםלאהטלחמה,שאילולאבני-אדם,יש . 1942בתחילת

מאוד.קצרהיהבמלחטהשירותםכיאםווקמן,וגםקוץגםהיוכאלהלעשות.הם

כוחותינואתטחדשלארגןשישהחלטתיוקוץ,ווקמןעמהאגםלידשניליתישעה

הפיקודגרעיןאולםלטעשה,התפרקכברשלנוהעטטיהטורדיםצבאהצביאים.

הגעתיקשר.עלשטרועדייןלוחטלם,שלניכרטספרגםוכןשלו,הקומוניסטי

קבועות,אךקטנותיחידותהקטתידיעלזהגרעיןלתגברמחובתנוכימסקנה,לכלל

הצבאייםהוועדים .פורטאליבאורחלאלפחות-האיכריםצבאאתלפרקבלי

החייליםטקרבשתוקטנההקטנות,יחידות-הקבעואילובתפקידםלכהןימשיכו

הקשריםאתולהדקלחזורישכןלשליטתנו;הנתוןהאיזורפניעלתפוזרנההפליטים,

השתתפותםעלילסטוךאיןאםגםלצידנך,שנלחמוהאיכריםעםגונייםוהאירהטדיניים

פורמאלית.בהתקוטטות

ועדטזכירוויו,וגיסהוולזטהבעלהעםיחדהאגם,לידהיאגםהיתהסליץבובה

שם.היתהויהודיה,לרפואהסטודנטיתריפ,רוז/יקהגמ .הטקוטיהקוטוניסטיהנוער

טקומי.פקידשהיהלקיצ/ביץ,טילוטיןשלה,הבחורעםיחדלטונטנגרוברחההיא

כיתת-ידיעללהורגהוציאוהלאאולם , 1942בשנתרוז/יקהאתלכדוהצ/טניקים

שללדעתםאוליאו,-הקדוטההטונטנגריתלדעהובהתאםזאת,בטקוםיורים.

היאקלושין.שלבמרכז.האותהתלןכדור,שווהאישהשאין-עצטםהליכדים

בתי-דיןלפילאגםטוות,גזר-דיןלההגיעולאלרופאאסיסטנטיתהכלבסןהיתה

פרטיזאני.קציןשלוידידתויהודיה,זר",ייגורםשהיתהאלאצ/טניקים,

עםיחדיצאתי/הלילהרדתלפניוקצתיזרו,בניךגרדסקונשארתיהטחרתיוםכל

חבריםכטההטחוזי.הוועדשלטושבוטקוםלפיפרי,חטושים,שומריםכחטישה-עשר

ת iהןכרונעלהקללהתבואאלכסה.אחיגםביניהםהדרך,טןחלקליוונוטפודבישצ/ה

שהיהאלכסה,טאחילנצחנפרדתיוכיצדטתילזכוריכולאינני- !הטלחמהמיטי

טארהנהראתלעקוףעלינוהיהשבסירוגושטיפה,זוכראנימכל.עליאהוב

בכביש.החולפךתטמונעותיאיטלקיותיחידותידיעלנופתעשטאמחששבזהירות,

Sl 
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עמבהתקומםמלהטהעת

נעצרגובוקדעםבעייפות.השנושלאכמעטלטפט,המשכנןעודוכלידחלילהיה

קוליבה.לוצ/קחבכפרטיביאיבינה,הרשלהטל,מכוטותפורדותיך,על

ההתקוממות;עלכעטולאהםלחס.ובמעטחלבבהרבהאותנוכיבדוהאיכדים

העזשמישהואימתכלרגישים,היואולםבה.שנטלונחלקאגיםהיוהםלהיפך,

בסנווך Jכלשהובנזקוםהאיטלקים,עלחדשותהתקפותשלאפשרותעללרמוזאפילן

לידישנומשפחותיהם,ובסבלבאשעוליםבתיהסאתלראותרצולאהמלכפריהם.

אילול~~גםוזהירים.לנפשו'תינךנשמדיםעדייזאךומאושרים,שבעיםהכפר,בתי

בקךלשיז,האגטל·קומוניסטייםהדגשותהתחדשותעלבכפרהמפלגהחברילנוסיפרו

 :שלהםנדרכם-סיפרןואומנם-כךעללנומספריםהאיכריםהיו
 ", ..והמודיעיםהמרגליםאילולאבאיטלקים,לטפלקשהיהיה"לא

שת'לאחרדקנדרכנוהמשכנוולבזלמהר,הייתיצריךאולםחלפה,טרםעייפותי

מסולעים.צוקיםוביזוינשיםקרחיםמעבריםפניעלבמהירותפסענומנוחה.שעות

בכפרעצרנובשלושהצהריים.אחרשלושלשעהעדנדרכנועצרנושלאכמעט

המלחכותאיטלקיות,פרדותכתריסרשלשוטטותןלפשרלחקורוכזמזוז,להשיגאח,ן

בדעתםנזהמששאלנואולםאוכל,לנונתנוהאיבריםמקום.כקידבתלהאנתזעשב

פסע-בהריסוהוסתרובקולשיןהמורדיםידיעלשנתפטו-בפרדותלעשות

 :בזעםואמרבידו,רובהוקדימה,וגברתןקשישאיכר
איטליה".לממשלתאותולהחזירלשולכןאיטיליהממשלתרכושייזה

אתלהםלהחזיראין !פולשים"המשאלתי,ן"איטליהממשלתרכושפירשויימה

 "!לאויבלהחזירןלאישנתררולאאותזלכדנואנןהפרדות.

ן"נעדנולעצורשבידךהסמכותייומהל

סמכות".כללפולשיםאיןאלהבהריםמקום,מכל !שלנוהיאייהסמכות

התנוגנושהז)חריםשעה,שלמ,גלבלז~כיאףהבירגן,בישישתמכואיכריםשני

שנייםכיאםבאון,בנשקםאחזויה,מבערהבני·לוויתישלחמתםבסקרנות.סכינם

,מרתי tמכןלאחרולקחתז,הפרדותאתלאסוףפקודהנתתיהיססו.מהםשלושתאו

עדמאתלימשלבמרחקמכתש,לתוךהפרדותאתהובלנואותז.שנהרוגלמלווי,

בפרדותלפגועישכיצדהסברתיאותן.והקפנומבתי~הכפר,מטריםמאותשלוש

לשם-נוהחשןכאילוהיריות,שהחלולפניעודעצבניותהיוהפרדותללב.ישרבכתפן,

עלוניצבווחזרולארץנפלןהפרדותמדוייק.היהלאשלבןהירייחדיו.כאזקובצו

לידנקרקעפגעוכדוריס :במקצתמסוכןהיההדבראליגו.נגופזונדחקורגליהן

שקטשררמכןלאתראולםשציפינן,מכפייותררבזמןנמשךהענייןכלרגליבו.

נסתייםטוףשסוףלאחרעבר.לכלניגרשדמןגוויות,ערמתגמלא,המכתשוחלל

פיפרתירעהו.בפניאישלהתנונןבלימקוממאותולהסתלקומיהרנונרגענוהענילז,

והןלגביהזמכרעת,אפללומיוחדת,משמעותלהשהיתתמשוםזו,תקריתעלבאריכךת

רלאבני-אדם,הפררותבפרשתהיומעורביםכאילוהיה,זיומהעמי.שהיוהאנשיםלגבי

ישייז.;:.אותושלהעויינתעמדתוכיייתכז,עמי.בנישהםאנשימאלאנני·אדם,סתם

לתחושתנן.תרמההכיבוש,שלטוזשלכרכושךהפרדותעיללהגןמוכןהשיהובירגז,עקשז

פניה.עללגשראיןאשרלנינינו,בינותהוםפערכפרדותשערכנוהטבח

ב,~ןגוסט 5כיוםשניטשךהקרבותעלשמענושםבויוביצ'ה.בבדההלילהאתבילינו

מוקרו,בכפרשנערכההביזהעלוכןבקרנוכו,מורדי-דורמיטורילניןהאיטלקיםביז

שבניק·לביןניקשיץניןהקשרעלפיקחךשובהאיטלקים,מבן.לאחרימלמכמה

דרתעםרקאולםלקמניק,דדבנואתהמחרת,ביזפהמשכנו,ונחנו,שז~כלנולאחר
חשופים.צוקיםביןהתקועזה,כפך~רועיםיץt,ללבקתותהגענוהערב

ללאהמחוז,מועצתישיבתהתק~ימהבאוגוסט 8ביומ . 1941באוגוסט 10ה·זההיה
הפגיעהבשליל~,הרגיזני,זהדברהנצ~גים.שז~רשלהשתתפךתםוללאהשתתפותי

נוסחלרוחי.כל-כדהיולאבמועצהשנתקבלושן/החלטותמשוםאלאביוקרתי,
והסנדריצוג'!,באל-שניעותחשבלז/ונוהותך.בעצםוכיתתימבולגלהיהההחלטה

מ(טיהתידחה.לאהמועצהשישיכתעל·בך,עמדמשהואילושאאחר;ידעושלאלי,

באקיץ,מוטרהיוהחבריםביןהמועצה.חברישלומקשיחותםהנלהבתמרוחםנהנה

 .יובבוביץוארסובודהפופיקרטטו
התנגדותיאתהבעתיאניבכופלגה.בחבריוננוביץארסואתלקבלהחליטההמןעצה

 :עצמךארסושלבנוכחותובפומני,
 jאהתנהגותונגללחברלהיותראויז~ינושארסומשומבונעתאיננהייהתנגדותי

להקנותאיןחברים.לקבלתסויים i.ננוהלבמפלגהקייםאולמ !האונהפוך-אופיו
ועידה".ז~ומועצההחלטתסנזךעללמפלגהלהתקבלזכותדם lזלשום

מהעם.חלקאותנונטשלפיההמועצה,שלהמד'!ניתההערכהאתקיבלתילאכןכמו
והפךנפחדרחים iמהאמסוילםשחלקספק,איןשיטתית.זוהערכהנראתהבעיני

הידקהאקטיבישהחלקשעהלמראיוז-עיז,'רקאלינךהצטרףזהחלקאךלמפסיבי,

שוניסחלקיםביזהבדליסעללדברניתןאל-לזאת,פעם. Aמאייותרעמנוהקשראת

כללית.נטישהעללאאולםכעם,
הדוקנקשרהמועצותנריתשלבמאבקהמאבקנואתגםקשרההמועצההחלטת

כניסתהעמהמלחמ.הבאופיהמפנהאתצורך,ללאוהדגישה,די iנובלתי-מתפשר
ממלחמה·אימפריאליסטית,המלחמה,שלהפיכתהכלומר,-לתוכההמועצותבריתשל

מזויינת,התקוממותלביןגרילהפעילותביןהבדיילהההחלטהלמלחמת·שחרור.

לבוא".לעתידהשחרןרצ:באשלייהקמתולנלןגדילה"'ות fיחיניןגםלכך,ןבהתאם
שלב IIכהמועצהידיעלז~דנחנומנזנוהמתחייבותוהפעולותהקייםהמצב :ועורזה

המוגחים ~ II •••לשחרורהאנטיפאשיסטית,ת, J'הניללבמהפכה ...יותרומכריעחדש

כהכנהלהצעתי,בהתאםכמונטנגרונתקבלובהמ,וכיוצאגרילה""יהלרות"גרילה",
מלרחמים-' jברובמורכבותיזז"היוחמושות,יחידותאותןכונוובהםלהתקוממות,

לימוכרהיהזאן" J'"פרטז 1הנזונההתקוממות.לאחרוהתארגנוצצוואשרפליטים,
הז,זרחיםממלחמתגםוכן 1812נשנתלרוס;הינפוליוןשלמלישתועלהספרותבזן

 JI"פרטיזאניותפערלותעלידיעותשידרמוסקבהרדיו . 1918-1922נשניםברוטיה

בשפתנוברם, . 1'פדטיזאניות' Jות jיחילהקיסזרכינושתחתהנמצאיםלעמיםיקרא
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בלשוננןהיאמצןיהובקושיברוסית,להשישפירושאותוייפרטיזאן"למילהאיז

מונחרםשלהאימוץנגדהייתיהמפלגה".ייאישנאמן", IIשפירושוכמונח-מושאל

שגםאף-על-פיגרילה", IIהבינלאומיבמונחהשימושאתפניהםעלוביקרתירוסיים

לאבפינוהשגךריםשהמונחיםמכיוןבלשוננו,שביתהלוקנהלאגרילה" IIהמינח

צ/טניקןן IIלדוגמה-לנועוייניםאירגךניםידיעלאומצושכבראוהענייןאתתאמו

ניחודבספרההאזרחיםבמלחמתמהמתנדביםהושפעתישגםובודאיאוסטשיןן. IIו

להשפעתםהםגםנתונים.היוב.וסניהובמערבבקרואטי.ההחבריםדפצניץ.מפקן

 , 1942בספטמבר 12ניוםרקזההיהאולםב.ספר.דהאזרחיםבמלחמתהמתנדביםשל

במיילהפרטיזאןןן IIהמילהאתלהחליףהקרואטייםהחבריםמאתביקשכשטיטו

II גרילהJJ • 

הריביותר,מתארםהיהלא'גרילה" Iהמונחכישאםבדעתי,נחושאניהיוםעד

המועצות,מבריתולהינתקעצמאייםלהיותלנועזרשלאבוודאיפרטיזאן'ן IIשהמונח

האנטיפאשיסטיתהכללית'המהפכה Iלמונחבאשרומונחים.שמותמבחיבתלפחות

וזאתוגיבובו;כובדוכלעלהקומינטרן,ידיעללביהיכתבזהששםהדי-ילשחרירןן

המהפכה I !כיקבעה,אשר ," 1941מאישלזגרבכ"מועצתהידועהלמועצההיענותמתוך

הקודמתהמעמדיתהחלוקהאתלב.טלישולכןהבא,השלבאתתהווההפרוליטריתןן

הקומוניסטיםפרוליטריםןן. IIוללייבורגנים"חלוקהולקבועהיוגוסלאבית,המהפכ.השל

אוטומטית,אותו,קבעוולכןמפי,הקומ'!נטרןשלזהתיקון" IIעלשמעוהמובטנגרים

בהחלטה.

מנגנוןאתוכןמשפחתוקרוניאתלבקרלזטה,נקיץמיטריצאלערך,זמןאותו

פיאדהמשהקשים.מחתרתבתנא.יפעללפודגוריקה,קרובבהיותואשרשם,המפלגה

לקומוניסטים.שםלעזורמנתעללדורמיטיריצא

בצחוקליסחהואבזכרוני.שמוריםעדייןפופיבודהקרסטועםמשיחתיפרטיםשני

השוישייוםלהםיהיהזהוכיהמרגליםעםחשבונותינואתשנחסל!/נשבענובריא,

שלנוהלוחמיםאלהצטרפובניקשיץשהמורדיםגם,יליסיפרקרסטוהשחורןן.

אלהדבריםהאיטלקית.המיתקפ.תלמרותהאוסטשים,נגדבמאבקבהרצגובינה

שבועותשישהלמונטנגרו,בנסיעתיהקשוריםהעגומים,בזכרונותיאורנקודותשימשו

ולסתות"ובהיר-השיערהאיכרעלהחשבונות,וחיסולהפליטיםעלזכרונות :לכןקודם

מפשע.החפיםהסרביםטבחעלהשסועות,

מלחטהטת
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האחדות,שמירתלמעןההתלהבותלהחייאתמאמצינוכלכוונוואילךיוםמאותו

לרשותועומדיםאםאלאלהצליחיכולאינומלחמה,וניחודשהאו,כלמסוגמאבק
צבאהאתהמקלמהמלחמת-מהפכה,לגביבמלוחדנכוןזהדברמתאימים.מקורות

כושר t "בהתאםנמדדהמהפכנייםהמנהיגיםכשרוןהקרבות.במהלךמנגנונהואת
הפילוסופיותהשקפותיהםהפוליטית.עינםטביעתולפישלהםהאירגוניהאילתור

אחריהםהותירוולניןמרכסמקודמיהם.בירושהלהםבאותהסופיותןן IJומטרותיהם

-וכהתגלותכהשראהרקשימשובמונטנגרו,ביוגוסלאביה,כאןאולםעשירה,מורשה
JI אמונהJ במהלךכיזוכר,אניגושפנקה.להויליתןלשפת-מעשהלהפכהשישן

מכת-מוותהיאש"המיגננההאומרת,מרכסשלהאקסיךמהליהציקהההתקוממות

מאשרהגנהבעמדותיותרלהימצאנאלצנןמקום,מכלאנו,מזויינתןן,להתקוממות

בעיצומההכוחותשלמחדשוכינוסםוהקשותהעמוקותגותהנסירקהתקפה.בעמדות
בקומונהשבזקורהמרכס,שלזומימרתולדחייתלגרוםהיויכולותהמלחמה~של

 • 1871משנתהפריזאית

גריאi.לאומיתמלחמההיתהלאאותה,תפסנוהקומוניסטים,שאנו,כפיהמלחמה,
אלאלאומי,לחופשלאגםדבר,לשוםנמשכיםשאינםבני-אדםהינםהקומוניסטים

בניגודעומדאינוזהדבריחודית.מהפכנית-אידיאולוגיתלחברהסיכויבוישכןאם

אותמ,מחזקהוא :להיפךהקומוניסטים;שלהלאומיולאידיאליזסהלאומילתפקידם

האינטרסמזבחעלהלאומיהאינטרסאתמקריביםהשליטיםשהמעמדותאימתכל
במטרותיהמשיהיוככלמאיחדיםהקומוניסטיםהמנהיגיםיהיןשלהם.המעמדי

חילוקי-חילוקי-דעות.ביניהםהיוהלאומי,התפקידעלשבהדגשהריהסופיות,
חילוקי-אולםההתקוממות.בזמןהיוגוסלאביהקומניזםמנהיגיביזשררוכאלהדעות
ככלללגיטימציה,זכואידיאלים :קרעיצידתלכדיעדנוקביםהיולאאלודעות

כמפלגהלמלחמההצטרפההיוגוסלאביתשהמפלגהמאחרוהלך.גברלשררהשהסיכוי
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מלהמ:וטת

כמהפיחזקיםשבה,המאחדיםהגורמיםהיוו"סטליניסטית",ן lיימטוהרתמונוליטית,

המפרידים.הגורמיםמז

המושתתתהזמוגנלתמפלגהבלילהצליחסיכויהיהלאאלומעיןלנזטרות~מלחנ)Jד

חברתל'זםאיד'ואללםנזערכתעםעצמ.ההמזההחדשהיחודיתחברה :אידיז~ולוגיהעל

קודמות,בהתקוממויותאבסולוטית.שררהעמגםולכזאנסולוטל';ם,ואנושיים

תפקידעםכזוכמפלגהצורךהיהלאז~חרים,חברתייסגופיםלחמושבהזובמלחמות

ניצניטהמדיניהמנגנוןכשבראשצבאי,מנגנוןידיעלנעשתההמלחמ.ה :כזה

משך'מרק-לקומוגיסטיםבאשרת. iהפוליטיהמפילגרתמנהיגיאוהמורדיםמנהיגי

-שינויןן'/עםמפלגהלהוותעללהםדבר,בכלועצמאייםמהשארבנדליםשהם
לומר,צורדז~ידמאודם.בכללהמסוררםחבריהאשר jלחבריההעוזרתמפלגה

היכרתיהחכריט,לשארבדומהימימ.באותםאלהכגוןהידהוריםהיו ~\ל i"לשאפילו

בבולחמהלנצחאפשרותאיןומאוחדתממושמעתמוניסטית iקמפלגהשללאבעוברה,

כבנ"ועצממאתיוכיחן ~~לאםם, J'הקךמוניסטלשלטוןטיכויאיןילאומי;לשחרור

העם.שלביותרהנאמנים

תאבליכפרהרהשלאכנועטבמונטנגרוהמפלגה;שו!מצבהאתשיפרההמלחמה

מצאך-ממשלהפקידימורים,סטורנטים,-קומוניסטיםאינטלקטואליםמפלגתי.

ידתרגבוההז Iתרבותיברמ.ההיוהםבכפרים.קרוב.י-נזשפחהאצלמיקלטלעצמם

הטובבמקרהאשראיכריםהיושרונםהמקומרים,גים J'המנהמןיותרונמרצים

באן,מקרובאשראלה,אתבהכרחהובילזהפערתלקיית.השכלהבעליהיוביותר

גות.נונהישללעמדות

עקבהמפלגתיהאירגוןשלהתמוטטותוהיתהשלנותר jביהכאובההנעיהברם,

והיולהריפ,ברחואחריםצבאיים,מנהיגיםבעשונוהקומוניסטיסמקצתההתקוממות.

שנחלשו,והןךעד'יםחלוק';םהיוהת~~יםמןרביפונכפרלם.בערדםלמחתרתש'י(-דומל

בלחץחשומהמורביםהאדם,ככלהינטקומוניטטיםנןדי.כנדהבמעמטהנשאו

שנינתןמכפי';ו"תרגדולומספרמ-החו/שלםגםהלור. iובמחסברעבהמשפחות,

הטראגיהמקרהבנשק.לאיוםכניעהשלקריס iנאפילוהלומוניסטיס. iמקלצפות

המוןבראש ' jצעדנמד'-שר,ךקומוניסטים:קבוצתבקרמניקהאירעביותרוהמדכא

המקומי,הוועדמזכירניקיץ,נ~קולההיההנכנעיםביזלאיטלקים.ונכנעומקומי

הז~לכךיםאתשלחוהאיטלקיםבבלגרא.דהסטודנטיםבתנועתופופולרירזהצעיר

הכניעהוביחודכברעה,כללהורג.תוצאביקיץהמנהיגים;אתהרגואוואסרולבתיהם

הנשירה,לתהןםוירדנשכחניקיץהמפלגה.ידיעלבחריפותגונתהבקרגזניקה,

למעזעצמיתהקרנה Iן tאלזמורך-ילב,היה ~\ללמעשהךשהמניעשייתכןאף-על-פי

נחשביםבפוליטיקהןזועם.משולהבאספסוףאלאהיהלאזהבמקרהשאר-העם"

מוגדרות.מטרותלי'זד'םהמם J'מסוגלאםדקמובנים'ן l!וכגדוללם;ן IIכמעשים

אתלאךישהכרחהיהוחיזוקה.המפלגהאירגוזלמעןלפעולותמידנרתמנווכד

היהמאבקנושהמשךמכיוןביותר,החשובתפקידנולדעתי,היה,זהדברהויעדות.

ביצענןלדעתי,הדבר.אתלבצעבידינויעלהשבהןובהחלטיותבמהירותתלוי

בעצמי,שקטתילאוגםמנוחם 7'לחברבתתילאשאזאף-על-פיבהצלחה.זומשימה

S6 

עםבהתקומם

חודשתוךמחדשהמפלגהאתלארגןהצלחנו-בל-ייז,מןכ.משהוהדברנדמהכיום

שייטתיות.וביתרעקשנותביתרבכואבקלחמש'!ךיכולתלהולהעניקוחצי
לחילושלוהמאפשרתכזו,בצורהבנוימלחמן;,בתנא.יביחודסטי, J'קומונמבגנון

חברים,ובקבלתבתעמולהשעסקהמנגנוןיום-יום.וענלרניבסיטיותפעולותעל
אתקובעתמחלקהכלועוד.נש'(םמחלקתצבז~לת,יחידהנוער,מחלקתגםכלל
המדיניתהסמכותלשאלתלצרכיה.בהתאםתפקידיםנושאיוממנהפעולתהדרכי

שלועדות IIהוקמוההתקוממות.בזמןמיוחדתחשינותהיתה--התושביםוערי-

ברמ,הצבא.שלואיכטונולציודושדאגווערותדהיינוהלאימי",השחרורכוחות
כפרים :נרחביםבשטחיםלהחזיקהמשכנולהתפתח.סיפקהיהלאאלולוועדות

הלילה.רדתעםלשליטתנוחזרוהיוםןבמשובהםשלטוהכיבושכוחותא~Uוררבים,

היתהלאאךלםאלה,שטחיםעללהשתלטמסוגליםהגרילהשלוחמיברור,היה
שמירתעלוכןלידםהאזרחיםענייניניהולאתליטולהפךליטיתהטמכותבידם
לאוכלוסיה.הצבאביןהקשר

כוחותרחמ.וללאבמהירות-שבשורותינורגלים iהנמןלהיפטרעלינךהיהכן
המרגליםכללאאמת,המלוכני.השלטוןמןמשטרתיוכוחריגולרשתירשוהכיבוש
מרגלימשנאנוחדשים.מרגליםגוירסוהכונשים;בשירותמרגללםהפכולשעבר

המחתרתאירגוןעללהגןנוכלכיצדכשיקומנו.קשהפגעהפעילותםאשראלה,
ועינייםאוזנייםהיולאויבעודכלעגובו,אימוןעלללה, 1-הגלוחמיתנועותעלשלנו,

לאירגובנולמבחן-כוחמרגללםשלהשמדתםאחתלאהפכהזה,מטעםאנוןבשורותינן

להרוגזה.תפקידהוטלכתפםעלשר 1 ,המפלגה,חברישלהביצועולהחלטיות
שבטםבניאצלהגנ.הביקשורגלים 7הנבכד.מהשלענייןהיהלאבמונטנגרומרגל
סודרתמסירתןריגולמעשהלהגדירניתןנכיללוכיצדלהמ.להעניקהנטךואלה

ןתבוסניתתעמולההפצתאולפולשדרכי-גישהעלשמלרהןהתרניתתעמולהאך
ם i'נתנאחיינומדי,והנמרצתהמזורזתזו,בפעילותנושקועיםבהיותנוןבינתיים,

במלחמה.אחרזמןבכלמז~שריותררעהמציאות,שהייבהמכפייותרקשים-קשים

שעמדונטושות,ביקתותבשתיק j'קמנהרעלקטןבכפרהתמקםהמקומרהוועד

ועדגםהתמקםמקוםבקירכתאבניס.ערמותולידעלובותכבשיםמכלאותליד
איתגו.קרובותלעיתיםנמצאמובי,יj ,rטבודונויזכירו,כיאפהקומוניסט';,הנוער

בטניבהרקלצאתמסת.כןהייתיהימימבאותםבשדה.רבזמןבילוהמפלגהמנהיגי
חבריעםישיבותוכזהמחוזיהורעדשלישיבותקיימנוקרובותלעיתיס :הסמוכה
בישיבותעסוקיםהיינוביוםבעיותיהם.עמאלינושפנויותר,נמוכיםבדרגיסועדים

נך J'שומרעםנותרנובלילהאשור.עץשלבצילואוקרובהבביקתהשהתקדימואלו,
מקפיא.בשקטסלעים,אפופת,בבדידות

לאשאנימאחרוזאתבלב,ךרחוקותלעיתיםהכפראתהואגם.עזביובבוביץבלז'ן
נעצמי.החלטותלקבלכדימספקתבמרדההתנאיםואתהאנשיםאתהיכרתי

משפחתובנישלבביקתותיהםהמנהיגים,אנחנו,מתאכסנים,היינולכפרכשהגענו
בשמיכותוהתכסינושחת,פוזרעליהתחוח,עפררצפתעלישניםהדלנו-בלזןושל

שרופה,החלב,ז~תנלז/ושלמללדיוליטוללאכדיממזונם,אכלנולאאולםגסות.
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מלחמהטת

כלכמעט-ימיםחודשמשךהכחושה.מפרתםעבורםחלבהבלז!ו,שלאחותו

רוסהחילקהלפעםמפעםהמלחמה.שללואורז,סוכררקאכלנו-שםשעשינוהזמן

עלינונמאסווהאורזהסוכרמליח.עםקשיםחרוליסאוחלבשלקעריתעימנו

אורז.מעטאוסוכרעודלהוסיףמאשרחוץ-מטעמיםמהםלעשותהיהניתןולא

תחילהושרנו;למדורה,מסביבשלנו,הבלדריםבחברתישבנוהערבארוחתלאחר

עממיים.אהנהכשיריסיימנואוחרמהפכהשירישרני

בהעדרההמרהבדידותיאתלהפיגליעזרה:השירהלשירונזקקתישרתי,אניגם

מבלגראדדרכושעשהמסטודנט,שמעכילי,סחבורג!ובלץריפתמיטרה.של

שהתעוררתי,אימתוכלבעיניתנומהשאחזהלפנילהורג.הוצאהמיטרהכילסנג!אק,

הקטנים,ושדיהוהחכמותהבהירותעיניהעםמיטרהשלמה,זותהלהתנערעליהיה

אהבתנועלומצרההרוביםבלועימתבוננתהיורים,קבוצתבפניניצבתכשהיא

באיבה.שנגדעה

ניצץהלילה,באמצעלכשהתעוררתיקמניק,הרעלהנידחבכפרשם,זההיה

המפלגהלחברילהסבירובכךעליה;ולהוסיףהמחוזמועצתהחלטתאתלתקןהרעיון

המאובןהשקטתוךאלהניקתהמןיצאתיההתקוממות.,תוםעםשחלוהשינוייםאת

קלחומחשבותירעוע;כבשיםדירלידנעצרתיכחלד.למעטהמתחתהכפר,של

אתהבעתילמחרתאדמות.עליקייםאינואחרדברשוםכאילווכהיגיון,בקלות

בכתינה.והתחלתילצלפרשתיואני tהיסוסללאלההסכיםהואנלז!ו.בפנימחשבתי

שלייהמכתב,שללידתןהיתהכזוהמחוזי.הוועדבישיבתהמכתבנדוןהמחרתניום

ואשרהוועדנציגבתורתהמרכזיהוועדלחנריששיגרתימכתב tליקו" iוהחבר

!/ווליקו".בכינוייחתמתיעליו

ואפקטיבייותרקצרנדמהמכן,לאחרשנהשלושיםמכתבאותווקראתיכשחזרתי

אתלהעריךמצידיהוגןזהאין tהיסטוריוןשבתורת tכמובזשזכרתיו.מכפיפחות

המאמציםשלבעיצומםעת,באותהכיזכורניןואף-על-פי-כןשלי.כתיבתי

דעתהיתהכזומשלהב.ייהמכתב"היההמפלגה,שלמצבהאתלשפרהקדחתניים

לוקהיםשאיןייעלהמועצהאתהוכחתיבמכתבפיאדה.שלדעתואפילוהכל,
בצורותהשימושאתבהכרחשוללותאינןגרילהשפעולותהעובדה,אתבחשבון

בוחריםשכההצורהמקומי.בקנה-מידהמזויינתהתקוממותלמשל,אחרות;התנגדות

ישכןאחרים.ובגורמיםהציבורשלהרוחותבהלךהמלוח,ךבמצבתלויהללחום

גרילה".למלחמתמקובלתמלחמהשביזלקשרתשומת-ילבליתן
ספק,אין I !במכתב,נאמרההתקוממות,בתחילתשנחשפוהמנוגדותלעמדותבהקשר

במהלךכשמתבונניםאולםבשדה,חמוריםלמישגיםגרמוכשלעצמן,הוראות,אותןכי

המוניבקרבגמורמבידודהמפלגהאתהצילזהשמהלךהריבכללותו,המאורעות

עצמה"*.המפלגהשילואפילוההתקוממות,תנועתשלכלליתהתמוטטותומפניהעם
וקציניםהגדולהבסרביהקבוצות :המורדיםבשורותשחלהפילוגאתתיארהמכתב

 • 21עמ' ,) 1953 (זבודביקשלמכיםהמיס
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אתועוררוהג/נדרמריה,ושלהישןהצבאשללתקומתוליבם,בסתרקיוו,לשעבר

ייתהאכיהמכתב,הזהירגיסא,מאידךהקרואטים.ונגדהמוסלמיםנגדלצאתהעם

הורה,המכתב . 1tהחמישי"הגיסעםאלוקבוצותלזהותהקומוניסטיםמצדטעותזו

למשוךמנתעלמדיניתוחדות-תפיסהערנותגמישות,להוכיחייהקומוניסטיםשעל

במטרהאומפוקפקים,בני-בריתבתוררקולואלה,ואנשיםקבוצותלצידם

לנטרלם"**.
השתמשוכןלשחרור/!אנטיפאשיסטיתיימהפכהבמונחשלמושגםעשהזהמכתב

שמחוץלחבריםכיייתכן,העם!ן.של,המפכה I ! :אחדמונחבעודהראשונהבפעם

עקרוניתמתנגדיםמונטנגרובניאולםמסויימת,משמעותזהלמונחהיהלמונטנגרו

הינו,מאבקםכילהם,להבהירצורךהיהקומוניסטים.כשאיגםגםכללית,להסכמה

מפניהמכתבהיר iהאחתובעונהבעתחלמו.שעליומהפכניעתידאותולמעשה,

לאומילשחרורהוועדיםאלהתייחסהמכתבהסכנה.עיקרשהיאהכיתתית,הבדלנות

לבחורישהאלההוועדיםאתכיוהדגיש,העם"ייממשלתתצמחממנןגרעיןכאל

גםהצביעהמכתבהעם.שלועדיםבהקמתהמכתבדןמכןלאחרמידלמנות.ולא

שמטרתהתוכניתדהיינו,מונטנגרוןן;בנישללמאבקםיימצעלעצבהצורךעל

הכיבוש.נגדהנוזוייןבמאבקהתומכיםכלאתלאחד

איחודםאתהחדשהובממשל.הבמהפכהראה"המכתב!ןכילי,נראההזהליוםעד

בהשקפתם.אובמעמדםלהתחשבמבליכיבוש,בכוחותשלחמוגורמיםאותםכלשל

יותרצרהיהלאיימכתב!ןשאותוהרי-המינוחהבדלילכלונניח-זהבמובן

 .המרכזיהוועדשלהמקובלהקומן-לכנותופרט-יותרמקיףלאואף
בסוףהמפלגה.בתוךהמצבוהלךהשתפרבערים,מתמקמיםהכיבושכוחותבעוד

הררי,מישורעלששכןרדובצ!ה,הכפראלירדנוספטמבר,בתחיילתאואוגוסט,

לאפיפרי,אלהמסולעיםבמורדותשירדנופעםבכללפיפרי.מעלרחב-לדיים,

כשההריםהנפלאים,במישוריםלהתבונןכדיהצוקיםלשפתלהיעצרשלאיכולנו

שגורשנועלשבליבנולזעםביטויוליתןהים,כמתוךערפיליהםמתוךמזדקפים

לעצמנותפסנוא,דמות-מרעה,מוקףשהיהרדובצ!ה,בכפראלה.מוריקיםמעמקים

עצמנו.בעיניאפילושופר,ומצבנושםמאודנוחלנוהיהעזובות.ביקתותכמה

בקמניק,מאשריותרטובקצתרקשאכלנוואף~על-פיונעיםיבשהיההאוויר

בריאותי.במצבהטבההרגשתי

אדכיוון.ושינוייסטיותכמהשהיוכמובן,כראוי.ןנתגבשההלכההמדיניתדרכנו

הקומוניסטיהנוערליגתחדשים.רעיונותבמוחנועלולאחור.חזרותולאעצירותלא

הנוערוועדתטבעיתחובהבמלחמהראוהצעיריםהקומוניסטיםונתגבשה.הלכה

המפלגתיתהמנהיגותמאשרנכונותוביתרנאמנותביתרדרכנואתאימצההמחוזלת

במרוצתןאשרהקומוניסטי,הנוערשלהמחוזיהוועדעםפגישותסידרתניהלתיעצמה.

ומשיחותיאלומפגישותטומוביץ.בודוהרוע,ךמזכירלביןבינימיוחדתקירבהנוצרה

 • 25עמ'כב"ל/ ..

 .כנ"ל ....
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מלחמהטת

אליולימשןךשיובל ,-# Jםקוי/ IIלידאירגןןלהקיםהרעיוןבמוחיצץטומוביץ,עם

בתורתהכיבןש.נגדשהיא,דרךבכללהילחם,המוכניםהצע"ריסנילאתבקירבוולאחד

התכווןלאזהרעיוןמרי.צראירגון"סקוי"היההנוער,למעזקומוניסטיתמפלגה
גרעיןבתםדאההוא :להיפךקומוניסטי;נוערשלקלרמיםלאירגוניםקץלשים

המונילאירגוןשםגםנןצאתירותר.רחבאל-אידיאןלוגיא!ירגוזלקומיכולשסבינן

בסיטעלוב,קרך-ג;~טיהבכופניההנוערנניהתארגנויותרמאוחרהעם,"."נוער :זה

כלמאשרקלותביתרלזולתלהעבירניתןבמלחמהניסיוןשונדם.ובשמותדומה

כדגםהמונטנגךיהעמנוערשימשמידהלז~יזועדלהערידיכולאינניאחר.ניפיון

בובכזברנחודשמשנפגשנוכיזכורני,אולםבעקבותיו.שקמוהאירגוב~םלשאר

מאךדהתלהב , /Iסקול IIשלהמרכזיהוג'עדזכיר iנרינר,איבו-לןלהעמנאןדיצ/jך

/נוער Iהשמהסכמתמ.נתנןהמפלגהמנהיגיושארטיטובמונטנגרו.שעשינוממה

היוגוסלאבי.הנוערשלהמדיניהאירגוזידיעלהמלחמהלאחךאומץ / Jהעם

בהתלהבותמתקדמיםהיולאהעמנוערשלוהתרחבותו / Jייסקולשלהתגססותו

נןרכינבווצק, :המחוזיהוועדשלהמזכררביץ iטומבודוהיהאילולאכזו,ובתגובה

שר iכובעלנעיםאלש-שיחההיהוכעינין;נשערוניצתיםזהבשהבזקימשקפירם,

כנעלישםיצאשלתושניהעירדגוריקה, iמפהיהמוצ~~ובדרישןתיו.זהירביצוע;

היהבמפלגה,הדשכאלשבולבב.הומורבחושהואגםניחןבורווך·מיוז.הומור

והמבריקהמוכ'שרהחנרהיהלדעתי,קריירה.אחררודףשאינומושבעלקומוניסט

יתרהקונווניסטי.הנוערכנציגחלקגטלבהאשדהמפלגה,במנהיגותניותר

שענדתילמרותבודו.שלבכושר-הלצירהולאנרוחב-ז~ופקיולאנחונולאהמנהיגים

ללאהשקפןתלזהותלהגיעיכולתיטומוביץנדדועםשרקהריהאחרים,עםיפה

מאמץ·

הכריותעלההשפעהנלת~דפוס.ללאלהתקייםאולפעוליכולאינךקןנזוניסטיאירגון

ולהדריכם.המפלגהחבריביןהקשרעללשמורהואהעיקריהדברמשני;ענייןהוא

כןלאשאםבתדירות,הבטיסילקו~הנופלגתיבהתאםהסנדיםמתןמחייכיםהחיים

הבלתי-הדפוסניתנקו-המפלגתי.אמונתםותתעךערהכיווןאתהחבריםיאבדו

הישרהניותד,נמוכהוספרותיתטכניתרמהעלפעל"ת Iקרוכלעיתיסז~שר~לל, tלג

הבלתי~בעןלםאןתםעוטףכמוהוא :הקומוניסטיםעלמיסטי,כמעטמיוחהקטמ

ואדןאמונתםשלצמאונהאתלעולםת jלרןשאיןלהם,ומגלהעצמםשלר j'חד

מלחמהשלבתנאיםמיוחדתחשיבותנודעההמפלגהשלהדפוסלביתלהכניעה.

אולילספקשאנךוהצבא,המפלגהשלעלוניםמאותאורואןוגוסלאבי;ה J'בומהפכה.

יריםאשרבדפוט,בצורן"'חשבתימידע.מאשרקומוניסטלתלאחווהרצוןיותר

הגרילה.ללוחבזתמפלגתיאררגוןשלהתודעהאתויחדירהמפלגהמודאלאתויכוון

שאניהמחו"(ל,הוועדביטאון ,)·~ Jהעם/מאבק J (ן Jכורנהנרודנה /Jהאתיטדנוזהמטעם

בספטמבר, 15ב~הופיעהראשוןהגיליוןהכתיכה.מרביתאתבוועשיתיעודכוהייתי

בוז/וביץ.הציירניהלהטכניהצדאתניכר.עותקיםבמספראולםננזימאוגרףמודפס

היוגוסלאבי".הקומוניסטיהניער"ליגת :לשמביןגוסלאביתתינן'תראשר "

60 

טסבהתקומם

כנרוז,ף-על-פי-נן,המקובלת.התעמךלתיתלפעללותהמשךהיווהבורבה"יינררדנה

התמןטטותעלביהוד-מפוירמרםשלנוריםעלהעיתוןהצברעהראשוזבגיליונן

שלהכלליהמטהשלבבולטיןלדוגמה,המורדים.צבאשל Jהלאומיתןייהאחדות

מלום J 2מסגיליון--וסנג'ז~קקוטוךמפרץכמוגטנגרו, J'הלאומהשחרורצבא

הקשוריםמסולימיםגורמיםמצד"ילנסיונותבקשרידיעההופיעה- 1941ביולי 20
התקפתליישניכמחוז iיחידותינערכוזומסיבההעם,אחדותאתלחסלהאויב,עם

האוכלוס"הבקרבהאמוריםהגורמיםשלפעילותםבשלוזאתהאויב,נגדאיגוף

 :כדלהלןהכלל'(המטההתפלמסב'(ולל, 27וביוםליישני"*.מחוזשל
IJ ופחדנים;נלוזיםאנשיםבקרבעבירהלדברשותפיםאויביגומצאוהמזללרוע

וחוסרספקותזורעיםהמרד;נגדתעמולההפצתידיעלמטרותיהםאתהמשרתים

שהםבאמרםמז'<נותם,אתיריס Iמסו,{חריםנגלוי,זאתעושיםכמה ...אימון

שבומקרהישהאמ :ם J'שואלא.בו ...עתם jטבאשלדעתםאלאנמרדתומכים

ידיעלמונהגתשההתקוממותטוענים,העםאויביןעתבטרםעצמואתעמשיחרר

בידיאלאהבוערנידימונהגתההתקוממותאיז ...בואימןולהםשאיןהנוער,
שחרורלנזעןחיייךאתלהקריכמוכןשהואהוכיחשהנועראף-על-פיכולו,העם

שעליהםבקציבים,בחרהעם ...תמורהולאהילהילאלעצמולנקשמבליעמו,
הניצחוןלמעןעצמםומקדישיםהעםמזחלקשהםהוכיחו,והקציניםלסמוך;ירכל

 .## Jהמיוחל/

"גורמיםשלושהשלשמותיהםהוזכרונורנה"ה"נרודנהשלהראשוןבגליונוככר
ואילו ,· fפנצו'ביואלבסהמדושיץסלובודןאנג/ליץ,מילובן-אנטי-מפלגתיים"

בדלניסלקומץייבנוסף :מדיייקיםפרטיםמסרן Jבפעולתוהחמישיהגיס Jןהמאמר

ה iכנגםהופיעוואחריס),יגץ Jןוצרוש~~דדרליביץ,(סקולהמפורסמיםמונטנגרים

שלכמאבקםלפגועהמנסהחמישיגיס-יות iגלהדובריםהאויבשלמשרתים
שופטים,שניהםמדניקה,ונונומיגיץליוכוניסוקולשיןבמחוז ...מובטנגרובני

 .##*/ J •••הזוהנפשעתהפעוילהאתלארגן

הםהתארגנותנו.עלתקלולתומכים,והשתוקקותםהאיטילקיטמצדיוזמההיערר

הברלניםאולמ .פיפירישטחלתוךשלמה,חטיבהשלגודלנסדראחת,גיחהערכך

ולכןבכפריםן jלעבוהאיטלקיםבדעתישכיאותנך,הזהירוהעירשבמינהלת
כיצדחת.בוננוומוכנלם,ערוניםוהרט.הצתךתלמנועכדיבהתאפקותלנהוגנתבקשגו

שלאבפנינוהתחננושהאיכ.ריםמכיוזתקפנן,לאפנינו.עלהאיטלקיםחולפים
שהאיטלקיםלכל,ברורהוהבכוחנו.בטוחיםהיינולאעצמנןשאנוומשוםנתקוף

יותר.תקיפהלהתנגדותהתכוננואנוואילושלווהמבקשים

צהר~~םארוחת-יפהאניזוכרשאותםאישיים,נסיונותבשנינתבסיתיהימיםבאותם

וינו-מכון :(בלגראדהיוגוםלאביהעםשללאומילשחרורהמבאקעלועובדותמיסמכ'םאוסף •
 .)" 1959זבורניקיימיממכיבשםזהמקורייקראואילך:מכאן(הערה . 17-18עמ' ,) 1950אוסטוריסקי

 • 23עמ'כנ"ל, .,,'

 • 39עמ'כנ"ל, #<>"
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מלחמהטת

ברחווצ/יניץמשפחתאביפופוביץ.מאיורעםערבוארוחתווצ/יניץמשפחתעם

במשקםלהחזיקהמשיכואולםןבעירהתגוררוהםויילדיו.אשתועםיחדלרדובצ/ה

שניעםגםוכןההוריםעםידידותביחסיהייתימזונם.אתלהםשסיפקהכפרי,

המורדים.לצבאהצטרפהמאו,ןצעירהנערהשהיתהלמרותאשרובתםןבניהם

בביתםצהרייםלארוחתואותייובנוביץבלז/ואתוצ/יניץהגברתהזמינהאחדיום

שלום.כבימיממש-תישכחלא.אשרדשנהבארוחהאותנווכיבדהרחב-היידים
היההוארדובצ/ה.עלהמשקיפהבז/ינהןמשפחתואצלהתארח$כופוביץמאיור

שיחהלחטוףקרובותלעיתיםסרבמר,ךבמיוחדפעילהיהשלאואף-על-פישכננו,
אללהצטרףהביאוהולאאולםלו,הכאיבווהמדינההצבאהתמוטטותעימנו.

והמטירמדיועלבקפידהשמרהואומוצק.קטןגופוכהה,פניןעורהקומוניסטים.
ערב.לארוחתלבדי,הזמינני,אחדיוםמענה.עליהןשאיןשאלותןשלמבולעלינו
לארסוגםוכןמפלגה)חברתהיתה(אחותולגביוספקותהיולאיובנוביץלבלז/ו

ודיברנו,דיברנולז/יבה.הלכתיוכךישר-דרך.קציןבתורשהיכירויובנוביץן

-ואישהקטןלביתוהסמוךבצריףללוןשאשארהציעוהואערב,ארוחתאכלנו
כשאחותושוניםןמתירוציםבתירוציםההזמנהאתדחיתייפרעני.לא-אמרכד

יחדהלכנווכךאלי.יצטרףשהואהציע,לבסוףנימוקי.·אתמחזקתהקומוניסטית
עצמוהשיםאונררם,לבסוףבשיחתנו.והמשכנוהצרהבמיטהנדחקנוהצריף.אל

התהפכתיצדאלמצדשהתהפךאימתכללמראשותי.כשאקדחיערנשארתיכישן.
הביאהלי,וגםלוגםאנמנהשהיתהאחותוןהיום.אוראתהקבלנווכךאני.גם
לפודגוריקהשברחוהראשוניםןביןפופוביץמאיורהיהיותרמאוחרבוקר.ארוחתלנו

לבלז/וכשהזכרתיהמלחמה,אחריולצ/טניקים.לאיטלקיםשירותיואתוהציע
לושהיוייתכןיודע,מי II :העירהמאיורןשלבביתוהערבארוחתאתיובנוביץ

עדעת,אותה Iליהוכיחווערנותיחשדנותיאולםשלא.וייתכןמסויימותןן.כוונות

אדם.שלהתנהגותולהשתנותיכלוהמידהלאיזו
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הממשלהמטעםמשלחתבריטית,בצוללתמונטנגדו,לחופיהגיעהבספטמבר 20ביום

-המשלחתחברישלושתלפטדובק.בסמודעזובחוףאלהושטוהםהגולה~המלוכנית
מונטנגרו.בניהיו-הקשרלמכשיראחראיק, IIומשויד iהאבחילדבי-סרנימשני

היתהיכולהבמונטנגרו :המשלחתלנחיתתמונטנגרוחוףנבחרכדבשללאברםן
ביתרקשריםלקשורוכןאחרמקוםבכלמאשריותרבטוחהלהיותהמשלחת

נמנההמשלחתעל ..אחרתדרדבכללאאםבני-משפחהןבאמצעיתלפחות-קלות
הקורה.כלעללממשלתוריווחכמובן,אשרהדסון,ט.ד.קפיטןבריטי,נציגגם

שמעווהבריטים.המלוכניתהממשלהלצפות.היאיכולהלמהידעהילאהמשלחת
אשרמיכאלוביץ,ררז'הקולונלעטקשריצרוגםהםבמונטנגרו.ההתקוממותעל
המלוכניתהממשלהסרביה.שבמערבבהריםמיקלטמצאקציניםןקבוצתעםיחד

ולאהקךמךניסטים,וכיבמונטנגדוחזקההקומוניסטיתהתנועהביידעהןהגולה

הגיעטרם IIשהוזהרהןהגולההממשלההמאבק.א.תיזמואשרהםבהםןהתומבים

שלהכוחמידתמהילדעת,היתהיבולהלאהממשלהברםןמזויין.למאבקהזמן"

יכולהלאעתבאותההמחתרת.בתנועתממלאיטשהםהתפקידואיזהוהקומוניסטים

ובמזרחבסרביהלמצבפרטבכללותו,המצבעלברורהתמונהה Iלדרזלהיותהיתה
בוסניה.

בין-בד-וכךהמפלגה.מנגנוןואלשלנוהגרי'להיחידותאלקשרמידחיפשההמשלחת

בכפרלמ,ששלטנורקשלאמכיוןידיעתנו,ללאלמקוםממקוםלנועהיתהיבו'להלא

דבר,לעשותהיתהיכולהלאהמשלחתהאיכרים.עםהדוקיםיחסיםגםקיימנןאלא

הנופלגהלמנהיגותהאיטלקים.בידיוליפוללהסתכןאועימנוקשרליצוראלא
פקודהניתנהלחוף.רדתהלאחרימיםשלושהאושנייםהמשלחתבואעלדווח

מיןת jהמקהיחידותשבררובצ/ה.למושבנוליוןי,תחתאלינן,המלשחתאתלהביא

לרדובצ/ההמשלחתהגיעהוכדמאיתנו;הפקודהאתקיבלובטרםעודכד,בדיוקנהגו
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מלחמהגנת

בלילהרקלנרעשעליהםקבעו,הפקודותבואה.לאחרכלבדימיםשישהאוחמלשה

בעליואפילושלנו,שהבלדריםאף-על-פיתיומ,במשךביערותמחסהולתפוס

קבוצתעםאלינוהגיעוהםהיום.לאורהכגישיםאתאחתלאחצואחרים,תפקידים

 .אחרוציודהבריטיהרדיומכשיראתשנשאווסוסים,גרילהלוחמי
שלבנל-בריתםהיוהבריטיםרב.נאךמוןלאאולםיפותם J'בסבר-פנאותםקיבלבן

נגדאידיאולוגיתאי-סובלנןתירשנוז~גואולםבני-בריתנו,שגםןמכאןהרוסים

II העיתןנןתהבריטי.המךדיעיןשירות,עלסמכנולאוביחודהבריטי"האימפריאליזם

שקיבלויוגוסלאבים,וקומוניסטיםהזההריגולשירותאתלתקוףנהגההקךמוניסטית

המודיעיןזה.בשירותהנהוגותתוחכמות iהנהשיטות,מפניהוזהרובמוסקבה,הכשרתם

שז~ילצנואו-האמנו:אנומוסקבהן//משפטי Iנמהלךקרובותלעיתיםהוזכרהבריטי

ידיעלמדרכםהוסתוהרוסיתבמהפכהרניםמנהיגיםכי-להאמיןעצמנואת

תפקידאתשמילאמישגורקביץ,שמועה,נפוצה iשלנבמפלגההערמומיים.הבריטים

טיטושלמפיושמעתיזהדבר :בריטיסוכןהיהטרטו,לפניי jהמרכהוועדמזכיר

 jקורבשנפלכוודאימראשו,זהסיפורהמציאכיסבור,שאיניאף-על-פיעצמו.

בעידןחי'ודורינביהסובייטי.הנגדיהריגולשירותידיעלשהופצולבדותות

רה-ק.ג.ב.ה-סי.איי.אי.בעידןחיזהשדורכפיממשיה-ק.ג/ב"הבריטיהכוודיעיןשירות

הריגולשירותעלהרומנטית-מסתוריתלדעהרבותתרמהעצמההבריטיתהעיתונות

בלורנס :מאודרים J'זהלהיותמספקתסיב.הלנונתנואלהכלהכל-יכול.הבריטי,

ל ,t •ושחצןבוגדניאביראלאאידיאליסט,גיבורדמותראינולאערבאיש

אימפריה.

אוחששותינואתלהצדיקהיהשיכולפגםשוםהיהלאהדסוןקפיטןשלבמעשיו

בלשוןלמדיהטובהידיעתןאתהסתירלאהוא ':להיפךהקדומות.דעותינואת

האויב.כוחותעללאנגליהילדווחשהיתהשליחותו,מטרתאתלאוכןהסרבית

ממונטנגרו, ~ fרדונימלליאן :ידועיםאישיםלשלושהמסביבביחודנסבההתעניינותו

כימסתבר,יובבוביץ.דרגוליובהשמאלנים,האיכריםומנהיגמקוסובוגאנו-בג

הערתי,עימושיחהאגבקשר.כליצרלאליובנוב~ץבשעתושנמסררדיומכשיר

לברית ,אל//השיב,כךועלבערלם,הטובבוודאיהינןהבריטיהמודיעיןששירות

בכלהקומוניסטיותפלגותבנןנעזרשהוא,מכיוזביותר,הטובהשירויתהמועצות

תבל/ן.רחבי

עםמזדהותהקומוניסטיןת//המפלגותמענה.ללאלחלוףאל.הלדבריםנתתילא

סוכניםמשמשותאיגן!אולם Iאמרתי,לוגייםן/, iאידיאמטעמ~םהמועצותת J'בר

הסובייטי/ן.המודיעיןלשירות

פוליטי,למידעבתי-קיבולהינןאלומפלגותאולםיודע,אני IIהדסון,השיבכךעל

אחרת".מדינהבשוםלהםדןמהשאיז

נגדשנלחםמיכללעזרתהבריטיתהממשלהתבואלפיהאשרהדסון,שלהצהרתו

כוחותינועלכללימידערקלןמסרנובעינינו.חשודההיאגםנשמעההציר,כוחות

שתיארנוכפיממש-שלונהומורוחסכןקראפילומאויפק,היההואןאירגוננו.

מאשרהציבוריהשירותלאישיותזהיהדומהבדמיוננו;טיפוסיאנגלילעצמנן
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עםבהתקומם

שהיאמעצמה,שלנציגהיההדסוזוקפיטןשעת-מלחמהזוהיתהאולםלהרפתקן.

גלויותשיחותעיגווולנהללעזרתולבואהלינוימוכניסכןועלשלנובת-ברלת

סוברניים.עמיםשלנציניםביןכנהוגוידידותיות"

נדמן ~ tול-עמנובנישהיומשוםהיוגוסלאביםהקציניםעמיותרגלוייםהייבו

בכוקצת;ביקורתיתבנינוהאולםב~~ןייבות,עימםשוחחנוניותר.מרשיכויםאומכןבדלם

יובנובי'ו,לארסובדומהאשרהנזלוכנים,הקציניםכלומר,-'/שלנו/ןהקציניםואילן

נזעמתמרירותהפגינן-הגרילהשללמיפקדותוהצטרפובהתקוממותפעיליםהין

מהלשעותהיויכוליםהםןגם Iהארץ.מןשברחהעלהמלוכנית,הממשלהנגד

דיברוכאשרביתר-שאתהודגשהמרירותםאמרו. , II !עושיםואנושהקומוניסטים

אוחרלהיכנע,היהחייבכשלאלהיכנעהצבאעלכפתההממשלה I ' :הכניעהעל

 I '!הארץמןוברחהקמה

לשצורך iךעלעמדןאולמממשלתם,עלרבבחוםהגנולאהמלוכניםהקצינים

 . 1941במאי 27ניוסההפיכהעםבושהוחללמהמסביבהלאונוייםןן'/הכוחותאיחוד

הפנימי,במצביותרהתעניינואלאהאיטלקיהמצבבחילרבענייןגילולאהם

נציונאליסטיס'ן. IIבניחוד

להתמצאותםאולי,פרט,בהשקפותיהם,חדשכלהיהשלאכמעטארוכות.עיממשוהחנו

הםמלוכנים.קציניםלגביאפילןרגילהבלתיתופעהפוליטייפ,בעגייניםהמצויינת

כיוטענו,וההתקוממותהכיבושידיעלנשתנהילאדברכאילושמרנלם,נשארו

במלחמההקרואטיהעםשגילההענייןחוסראתהכחשנולאהאשמים.הםהקרואטים

הנבוכהההתנהגותעלהצבענואולםולאוהדיהם),לקומוניסטיםדלמציה,לבני(מחוץ

המונחהיהאלהחוגיםבעיניהשלטון.וחוגיהסרביהכלליהמטהשלהותבוסנית

ואנטי-סרבי.לאנטי-לאומינרדףשםהיהו'/קומויניסט/'לקומוניסטזהה'/פועל"

להחריףהעזו,לאוהםרצינו,לא:אנואדיבהבנימההסתיימוהללוהשיחותכלאולם

שבינינו.חילוקי-הדעותאת

ואילוומאופקנוקשההיהאוסטויץהקצינים.שניביןאופיהבדליהיוכיספק,אין

שלטוןשולטתאינהשובהמלוכגיתהממשלהכישהעי,ןמה-ואדיבגלויללטוביץ

הסמלזההיהלצידנן.בבירורנט.ההמשלחתמחבריאחדהעגיינים.במצבמוחלט

אתואפילובני-משפח.הבמונטנגךושמצא~חר tלהרדיו.קשרדרגוצ'ביץ,ווליקי

שהקציניםנוח;איננךזהשדבראות,ושכנענורבבקשויעימנו.להישארביקשאשתו,

לפרטיאזניס;דרגוצ/ביץהצטרףדברשלנסופומוח.שטיפתלוששעיבןלחשוב,עלוליס

קיפחוואשתןשהואעדהעליו,ןבפיקודהקשרעלןכממןנהרדיןכמפעילשירתהאו

 • 1943במאי 25ביוםדרבר,עלהגרמניתהאווירבהתקפתחייהסאת

'/לוחמיבשםעצמנואתאנוכוכביםלמהמסולימת,בהזדמנןתאותי,שאלאוסטויץמא,יור

לאומי,שחרורלמעןלוחמלםהצ/טניקיםהיופעםכיהשבתי,'/צ/טניקיפ/ן.ולאגרילה"

כלעלאימהשהטיללאומנילאירגוןנהפכוהראשונההעולםמלחמתלאחראולם

בקריאהפצ/נאק,קוסטההצ/טניקי,המנהיגיצאלכך,בנוסףסרני.שאינומי

אלה.דבריעלדברליהשיביל}~אוסטויץהגרמנים.עםפעולהלשתףלצ/טניקים

אםלהיווכחכדיררובצ'ה,מישוראתלמדודלשטחהדסוןיצאקצינינובליווי
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להכשיריהיהניתןהקרקעשלקליישורלאחרכיסוכם.,מטוסים.לנחיתתיאתים
העניין.נסתייםבזהאולםתעופה,כבשדהמישורבאותןולהשתמש
בתלונותשבאואף-על-פיונשמחה,בתקווההמשלחתפניאתקיבלוהאיכרים
וצבאה.המלוכניתהממשלהשלמובנתוהכלתיהמחפירההתנהגותםעללקצינים
הקומוניסטים,לביןהמלוכניםהנציגיםניןשנוצרההאחדותעלשמחוהאיכרים
אגו,בנידון.אשו!יותהיולקומוניסטיםולאהמלוכניםלקציניםשלאאף-על-פל

לעולםאולםהצדדים,שנילטובתשיהיהקביללהסכםמוכנלםהיינוהקומןניסטים,

וביחוד-חייםאנרשבובעולםכיידענו,נשקנו.אתלהגיחדעתנועלעלהלא
הקציניםהמזויין.לכוחנותמידשווהיהי.הערכנו-להגיעשואפיסאנושאליובעולם

לקן-מקוםהותירןלאדגלושבהםהרעיוגות :זןגישהלקבליכלולאהמלוכנים
חמושלם.איגםאםואפילו-מוגיסטים

כילנו,הנהירומתחלילהכנרלמים.שישהאוחמישהבמחיצתנושהתההמשלחת
שלאכמעטמינאילוביץ.דרז'ה.הקולונלאתלבקרלסרביה,להגיע·בדעתםיש

שליחירותפעלושבסרביהענו, jיזאתלעומתמיכאילוביץ.אודותדנרירענו
ריפתאתשכללהשלנך,הקבוצותאחתכאח.דפרטיזאניםושל(המלוכנים)צ'טניקים

קשריצרהזלטיבור,רכסאלחדרהכברסרוב.יץ,וקומנןאלכס.האחיבורג'וביץ,
הפרטיזאניםהיןצפוי,שהיהכפידוח.אלינוושיגרההמקומליםהפרטיזאניםעם

הצ'טניקיםמספרהיהמדועלהבין,מא'!תגונבצרז~ולםהצ'טניקים,מןיותרתךקפניים

וביחודהפרטיזאנית,סרביהעםיותרהדוקקשרליצוררצוןמתוןיותר.רבבסרניה
המלוכנית,המשלחתעםיחדלסרביה,לשגרהחלטנוטיטו,ועםהמרכזיהוועדעמ
באקיץ.מוטאריאתיובנוביץארסואתכללהאשרמשלנו,משלחתגם

יצאוהקבוצותושתיוה,מטען,הרדיומשדרלהעמסתסוסיםהמשלחתלרשותהעמדנו
אתפינוהגרמנים.המשוחררת.אוז'יצהלעברחופשי,בשטחהעוברתנדרךיחדיו,

מבוז'ההצ'טנדקיםאתזאנים J'הפרטהניסןבו, 24וביוםכספטמבר 21ביוםאוז/יצה

מ,<כאילוגיץ.דרז'השלבפיקודושלאעצמלתביוזמהשקמויחידות-יייבורסקי"

ו.ללטוביץאוסטויץהמאיוריםואילוהעליון,הפיקןדעםהתגורדוויוכנוביץבאק'!ץ

הקולונלשלמיפקדתושלמושנהמקוםגורה"לרבנהבדרכםהמשלכוהדסוזוהקפיטז
מיכאילךביץ·

אזעדהג.ולה.המלוכניתהממשלה,לביזשבסרניההצ/טניקיםביןהקשרנוצרכד

ביזגםשררומסוילםשיתוף~פעולהואפילןסובלנותרופף.קשררקביניהםהיה

המחנות,שניביזהחיכוכיםהחלןהימיםבאותםאולם.הפרטיזאגים.לביזהצ/טניקים
שלחלקםהיהמהילקבועקשהואכזריים.מרםעקוביםנעשויהזמןכמרוצתאשר

עםקשריהםהתפתחותלפיילרוזאםאןהעניין.בכלוללטוביץאוסטויץהמאיורים
עמלעימותהסיתושבוודאיהריהגולים,שלהחשדיםנציגיהםנתורהצ/טניקים,

מסיתבוראתהלאהפרטיזנאיתהמנהיגות-הדסוןלקפיטזבאשרהפרטיזאנים.
לצידנו.נוטהאינושבליב.וחשבנו,כיאםלהתכתשות,

להלהציבמישהוהציעהמשלחתצאיתעםכיזכורני,שיהיו,כפיהרבריםיהיו

בשעתלאגם-לעולםבדיחה.כאלזולהצעההתייחסתיחבריה.אתולהרוגמארב
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פניאתשקיבלנועלהצטערתילא-הצ'טנ"קיםעםביותרהנוראההדמיםהתנגשות

יותר.עודרבהבא,ריבותמעיליהםונפרדנובאדיבותהמלויכניםהקציניםי

אף-האיטלקים.נגדרנתיפעולהתיכננובבזחיצתנו,עדייןשהת.השהמשלחתבזמן

תיכננוכוןנותדנו.אתמפגיההסתרנולאגםבדיוננו,המשלחתאתשיתפנושלא,על-פי

כןאנישעושההרילפרטיו,עליךאנימספרואםימירבית,בזהירותהמיבצעאת

במונטנגרו.המרדלהחייאתאותשימששהמיבצעמשום

יולי,·בחודשההתקוממותשמאזעלרכצערהצטערנואנוכי,וביחודהמנהלגות,

חייבתהיתההמפלגה :מכךמנוסשאיןשידענו,אף-על-פיודעכה,הלוחמ.ההלכה

שניתןספק,לכלמעלהיהב.רורשככה.המורדיםשלוהתלהבותםמחדשלהתארגן

.רגשותעללהתגברמסוגלשיהאחזק,מנגנוןבאמצעותרקהמאבקאתלחרשיהיה

לעמורשיוכל~זריחית, tהבאוכלוסיההאויבשלהנקםמעשיבשלעצמושלוהאשמה

למאבק.התנגדותכלולמחוץספקנותבפני

ששיררו,הידיעותאתופירסמנווהסובייטיהב.ריטיהרדיולשידוריקבעדרןהאזנו

יינסיגותשלענייןינו 1 ,הסובייטיתנחזיתשקורהמהכיבבירוראזהבנו :ספק~~ין

הרוסית.לטריטורי.העמוקהגרמניםאתלנושוןשמטרתךפיתיון,אךטאקטיות/'

לובנוביץארסובריתה.ובנותהסובייטיתרופיהשלבניצחונןפיקפקנ.ולאלרגעאולם

עולותשלמותרוויזיותאמיתית;מלחמהמתחוללתהמזרחית,בחזיתיישם,אמר,

היאקייבייהאםאותי,שאלקיינ"שלנפילתהעלאיכרוכששמעכגפרורים".באש

וכשאישרתי,ייקיובו";בשם. נ('!'קהעיראתמונטבגרובניכרגועברובימיםן"קיובו

ממשהואבביתם!אויבבדיחהאיננה'אזת Iבקול,קראעיר,אותהזוהישאומנם

קטבהקצתרוסיה,שילבליבהקדוש.העירהינהקיונו !שלנונביתנואויבכמו

יוגו-שלאחדיםבחלקיםקרבותעלהסובייטיםהחדשותשירוריברם, "!ממוסקבה

שאנועלכלימתנואתעוררוהמעבורנו.יותררבהחש'!נותבעליהיךסלאביה,

והגבירוהמרכזיהוועדבפניאחריותנולגביבליבנוחששותהעלואחריהם,מפגרימ

להילחם.רציננואת

עשויjןבמלחמהספונטניותכילימדנן,הניסיון :בקפדנותתוכנןהמוצעהמיבצע

אתאספנוכהלכ:-הומונהגתמאורגנתהיאאםרקות, J'משמעותלתוצאותלהביא

עלשאורגנוהכפר,שומריעלוכןהאיטלקיםעל-האויבעלהדרושהמידעכל

אנטל-וולונטריה'מיליציה Iהמפוצץהשםתחתהחמישי,הגיסאנשיבעזרתידם

צעיריםכלוחמיםרקבחרנוהאנטיקךמוניסטית").המתנדביםליציית J' מ'/(קומוניסטהןן

ואילו.המיבצעמנהיגנתמנהיובנוביץבלז'וכושרם.אתהוכיחושכב.רובקצינים,

ותיקיםקומוניסטיםבאביץ,ורדומ,ירווקנוביץרדובןניריהיההישירהפיקוד

גדדלות.יחידותשלינלם J'מצטמפקריםיותר,ומאוחרמילואים,וקציב'!

כאמצעיגדולים.ממונעיםטוריםבכמהתמידהאיטלקיםנעוזהירותמתון

מטר.-200כ-לשגיהאחתביןנאותמרחקעלהמשאלותשמרונוסף,זהירות

שללערוץמעלכביששלבקטעבחרנוכזה,ממונעלטורלארובשהחלטנולאחר

דרכןעשויחיידותינודאב,ייליןהנקראשומם,במקוםבברטוגוז'לצי,רייקה,מאלה

יוםעלהשחרהפציעהכביש.לאורךסלעי,רכסעלוהתמקמוהלילהבמשךלשם

67 

J 
---' ~ ~ '" " ~~,,~-~--" .~. ~ --. -~" 



מלחמהטת

 :l\הככייאתחסמוהמןהולכות,קרבותמשאיותכיאותתווהצופיםלאוקטובר-18ה

התקרבהשונה rהר~המשאיתחסום,שהכבישוראה,הכפרמןשומרהגיעבגושי-סלע,
כמלהעוויותמעווהבסרבית,לאיטלקיםלהסבירניטההואלקראתה,רץוהשומר
מאחוריזואחרבזונעצרוהמשאלותשארבסביבה,קומוניסטיםשישדעתו,שנטרפה

ושלושאדבעיםשמגהשהטור,ברגעשציפינו,כפיממשהראשונה,המשאית

היתהלאלאיטלקיםקצר,היההקרבבאש,אנשינופתחותקוע,נשראמשאיות,

החרווהקציניםנשקםאתזרקוהחייליםלהיכגע,אולהיהרגאו-ברידהכל
אחריהם,החזיקו

איטלקיםופצועיםהרוגיםכחמישה-עשר-מרובותאבדותנגרמולאמכדכתוצאה
רות J'לממיליוןלמעלה :ורבעצוםהיההשללשלנן,הצדמןאחדופצוע·אחדוהרוג

-הקציניםשללקאנטינך;משובחייןאפילו-למגב(ירמזוןמצרכיאיטלקיות,
במתרחש,גומים iמשתהתבוננושהקציניםשעהשקיווינו.מכפלתחמושתפחותאולם
לביקעה,אותזןלגלגלבאשהמשאיותאתלהעלותלאנשינוהאיטלקיםהחייליםעזרן

-ב.שבינפלואיטלקיםלשבעיםקרובמטר,מאותששאומאותחמששללעומ·ק
הרשמייםההיסטוריהבספרינצחןנןךגהרשמרים,מכיםבמיסשנאנורכפי 150ןלא

החילונוזורנ,בשלללעייפהעמוסיםהקרב.בשדהשהממכפייותרמרשימיםתמיר

שובומשם.המורצ'ה,שלהקניוןאללסלעיםביבותהמתפתליםבשביליםלררת
יובבוביץבלז'וקמניק.הראלקילומטרים,כשנישלמרחקהמסולע,במררוןטיפסנו

לשמחתנןגבולהיהלאלום,נאותועודאליהוהגיעלרדובצ/הדררקיצורעשה

והיוקרההתהילהעלגאיםוהיינןמיפנהנקודתזהבמיבצעראינו :החדשותלמשמע
מחרש.זכיניובהז

פירציושציפינו.מכפייותרמהר-היוםלמחרתכנרהגינההאיטלקיתהמיפקדת
והיציאההתקפהנערכהנובמקוםהופיעהואאכזר,~דם tונמרץמפקדהיהבירןלי
המגוייסיםעלנמנןתושבייאשרהשכן,ביוצ'ההכפרמןאיכריםכעשרהלהןרג

נתקר~וכאז~ולם tקוצ'ו,עלעלתהשנייהאיטלקיתיחידההפרו-איטלקים,למשמרות
לסגת.נאלצהימיםשלושהאושנייםןלאחרמאורגנתבהתנגדות

האיכריםהריגתעלזועמיםבמהירות,לידינוהגרעהאיטלקיםפעולךתעלמדוייקמידע
נקםנקחאםאיפוק,ביתרהחשדותאתיקבלוהסביבהשאנשימסקנה,לידיבאנו

האיטלק'יסכלאתלהורגלהוציאישהאם :זהבענייזרעותשתיהיובשבויים,

אמרוכ,היווכולםבהריגתשצידרואלהבלב.ךהקציניםאתאובירינוהשבויים

אנןבולמצבקץלשיםיהיהצרירהכללאחרהשביה,ההצעהבדעהייתי~בי tכי

בתושבינן.נקםמסעותעורכיםשהאיטלקיםשעההשבויים,אתלשחררנהגנן
שהפגיזוהאיטלקים,התותחיםהשבולים;לעברישרלקמניק,מידיצאנוכז,משהוחלט

בניחותאלושביםהשבוייםאתמצאנךהחלטתנו.אתחישלורקכפריגו,אתוהרסו

סמור,מכתשאלולהובילםלאוספםציווינומידמיוער,רכספניעלאנשינועם
משכוררתרשימתןברשןתואחדמונטנגריגםתיהבפעולה,שנישבוהאיטלקים,ביז
האיטלקים,השלטונותמטעםלשאתוורישיוןאקדחהפרו-איטלקי,המינהלעוברישל

היסוסיםכללל~~האיטלקים,כלפימזעמנוגדולהיהכלפיושזעמנוהרבר,טבעי
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שלתחנוניואתשיתקוהיריותמי.רכןעשווהםבולירותהבלדריסעלציוןינן

ישב,עליוהסלעמעלכשנפלהתמהון,מוכההקט,ןהאיש

עםומ'זtzתפי-פעולהמדגליםלהריגתנאשרושתיקהספקותעדייזשררובמפלגה

צעריםןהדברהפורשמאאוומהפכות,מלחמותשלפונקציההיאהריגההאויב,

מיברם,לתנןעה,נזקים"ה"גורמיםקיצונייםצעדים-להכרהתמידזכוקיצוניים

אתלהרוגארם,ננילהרוגמוכןלהיותחייבמהפכות,אומלתמותלעשותשרוצה

משפחתיתמסורתקיימתבהבארץמשפחתך,נניואתחבריןאתאפילו-ארצובני

אירע,וכךחשוב;נזישהושלוקרוב-משפחהיחוס-אביתבעל'א Iהאדםכלמפןתחת,

איש-מנגנוןאותוהמפלגתי,נגנוזהנואיששלקרוב-משפחההיהפקידוןאותושגם

באורח ," jישאישהיהשאומנםלהניח,ישישד,כאדםקרובואתהיכיר:הואזעם

שלנו,והנוהפכניותהאידיאולוגיותהדרישותלמעגלמחוץכלומר,-ואנושיבורגני

ישהאםלגבינן,מותךהיהו"הגיוני"ייטנעי"כמהעדהביןלאלעולםוקורבננו

מצלאותועלגרועיםרעיונותעל ?מהעלאולמ !בווראיזמצפוןבנקיפתלחוש

מסוגלשאינךועלרעיםלרעיונותמסירותךעל-עצמךעלאוןיותרעךדגרועה

ןרהעמציאותעםלהסתרר

האיטלקים.שללהורגלהוצאתםביווזרהטובההדררמהיכינינולהתידיןהתחלנו

נאורחהבינו~יטלקים tההחיילים :לוציפהלאמאיתנןש J'שאמשהו,אירעואז

חברותיחסילקשורהספיקואשרהשבויים,להתחןלל,שעומדמהאינסטינקטיבי,

אנשינואתחיבקו-משאותיחדנשאומזון,סיגריות,ביניהםהחליפואגשינן,עמ

יכולים:ייאיננוובכוהתחננוהםגםאנשינוולבכות,להתחנןוהחלולברכייםמטביב

בוכלהכיצדג'ירו,חבר !השחורותהחולצןתולאפשוטיםחייליםהםאותם,להרוג

הפאשיסטים-אותםלהאשיםאין ?עימםלחמגןשחילקנןלאחרבהם.,לירות

 " 1למלחמהלצאתאותםהכריחו

ןמזועזעים,תימהזזמוכיבמכתש,למטה,האיטלקיםהקציניםנמצאושעהאותהכל

כבודם,עלשומריםאד

יינואואמרתי,ייבסדר",במבוכה,עיניהםאתהזיהוהםאולמבחברי,הרנ.וננתי

לשחררהסכמנןמירדיון,התקילםשלאכמעטאולםןבנחת".שנית,כדברגרין

בתורתלהורגלהוציאםהחלטהלכללשהגענוכמעט-לקציניםבאשרהחיילים,את

אנל-מישהוהציעכשלפתעגזר-הדין,אתלפועללהוציאמיהרגולאכיאםנקם,

שללשיחרורםבתמורההקציניםאתלשחרר-כוישתןאותוהייתישאגיטברדן

כתגמול.להורגלהוציאס J'הא.יטלקעלןליםאותםשגםהשבולים,חברינו

אניגםיכולתיוכרצרפתית,שריברבמילואיםמאיורהיההשבוייטהקציניםנין

המאיוראיטלקית.רוברשהיההוועהמזכירליומוביץ,בוז'ורקולז~עימולשוחח

~גו tהחזרתםשאתהחברימ,שמותאתבוולפרטמכתב,לכתובביותרששלא

אילמגוגםכןהחילופיז,לביצועוהמקוםהמועדואתהשבוייםבחילופימבקשים

מלהעלותהאיטלקיהפיקודיפסיקלאאםשנוי,בכלנירהשלהבאמכתב,באןתן

אזרחינו.אתולהרוגומלעצורכפריגואתבאש

אולםשיחרורס.עלקץלאיןששמחוהשנויים,החליליםבאמצעןתשוגרהמכתב
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הבלויותנעליהםואתהמרופטיםנגדיהםאתאנשינוהחליפןלדרך,שיצאןלפני

לעבורלאיטלקיםשבתנועלנקפםלאכללאנשינושלמצפונם :האיטלקיםבבגדי

וחבריהםלמראםיצחקוהאיכריםבלואים.עטויילמחנותינוולהיכנסכפריגןבתוך

 !'לאולמהבגינם.יתביישו

הבתוננומשקפתדרךהאיטלקית.מהמיפקדתחיוביתתשובההגיעתנויימייםכעביר

כפיממששבוי,תמורתשבוי-שנקבעבמקוםהשבוייםהחלפתמתבצעתכיצד

מרטינובי~ן;וד"רווצןגיץדרגומיטרוניץ,טטפןנמצאוששוחררוהחבריםביןשדרשנן.

החמישית".ייהאופנסיבהבזמןנהרגהאחרוןזה

מחדש.ליבתהקוצ'י,נגדהאיטלקיתמשלחת-העונשיןוהדיפתאדבביליןההתקפה

שחלה;ההסלמהוכןהמנגנון ,:הענייןתםלאבכךז~ולםאנשינו.שלהלחימה·רןחאת

הקומוניטטיםעםפעולהששיתפןאלה-השמא.לניםלבדלניםאיפשרןבלחימה.

רעיוןאתבג·לויולהעלותבמנהיגותדבדםאתלומר-המלחמהלפרוץעד

מאסרשגותבשליותרלובאהש~וקרתורדוביץ,נוביקההיהמנהיגםהןוהתפייסות".

ללא-תנאלפעולהשיתוףבעדהיהלאהואטית. J'הפולשניגותובזכותמאשרארוכות

שלאסרביה,שלהסרביםלגביטולראנטיבלתיהיהולאהפאשיסטיתאיטליהעם
ההתקוממות,אתייחסהרדוביץשלקבוצתודרלרביץ.סקולהבדלני,מנהיגכאותו

נישותוהטבועהלעצמאות,הכמיההאתלהביןהאיטלקיםשליכולתםלאיבחלקה;

('השמאלנים",הבדלניםמעלהקומניסטיםאתבידלהההתקוממותמונטנגרי.כלשל

אף-על-פיהבדליניס,מןהקומוניסטיםשלהמונטנגרית"הלאומיתייהבעיהאתלאאך

סרביה.עמבאיחודהתומכיםאצלגישושיםזמןאותועשינןאנחנושגם

פלמנק,ופטררדוביץבוביקהעםשיחותלקייםהזמנהקיבלנומכןלאחרקצרזמן
לאאולםלהזמנה,להיענותהחלטנוגןכחיס.יהיוהאיטלקיםשגםהערה,בתוספת

-ילכךנכונותיגלווהאיטלקיםבמידה-להסכםפרטכלשהו,להסכםלהגיעמנתעל
יובנוביץ,מבלדןומורכבתהיתהמשלחתנוהלחימה.חוקיושמ.ירתשבוייםלחילןפי

השיגה.שידינוככלנאימבבגדימאותמהלבשנוצ/גרוביץ.וג'ורודפצ/ביץפקו
פרטלכל,חנינההציעושהאיטלקיםאף-על-פיתוצאות,כלהיולאלמשא-ומתן

לאכדי,זה.תנאיעלגמעןמדיםהיושלאונוואדייאיטלקים.,חייליםשהרגולאלה
אנוריות. J'העבבניינייאסףנשקנוכיהציעוהמונטנגרי",הצבאייבכבודלפגוע

שהאיטלקיםדבר-ומסנג'א.קקוטורממפרץממונטנגרו,האיטלקיםנסיגתאתדרשנן
-המחנותשבשניהגדלנים,עלהקץמקיץהיהנעשה,אילןלעשותו;כללחשבולא

סומכיםהאיטלקיםאיןשונכילנן,גילואלושיחותמקומ,מכלוהימני.השמאלני

אחרת,·דרךילחפשמ,נסיםהמוכי-הימניסולאהשמאלניםלא-הבדלניםעל

ישורנו.מיוסופהת.וחלתחסרתשהיאזו,ממלחמהלהיפטריוכלושבאמצעותהכלשהי,

שלומאירגונםבוהצלחתםנלהבכולןמסרביה,יובנוביץארסושבקצרזמןכעבור
 :באןדיצ'ההעליוןוהפיקודהמרכזיהוועדשלמעבודתםוניחרדהסרבים,הפרטיאזניס

מיטרהשאשתיהידיעה,אתליהביאגםהואקרא. "!אמיתיתממש,לה !ממשיייצבא

ליהביאהאלאז~ותי,שילהבהלאהידיעהמשוחרר.בשטחונמצאתממאסרהברחת

בעבודתי.ושמחהשלוות-נפש
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מרכזית,מיפקדהמידהקימונוהעליון,והפיקודהמ.רכזיהוועדשלההחלטותנרוח

אגרוף-קפוץ,שלההצדעהאתוקבענוייגרילה"נמונח "ן~~ז J""פרטהמונחאתהחלפגן

עםבשיתוףיוננוב.יץ,ארסובידינכתבובהתאםהוראותבספר.דנהוגשהיהכפי

בולטין"ייהשלהראשןוגליונואתולפרסםלערוךאפילובידנןעלהכמובן.המנהיגןת,

המרכזית.המיפקדהשל

 .סקוליץ,וביודפצ'ב'(ץפקועםיחדב,סטוני,ההנהגהאתלנקרהלכתיבינתיים
בתפקידוהשניצבאיבתפקידהראשון-המרכזיתלמיפקדהמסטוניהועברןששניהם

היום,לז~ורלספוזלמענרעדהגענובכביש,החזיקושהאיטלקיםאף-על-פימדיני.

עצמותינו.לשדעדרטובימסטבור,הרעללבסיסנו,והגענושוטףבגשםנלכדנואולם

מיטות.וללאדלמזונםלצוק,מתחתכוךבמין :איומיםבתנאלםהיוהוועדחנרי

כסטודנטיתתי.השהיכרהווע,ךד!נרתמרינוביץ,דיק.ההיתהמכולם,עלובהשנדמתהמי

הפוליטית.בעבודתהגםשהיתהכפיבמחסורה,וסובלניתשקטההיתה:היאבבלגדאד

שיכוילנו,ככלהתייבשנן :במדורההאשהיתהמחסור,בוהיהשלאהיחידהדבר

לישון.שכבנוואחר

יותר,וקשהחדשלשלבינכנסיםשאנוהמחשנה,עמהשחרעלות,לפניהתעוררתי

נשםקול-קוראכתבתיבסרביה.המאבקעמוקשוריםיותרטובמוכגימגמאולם

סולידריותלהוכיחמונטנגרובניאלופניתיבסרביהההתקוממותעלהמחוזיהוועד

אלבלדר;בירישלחתיו,ולכןהכלנעיניחןנשאהקול-קוראהסדבים.אחינןעמ

חצינוואחרהלילה,לררתבגראקהמתנוחזרהבדרכנושישוכפל.כדיהמחוזיהוועד

נוףאתמטרייבקאיטלקיזרקורהאירמסו~יימתבנקודההמישור.ואתהגבישאת

שהתרחקהעדהסלעיםניןנחנויח.רגםןמקסלםעגומשהי,הוהשיחים,הסלעים

בדרכנו.המשכנןואחרהמסנוורת,האורקרן

היכיראמביןבמונטנגרו,להתקוממותהעיקריתתרומתי-החדשהההתלהבות

הערבבשעותוסבל.פורענותעליהביאה-לאואמוביןהתקוממותבאותהמישהו

·לכן,קודםלומנהרגלבסה 1זשאחייובנוביץ,בלזןוליהודיעבנובמ.בר, j·j-3של

שפקדני,וע jבזע'נאבקכשאניקומוני.פלוגתשלבפועלכמפקדתפקידומילויבעת

ביללנישואי.םנת J'מסלערוךייאי-אפשר :ונפז~תוסמורשת-ההקרנהברוחהשבתי

 Hבשר!

פלוגת .שלאנים jהפרטיודאית.הית,המותועלהידיעהאולםשלמ,היהלאהדוח

עלחיוניתמעברנקודת-רהריברווינהשעלהעץגשראתלהרוסנצטויקומוני

--מ,קומייםאיכריםשבןרוהכבישעללים.בעמק·האיטלקיממחנותביןהכביש
בזןיותרחזקהבהתנגדותנתקלווהפרטיזאניםיפההתחפרוהמייהמיליציה".

אחינבלמה.שההתנגדותעדללחוץהפרטיזאניםהמשיכךואף-על-פי-כן,הצפוי.

הגשרשלוהריסתוהצתתןהגשר.מולהגבעה,שעלהחפירותנגדההתקפהעלפקד

נפט.מחוסרלקוי,היהשהביצועלמרותבהצלחה,הוכתרך

ברם,למויקןבק.המובללבכבישפעמיהםהפרטיזאניםשמובלב,טונהבהרגשה

אנשיהיכירוהוכמורה,אתיבההן J"כלכןקודםשניסעשראשרבסליאפק-מוסט,

ונפל.זעקבו,פגעךכדוריםשניבתיהם.מחלינותבאשעליוופתחוהמי·ליציה
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עםבהתiלומםמלחמהעת

האנשיםאחדנשקו.ואתגופתואתעימהםשנטלומבליעברלכלנמלטוהפרטיזאבים

נפילתובשעת:אפילואחישלהרובהקנהנקישתא.תשמעוכימכן,לאחרלי,סח

כאותסוסגניעלגופתואתהמיליציהאנשיהעמיסולמחרתבשקו.עלשמר

גוו"תןהוצגהשםפולי,לביילואותוונשאו-נודעקומוניסטהיההוא-לניצחון

האיטלקיםמןרישיוןהשיגאחותישלבעלהיומ.אותוכלהשוקבכיכרלראווה

הקברות.לבלת rשמחוסהפתוח,בשדההלוויה,ללאנקבר,והואאותו,לקבור

וצטהעלתהלילהעמהרגילים.לעיסוקיחזרתין, iהראשהזעזועשחלףאלחר

להטילאולידילהחזיקוהייתייכולמותו. tiעהכאבועימהאחידמךתבזכרוני

קרוב-שלהעדפהנכךהיתהאילולאהקווים,מאחוריזוטרימתפקידיםעליו

עלעצנוישהאשמתיאימתכלנרמ,ייבלתי-קךמוניסטר".מעשהשהוא-משפחה

איז :בנקלמליביזומחשנהטילקתילקומוניזמ,משפחתיואתאהיאתשהקרבתי

בפגישהאישי,מקורבןביחודקורבן,מכלחשובהאידיזולהקרבה.ללאאידיאל

נשלחאשדברקוביץ,סבואחי.נספהבהההתקפה,אתניתחנולמחרת,שהתקיימה

הפיקודלעיסוקו.חברכלנפנההפגישה jלאהאלינו.חזרוכמפקח,כמתאמלשם

זטה.ביקעתאלהניבטהצוקלקצהניגשתיו\~ניהגוסכזיליעלהתמקמךןההנהגה

וביקשתיסלעגביעלישבתילבקיעים.בינותילילהוהרוחמעונניםהיוהשמים

 iמתאההזאכאילואלי,קוראאלכסהאחיכאילוהיהדומה ':בסערהשלווהלעצכו'

שבהמ,והנודכאהמלהיבכלעלהמוזרימ,חייועםילדותיעםעימי,

הואהפוליטניורו.חנדמילןטינוביץ,אינןהגוסטילישעלבמיפקהדהןפיעלמחרת

"המישגים"בגלל :עצמוטיטושלידובחתימתמטיטו,מכתב-חתוםעימוהביא

המדכזלהוועדכנציגמקומיאתימלאמילוטינוביץמתפקידי;פוטרתישביצעתי

המונטנגרית.ההנהגהנפניהמרכזיהוועדעמדתאתהציגהואהעליוז-והפיקוד

בהקרמ,ישילהאשרבכוכתבפידוטביתראלהמלשגיםנציגאינן ... " :הצהירהמכתב

עצמןמכתבאותוהמפלגה".מוסדותיעת jילילהניאהשעליךקצרה,החלטהבצירוף

ואתהמחוזיהוודעהודאות~ת tהמחוזי,הוועדעצת iמשלההחלטותאתביטל

המפלגתיים.המוסדותאלמכתבי

 :כלהלזמסתיימהמכתב

אבטי-מהפכהלאומילשחרורהנואבקאתלכנותמישגהזההיהממושכת.

לךימסורמילוטיןליתר,באשרדוגמאות;כמהרקהינזהללופאשיסטית.
נעל-פה.

למעןלוחמימ 3,000עד 2,500דיחוי,לילאאלינו,לשלוחפעםביקשנוךכבר
בשטחיםבמאבקתלויהבני-מונטנגדושלמחייתםכמונטגנרו;המאבקהצלחת
ביזקצרותבהפסקותכראוי,חמושלםאיש, 2 (} 0עד 100אלינךשלחהללו.
לנוע.עליהםשבההדרךעלהצבענוהראשוןבמכתבנולמשלוח.משלוח
מילוטיז.לחברכהסמכהגםמשמשזהמכתב

טיטו*(חותם)

הוכןשלאאלאובלחץ,בחופזהשנכתברקלאזהמכתבכידעתי,עלעלהמיד
נוספים.סעיפיםכלאיןלאחריואולמ , 1 /) 1 "סעיףבןנזכר :כראוינערך ",~לו

שעשתה- IIזדנקה II-פאונוביץדבוריינקהטיטו,שלמזכירתושלבידההבחנתי

שעליהעלכומורמרת,היתההיא :תשומת-לבוללאשיטתיותבחוסרעבודתהאת

שלבאיצטלאהעליו,ןוהמפקדהכלליהמזכירעםהקרוביםיחסיהעללחפות
ואף-שבמכתב.זהלפרטמילוטינוביץשלתשומת-ליבואתהסבתין. Iרגילה IIפקידה

לאפשוטזדנקה !בקטנותתדבוק/אל I :השיבמדון,אישהיהעצמושהואעל-פי
 ./ Iכראויהמכךגבאתערכה

 / Iה"מישגיםאתלבדוקכדיישיבהקרימנומילוטינוביץ,הגיעשבוביוםבנובמבר,-5ב

ביקורתואתית Iלדחאחת,בדעההיוהמנהיגיםכלטיטו.שלבמכתבוהמפורטים
עםלהתמודדשליהיכולתונחוסרבשגיאותיהכדהשתוךכמובן,אך-ו tטיכשל

המאבקשניןליסטית iהפורנההשוךז~העלמבוססתהיתהטיטושלביקורתוהמצב.
ההדרגתיתלהתחזקותןתודותהתפתחהראשון-שנמונטנגרוזהעםבסרביההמזולין

נצדתיהישיבהבמרביתהעם.התקוממותמתוךהשני,ואילוהפרטיזאניותהיחידותשל
טיטוליהורהשלמעשהכמונן,הראשי"."האשםהייתישאניכואחרלשוני,את
קטנותיחידותידיעלשתבוצענהבפעולותלפתוחאלאלהתקוממות,לעוררשלא

התומכתעמדההיוגוסלאביהמרנ)ייהוועו"והןמוסקבההןנקטובינתייםומגובשות.

הגישות,שתיביןלפשרטיטומנסהבמכתבוגרילה;בפעולותרקולאבהתקוממות
כראויהוכנהלאזן"/התקוממות Iשהדגשהתוךלהתקוממות,אישורמתןידיעל

מישגה.שהיהדכרומלמטה,פוליטיבאורח

בתואר IIלאומילשחרורהמאבק IIשלכינויונגדהטענההיתהבסיסנטולתביחוד
I מבמהותושונההיהלאזהמונחאנטיפאשיסטית"./מהפכהI לאומילשחרור/מאבקI / 

 _נכון~ומבם tהסובייטית.והתעמולהההנחיותמתוךנלקחונאחדהמונחיםושני
/אנטיפאשיסטי", Iהתוארשםלאחרבאכשהואגם / I/מהפגת Iהביטןיאתלבקרניתן

נגדכמכווזעליו,להגןגםניתןאולםההתקוממות,היקףאתמגברלשהואעיל
תחזוהנזפלגהחבריכרעושבהבמונטנגרו,ורקאךהשתמשוזהבמונחהפאשיזם.

I שעשית.ביותרהרצינילמישגהביחסמיליםכמה/ועתה

ללאבמרדלפתוחמישגהזההיהולם 1זבמר,ןלפתוחמישגהזההיהלא ) 1

הפרטיזאניהמאבקאתלהפרידמצידךמישגהזההיהמלמטה.פוליטיותפעולות

חיילותהקמתבהתחלה,שמלדמושגה,זההיההעם.שלההתקוממותמן

הבסיסיהמישגההפרטיזאניות.הלחימהשיטותאתלאמץבמקוםוחזיתות/

 ..שלךהצבאיתבאיסטרטגיהאלאעת,בטרםהכלליתבהתקוממותנעוץאינו
שיהיהלצפות,טעםכלהיהלא :חזיתיתנסיגהעליךכפההחזיתימאבקך

חזיתית.בהגנהכמה,פיחזקאויבמולאלחזקההתנגדותלהציבבאפשרותן

לפצלבמקוםהחמושלם,ההמןניםאתלשחררמצידךמישגהזה:היהועודאזת

 • 68עמ' ,) 1950 ( 1מפר , 111כרךזבורניק,מיסמכי •פרטיזאניתבלוחמהולהמשיךיותר,קטנותפרטיזאניותליחידותגדוליתיחידות
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טטבהתקומםמלחמהעת

שהמאבקהבריןת,אתלשכנעצורךהיהוהדןגמאתית.השמאלניתהפרזיאולוגיהעומס

רקאולםמאודם,בכלהןזאוואליהאשרההת.קוממות,עםבכלזהההפאשזיסנגד

העובדה,עצמם.החייםידיעלהמוכתנתבצורהכלומר,-היחידההאפשרית,נצורה

במונטנגרו,האחראיאניהייתיעודכל"שמאלניךת!!,פטיותהיולאוכיהאמתשזו

מלהאשימניחדללאפיארהמשהימלם.אותםשלהמיסמכיםמתוךמסתברת

לבצעאותנןהמגבילהההוראהנשלוזאתההתקוממות,בזמןאופורטוניזם!! IIב

כשחש , 1948נזzןבתהמפלגה,שלהחמישיבקונגרסברם,בלכ.דגרילהפעולות

הדארואהכיצדהקלעים,מאחודילי,הסביר Iעלימשהשלמילעגונפשיכשאטטיטו
להתכוודדאי-הצלחתךאלאאופךרטוניזם,שלענייןזההרהלא'/אצלך :מישגיםאותם
שנוצר!/,המצבעם

טיטךשלבמנת:;נ.ושבמ.תחהשהביקורתשאף"יעל-פילציין,עלילאחור,במבט~ומבם, tו

המאורעותהשתלשלותעלחוטר-ידיעהותוךנסרביהההתפתחויותעלהתבססה

להקרםביוזמתנומדיאיטייםהייבובמונטנגרואמת,שלקורטובבההיהבמונטנגדן,

להמסנותדוגמאותהן.לאזורןמחוץלפעולמטוגלותשתהיינהחמושות,יחידות

בכלנעצמ,-אחריסבמקומותגםהיוצבאיות,יחידות-קבעבהקמתזו,מעין

למשל,כנזו,-יותראופחותוהמונית,ספונטאניתהיתהההתקוממותבומקום

מיוחדותקבוצותלגייסאותנוחייבואצלבו,ששררוהמלוחדותהנסיבותבבןסניה.

האיכרים.המונלבקרבונטמעוחזרומכזלאחראשרלמודי-ביסיון,לוחמיםשל

חייבתהעםהתקוממותכישגרסה,שלי,להשקפתיבחלקו,לזקוף,ניתןזהדנר

סמכרתבעזרתלאהקומוניסטים,אתלחזקגםהתכוןנתיבכדהעם.צבאעללהישען

שלאדומהעצמו.העםמןהצומחתוכתנועההעםכעזרתדווקאאלאפוליטית,

ושלהכיתתיות/ן I 'שלמושנעאויבהיהטיטוטרטו.לביזביביחילוקליידעותהין

גדולהותהאלתבועה,ערךכלאיןלדעתןלם iאהעם.המוניאלדןגמאתיתגישה

ובאמבותממושמעותכראוי,.מלוכדותיחידותעלנותבססתאיננהאםשתהא,ככל

שלנוהפרטיזאגייםבגדודיםרואההזקן# I ! :ליטחמיילוט'(נוניץהתנועה.לעקרונות

-ההתקוממותהיאוכלליתרחבהכמהעדחשובזהאיןלעתיד//,האדוםהצבאאת
ככלבהדרגה,מתפתחהעםצבאקטן.ואפילומשלה,צבאלהשיהיהחייכתהיא

מהפכנית.ממשלהשלכיבונהעמומתנססת,הולכתהמהפכהשסמכות

השקפותלאמץהביאוניןהנסיבותרבזמןחלףלאהמכתב.אתאניהבינךתיכד

בעלהיהלגביכיתנן j'שימשהו,עוו"'למדתימכתבותו tמ~אולמאלו.ןגישות

שאל-דהיינועליו;ליבינתתילאהימיםשבז~ותם.אלאיותר,רבהחשיבות

תיאוריהזו~~יןכן, ~,לשאםעצמאי,באןרחע J:'להגאדםחייבאודטיים J'תמסקנות

 , 1948בשנתהסובייטיתההנהגהעםהמחלךקתלאחררקאמיתית.מחשכהולא

ליוזמתיתודותבמעטולא-:-היאבשנוחלדברהיוגוסלאניתהמפלגההנהגתהעזה

ותנןמהשתעבדאותנוגמלןאשרהםעברנו,עלוהכןהגלויבורגןודרזהמיפנהשלי.

להשתחרריכוליםאינםקומוניסטיםאולםהמהפכה.וכמפרשתכמקורלמוסקבה,

שתוכננה:המהפכה,במקומהאחרתילעצמםלאמץמבללאחתממיתולוגיהאומדוגמה

דוגמאתיתמיתולוגיה , 1948לאחרבמהירות.,לעצמהאימצהפודי,באורחוקמה

עצמה.משל
איזהעלמחפהטיטושלמכתבוכיהרגשה,ליהיתהאלה,ל'!מישגלםןןמחוץ

אי-שביעותאתשיקףשביביהם,החשובלאכיאםהראשון,המניענסתרים.מניעים

דעתיגםעליו.שהוטלהתפקידומןבמונטנגרוהמצבמןבאקיץמוטרשלרצונו
המנהיגותאולםכישוריו.עםאחדנקנההעוליםתפקידיםעליוהוטלושלאהיתה,

סיבהכלהיתהולאבמיוח.דמוכשרתהיתהלאאםגםממושמעת,היתההמונטנגרית
יכןלתיאולםלי,ידועהיהבאקיץשלמצבוהקיים.הענייניםמצבאתלערער

לפילפיקו.דאותוצירפנןוגםכמדריךאותוהעסקנובהדרגה.רקבדרגהלהעלותן
סבורהמלוכנית;המשלחתועםיובנוביץארסועםלטרביהיצאובהסכמתלמבוקשן
במונטנגרו.המצבעלמהימןדיווחלמסוריטיבפעילמפלגהחברשבתורהייתי,
לכלכמוחסרונות,בוהיוהטובות,מעלותיוכלעםאךבאקיץ.עשהכךואומנם
הוועדחברישלבחברתםרבזמןבאקיץבילהבזגרב,טיטועםכשעבדאדם.

וחוטרמישגיהםעלברצינות,ספקבצחוק,ספקמרכלים,היווהללוהמרכזי,
אלה.כגוןמצביםבתבונהלנצלידעבאקיץבדרגה.מהםהנחותיםשלהתאמתם

איןאולם-כיבדניוהואלזהזהקרוביםהיינן-סרהבישדיברסבור,איני
הוועדהיהיכולומכאןהמונטנגרי.הקומוניזםלגבילמחשבותיךביטוישנתןספק,

המונטנגרים.הקומוניסטיםשלהמגוחכותהפנטזיות.עלחד-צדדיתתמונהלקבלהמרכזי

יכוללסרביה,עתבאותהנסעהואשגםנדליקוביץ,דושןפרופסורכימאמין,איני
מעמדכללוהיהשלאמכיוןמונטנגרן,שלהזוהשליליתלתדמיתלתרוםהיה

מצבבגבותדיברההזדמנות,לונזדמנהשאםבליבי,ספקאיןברם,בהנהגה.

במונטנגרו.העניינים

עםהראשוןהקשראתשקשרואלה-אק Iבסנגהמפלגהמנגנוןאנשישגםירתכן,

גותמהמנהילהינתקרצוהםזו;חד-צדדיתלעמדהחלקםאתתרמו-סרביה
רוחם.לפידגםהסרביתבתנועהוראוהמונטנגרית

בסיסלהשהיהזו-העיקריתהסיבהבלב.דמשנ.יתמשמעותנודעתזהלכלאולם
דברמדי.עצמאילהיותהופךשאניטיטו,שלחשדנותוהיתה-במציאותכלשהו

מידאלינולשלוחאחתפעםבקשנוךייכנר :טיטושלמכתבובסיוםמשתקףזה
תירוץ,באיזהזוכראינני-זולדרישההתנגדתי 11 •••לוחמים 3,000עד 2,500

שליהתשובהמכתבשאתלי,זכורכןנוסף.זמןלישדרוששבכךלהניח,ישאולם
להיקראעלולשאניהרגשה,מתוךוזאתמןלדתי;במחוזלהישארבבקשהסיימתי
שהמפלגההעובדה,לאוריותרחזקיםנעשומונטנגרואלהריגשייםקשרילחזור.
היתהלטיטולהתחדש.החלההיאגםוהלוחמהמחשדהתארגנותבשלבינמצאה
עודזהשדברוייתכן,המרכזי,לוועדמידעלשלוחשהתרשלתיעללגנותניסיבה

הוועדנשארשבהלבלגרא.דהנסיעההעצמאיות.נטיותימפנלחששותיואתהגביר
עללנוהיהלאההתקוממותלאחרןמסוכנת.קשההיתהשעזבתיה,לאחרהמרכזי

ולהחזירלהתארגןרציתיתחילה :ודמורליזציהלחוסר-אירגוןמלבדלדווח,מה הזקן"). I1 ("טטארי"בשםטיטואתלכנותהיונוהגים ..
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כען'דקיםוהןיןבנוביץ)ניקולההפרלמנט(חנרריאקציוגיותמפלגותשלמנהיגיהן

להורגההוצאותכלכמעטוזז.יץ). iמרפלובודןאנג/לרץ,(מילונןהקומוניטטיםמשורות

צבאיאירגוןאובתי-דיןלנוהיולאעודהמארב.מןהתקפותשלבמסווהבוצעו

ת iלעששנהגוכפיממש-נקמת-דםלנונועמנתעל , j1זבאמצעינקטגוילשמו.ראוי

התפקידמקופ,מכלגתם.בודיואתשלטונםאתשביסטולפגיהמונטנגרים,השליטים

מתואר-כילהביוגוסלאביהוגםבמונטנגרוגם- Jהנקם/מעשי JIבשמלאתי

אלה.בפרקים
גודלומה 1ממונטנגרולתזורנקראתיאילולאמתלקחתהאזרחיםמילחמתהיתההאם

ביולי-13הביוםשהחלהההתקוממותןהנקםבמעשימיילוטינוביץאיבןשלחלקו

-לקומוניסטיםכוחהיקנתה:היאלבואהעתידהההתנגשותזרעאתבחובהבשאה
שטחיהמרביתפניעלהתפשטאךומוטדות,חרקיםלשפתתורגםטרמאשרכוח,

יכלולאפרו-פאשיסטיםשחוגיסכפיממשתושניה.רובאתוהקיףמונטנגרושל

במהלךלקבלוהישןבשלטוןהדבקיםגםיכלולאכןדדכם,בתחילתזהכוחלקבל

הקומוניסטיםראןהכיבשו,נגדבמאבקםזולעמדת-כוחשהגיעולאחרהתבססותו.

שאי-מכיוןטבעי,היהזהדברלאויב.עזו"'המתןבו,להכירטירובשלמקרהבכל

 :אותםרדופרבזמןבמשךאשראנשים,מצדנאההקומוניסטיםשלבכוחםההכרה
אחרים.באמצעיםהמדיניות,התרחבותו- tאלאינההיאגםמהפכה

התנגדותללאבה,הפסידוהשליטיםהמעמרותאשרהמלחמה,נמשכהלמעשה,

ביחוד-שהעםהעמוקיםהטינהרגשיעלהקומוניסטיםסמכותחילהלשמה.ראויה

המזוייןהמאבקמוצדקת.הבלתיתבוסנותובשלהקךדםלמשטררוחש-הסרביהעמ

אן,לנצחהיויכוליםזהמא,בקבאנזצעותרקהקומוניסטים.אתחיזקהכיבושגגד

 :בקירבםעצורהיהכהשעדפאטריוטי,רגשבהםנתעוררמעמד.להחזיקלפחות,
-הפולשנגדהםגםשהיואלה-הקומוניסטיםמתנגדי !מולדתגםפירשווכוח

גםהמהפולש.שיחלשעדהמתנהבעדהיוהם :בתכליתהפוכהבעמדהבקטו
זועמדהקומוניסטי.וכוחקומוניסטיצבאשלהקמתךמחיד,בכללמנוע,ניסו

בגללכיבוש,שטחייכמהכמהקיימיםשהיומשוםיותרעודכמובן,נסתבכה,
תמציתאולמהברית.בנותשלבהשפעתןוגםקרואטיה-משועבדתשלהקמתה
הפוליטיתכשהסךבלנותלעצמו,כוחלצבורהתאמץצדכל :ונשארההיתההעניין
 :סכנת-כזורתאותהבפנינצבוהפוגיליםהפוליטייםהכוחותכלוהלאה.מהמהיא
הרינוהקומוניסטים,שאנו,אף-על-פיהמנצח;יהיהמילהתנבאהיהיכוללאאיש

זואבזונהניותר.האיריאליסטיהכוחביותר,החיוניהכוחאתים iמהןשאנןבטוחים,

שבעוולאלכיבושהתנגדואשראלה-בכוחהקומוניסטיםתומכיאלגםהועברה
משוםלאהמהפכנית,התנועהשלהאטת" J 'אתקיבלוהםהישן.השלטוןמןנחת

להביאהיהעלולשארהמשבר,טןמוצאשה~יעהמפניאלאבשלמותה,שהאמרנו

האומ,ך.עלכליה
להשתמעיכולשהדברמכפיכטהפיחשובהיהגיםהטגהלשלשתפקידםספק,אין

נצמצםאםגמ-במונטנגרוהן.קםמעשיאתלייחסניתזלאןאף-על-פי-כז,מדברי.

היההואמילוטינוביץ.לאינן-המנהיגיםנהשמילאולתפקיד JIהיטטוריה JIהאת

עטבהתקוטט

לידיהגיעלז~הואאולמסבג/אק,דרךדוחשיגרנואומנםתדמיתנו.אתלעצמנו

יצה. Jאוזשלשחרורהלאחרעדהמרכזלהוועד

לס~ןך,מהעלהלהלפיטורי, JIהבלתי-פוליטיות J /הסיבותלגבילחשדותיכיהעובדה,

להיותהצילחתישלאעלעלילגלגהמיטרהאשתילאוז/יצה.הגיעיעממידנתאשרה

החלונזות.ל~~וץאותישלחהמרכזרשהוועדמכיוןמונטנגרו,של JJגסיד JJל

נזו.פיעים.עדייןהיומשעדהעובדה,אילולאמיותריםהיוהאלהההסברימשכלילתכז,

אדוורדתירםתנ iכרכךענלין.באותוסותריםואפילומסוילפיםנושךחרים,פירושים

לאותהשותףשהיהאלאממונטנגרו,לחזורנקראתימדועידערקלאז{שרקרדל"!,

ל tבג;ממונטנגדו,להחזירועלינוהיהלאונוילשחרורהמלחמהבמהלך JI :החלטה

ופגעומיותרתלשפיכות-דמים iגרמ\~שרקיצךנייםדיכוילאמצעיהאישיתיותו Wjאח

התנועהשלבשמהגםאלאהקומונלסטית,המפלגהשלהטובנשמהרקלאקשה,

אשררדייר,ולדלמלרידיעלגםבכוזבוזזהבדומהמשהובכלל"".לאונןילשחרור

פרקליטשללהגועםילהתמודדתדירהתאמץשלו,רב-הלהגההיסטןריון"יימצפון

המשפט.בית

למיעזtיהאחראיהואאנילפי.התא, iהבדת t ,שהפיצוהראשונים,היוהצ/טניקים

 :מוטעיתמיריעהישירהכתוצאהאלאבלב,ןתעמולהלמטרותשלאמניח,ואניהנקם,
לחזורשנקראת'(ידעו,לאאךההתקוממות,בזמזהמנהיגהלרתישאניידעו,הם

טענתםגםבאהמכאןבמונטבגרו.עודנמצאתילאהנקםמעשישהתרחשובזמןוכי

נקברושבו-בקולשין Jלכלבים'הקנרותייביתכיבגולה,התעמולהשופוישל

היה-כלביםפגריעמאחדבקברלהורג,הוצאואשרבצ'טניקיםהתומכים

מוגטנגרואינכשעזבתיהאיטלקיםי aביוקילשיןהיתהדבר,שללאמיתומעשה-לדי.

ייביתשלהמקרהאליה.כשחזרתי , 1942מאיבחודשושוב 1941נובמברבתחילת

שהאיטלקיםלאחר ,) 1942ינואר- 1941(דצמברבין-הזמניםאירעלכלבלם"הקברות

 1מייאכילוני·טיטו, J 'בטפרואותה.וכבשוחזרוטניקים Jשהצולפנימקולשיןנסוגו
איןאלו.בדותותשלברישתןרוברטסוולטרגסנפל ;·' 1945-1941הברית,ובנות

מעשר-נתלןןעצמהלהתקוממותכימצלין,אלאלכלבים,הקברותביתאתמזכירהוא

חייביםלרצונם,בניגודציבורי,בתפקידהנושאיםז~נשים :שקורהמהוזהונקם.

נעינימסוכןנראהכשתפקידםביחוד-בשקריםיוכתםששממבחשבון,לקחת

מתנגדיהם.

 ו'" jבמונטנגלהורגהןצאוהתחדשה,וההתקוממותמחשדהתארגנהשהמפלגהבשעה

הקומוניטטיםננטאוניםהתפרסנווכולםשמותמרגלים.מרביתםגברים,עשרים

הדברכימאמין,~זבילבוא/ו.חמשן J /בהערה,הסתיימההרשלמהימימ.אותמשל

כלעגהדברנשמעכיוםלה.הסכמנוואנוביץ, Jדפצפפקושלהצעתולפינעשה

ביןדעתנו.נחישותעלוהצהרהאזהרהתשמשזוהערהכידצינו,זמזאותואכזרי.

הכונש,עםטשתפי-פעולההיושלאמכונדלם,.זרחים, Nכמההיולהורגהמוצאים

בתורהז-המזוליןהמאבקונגרהקומוניסטיםנגדחוצץשיצאוספק,שאיזאלא

 • 9עמ' , 1974כמאי i, 2'"1כלגדאייבודנה", ..
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חוללולאאותםחזהלאהואשאירעו;לאחררקמאורעותעלשהגיבמתוז,איש

דעותחסרהיהכיאףמוחלטת.במוסריותנהגוהמדינייםהאישייםבחיייואותם.

בכישוריםניחןלאקומוניסטים,שאינממיעםפעולהלשיתוףופכוזקדומות

פחדומעטיםרקאולםאותו,חיבבשהיכירו,מלכילרחבי-אופקים.אינטלקטואליים

נתזמונטנגרן,אתעזיבתיבעקבותוהסוער,המהררהמאורעות,במהלךמפניו.

במונטנגרו,הטרורשלטוזמשליטתו.לחמוקלמאורעות,וגםלאנשיםגםמילוטינוביץ,

זדונייםמקומייםמנהיגיםבגללבעיקרהתחוללבהרצגובינה,ממנו,הנוראוזה

שעשה,במהכל-כךתלויהאינהמילוטינוביץשילאחריותודוקטרינאריות.ותגובות

רגשיעלהישרוהשכלהקנאות;עללגבורהיהחייבהסדרעשה.שלאבמהאלא

שהוכרעו.לאחרמוצלחיםקרבותלנהלקלאומנם !היהייבחכן,הנקם.

בינינוהיוילאשגםאף-על-פימילוטינוביץ,עםקרוביםביחסיםהייתילאמעלום

סימוכיזלמצואשמחאנימותו,לאחרכל-כךרבותושניםזה,מטעםחילוקי-דעות.

במכתבממונטנגרו.להחזרתיהקשורבכלב,יחוד-אורשראובמיסמכיםליושרו

 :באוז'יצהאזשישבלטיטו,מ.ילןטינוביץכתב 1941בנובמבר 6מיום

שראיתיוממהלישנמסר ).'ג.מ-ההנהגהשל(בפגישהבעל-פההדיווחיימז

כאזקייםואומנםלחלוטין.שונהתמונהמצטיירתלכא,ןהגיעיבזמזבשטח

ווליקוהחברשלוהמכתבההחלטהמקריאתשהצטיירמזהשונהענייניםמצב

 .).'ג.מ-המפלגתי(כינויי

מיסמכיםסמךועלהמפלגה,מוסדותכלידיעלונידונונכחנווההחלטההמכתב

הללוהמיסמכיםששניכעוכדה,להתחשבמבללוזאתההתבססות.התבצעהאלה

מטעים.בתורהמרכזיהוועדידיעלנדחוושניהםמישגיםכוללים

מידשבאההמנהיגיםובחירתההנהגהלמוסדותשניתנוהמטעים,הכינוייםאת

-והחטיבותהגדודיםהצבאות,היחידות,שלהפיקודסגלכלומר,-מכזלאחר
למעשה, ...הגיעיבטרםעודגיבושכתהליךהיתהוהמיפקדהבנקל,לתקןניתן

שהיה.כפינשארהמיפקדההרכבואיילוהשמות.,שינוישלענייןסתםזההיה

וזההמפלגה,לביןפקדה J'המכיןתקיניםיחסיםנוצרואחתובעונהבעת

חריגים,כמהאומנםהיותחילהבעורף.המפלגהשללפעילותהגםמתייחס

ווליקו.החברידיעלכעל-פהשנמסרהדוחמןללמודשניתןכפי

יתבהרודיווחולאחררק ...ווליקוהחברשללבואועדלהמתיזעליכם ..•

אתולהוקיעההצלחותאתלצייןחייבתהחלטתיכם ...ענייניםוכמהכמה

לאחרשהתכנסההמפלגה'(מועצתהמועצהכינוסלפנישנעשוהמישגים

הראויהוהעבודההמועצהכינוסלאחרשהושגוהצלחות .).'ג.מ-ההתקוממות

הנרחכים.העםהמוניבקרבשנעשתהלשבח

הם ...כראויידמעלנעשההנונורבבעיתהטיפוללדעת,שנוכחתםכפי

 f}" " •••הסתייגותכלללאשלךההסבריםואתמכתבךאתקיכלו

 • 118-9עמ' ,) 1950 ( 1ספר , 111כרןזנורניק,מיסמכי •
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לגביחשרותיהיולאהמרכזר,לוועדמילוטינוביץשלמכתבוקיוםעלידעתיאילו
מפח-נפש,ליגורמותפורטו,ילאואשרלהחזרתי,שהביאוהטיבות

רכיםמאמציםממגיבהסכיםשהיוייתכןבאןז'יצה,המכתבאתטיטןליהראהאילו
מאמין,איננידעתי.עלובמסירותבתקיפותלענוודארוכים,חורשיםבמשךכל-כך,
כימשהוכח,-ואף-על-פי-כןמפני,מכתבאותוב"הסתרת"מרושעמשהושהיה

כדיהעניין,כלז{תלהשתיקניסויסו,דנעדרתהיתההמרכזיהרועדשלהביקורת
רעים".יירגשותלעוררשלא

בנובמנר 11ביוםיצאתימלאה,שליטהבעצמיעדייןשולטאולםורצוץ,שבורוכך,
עדהיגיוןוחסריעמךקכההיהדכאוניחברים.קב,וצתעםלאוז'יצהבדרכי , 1941

מקורטכלוםןהאלההנורא,יםהחשדותלכלמהלהורג.יוציאונישנואשחששתי,

אםהמונטנגרית,ההנהגהבחבריאפילולירותשישמטיטו,שקיבלתיבהנחיות
לצדקתניחסעצוריםת iמספקהחשדותנוב,עיסשמאאוזהנכונההדרדמןיטורו

ולשרירות-הלבלאי-הצדקלהתנגראזלת-ידשלמהרגשהאוןמוסקבה"יימשפטי
מצב-רוחיאתלהפליאתאםהסוערמזג-האוויראנוןשורןתינובתוךהשוררים

הנוקרמהשכמתבוץ,מכומיהריםמדרוניפניעלובשלג,בגשםדרכנועשינוהעגום.
להמשיןאותיהמריצוסבלנותוהוסרדאגהלה. J'הלכלבמשךולעיתיםערב,ועד

ובמורי-הדרך.בבגי-לוויתיהאצתימצידי,ואני,הפוגהיללאוללכת
בקוביצ'ישנכפרדרגונה,דודתישללביתההגענוהערב,רדתעמהמחרת,ביום

התיכון.בכית-הטפרללימודיהראשונותבשנתייםהתגודרתינוקלושין,ליד
בידיהיוההרוסיםהוגשריםהכבישאולםעצמה,בקולשיזנמצאוהאיטלקים

לרבותלראותני,ובאוהתקבצוהשכנים,וחברי,ליבנואתסעדנוהפרטיזאנים.
ישבנובילדותי.שיחקתיןעימולגית-הטפרהלכתישעלמוצ/טקוביץ,מיכאילו
פעילותבגללבעיקרבאי-נוחות,חשנואולםלילה,שלבואוהרתלשעהעדושוחחנו

בבתיהמ,הלילהאתשנעשהליבנו,עלדיברווחברידודתיבכפרים.החמישיהגיס

אתשובלראותזכיתילאמלודתי.בפרלפודנישצ'ה,בדרכיהמשכתיאניאולם
נהרג.והואנפטרההיאמיכאילו;חכריואתדרגונההדודה

שבנהקונייניץ,סטניהשללביתה-מלקלטלמקוםהגענוהשחרעלות,לפנימעט
אשרסטניה,שלבביתהנשז~רתיהעממי,בית-הספרבימיוחבריקומוניסטהיהיוקי

תי, J'בני";לוואתו iאירןהשכניםבאש.שעלהלאחראותוובנתהחזרהבינתיים

דד,וכואיבליביכירסמההדאגהלהירדם.יכולתיילאאנייצועם.עלמידשעלו
האיכריםשלבכפיפתםישבתימולדתי.באיזורשובותי J'העלעונגתחושתהתמלא

מאוחדת.לילהלשעתעדעימםושוחחתישלנו

היופשעותאתלבלותחייניםשהיינךהיותהמחרת,ליוםעדנתמשכההשיחה
פרטמעטים,רקאשדכאלה,נקם Qןרחשישינאהמוקףנמצאתילפתעבפורנישצ'ה.

מילובןאתהקומוניסטיםהרגולכן,קודםיומייםלשכמותם.מסוגליםלבני-מונטנגרך,
ה"בולשוויזציה".תקופתמלפניוקומוניסטסגפניאופיבעלאדםשהיהאנדייליץ,

ננהאחיועםויחדבממשלהמשירותוהתפטרהואומכונדת.גדולהממשפחהמוצאו
לאחרשבאההא.יטלקית,הפריצהובזמןהמפלגהנגדיצאכינתייםגדול.משק
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ציווהלאלי,שזכורכמהעדנשקם.אתלהסגירהכפרייםבחבריוהאיץההתקוממות,

מחברז~וממילוטינוביץיצאהשהפקודהייתכן,להורג;הוצאתועלהמחוזיהוועד

הייתישלאאומר,אינניהאזורי.הוועדידיעל , tפשוכאו,המחוזיבוועדכלשהו

העממי.בבלת-הספרמוריהיההאופקפוקים.כלילאכיאםזו,הריגהאמשר

והפזיזההגלויהעמדתועלהמחוזיהוועדבפרסומיהותקףכברדנר,שללאמיתו

ואלנםיודעיםאינםהטוטאליטריתוהמחשבההמהפכההמזויין.והמאבקהמפלגהנגד

לעצמם.פרטדברשוםמכירים

י; tמוגיס-כ iקכפרהיהמולדתי,כפרפודבישצ'ה,אלכסה.אחישלבמותונכרכהזוהריגה

 :אנדייליץעלאמרוכךאלכסה.שלמותואתוביכהנדייליץ 1 ,שלמותואתחגג
הצעיר !ילאחיוהדבראותולעשותהיוצריכיםלו.שהגיעמהקיבלייבן-כלנה

יינץ :אמרואחיעלאולם "!ובוגדצרותעושה !ממנויותרגרועויוקאן,שבהם,

עודהם ! ...חלאהבידינפילהואאבל !גבריםבידינהרגלפחות!אילוזהאפור

לענייןנתלווה "!מוסולינישלבעכוזויסתתרואםגםאותםנמצאאנוכך;עלישלמו

סיפקהיהלאאשראפודה,במתנהלינתנהשצ'פנוביץמילוןזז :נוגע-ללבמשהוגם

ילאחי.לתיתהבידה

בפיסגתהיושבים~נו, tבעודוההרסנית,השורשיתעוצמתהבמלואהשתוללההשינאה

למעשה,כיאםכאלה;מלמדיםללבושעלולהשהיאלתפוסמסוגליםאינםהמפלגה,

אירגונינו.באמצעותאותהוכיווננושהפצנוברעיונותאש-השלנאהאתהצתנואנחנו

והופכיםמטמורפוזהעובריםעצמםשהחייםהיה,דומהברירה.כלהיתה 'lל~אך

לגיהינום.נשלחיםלו,מחוצההנמצאיםוכלרעיוןלהיות

וזאתבסרביה,והפרטיזאניםהצ/טניקיםביןהתנגשותעלשמענוהמחרתביום

טיטוגיןהסכםהושגבאוקטובר, 27ביוםלכן,קודםשבועייםשרקהעובדה,למרות

אותהעליותרמפורטותידיעותקיבלנואחר-כךיומייםמיכאילוביץ.דרז/הלבין

עברהאליואשררדויניה,בכפרלקוביץרויהבורג/וביץריפתשלמפיהםהתנגשות

למרכזמקוםבקירבתלהימצאוכדלביטחוןמטעמיק Nבסנג'המפלגהמנהיגות

ועלהצ'טניקיםאתהיכושהפרטיזאניםעל-סיבותמשתישמחנוהמלפגה.
עדכל-כד,גברההישןהריאקציוניהשלטוןלגבימרירותנוכשלעצמה.ההתנגשות,

המהפכניתלרומנטיותבניגודאולםשלום.בדרכישלקומואתלחזותמקוםהיהשלא

מאבקנוהמשךאתלשבשעלולשהדברחששותי,אתאניהבעתיבורג/וביץ,של

בו.ךלפגוע

המחרתביוםהגעתיאישיות,ודאגותאישייםספקותעםבלב,ובדאגהבשמחה

הפכותהומיתושיאנהבוגדנותאשרעם,שלהתמרדותומזירתהיישר-לאוז/יצה

ושלוחות-רסן.מאורגנותנקמות-דם,שללשדה-קטלאותה

מלחמהשלבעיצומההאזרחיםמכחמת
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בידיבועלהשםלכביש,סוףסוףהגענוזלטיבור,הרשעלגלווה,ברוווהבקירבת

סיפקההמקומיתהמיפקדהערב.עםלאוז/יצההגענומאוז/לצה.משאיתלהזמין

והנוח,הקטןפאלאס"יימלוןאלפעמלשמתיאניואילולבני-לוויתילינהמקומות

מיטרה.אשתי,גםוכןייבורבה"שלעורכיוהתגוררושבו

כללכאילו-רשמיתמובן,ובאורח-בלתימשום-מה,היתהמיטרהעםהפגישה

ימיחלפולאעליוכאיל,ז~חר"מעולםשאךלייבזמןחייתהולאבמאסרהיתהלא

שצבעהאף-על-פיהחיצוני,במראהכל-כךלאנשתנתה.היאבגללה.וצערדאגה

דמתההיאבלגרא.דאתב.צאתההמשטרהבידיזיהויהעללהקשותכדישערה,את

היהביותר,אות.ישהדהיםמהברם,לילה.במועדוןלזמרתאולספריתבמקצת

סרקאסטית.עליצותומלאהבוטחת-בעצמהנוקשה, :במיטרהשחלהפנימיהשינוי

שעהמקבה,שללאורכהבקרוןדרכהעשתהכיצדבגאווה,מהולבצערסיפרה,היא

הכפריםמןחריףעשןריחספוגוכולוההתקוממותשלבעיצומהנמצאאיזורשאותו

חייםעלרביםבפרטיםסיפורהא.תטיבלההיאהגרמנים.בידיבאששהועלו

שהעיקוובצער,בדאגהלשונה.חסכהלאממניאפילוסדביות.ובבדיחותפדטיזאניים

הקשוחהשהתנהגותהבליבי,שמרתיאותושגםבחש,ןאלאלהגיביכולתילאעלי,

שלתוצאהגםאוליאלאהמוות,בצלהממשוכתלשהותהיוצאפועלרקאיננה

כלפי.רגשותיההצטננות

הבנקבנייןאללגשתבמקוםמלונה,שבביתבחדרמיטרהאללהצטרףהעדפתי

להתייצבשעלילי,אמרהמיטדהחברים.כמהועודרנקוביץקרדלי,טיטו,לנובו

למיפקדהמיקלטלשעבר;הלאומיהבנקבבנייןשהתמקמהבמיפקדה,טיטובפני

התגנדרתיטיטר,אתלפגושצאתישלפניכמובן,הבנק.בנייןשלידההר,בצלענחפר

עבורבמלוחדאיתםשיצרהמקומלת,נחנותקצרמעיל-עורלעצמיקניתייאפילו

באלאהיאבנועם.אפילויפות,פניםבסברקיבלניטיטיהמפלגה.צמרתאנשי
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ביק'זz,הואבמןנטנגרו.במצגמדלרבעגייזפילו tיtגיל;ךרלאטענותבשוםאלי
תעמולהבפעולותגםלעטוקובו-זמנית'ייבורבה"שלעריכתןאתעליליטןלממנל

ממשלתיים.ןלתפקידיםאירגוניותלבעיותלהתפנותיוכלשקרדליכדיאחרות,
שליב!/מלשגים"~ון fלמבתעלהמרכזיהוועדשלישיבהיכנסטיטוכיציפיתי,

כובטה.שלאוכמובז,כזולישיכהמועדגילנקבעלאאולםבמונטנגרו,

ונטנגדו. iבכשלנןהמשרדיםעםבהשוואהביחוד-ומאורגנתמסודדתנראתההמיפקדת

כןלםכמעטנאה;היה'שפ Iלכאולםהתקז,לפיבמדלםלבושדםהיולאהאנשים

היוגוסלאביהמלכותיהצבאחייליאשרהסרבי,הצבאשלכומתות-כומתותחבשך

"פילוטקה/'חבושהיההיחי.דהיוצא-מן-הני,להיהטיטןכנורתז.לחבושנהגו

לאחרשונהששמהטייטיס,כומתתזוהיתהעבורו.במיוחדשהוכנהסובייטית,

אותותהחדש.יוגךסלאביהצבאשלהתיקניתלכומתההפכהוהיאלייטיטונקה"מכז
עדאותזענדלאאישהעליוןבפיקודאךלםהצבא,ניח'נדותהונהגוכברהקצונה

עבה,בדעשויאדום,כוכביות. tהצבזהדרגותרשמיתנחנכובההשנה , 1943שנת

פטישעםפןבייטי,כוכבענדטיטוואילוכולם,שלהכומתהלחזיתןהוצמדנתפר

בנזתבה.ילןהגישוומ'וכוכבאותונאמאיןיודעהשדאכןי-יל;עשוייםןמגל,

 :צבאיתמיפקדה,מאשריותרגרילהמיפקדתשלצביוןלמקוםהיה~כן, I"ואף-על-פ
- jסגמילאהכלליהמטהראשתפקידיאתבחיתוליהם.היועדייןהמטהתפקידי

שיקעווהואטיטו·המובנים.בכלואדרבחרוץאיש-לשעברהמלוכנינצבאמשנה

נקנהשמפותסברתי,אניואילו ,) 1 : 100,000שלנןידה(בקנהבמפות-קירעצמם

בכלהתמצאטרםטיטושלנו.הלחלמהלאופייותרתתאמנהיותר,גדולמידה

המפקדשהואוכלל,כללשבע-רצוןהייתדלא-ליבז~שרוגונה.רוחגקוויאותם

המפקדמתפקירנפרדלהיותחייבהמפלגהמנהיגשתפקידהיתה,דעתיגהעליון

שבגינההטינה,זוהיתהלמעשה,המיבצעית.להכוונההנןגענכללפחותהעליוז,
אישיהיהיכוללאזאת,למרותבמונטנגך,ו.הצבאלמפקדת J'רשנוהתמניתילא

ידעהיעיראףעלז, iןבנישרבחריצותתפקידןאתנזמלאאיננושטיטולומר,

בהחלטותיו.פזיזוהיותומספיק

היתה,המנהיגיםעמדתסגפניות.כמעטדלות,היופקדה J',במשהוגשוהארוחות

המזוזמצרכיכלאת :מאנשיהםנז?מנעודברים,אותםכלמעצנוםלמנועשעליהם

חסר,היהלאשכפףאף-על~פילמכור,ששולאהאיכריםואילולקנותהיוחייבים

בצלחות.ונןוגשנקיהיההכלנאוז/לצה.בידינושללנפלוניכריםשטכומיםהדות

לירלשבתנחגנןבמיפקדה.אכלוהמרכזלוהוזעדהמטהשלהםכדרההקצונהרק

'ישבוי jהמרכהויערחנריהמפק.דמלשכתטיטושהופיעעדרלתמתלזארוךשולחן

הארוחהבשעתדעותבהחלפתהצורךבשליןתרהוכתבזהלשיבהטדרפביבו.

ההירארכיהתקדימיקבע.מהןראתכתוצאתמאשרהנמוך,הסגלמצדהכבודויחס

ההתלהבותכמוממשענורה,והכרחליםחשוביםשהפכןוכנראה,המהפכה,עםצמחו

והשיוויוניות.

הירראכיהבעיניהיועממית,שיודיוניותשלטהשםממונטנגרו,חזרעתהשזהכמי

בנוטףנעיתו.'שאינוכיגר,לינראההזכלממש.מזעזעיםאלה,רשמילםוגינוניםזו
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מזכירות-ורנקוביץז'ויוביץטיטו,-המרכזיהוועדמנהיגיאחריהזדנבןלכד,

מכפליותרהרבהאינטימייםהינםאיתסיחטיהןכיהיה,ברוראשרויפות,צעירות

שלילמזכירתו'כיגיליתי,יותרמאוחרדופן.יוצאהיהקרזלירקתפקידן.שדורש

אםהזה,הענייןבכלמכוערמשהוהיהעימו.אינטימייםיחטיםהיוילארנקוביץ

אבישיצורשוםנגד :חדשותידידותהיןלה tזשלחבריםמשוםשלאייתכן,כי

בעל.אותועמאואישהאותהעםחיין,כללחיות,אךתוהמחייבפטק-דלזהוצאלא

עלההקפדהבמלואשמרוהשורהמןשהחייליםמשוםיותר,מכוערבראההדנר

מה/!וכיתגןבתו,היתהזה,בענייןקרדליעםכשדיגרתיהבחינות.מכלצניעות

מיטרהאישיו'.ענייןזהוהכל,ולחארבמתח;חייפבמלחמתאנשיםןלעשותביתן

.עלכלל,להעלותאיןבסרביהשררה.עםבידידהולןזהיידברבציניות,העירה

פילגש'ו.ללאשרהדעת

ומוקמתשהולכתספק,איןממנו,ולמדתיהאירגוןמןהתפעלתיאחתובעונהבעתאך

במלחמהאותממנחהשהיארנים,רים iאזבהדרגהלהקיףהמתחילהחדשהממשלה

לאומילשחרורהוועדאולםבעיתן,לאוהיוכורותקטזהיההאיזוריעדיה.ןבכל

גורלותהיואילולאגה,בהדרוהולךגדלשהיהלממשלה,גרעיזהיווהפרביהשל
 .כל-כךהפכפכותהמלחמה
·מסוגליםההירארכייסוהאירגוןהטדרהיולאביטודם,טפונטאביים·היותםלמרות
ביטויה'אתמצאהזואוז/לצה/ן.של//הרפובליקהעלשעטתההארעיותרוחעללגביר

החדשות.הרשויותכלפיהעירבנישלויותריותרוייגתוהמסהמתבדלתבגישתם

להורגהוצאתםגםוכןלעניי,ןתרמההצ/טביקיםעמהדמיםשהתנגשותספק,איז
כעזרתהגרמנים'!דלעלשבוצעהובקרלייבו,בקרגוייבקהמבוגריםהגבריםכלשל

לפתותכיהיתה,ההערכהליוטיץ.שלהפאשיטטיתוהתנועהנדיץשלאנשיו
הזמן,עמגדלוהמספריםבקולייכן. l,ך OOו~כקרגויינקלהורגהוצאואיש 5,000

לעולם.רשמלתגודעלאהאמיתיהמספרכאח.דהמקומותבשניאלפים,בכמה
בפחד-המיותחשנוכיזה;בנושאלדברששנולאאגואולמכך,עלכתבייבודנה"

טרביה.עלשנפל
להעלותםהיהניתןלאימיםשבאותםבאמצעים,לנקוטלגרמניםהיווטינות" Iאיזה

-גרמניכלבגיזסרביסמ~~ההריגת-נקםמעשהזההיהכלוםןהדעתעלנילל
אתלהדדסהמטר.ההיתהכלוםןלכיבשוהרשאוניםבימיםכנרשהכריזוכפי

ונשהפעההלז~ימיתבתודעתןהידעוות,ערים-פרביהשלהחיונייםהמדכזיכם
למעשה,קרגןיינק;אתלכבושתוכניותנרקמוהעליון?בפיקודהחזקההקומוניסטית

מבפנים,בחסלהשתמשמנתעלמהעיר,חבריםשליציאתםאתהמפלגהעיכבה

הותקפה,כבדשקרלייבוהעונדה,לאורניחודאלו,כוונותהגרנוניםניחשןלאכווום

רצוןז~תלשבורמספקת .הצדקהמצאךם J'שהנאצבוואדיןהצלחהללאכיאם
פוליטית,מבחינהביותרהיצרניכעםאותוהחשיבהיטלראשרהעמ,שלההתנגדות

 .הנלקאןעמלניןביותדהמסוכןגםןלכן
לנריץטיפקההטרגדיהתר~אות.ללאבהנותראינוודנרבפוליטיקהמקריותאין

באמנות;ויוכיחויכנעולאאפביולוגית,מבחינהיושמדוהסרביםכיחותכת","הוכחה
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מלחמהעת

ובכךעת,בטרםבגרמניםמתגריםהפרטיזאניםכי"הוכחה",-לצ/טניקיםואילו

להם-לקומוניסטיםובאשרהסרבית.התרבותילהרסהסרביםלהשמדתגורמים

להצלה.היחידהכדרךמזוייז,למאבקהתושביםאתלקרואהנדרשהתמריץניתך

להתקיים.הביולוגיברצוןעצמההצדיקההיאהיתה,כיסבורואניבגיהר,היתהאם

שהמהפכהשעהוב"ריאליזם/,בחוקיםלעצמהצידוקמוצאתלמהפכההמתנגדתתנועה

-וקרלייבוקרגוייבקבנוריםהרציחותובאידיאליזם.ברירהבחוסרזהצידוקמוצאת
·גרמניהעםהפעולהמשתפישללתפיסתםמעברהיו-הסוףעדהמחושבתבזוועתם

אויביהאשרתנונוה,באמצעותרקנגדזלהתקומםהיהוניתזכאח,ךולמתנגדיה

והיחידה.האחתכאלטרנטיבההמוות,אתלההציעו

אופייםאתבן-לילהלשנותבלתי-רגילכוחלמלחמההיהאלו,זוועותעםקשרללא

החנויותוריקבון.סבלומתח,מחסורשררבאוז/יצהומקומות.יעדיםאנשים,של

מאחרהקיטור,במלואעבדווהמאפיותהמתפרותרקשוממה.השוקכיכרריקות,

בהםנראועזובים;היוהציבורייםוהגניםהרחובותילצבא.מיועדתהיתהשתוצרתז

אף-על-פיעלוב,ולבושםושםפהשסבו-קשישיםרובם-מועטיםאנשיםרק

החלה.זהרקשהמלחמה

התקשרתיהצ/טניקים.עםונותזנושאבצ/אצ/ק,נמצארנקוביץכילי,נאמרכשהגעתי

שלהבסיסיותהנקודותאתלטיטולמסורביקשהואלמיפקד.ה,.טלפוניתאיתו

שבאמתאלאמפני,יימצונזרת"הסתייגותכלבקולונשמעהשלארקלאההסכם.

שםבסבוינו,החוליםנביתאותוביקרתי-לז/ויוביץבאשרעימי.לשוחחשמח

יחסיאולםפוז/גה.בטביבותהצ/טניקיםעםבקרבלישנגרםרציני,מפצעהחלים

 .ריבארלולהועםקררליעםהיוימיםבאותםביותרהקרובים
לדוזיכולהייתילאתיאוריות,מיצירתטיטושלסלידתועלידעתיאילךלאגם

האם-למשלכמולי;שהציקובעיותבכמה-היהטרודכל-כך-עימו

עדכאלה,למימדיםבסרביההלוחמההגיעהו·כלוםביוגוסלאביהמהפכהמתחוללת

ןהמפלגתיתהתעמולהנוהגתשכברכפילאומית,התקוממותבשםלכנותהשניתז
חשיבותהמהפכהלשאלתבודעההשקפותי,עלבמכתבושמתחהביקורתבשל

אולםנפשי,כאוותריבארלולהעםאלובבעיותלזוזהייתייכוללגבי.מכרעת
אשרהואזההיההמקריםשברובמכיוןמפיו,הסב.ריסכללקבלבידיעלהלא

התיאורטיקזהיהשלמעשהמכיוןתקווה,ביתרקרדליאלפניתיממני.הסבריםביקש

המלחמה.פרוץלפנידונויםבעגייניםעימושדנתיומאחרהמפלגה,שלהרשמי

 .פעריהעלבסרביה, :ביוגוסלאביההמהפכההחלהשכברהוא,גםהאמיזקרדלי
שאיזספק,איןבמונטנגרו.מאשריותרהדברמורגשהפוליטי,ופיצולההחברתיים

המהפכהאתעשתההכיבושנגדההתקוממותייטהורה".פרוליטריתמהפכהזו

האויב,עםשלוהפעולהושיתוףהישזהשלטוזשלהרגלשפשיטתשעהללאומית,
במונחשימושנעשהאםנרם,מנהיגות.לעמדתקדימה,הקומוניסטיםאתדחפן

נגדהמזוייזהמאבקאתויתארוהופרו-פשאיסטיםהריאקציונריםיבואויימהפכה"

ולכזהסובייטים.ושלטוןהםשלטונםלמעזהקומוניסטיםשלכמאבקםהכיבוש,
גמסברושכךהעובהד,לאורוביחוד-.יותרנכוזטקטית,מבחינהזה,היה
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מהפכניות.במימרותהמידהעליתרלנופףלא-הסובייטיתוההנהגההקומינטרז

כלהיהלאזהבהסבריותר.ומדוייקמושךהיה 1Iלאומילשחרוריימאבקהמונח

עשיתילאשבמונטנגרוכשמש,נרורנחת.ליגרםעצמהזומסיבהאךלגבי,חידוש

התודעהאתלהתאיםהיהשעשיתיכלהמאבק;אתלהגבילכדיבושישדבר

ההתקוממות.שללמציאותהמפלגתית,המנהיגותשלהדוגמאתית

אתוגילובאוז/יצהוהניסיוןהמזוייןהמאבקבאוהמינוח,הבדליאףועלמקום,מכל
ביוגוסלאביההפוליטיותהמפלגותכלחר-משמעי.באורחההתקוממותשלנטיותיה

הדמו-במפלגות(מקוי).הקומוניסטיולנוערהקומוניסטיתלמפלגהפרטהתפרקו,

ההתקוממותבעדהיןאשרמעמ,ךבעליאנשימלרבותיחידים,נמצאוקרטיות

ללאכזשעשתהקבוצהשוםנמצאהלאאולם-הקומוניסטיםעםפעילהושיתפו
בשיתוףתמכההראשונההקבוצהקבוצות.לשלושסרביההתחלקהכללית,הסתייגות.

כיותר,הגדולהההשפעהבעלזו,קבוצהשלנציגההכיבשו.כוחותעםמקומיפעולה

המלוכני,המלחמהשרשהיהמינדיץ,מולזהגנרלליוטיץ.דימיטריהפאשיסטהיה

המזויינת.ההתנגשותפרוץעםממשלהראששנעשהגכךהקבוצה,בראשעצמוהציג

מזיליז·למאבקמתאלמים" I /תנאיםשיהיועדהמתנהבעדהיתההשנייההקבוצה

מלוכניםקציניםהייזוקבוצהשלהגרעיזמיכאילוביץ.דרז/הקולונלעמדבראשה

השלישיתהקבוצההישן.המשטךנאמנישלדבמספרבהתמכוליערות;שברחו
שלההדרגתיתוהקמתיהכיבוש,כוחותנגדתנאיללאמזיויזמאבקבעדהיתה

הקומוניטיס.ידיעלהונהגהזוקבוצהחדש.ומדיניחברתימשטר

המדיניתשהסמ.כותמאחרברם,משתנות.השפעותאלהלזרמיםהיוהמלחמהבמהלך

ולזכותזולסמכותלהגיעלקומוניסטיםהיהקלהמינהלי,במנגנוזהתרכזהבכפרים
בנוסף ..ליערותהבורחיםראשוניהיומיכאילוביץשלהצ/טניקיםבתמיכה.מיד

עם-מגןבעמדותנמצאיםכשהם-שתייםאוחאתהתנגשותלהםהיתהלכך,

התנגדוהגולה,הממשלהשלההמתנהומדיניותהנקםמעשיבגללאולםהגרמנים.

דבר.לכלפאשיסטיםשהמהקרואטים,האוסטשימנגדלמאבקפרטמזוייןןלמאבק

הצ/טניקיםאתאילצוהצבאייםומבצעלהםהקומוניסטיםשלוגוברההולךכוחםאולם

ופה-ושםלמאבקהםגםהצטרפוהכיבוש,נגדהיושעקרוניתמאחרעמדה.לנקוט

אפילוהשיגולחוקיות,שטענובכך,הקומוניסטים.עםפעולותיהםאתתיאמו

עלהמקריםבדובןזההיהיתרוןמיןאיזהאולםהקומוניסטים.עלמספרייתרוך
בהתקפותבכפרים.ששוטטואנשיםילצגמספרריתרוןשאותואובלב,ךהניירגבי

ובכךביותרהקריטייםברגעיםנסוגיםהצ/טניקיםהיוגדולותעריםעלמשותפות

והיעדראירגוזמחוסראלאבגידה,מתוךלאהקומוניסטי,האגףאתחושפימ

רוח-קרבית.

הצ'טניקיםלצ/טניקים.הפרטיזאניםביזהפילוגלראשיתבולטמלדגםשימשהאוז'יצה

למלחמה;ההתגייסותלמעזאצבעלנקוףמבליולחגוגלשתךתוהחלולעירנכנסו
יומילםלעירהגיעוהקומוניסטים~העיר.תושביעלאימתםהטילואפילומהםכמה
הכלכלהאתהפועלים,אתהנוער,אתהמימשל,אתלארגןהחלוומידמכזןלאחר

הצ/טניקיםהוצאוימלםמספרכעבורהרוביס.ותיקוןמושת Mהיציוראתגםוכמונז,
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המסורתיותעלנשענואשרהצ/טניקים,-הפוכיםמקריםגםהיומאבק.ללאהעירמן
הפרטיזאנים.מידיעריםכבשוהכפרית,

מהפכהאולםיגונה.בלהכרחהינםותחבולההונאהומתן,במשאכמובמלחמה,

כלהיתה,לאלקומוניסטיםזו.מפניזולהסתתריכולותאינןלמהפכהוהתנגדות

כזו,בהתנגשותרצתהלא(מוסקבההצ/טניקים.עםלהתנגשעת,באותהסיבה,

התמוזכ,טותגונחלהבליגיכלולאהצ/טניקיםארלםהגדולה).בריטניהעםקשריהבשל

:לעשותב'!תןלא;לסיומה.המלחמההגיעהבטרםעודלסמכותם,והקץשלטונם

גםמחייבזהדנראךבאוטופיה.מציאותלשלבהמסךגליםמנהיגיםבלימהפכה
מציאותאותהבעברלמצואהמבקשיריבוכןהמציאות,כורחהיאהמהפכהכיאמונה

לאידיאל.

הרגו-כשלע~מוצנועהסכם-טיטו-מיכאילוביץהסכםשנחתםלאחריום

אוז'יצהעלהצ/טניקיםעלובזכזלחאדימיםכעשרהפרטיזאני.מפקדהצ/טניקים

נאוז/יצה,העליוןיהפיקודאבשימביןאחדהיהלאזאתלמרותבגסרת.זההסכםוהפרו

עללחפותמנתעלרקהפרטיזאנים,עםההסכםעלחתמוהצ/טניקיםכישיטען

,בפוזוגההמקומייםלצ/טניקיםהרצחאתלייחסנטובעצם,הזדוגיות.יהם Iכוונןו

ההסכם,לאחדהשתבה,שמשהוהכל,האמיגועתהאולםמיכאילוביץ./ה jלדרולא

מהממשלההוראהבוודאיקיבלהדרז/השלפקרתו J'שמ-הצ/טניקיתההנהגהבקרב

אותההכינוהצ/טניקיםהקומונסטים.אתלתקוףעצמם,מהבריטיםואוליהגולה,

מושבהמקוםאוז/יצה;עלהמיתקפהעיקראתממקדיםכשהםבסודיות,התקפה

מרושלותכל-כךיהיוהצ/טניקדםשלההכנותאולםהקומוניסטית.ההנהגהשל

גייסטיטומוע.ךבעודלגלותןלפרטיזאניםהיהשנקלעדאמצעי-זהירות,ונעדרות

ל~כיאם-יחסיתנקלותהצ/טניקיםאתהכניעההתקפה,לפניהיחידותאת
שאיימההסכנהלאורשליטתם.משטחיהאריהחלקאתמירםוכבש-אבידותבלי

הסכםעלחתמרנקוביץכוחושד.ומתןלנ)שאדרכיםדרז/החיפשמיפקדתו,על

לפיסתהפךהואשגםאלאיותר,ומשמעותימבוססשהיההסכם-בצ/אצ/קחדש

נייר.

הסיכסוךאתיפ.הבעיזהמפלגההנהגתראתהילאהנצחונות,עלהשמחהאףעל

גםאךא.ומץ-לב,גילהטיטורצוי.שהאוסברהמכןפחותועודהצ/טניקים,עם

אירגוןהיעדרבשלוזאתהצ'טניקים;עלשליליתדעהלטיטוהיתהאזכברדאגה.

מסתנר,עצמן.דרז/השלבמלפקדתןששלטהוהפררמיטיביותבשורותיהםומשמעת

טיטו.ישלהמשא-ומתןצוותאתאפילולתקוףהתכוננהאחתצ/טניקיםשקבוצת

המאוחדיםהכוחותמפקרתפקידאתלמיכאילוניץטיטוהציעואף-על-פי-כ,ן

מכיוז,בהצעה,נכללהכולהשיוגופלאביהן J'מאמא,יניבבוסניה;גמואוליבסרביה

פרטטיטוהזכיריותד,מאוחרימובהקת.לאומיתסרביתתנועההיוושהצ/טניקים

וטיטושומג'יה".שלייתהמעטלשתותלטיטוהציעדדז/ה' :במשא-ומתןמשעשע

האדיםאתלקרנוכשבשםחם;ילייש'הואקה oשהמשלדעת;מבלינרצון,הכוםאתנטל

שראהאף-על-פיהסיכסוך,עלשמח'לאקרדליגםשנחנק.כמעטהלאכוהוליים,

כוחותמדיניותשל'נמנעת"/בלתי, Iוייהגיונית"התפתחותהצ'טניקיתבהתקפה
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לענייז,יתידהמחשבההקדישלאכהרגלו,רנקוביץ,סרביה-רבה.וכוחותהריאקציה
כינההואסרניה.שלומיות 1הל,במסורותבגרושהצ'טניקיסעלממורנןרהיהאולם
מלגלגרמזמשתמעממנוכמקצונ,מעורפלמונח-//קטויקה//בשמהצ/טניקיםאת

היהז'ויוביץהפרבי.בז'רגוזכדוגמתויחפרולאאשרמונחסר-גנריות, iלחושנון
מפניאלאעימם,בקרב,שנפצעמשוםלאהצ/טניקים,נגדבעמדתוביותרהתקיף
בסרביה.שלוהמתמרדהמחוזלשומג'יך"אסוןבהםשראה

רובםהפרטיזאנים,מתומכיבכשלושיםהצ'טניקיםשערכוהטבחעלזעמוהכל
הטיכסוךעלדברלדעת,מבלימבלגראדחמקוזהאךהנערותופצועים.נערות

שהיהביותר,הקרובכבושהבלתילאיזורדרכןעשולפרטיזאנים,הצ/טניקיםבין
לגביקציניו.פקודתולפידרז/השלממיפקדתוהרחקלאנהרגוהןצ'טניקי·איזור
הקומוניסטיםונכלאוהוכובהאשרהמלוכנים,יוגוסלאבי.הוקציניהמשטרהטוכני

חשבונותלסדרו"חוקי"'/טבעי'/ז.ההיה :דברהמלחמהשינתהלאבבתי~הסוהר,
היתההנערותביןהרובה.וכדורהכידוזבאמצעותועכשיו-הקומוניסטיםעם
וידידתהנאמנהמפלגהחברתמפורה,עובדת jאחןלניתנערהגווייץ!ז,ולגהגם

אולגההתאהבהשחפת,לחוליהבראהבביתשהותהבזמןמיטרה.שלהטובה
הבולטיםהמנהיגיםאחדקרואטיה,שלהמרכזיהוועדחברבקאריץ, jנוולרימי

לבואאולגהנהגהלפעםמפעםהמלחמה.שלאחרהקרואטיםהקומוניסטיםבין
הייתישלנו,המחתרתבעבודתבושפגשתיאימתכלבקאריץ.אתלראותלזגרב
סופרעתאותהבבלגרא.דמחברתושלוםדרישתלמחצה,קינטורתוךלו,מוסר

כקומיסארשכיהןמיליבוי,הצעיראחיהצליחולמזלו,'לפקחותושתודותגם,לי
שהיהשעהבפוז/גה,הצ/טניקיםמכדררילהימלטטקונו,בגדודבפועלהפוליטי
המשתתפיםזכרונותאתהמילחמההותירהאילולאוז/לצה.הנוסעתלרכבתאחראי

רבהכזרירותשביצרינו.הלוהטיםהיולאוהנקמההשינאהאזכיפגע,ללאבה
הצ'טניקיםידיעלשנתפסופרטיזאנים,כנואהשללגרמניםהסגרתםעוררהמזואף

הקומוניסטית,הדוקטרינהאתלאמתבאוהמלחמהשמאורעותדומה,במירמה.
זהדברלאונןית;מסולידריותיותרחזק.הואידיאולוגיתמעמדיתששינאתהאומרת

הישן.המשטרכלפיהקומוניסטיםעמדתאתהקשיחרק

שתחקורבושותפתועדה .הקמתעלדינרהצ'טניקיםעםרנקוביץשחתםiךהסכם

כנרהצ'טניקים :מדימאוחר.אולםהתכנסך"הוועדהו.הסיכסוכים.הפשעיםאת

שאישלמרות,החלה,האזרחיםמלחמתלנקם.-והקומוניסטיםלקרב,לצאתהחליטו
הקומוניסטיםשליחסםהיהזמןאותוזולתו.'אתהאשיםצדוכלנכד,להודותדצהלא
בקציניםירוולאלידםשנפילואיכריםשיחררןהם :יחסיתטוב.הצ'טביקיסאל

ררז'ה.תומכישל-ות J'חטומרביתן-הריגותהיושלאאומרת,זאתאלןשנשבו.

אתתקףלאגםהריהגרנונים,עםפעולהשיתוףנגרררז'הה'יהגםשאםהיות

ייחילאתאוגריץשלהמדינה"//משמראיתולא,גרמנישבפיקוחהמדיניהמנגנןז

להורגהוציאןשהקומוגיסטיםאגשים,~~ותםשביןייתכן,ליוטיץ.שלהמתנדבים"
בהם.ראוררז/השתומכיכאלהגםו J'ההכיבוש,משרתיאופאשיסטיםבתורת

בצדהבוגדאדםפשוטהינובוגדגת, tמפו,ובאומהטובים".ו"סרבים"לאומנים"
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ביןמלחמהכלמשאריותרודס,שיבאהעקובהמלחמת-אחיםשייך·האושאליך
מדינות.

כיהערה,קרדליפלט , 1943בשנתליאסהמסלובניהבמסעמכן,לאחררבזמן
למהלשערדקיכולני . 1941בשנתבסרביהחמוריםכיתתייםןןמישגים IIנעשו

שאלןת,לשאולבבוחשלאחשתיואניבענייןלדברחזרשלאהיותדבריו,כוונו

טיטו;שהיהבוזדאי'מישגיםןן, Iלאותםהעיקריהאחראיהיהאשרשהאיש,מאחר

במיליםכימאמרן,אניניניהס.לסכסךבכוונתייששמאחשש,,שקרדליילתכן,
II שלבןהתעמולהשללצרות-המוחיןקרדליהתכווןבסרביהכיתתייםןןמישגים

הדרגותסימניועלשלוהבלעדיהקומוניסטיהפיקודעלז~ירגוננו,שלגםואולי

עצמן,הואאימץזאת,ועםקפוץ.באגרוףוההצדעההאדוםהכוכב-וכוןשלך

השינהעמדהוכלטעותכלהגדירשמאאובסלובניה.דןמיםתקניםיותר,מאוחר

לינראולאהערותאותןמקום,מכלןו/!סטיה!ןכ"מישגהן!הרשמית,העמדהמן

התרשמותלאיזו-פוליטיקאיםאצלשכיחדבר-מצידובלתי-מודעתכתגובה

בן-חלוף.לרעיוןאו

שנערךהמצע,דהיה!מישגיםןן Iמז~ותםשאחדמאו,ןייתכןכיסבור,אנילאחורבמבט

במתעלניצביםההנהגהוחבריכשטיטו-אוקטוברלמהפכתהשנהביוםבאוז/יצה

עדל-ראיהבמוסקבה.האדומהבכרכרהנערכיםלמצעדיםברורחיקויההצדעה;

רדיקליזציהעברההמהפכה :בצבאהתלהבותתחושתהחדירשהמיפגזאומרים,

כגוןשגילוייםלהכחיש,גםניתןלאזאת,ועמהעם.לשורותשחדרהככלגוברת

בפגישלטוןשלתדמיתלקומוניסטיםושיוךהכיבושנגדהמאבקאתצמצמואלה

פיצוליםכלומר,-יימישגים!ןיחודיות.ושיטותמטרותבעלשלטוןעצמו,

עםהשללמהלאהיוגןסלאביתהמהפכה :המהפכהעלאיוםמהווים-פנלמיים

לתקןבידהעלהובכךשבהם,המשמעותייםעמשלאךבוודאיאלה,כגוןיימישגים!ן

היא.לכוחהבאשרהא,שליות-האמיתייםמישגיהאת

ואפילובלתי-מקובלתלדעתי,היתה,עתבאותההאיכריםעלטיטושלהשקפתו

בשיחהמישגים!ן. IIהעלקרדלישלהערתולביןבינהקשרשהיהייתכן,מזעזעת.

החמישיהגיסלאנשיהאיכריםשלהיענותםדבראתהעליתיטיטושילעבודתובחדר

יותר//.החזקאחרהולךייהאיכרואמר,טיטוהעירואזהאיטלקי;העונשיןמסעבזמן

הפרטיזאני,הצבאשלצרכיולאספקתעיקרימקורהכפריםשימשוכאשרמכז,ילאחר

התיאוד~האתלהרחיבשיששחשבנוכך,כדיעדהאיכריםמעמדעלדעתנושינינן

זהמעמדשלתפקידואתיתרהדגשתלהדגישמנתעלהמהפכה,עלהמרכסיסטית
שיוחסההבסיסיתהחשיבותאתשיקפהבאוז/יצהטיטןשלהערתובמהפכה.

החזקלצדהאיכרשלכניעתוואתהפרטיזאניות,ביחידותולסטודנטיםלפועלים

 .בבריתמנסיונןנבעהטיטושלזושהשקפתוגם,ייתכןהאחים.במלחמתיותר
האיכרים,ןבמעמדעמל,אישבאיכרהרואההיפה,לתיאוריהבניגוד-שבההמועצות,

המפלגה.לשלטוןהאיכריםמשועבדים-לפרוליטריוןטבעיבן-ברית
שקרדליהריעממית//,/התקוממות Iכבסרביההמאבקשלהתעמולניתלהגדרהאשר

לראותטבעירקכזו,גישהנוכחההמונים.להתקןממןתהתחלתישלבנהראה
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אתשביטאובמידהביחודעממית,להתקוממותאותראשונייםסיכסוכיםבאותם

בעקשנותדבקתיזאתעםזה,הסברקיבלתיהסרבי.העםבניישלהחיובייםהאינטרסים

מתחוללת.כברשהיאלהניח,מאשרלהתקוממות,להתכונןיותרמועילכיבהשקפה,

שההתקוממותהדעה,ונתקבלההמאורעותבשטףנקטעוזהבנושאהדיוניםברם,

היוס- 1941ביולי 7יוםכי ) 1945(בשנתהוחלטוכךבסרביה.לראשונהפרצה

אנשילעבראקדחיריןתשתיקרקווה,בלהבכפריובנוביץז/יקיקהירהבו

בסרביה.הלאומיתלהתקוממותהשנהכיוםיצוייז-הגרמניםלעברולאהגון.-רמריה

לציוןיותרחשובבאירועלבחורעלינושהיהלרנקוביץ,ימיםבאותםכשהערתי

בסרביהנמצאהעליוןשהפיקודלך,ידועהרי/בו, Iהשיב,ההתקונזמות,שלתחילתה

שם".התחילהההתקוממותכילהכריז,יותרהיהנוחולכן

קטןהיהמספרןכיאםבסרביה,הפרטיזאניןתשהיחידותספק,איזאף-על-פי-כן,

באוז/לצה.-1,600כבוולייבן,לערךאיש 2,500 :ביותרהגדולותמןהיויחסית,

כולהלסרביהחדרווהןואוהדיהם,מקומוניסטיםבעיקרןמורכבותהיואלויחידות

נדיץ.שלהמינהלאתופיזרובכלכלתהפג,עולגרמנים,בלתי-נסבלמצבויצרו

בחרשהעםניחןזאת,ועםבמועט.והסתפקותהקרבהלאירגון,דוגמהשימשוהם

אתהןבשמחהקיבלהוא :המנהיגיםשלהתיאוריותמןיותרבריאשהואמטויים,

לשורותיהםהצטרףלאאולםבסרביה,הצ/טניקיםפניאתוהןהפרטיזאניםפני

נימיםחשוהםזה;דמיםסיכסוךלמראהמזועזעיםהיוהעםבניבזו;זוהנלחמות

הכובש.שלוהגואההרבלכוחוליבםונתנןובאים,הממשמשיםהאפלים

91 



2 

אפילולכתובנידיעלהלי.הועדאשדהתפקידאתמידלידינטלתיאבוז/יצה

מוסקנהנרריוקריאהשלבהשראתה-הכוננותעלל//נורבה//מאמר-מערכת

הסיכסוךלאחרשפשטהירוח-הבוגדנות/ובהשראתהמועצות,בבריתלכוננות

התנבאותכלהיתהלאאני,כתבתישעליהבכוננותברם,הצ/טניקי-פרטיזאני~
במרתפיםשנמצא,שלנו,התחמושתבמפעללקרותהיתהשעתיהדלהתפוצצות

לערך,הצהרייםאחרשלוש'נשעהאירעהזוהתפוצצותהבנק.שלהתת~קרקיעים
 • 1941בנובמבר 21ביוס

אתלסייםביקשנירנקוביץהנייד.הדיזביתישלהחקירותבחדרמלטדהעםהייתי
המפלגהשלחנות-הספרים(אופקים"),ייהורייזון"אתשניהלאסיר,שלחקירתו
בתל-הכלאענייב"המלוכנית.הבולשתשלכפולסוכןועתההמלחמה,לפניבפריז

החלהכדרנקוביץ;שלובפיקוחןפנזיץסלובודזשלבטיפולוכללבררךנמצאו
מכיוןזו,בחקירהמעורבהייתיהחשאית.במשטרההמשותפתועבודתםהיכרותם

עלחשיבותבעלמשתןלגלותוקיווינוהורייזון", I/ענייניאתבמקצתשהיכרתי
,תךוחקירתיאתסיימתיוכירברילגלותבידיעלתשלאלומר,עליבפריז.הגולים

שוגההיהולאכראוי,כללנדרךהתנהלבית-הסוהרהצהריים.אחרהיום,מחצית
 ,הדיןהואמה. nהמלשלחארבשניםמבתי-סוהרלהבחין,שיכולתיכמהעדבעיקרן,

במקריםרקסלקטיבי,באורחגעשהבעינוייםהשימושהחקירה.שיטותלגבי

ששררולתנאיםאופייניהלילה.בשעותכסודיות,בוצעולהורגוהוצאותמיוחדים,
כפריפוליטיקאיאסרוהםפנזיץ.עללולישסתמקרההיהבאוז/יצה,ננית-הטוהר

שהםהפרטיזאנים,נגדהעוייניםנאומלועלבוגערכשפנזיץיידוע-שם.מסויים

וערמומיותפרטיאזניתמחרותהאל//ישמרני :השיבהחופש,אתלוהביאואשר

לכך,פרטדברעשהשלאמשוםפגזיץ,טיפרממאסרו,שוחררהכפרי " 1בריטית
להורגמוצאלהיותארםהיהעלולהמלחמהבסוףהקומוניסטים.עלביקורתשמתח
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מאמרלשבותלהישפטהמלחמה,שלאחרונעזניםזו,מעיזעויינת"תעמולה I /בשל
ארוכןת.

חזקפיצוץ- rפיצד~שמענוהאסיר,עלדיווחנוא.תהכנוא.ני iשמלטרהשעה,וכך,

בעבודתנו,להמש'!יביקשנומטוט.שלרעשללאאולםיותר,חלשפיצוץבאשלאחריו
הבנק,בבנייןהתפוצצותשאיךעהאוזני,עלולחשבמרוצהשומרבא·לפתעאולם

ומיהרנולתאוהאסיראתהחזרנוניירותינו,אתאספנוהעליון.הפיקודמכזיקםבו

קטן,ציבורלגזבסמודהמשפט,מביתמטריםןחמישיםכמאהשלבמרחקהחוצה.
מפעלעל"התקפהונסערים.נזעמים-החבריםיבשא.רבזדנקהבטיטו,פגשנו

להוציארכלהלאמויעןתים,ופניהחיודרתכולהזדנקה,י,{ילוטיטואמר ,"!התחמושת

מפיח.מילה

שמ.נמצאכבררנקוביץלמיפקדה.ללכתפניתי ינ,,,בדיוק.אירעמהידעלאאיש
אגפים.כמההיןתחמושת,לייצןרמפעלהפרטיזאניסהקימובהםהננק,במחסנל

הכניסהאוויר.התקפותנגדכמלקלטהשמאליןהאגףלמפעלשימשהימגיהאגף

הכניסותעץ,כלוהותנחסמההאגפים,שניאתהמק:שרהמ'(סדרוז,אלמהמיקלט

הבנקחלובותהתנפצומההתפוצצותהבנק.מןמטרלםכמהבמרחקנמצאולמיקלט

לאמהמא'(שאולםאנשים,מספרנפצעופנימהבבנקתחתן.קרסותקרותוכמה

חמור.באורח

החוצה.היתמרועשז jהמחסבפניםהתפוצצןרימוניםהאסון.אירעכיצדידעלאאיש
ובכךאווירכניסתלנונועכדיעץ,בלוחותהכניטותאתלחסוםהציעוהמהנדסים

בכוצאשמאמחשששלם,בלבלאאולם-נתקבלהההצעההאש.אתלהחניק

חזרטיטומרושלת.בצורהבוצעההמעבריםחסימתעידין.בחיים.מישהונפנים

שנסתילמהלאחררנ~וחךת,לילהלשעתעדעלמושהינוואנןודאוב,דואגלמיפקדה,

החסימה.

שסוכניםייתכן,אוז/יצה.עלעוליםוהחלישומג/יהעלבמלתקפהפתחוהגרמנים

ההתפוצצותסיבתאולםהתחמושת.במפעללהתפוצצותגרמואשרהםגרמנים

מדביתם rנפגעיםכמאתהיו J'כתערכה,היתהלעולם.נקבעולאבההנפגעיםומספר

בחקירותאולםירמ,מעשההיהשהרנרוטענו,התרברבוצ/טנ'{קיםקציניםפועלים.

זו.לטענהז~ישךרכלנמצאלא-רנקוביץליסיפרכן-המלחמהלאחרשתתנהלו

התחמושתבמפעלזהירות.מחוסרכתוצאהאירעהצצות iשההתפגםשייתכןכמוכ,ן

היהאולםתועלת,הניאהמפעל ~פרטיזאנישבאילתורהרע,וכלהטובכלהתגלמן

שרפה,אבקארגזילידבצפיפותשנצבומכונותצרים,מעבריםנוהיומהימז.בלתי

האומללהענייניםמצבלאורתקינים.בלתיחשמלחוטימרצדות,חשמלבורות

חבלה.כאזשהיתתלשער,נקל rהגרועיסהביטחוזואמצעי

באירגוןעזרנואונוכירנקוביץ-הגוויותוהוצאוהמעבריםמחסומינפתחןלמחרת

היהושם.פההתפוצצויותאי;רעןעודהמחסןאגפיא.תהמקשרבמיסדדין ..המיבצ,ע

עליס iהפמצאןבוכזקוםלנזעמקים,ןלחדורבריצההכגיסהפניעלללחוףצררך

כשמטפחית,לזו,זוצמודותנמצאוהמפלגה,הבר'(שלביניהןגוויות,כמהמותם.את

בחנק.מתוהיציאה,:כשנחסמהפיהןעלמכסותוסחכות,
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 .המפעלאתולהפעיללחזורהחילטנןבהתפוצצות,אבדהגלםחומרשרובאף-על-פי
בנובמבר 29ביוםלאוז'יצה.התקרבוכברהגרמניהצבאשל-113ו 342חטיבותברם,

מכונותהפצועים,פונוזלטיבור;להרהעולהבדרךמאוז'יצהמזורזפינויבוצע

בחוסר-בעיר.נשארהמרכזיהוועדובגדים.מזוךכסף,מטבעותעםתיבותהדפוס,

עבים.התקשרוהשמיםבשאלות.אותווהטרדנוטיטוסביבהתקבצנוובדאגהמעש

נותק.לאהטלפוניהקשרבטלפון.משוחחיםהגרמניםאתשמעכילנו,אמרטיטו

אתשםלהעלותלחזית,לצאתריבארוללולהליהורההצהרייםארוחתלאחר

המוראל.

שם. :עתההתנהלובומזהיותרטובהקרבותנסתיימובוהאיזןראתהיכירטיטו

ליסיפרזהסיפורסרביה.נגדאוסטרו-הונגריכחייללחםסרניה,שלבצפון-מערבה

אתזיהינותדיר.בנושפגעסרביייהוביצרסיפר,כךשם",ייהיההמלחמה.לפני

לי,סחרנקוביץ ."הקדוש''ניקולאסלוקראנובאש;שפתחאימתכלהזההתותח

הכפרים,עלזכרונותטיטוהעלהלפרטיזאנים,ילהצטרףכדימבלגרא,דבדרכםכי

שהפרביםמכיוןכך,עללדברשלאאותו,הז.היררנקוביץ . 1914בשנתלחםשבהם

טיטו,עלדדיירשלבביוגרפיהביחדולאחר-מכן,הושת,קהענייןזה.לנושארגישים

 .ביותרמפורטתהינהלכךפרטאשר
ויצאנוילמכוניתלולהעםנכנסתימשהו,לעשותאנייכולסוףשסוףעלשמח

תותחיריותשמענולקרינ,וקוס,העול.ההמתפתלבכבישדרכנוכשעשינולוולייבו.

הסיבוב,אתשהשלמנןולאחרהכניש,במעלהלנסועהמשכנוההר.עלמעלינו,

מןיצאתילעצור,הנהגעלציוויתיההר.מןיורדתפרטיזאניםקבוצתראיתי

האויבנמצאכאילוקריאתי,עלהישבולאהםהפרטיזאניס.לעברוקראתיהמכונית

בחלקהלידנו.משאיתנעצרהרגעאותוהנזכונית.מןיצאלולהגםמקום.בקרבת

כילנו,סיפרוהםפצועים.מהםארבעהאושלושהחייילים,מספרהיוהא,חורי

הםאולםשנינו.שאלנוו"הגרמניםנמצאיםייהיכןקדימה.פרצוגרמניםטנקיס

שאלתנו.עללהשיבמבלילדרכםאצו

הבאותיריותשמענובנסיעה,להמשיךאולחזוראםבעדתנוחככנוואנישלולהשעה

פירושקטן.ענן-אבקרימוןהעלהבמידרו,ןהמשאלתאצהשבובכביש,מלמעלה.

פנינו.מועדותהיוילשםקרנוקוס,הרעלנמצאתממונעתגרמניתשיחידההדבר,

המשאדתלעברמלמעלה,נזרקונוספיםרימוניםכ,מהלאחור.לחזורלנהגהורינו

האפשריתבמהירותילרדתלנהגהורתימנוע.שלהעמוםטירטורואתושמענוהיורדת,

המסבאה,מאחוריהמכוניתאתהחננולקראן,כשהגענואש.עלינונפתחהלאלמישור.

שלשריוניותראינוההרבקצהקרנןקוס.הראללצפותיכולנושממנובמקום
 ,שעמדביותרהגדולהכוח-וולייבושליהפרטיזאניםגדודגרמנית.חלוץיחידת

לסגתהוכרח-פנינומועדותהיושאליוזהעליו;לסמוךהיהניתןואשרלרשותנו
למעשה,נותר,לאהגרמנים,לביןאוז'יצהביןשהפרידוהקילומטרים,ובכחמישה-עשר

שלנו.כוחשום

בעויינות.ואפילובהסתייגות,בנוהתבוננוהםאיכרים.שלניכרמספרהיהבמיסבאה

שהסבירוכפילכך,בנוסףנסוג.צבאאוהביםהבריותשאיןלמדתי,הניסיוןמן
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קוקההגיעממתינים,אנועודהצ'טניקים".בעדמרביתםוכךכךייביןלולה,
 ת~\לארגןכדיילחזורלוקראטיטואולםבפוסבינה,המפקדהיההואפןפוביץ·

יחידה !לארגןמיאתליאיןייאולם :מרההתלונןקוקהאוז/יצה.להגנתהחילות
משךבגרמניםלעצורניתןבאלהמקלעים;שלושהאוושנייםרוביםעםאחתקטנה

יהיהשהכבישבתנאי,זאתוגם-אגפיהםאתשיפרסועדבלב,ךשעתייםאושעה
ממוקש//.

דרכןעשוהגרמניותהמכוניותאולםלאוז'רצה,לחזןררצינןלקיצן.הגיעהיום
חמישיםמנינוהאורות.אתכיבוההרשלמרגלותהמישןרילקטעובהגרעןבמורד

הלכההלילהאפלתלילה.ללינתוהתכןננומפתחעמדתתפטוהגרמניםמכוניות.

לאוז'לצה.ופנינוהמקוםאתעזבנויותר.גלויהנעשתההאיכריםשלועןיינותםוגברה
לאהןאולםמפוז/גה,הנסוגותשלנוהאספקהביחידותנתקלנןדרכיםכהצטלבות

עליהגבעה,עלנעצרנןהגרמנים.לידינפלהשפוז/גהילעובדה,פרטדבר,ידעו
מחנהו.ואתקוקהאתעזבנךאוז'יצה.עללהגןוחייליוקוקהנערכו

הואהיהכאילן-ננוךטיטולטיטו.לודוחלמיפקדהניגשנןלאוז'יצה,הגיענועם
תגבורןתתשלחנהוכיהלילהבמשךהכבישאתלמקששישאמר,הואבכל.האשמ

תמידשיקרניכפי-נדדהןשנתימיטרהפונתהערבאותןלישון.הלכנומאוז'יצה. _
גורליות.הכרעותלפניאוקשהניסיוןלאחר

ואילובור, J'זלטלהרהבוקרבהשכמתיצאואחריםומנהיגיםריבארלולהקרדלי,
לפעםומפעםאוז'יצהמעלחגוגרמנייםמטוסלםטיטו.עמנשארנוואנוכירנקוביץ

לצאתולילרנקוניץטיטרהורהלערךהצהרייםבשעתמיקלעים.באשאותנוצלפו
זלטינור;אל-למיפקדהשהוקצתהמעולה,משמרפלוגת-פוז'גהיחידתעם

חלוזפתחלאאישבשקט.בועלינונפרדההעירבמכונית.בעקבותינויבואהוא

אתלבכותהעזולאבגללנו,צערןחשושחיבבנןאלה,אפילולשלום.לנולנופף

אלנשואותכשעיניבוהקטנים,הרחובותלאורךאציםזה,אחרבזהיצאנועזיבתנו.

למרבהנפשנו.אתלמלטכדיעליה,לטפסהתחלנולגבעה,כשהגענומעל.המטוסים

השיחים.ואלהעציםאלנצמדנךואף-על-פי-כןהמטוסים,אותנוהטרידולאהפלא

זרמןהעירשלהאחדמצידהאוז/יצה.אללאחורוהת,בוננךהזרנוהגגעהמפיסגת

מוקדמתנדמתההגרמניםחדירתיריות.כלנשמעושלאלמרותבבהלה,הפרטיזאנים

ייתכןכילבו,בורעיותרמאוחרבערם.לעצוראמוריםהיוהמוקשים :בעינימדי

לעבור;שלנוהטנקיםלשנילאפשרכדישטולקר,אוכללהונהולאשהמוקשים

למהרעלינוהיהמקום,מכלשלנו.ההנדסהחייליאתוהפתיעוהגרמניםבאוואז

כדיתוךלאוהבה,ילמדתיאשרלעיר,נכנסהאויבאתלראותשנאתיולברוח.

שבנןלחמה.והכשלונותההצלחות

למכוניתוהדרך,לידבקרחת-יערכשנעצרנוהצהריים,אחרשתייםהיתההשעה

כילנו,סיפרנהגוצ'איטינה.לעברהשני,הכיווןמןהגיחהטיטושלהמפאורת

לפוצץעומדלםבוהמקוםבקירנתסלע,בנקיקהדסוןהקפיטןואת.טיטואתהשאיר

התעכבווהדסוןטיטוהגרמנים.שלהמהירההתקדמותםבעדלעצורכדיהכביש,את

לצ'איטינה.שדרלמסורנהגואתשלחטיטואוז/יצה.לידבילחימהלהתבונןכדי
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רנקוביץ,עםהתייעצותחר tלזבעינינו;חןגשאהלאלבדו,נותרשטיטוהעובדה
אחריו.לחפשונסעתילמכוניתנכנסתי

מטוסים.רעשנשמעכאשריבלב,ךקילוב~טריםשגלים-שלושהשלמרחקעכרנן
ילתפוסכדילעצןרלנהגהורתימטרה,להמתשנזששמכןניתנוברור,שהיהמאחר
כפי-מבועיםשנינניקליםמפציציםאלאייסטוקה",מטוסיהלולאאלהמחסה.
שישההיוה"סטוקiן:'.שלזהעלעול.השלהמהתימרוןשבושרדורביירים", IIהנראה

מןישיצאנושעהעלינועטומהםשבייםבמוך;בגובהטפךהםמטוסים,שמונ.האו
מטרכשנים-עשושלמרחקזחלתימיקלעים.באשהכבישאתוחרשוהמכונית,
נחתןהפצצותהכביש.שלהשנימצידןכמוני,עשההואגםהנהג .בתעל.הושכבתי
יששמ\~למצדמטרכמאהשלבמרחק :מצבהערכתעשיתימאיתנו.מהבמרחק

אתחסמההמיקלעיםאשאלון.עציקבוצתקטנה,גבעהעלומאזוריו,פנוישטח

נ~םיוןועשיתיחזרתיסדם. J'לרסם J'המתנפצהסלעים,מןנוקפציסכשהכדוריםהדרך,
בכגפיו;גופיאתלחתוך'כאומרעלי,צללהגיח,שנימטוסאולםהיער,לעברלרוץ
בכל,אולםהמקום,מ,ןלהימלטביטיתיפעמיםשלושאושתייםלארץ.נפלתישוב
היתהחוסר-האוניםבשלהעלבוןתחושתמיקלעים.יבאשהמטוסיםעליעטופעם
הפח.דמתחושתיותרחזקה

שהיגיחווהמטוסים,קילומטרים,כעשרהשלבקוטרשטחהקיפהןירית iהאההתקפה

יאחתלחםשימשהשלבוהמכונלתיבדרכם.שבקרהדב,רכלתקפוזה,אחרבזה

עשרים-בשעוניהתבוננתי-בבזשכהההתקפהגיותר.האטרקטיביותהמטרות

חובטותאותןשמעת,ינופפות.פצצותשלושהטילומכזלאחרהכ,ל.בסךדקות
אדמהלהתפוצצוךג.'כשקט,והמתנתי,ממבימטרכחמישה-עשרשילבמרחקבקרקע,

כמוהאפוריםוהשמיםכשהאדמהורעמ,געשכולווהארזורמעיליאתכיטווחול

-זאתועמלמחשנהרגעאיןהפוגה,ללאנמשכהההפצצהבמערבולת.נסחפים
מטר,כחמישה-עשרעודשללמרחקורצתיהתרוממתילהושיע.יכולצלולראשרק
אלישיגיעהנהגאלקראתיהכביש.שלהשנימעברומימ,בבןוכילהבחבתיואז

בטוח,חשתישבוהמים,מוביללתוךלתי rזןאותי.שמעלאהואאולםבריצה,

ראשי.אתוהרמתיחזרתיולכןדברלראותיכולתילאאולםמיקלעים.מ)~שלפחות

מתוכו.יצאת'!שחלף,וברגעהערוץילתודקפצתימטוס,:כשהגיעלתמרןהתחלתי
שתגיעעדלמקום,ז~ותבונ)רתקיםהמטוסיםכיהבנתי,ואזהשעהכמחצלתחלפה

רלאמלקלעיםשליותר, .עמוקשונה,רעששמעתילפתע,ואז,ממונעת.יחידה
קדימהפרצוהגרמניםכיבליני,ספקעודיה iןלאהמכונית.אלרצתיממטו'סים.

שלהםהכדורים'שבכביש.הפגיהמאחורישרקילתכן,רב;לאבמרחקנמצאיםוהם

בחזרה,קראהואהמכונית.אתלהתניעהנהגאלקראתילראשי.מעלשרקוכבר

 "!ניזוקהייהיאב.ריצה,נמלטכשהוא

'רובי.אתמגביהכשאביצעקתי, "!אותךשאהרוגאולאחור,המכונלתאת!'סובב

ליערות,להימלטולארמי-מעלהואנשיםבכיריםפקידיםרקהלסיעמוכןהיההנהג

כלללאהמכוניתאתוסובבחזרעליושאילמתילאחראולמלעררק.החליטילכן

המכוניתבגגה.שפגעובוכדוריםחוריםשניהיולמכוגיתשנגרםהיחידהנזקקושי.
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נתתילאעתהאולםובעלינו,לחוגהמשיכוהמטוסיםנוסעת.והחלהממקומהזזה
שלאנשי-שררהלאותםבדומהבכמונית,במלטאבי :בישהנמלאתיאליהם.ליבי

בהמשןטיטו.אתלמצואעלינווהיהרנקוניץ;אללהגיעעליהיההישן·השלטון
עלציוויתינהרגן.שסוסיוצידו,לעשהתהפךקרוז-במחפוםבתקלנוהדרך
הגרמניםשלפריצת-הדרךעלהמקומילפיקודולמסורלצ/איטינהלגסועהנהג

הזזורשותאלכשהגענולנסוע.והסכיםבתשומת-לבליהקשיבהנהגבזלטיבור.
יחידתו.עםרנקרביץאתהשארתיב,ובמקוםנפרדנו,הקטנןת

שמאלמצד :iסביביהתבוננתיליחידה.ולאלרנקוביץלאזכרכלהיהלאאולם
סלעים.זרועהביקעההיתהימיןלצדשם.שאינםבוואדי-חשוףשטחהשתרע

כדאשומנםתתברר,מכןשלאחראף-על-פיהמסוכן,בערוץשירדוהיהגראהלא
בריצההחוציםפדטיזאניםשישהאובחמישההבחגתירגעבאותועשו.בדיוק

רנקוביץ,שליחידתושלהמאסףהםשהללושייתכןדעתי,עלעלהביער.פיתחה
בעקבותיהם.בזהירותהלכתיולכן

שמעתימהפיסגה,מטריםכמאהשלבמרחקנמצאתיועדייןההרלמידרוןכשהגעתי
במרחקבכביש,בפנייהלראשי.מעלכדוריםושריקתמאחורימיקלנויםשלכבדהאש
עיןכהרףאש.המטירומיקלעיהןשריוניות,שתינצבומטר,מאותכחמששל

יכולתי,ככלמהרנמלטתישמ.נמצאלאבזלבדיאיש-לעבדייוריסשהםהבנתי,

שאיננימשותקות,שרגלילי,היהנדמהסביבי.נשיפות-אב,קמעליםכשהכדורים

אגשיםעלילדותי,מימיבסיפוריםנזכרתילרוץ.אנישחייבכפימהדלרץויכול

מוחין.בשיותקנתקפודגליהםעםויחד-להםעמדןלאשרגליהםמפנישמתו
רובינעשהלפתעקבורתי.מקוםהיכןידעלאואישילמותהולךאגישגםלוודאי,קרוב

הבושהתחושתאילולאעושה,הייתיכךכיילתכןממנו.להיפטררציתיומסורבל;כבד

למרחקואחרקצרלמרחקתחילה-בזיג-זגאיםלרץוהלחטתיהאחריות.ורגש

פיסגתמעללבסוףקפצתיכאשרכימאוהרבהבמהירותשרצתיכנארה,גדול.

בכבדות.ונשפתיבשמתלקנטרנית"שמחהשלבתחושהההר,

ושובההריס,אתסובבוהכגישיםההד.שלהשגיבעברוירדתיקלילותבפסיעות

הרבותיועזוב.קנה-מיקלעמצאתיבדרכיהגרמנים.מפנילחשושסיבהליהיתהלא

רתיסרמצאתיהשניל,בקצהסתר,למקוםוהגעתיכשירדתיכתפי.עלאותוונשאתי

ונדכאים.יעיפיםפרטיזאנים

 .שאלתי Hזמיקעלהפקירמכםיימי
איכדיס.כלבשומלבושושחלקחמוש,בלתיבחנורהבחנתיאולםלי,השיבלאאיש

II ,מיחידותהיואלהפרטיאזניםהזה".כדברלךיקרהלאששובוראהזה;אתקחהנה

אני,מימושגחלםהיהלאחייליו.ועלרנקוביץעלשמעלאמהםאיששינית.

חייליסלכיתת-חיילים,אותםערכתיאותם.הרשימובווד.איוהתנהגותימ,ראיאולם

מפקדס.אתמאבדיםשהםברגעחייליםלהיותחדלים

כמקוםוודה)פרטלזאנסקה(כיוםוודהקרלייבנבחרהןנאווןיצה,הנסיגהלפניעוד

לאואישהלילהרדהעליון.הפיקודשל :כלומרהמרכזי,הןוע,דשלהחדשמשובו

נסתיימהארז'לצהש,לנפילתהעםכיסבדאשרמזלטינור,צעירילאגםהדרך;אתיעד
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אתפיזרתיכפרו.אלאותבוהובילאומנםהואהביתה.דרכןשםהוואהמלחמה
זזמישהוהדלת.עלדפקתיביותר.הקרובלביתןניגשתילוחמהבעמדותהאנשים
 _לדבריןמורה-דרן,לנולשמשמיאזהביתבעלהדלת.נפתחהולבסוףהביתבפגים
אשרהגרמנ';ם,נגדהאצורזעמיכלבטוב.חשואינויצועועלעלהשכברזבכיוז
לנוראהשתקפניהכעסעללדברשלאגדותיו,עלעלהלום,אותובמרוצתוגברהלן

לשכבבמקוםמולדתו,למעזולהיילחםהקרבבשדהלהיותהיהשצריןהזה,האיכר
שוכנותאםאפילךאותך,שאהרוגייאוצעקתי,!וןלצאת"התכונןשאתו.לידבמיטה
האיכרמיהראילולאאיומי,אתמממששהייתיספק,אין "!נשמותתשעבקרבך
בניחךתאשוחחנומכןלאחראליו.יתלווהשכנושגםמתחנן,רקכשהואלי,להעתר

סיגריות.להםוהצענוהאיכריםעם

נהןשהגדולהחווילות,וכמהקטניםבתי-מליזשניים-שלןשההיווודהבקרלייב
המרכזיהוועדחבריכילנחש,היהקשהלאפבלוביץ.בשםלעורך-דיזישיכתהיתה

אספקהעםמשאיותעמדוהחווילותאחתאלהמובללהבדרךזו.בהווילהמתאכסנים
עלשאייםדדייר,ולאדימירעםנפגשתיבאקראיוהפליטים.הפצועיםגםהצטופפובהן

מפיץזהאדסבנפשך,יישערוהסגיר,לראותנישמחהואגדול.באקחדמישהו
צינירת,בלילאאוזנו,עלולחשתיהצידהלקחתיו "!נפלהשאויזיצהשמרעה,

!וובמצוקטכברנמצאיםהםלזלטיבור.הגיעוכברייהגרמנים

זקבץולאדהוהכומרקלייץפיליפזוויוביץ,קרדלי,אולםלחצות,קריבכברהיה
לשכבביהפצירוהםהגרמנית.הפריצהעלהידיעהאתלהםהבאתיערים.הייעיד

כשלעצבותהשכיבהאולםלהירדם,יכולתילאהמיטה.עילוצנחתילמעלהעליתילישןו·
ירדתיהבוולה.שמעתיבבוקרשתייםלשעהבסמרןהרצוץ.לגופימנוחההביאה
הואומיאוש.מאודעייףוהואלרגליןמרופשיםמגפייםטיטו,שםנמצאלמטה.

מאוז/יצהובני-לוןיתםהדסוןהקפיטןהוא,יצאורקאותי.הקורותאתלנןסה
הפציצושהמטוסיםשעהקיר,מאחוריגחנוהםבהתקפה.פתחוגדמניםומטוטים

יצאומהזמןכעבורהטייסים.לעינינתגלושלאכנראהאולםסביבם,השטחאת
בגרמנית.הניתנןתפקןדותשמעולמעשה,גרמנית.תותחניםיחידתוגילוהמלווים

הערוץ.לאירךלהימלטןהצליחונחל,שללאפיקעצמםגילגלואחר
לנסיגההסכיםטיטובהתקדמותם.הגדמניםימשיכובוקרשעםברור,היהלי

התקדמותאתבאמצעותןלהאטכדימאורגנותיחידות-עזרלנךהיולאנוספת.כללית
טרםמרנקוביץאחריהם.יצאווהשארלדרןיצאויז'ויוביץקרלויטיטן,הגרמנים.

מטבעותמלאיםארגזיםעשריםשלהטענתםאתאירגנתירב"בחיפזוןידיעות.הגיעי

הדפוס,העברתאתלשמירתם.מתאלםמקום·למצואנסעתיאוחרמאשיתעלכסף
 , IIבבריה"מהקומוניסטיתהמפלגהשל"ההיסטוריהטטליןשלספרושלועותקיםהנייר

קומוניסטשהיהסטיללנוביץ,מריאןשלהאנמנותלידיומסרתינכרכו,טרםאשר
ספדכאלאליןשהתייחטנואף~על-פיזה,ספרעםלנושיחק,לאמלזנוותיק·
מלהדפיסו..תמידמאיתנומנעכמושטןמשעההקןדש.מספרי

המרכזלהוועדחבריבכביש.בקיענפרץוודהמקרלייבקילומטרכחמישה-עשר

באותועודהמשיכואחדים,רגליקה;הכפראלברגלדרכםועשוממכיניותיהםיצאי
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ף. bהכאתבווקברתינחל,לידטוב,מקוםמצאתי-ליבאשרלסנג/אק.עד !:!יי

למאהקרובשמשקלםגזיס,האראתולשאתבקורלחפורמפרכת,עבודהזוהיתה
נשארוואומנםעקבותינו.אתלכטותהבטיחהפוגהללאשירדהשלגליטרות.

התיבותאתחשפוסוחףגז~ותכאשר , 1943עדמקוםבאותוחבוייםהארגזים

הכסף.אתגגבווהאיכרי,ם

הקן-המפלגהשלייההיסטוריהועםהדפוסעםלךשיחקלאסטילינוביץוקלמזלו

והניירהדפוסואתפצועיםלהעברת,גוירסהשלוהמשאית ;"מ IIבבריהמוניtנטית

פניעלחלפתישחרעםהגביש.לידקטן,בביתא.ותםואיחסנומעליההודידו

 .שלילמשאיתאנשיךואתאותוהעליתיבית,אותולידמיוא.ששישבס~ילינוביץ,
מונחיםשהיואספקהבארגזיהבחנתיהכביש,נקטעבומקוםגלאווה,בבורורה

גלגליה.עלניצבתשם,נמצאהטיטושלמכוניתוגםלהעברה.ממתיניםב·שוחות,

כשהגעתיקצר,זמןלפנירקהמשאית,אותגואספהשבהנקידהאותהזןהיגוה

ובודרגליצההכפרשכןמאחוריואשררכס,שלילאורכודרכיעשיתיממונטנגרי.

מקום.אפסעדפרטיזאניס,מלאיםהלווהצריפיםהפונקדצריפים.וכמהפונדק

סמוכהבביקתהצבאי.למחנהמאשרפליטיםלמחנהיותרדומההיהעצמןיהמקום

דאגהאחוזואומלל,עייףהיההואשומרים.וכמהזדנקהעםיחדטיטואתמצאתי

ועלבעיותינועלושוחחנולטייליצאנואוז/יצה.עלהגבואשרוליחידותלפצועים

בשעותהדפוסאתולהוציאלנטותשעלינוהסכים,טיטועלינו.המוטלתהאחריות

וירדמעונןיוםהיההכביש.בצדהמוטלתהאספקהאת.לאסוףפקודהינתןהערב

כש.תילאחרא.ולםלנוח,שכבתילנפשנו.המטוסיםאותנוהניחווכךשלגמעט

פועליםרובםהמפלגה,חבריהאספקה.פינויאתולזרזלפקחמנתעלקמתישעות
בעיסוקינו.והמשכנואחדלמקוםהתכנסנן

אתגםביניהם·חברים,כעשריםאספתיאנילםנג/אק;ברגלטיטויצאערבאותו

אורותיהאתלהדליקובלימשאיתעלעליינובלילהעשרבשעהלערןדידיר;

אניכיהעיר,דידירהדרך.לצדשנשאדהדפוס,אתלהעמיסכדיחזרנוהקדמיים,

הקאדריםעלשומרייאניהשיבותי,כךעלאחראיים".ייחבריםמדייותרעימילוקח
שסיפרואיכרים,כמהפגשנובדרכנואולםהגרמנים,נמצאיםהיכזידענולא "!שלנו

שלנוהדפוסשבאו.כלעוימתוהזרומקוםבאותוהיוגרמניותמכוניותשתיכילנו,

הכביש,למעבר.מסוכניםקילומטריםשישהאוחמישהשלבמרחקעדייןנמצא
עצירקעעלובאפרוריותןוהערומים,הלבניםהטרשיםרקעעלבכהותושבלט
הבלתי-"לעברמדי,מהרומהר,מטרתנו;לעברמדילאטלגו Iהךביהכהים,האורן
גרמני,חלוץחילעם·להיפגשאנושעלוליםידענויותר.עודנוראשהואנודע,
בני-האייבשלהצבאיתובשיגרת-המסורתבחשכת.-הלילתקייתנןאתתלינואולם

רוביםוכעשרהאוטומטייםרוניםשניגרילה.לוחמישלוהנאמניםהבטוחיםבריתם

 ..האויבשלכדוריםמטחילכל,להשיבהכן,במצבנמצאוהמשאיתגגעלומיקלעים
כמהנשמעובוקרלעתוודה.בקרלייבחנוהגרמניםטוב.בכינסתייםהכלאולם
קשה,הפצועיםאתהרגוכיהנוראה,ההרגשהבקרבנווחלפהכיווז,מאותויריות

הדפוס,אתלהעמיסמיהרנוחפצנן,למחוזכשהגענולפנותם.בידינועלהלאאשר
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מלחכזהטת

לבוררוהיחזרנךבברוה"מ"הקומ.וניסטיתהמלפגהשלההיס~וריה IIואתהעלוניםאת
למטה,והתנפצהגלהשהתגלהמשאית,אתודחפנומטעננןאתפירקנוגלראוה.
בכיקעה.

ביןלרצפה'יסוףסוףגהרתיבדצמבר-1 ;;שלבוקרלפנותשלושאושתייםבשעה

ושליווה.עמוקהשינהוישנתילכן,קודםיוםטיטוהתגוררשבןהקטןנביתהחיילים,

מהביקעת,הפינויאתולהמשיךהאנשיםאתלהעירעליהיהקמתי.כברשחרעם,~ךלם

המדורותמאצלהחיילים,קמועייפים,עודםלסנג/אק.ושביליס,בדרכי-עפר

עליו,לסמוךשניתןעליזבחורמאוז/יצ.ה,בעל-גוףפועללזוז.והחלווהקומקומים

עתהשזהמח.לקותששתישעתהכביש,שבמודדהביקעתאלאגשיםקבוצתנטל
לדךגליקה.המובילהכבישעללחפותכדיהרכס,לאירךנעוהאתרגנן,

לאיריות.קולנשמעבאכטגיה,בוקרארוחתכשאכלתישמונה,השעהבטביבות

שבותהר,שלהשנינזעכרונשמעוהיריות :החוצתלצאתמיהרנומאיתנו.הרחק

יאלתכבישאלכשפגיהםהבתים,פניעלבמרוצהחלפךאגשיםקטוע.הכבישהיה

שד.שקפאןכמלהתרבמורדותאצומחלקות,שתיאותזואילןהשדות.

אינןאלה,אתאלהמכיריסאינםשאנשיהןאידיאליס,באותםהדוגלךתיחידות

למהע.צמיחושלעצמןמפתחותמהפכניותגרילתיחידותבקרב~להסתכןמסוגלות

הםרוציםאםזה,חושלהכירללמדומפקדיהןעלוהחובהבצע, 1למטוגלותשהן

טובים,מפקדיםלהםולמנותאנשיםחנורתלקבוןהפועל.אליוצאואכןשפקודותיהם

מפלה~ולאחרנסיגהבזמןלאביחודלקרב,לצאתהמוכנהיחידהלךשי:שפירושואין

ימירקודדיירוולדוקורה.מהלדאותכדילאכטניהשמעלהרכסאלבריצהעליתי

שבכביש.לבקיעעדושידיוניות,משאיותשתיעמהגיעוהגרמניםעימי.היןטומיץ

לראותויכולנומאיתנו,מטרמאותשמובהעדמאותשבעשלבמרחקנמצאךהם

שכדוריםשהעלמiגה,הביקעת,אלנעהגרמניתרובאיםכית.תשמתרחש.כל

ןלמעןהדפוסלמעןהאטפקה,ארגזיאתלהוציאשניפוהאנשיםסביבנן.התעופפי

שהלצבןהשומרים,ממקומם.לנזעיכלולאהקונןוניסטית",הבזפלגהשל"ההיסטןריה

בבתים.שהסתתרואושברחואובכביש,על-ידינו

מאש,בלילאלינךהובאטיטושלסוסולהימלט.אלאברירה,לנינותרהלא

אתלהפקיראנישחייבעלבוש.הוחשתינפלא,סוסזההיהנטע.שטיטךלאחר
הסוטים.אתלישחררמנתעלהאןרווהלפניעמדתיהעליון.המ~קדשלסוסו

יהדגוך~חרתגוידן,מהר,'/ברחדדייר,אליקראטימיץ,עםיהדכשנמלטתי

נדמההוא-טובההיתהלאדדיירשלהרגשתוברחתי.לאאביאולם "!הגרמנים

המרכזי,הרועדעםחילוקי~דעותלוכשהיוהמלחמה,לאחראותי.שזנחכמיבעיניו

תןדזההיהבוואדיהן, Wמאמרתיאםעליו.שהתלוננתילו,סתשטיטולי,סיפר

ן~מובןממ~י,יותרראציונליתבדרדנהגדדייר :רעותכוובותכילוללאהתבדחות

חייואתשקיפחאדם-לבבמורךטומיץמיריקןאתלהא.שים'יכולאיננושאיש

משטרה.סוכביעזניריותבקרבכבלגראד

האכסבאילאשת,סיפרתיכסף.ןנiכ:געותמלאיז;:גארגזיםשניע,מדוהאכסניהלפני
זגת I'הרוםרם,: p,ןזzןלהדת~ותואתהאו,כפיםאתשטידרתיושעהבארגזים,נמצאמה
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לתוךהארגזיםאתוהטילההאורווה,שב,פינתזבל,בערמתמוסווהפתחמעלמכסה
בל:ילהלשלוחעליהיהנדיץ,שלאנשיךאזשלטךארץחבלשכאותומכיןובור.
לכטף·עכו//ם,של ,פאטריארכלייחסלנוהיהבתזרה.הארגזיםאתלקבלאנשיאת

קריטיבמצבלךשנזדקקשייתכןאמוגה,מתוךכסףארגזיכמהעימנונשאבותמיד
מדי.רבערךכסףלמטבעותייחסלאכברשאישאף-על-פיכלשהו,

דארה-הבלונדית"ווורהרצהאצההרכסבמורדהאורווה.מןהסוסיםאתהצראתי
לענרי,שקראהומתנשמת,פרועה-וגאהאמיצת-לבבריאה,נערהפבלוביץ,

אחיזהכלהיתהילאההזואחי-הסנדקאי" Iל "!תשאיךניאלאחי-הסנדקאי,/וגוידן
בסרביהבשבינפלהכדאחראולםמהניקעה,להימלטהצליתה(היאבמציאות.
להכיעיסם).כדי-קוזאקידיקודרקדהכןלפניאך-אחותהעםיחדלהורגוהיצאת

לרכובדתרגליהאתהכנסתיהאוכף,אללעלותלהעזרתיראנילדכבידעהלאהיא
בדהרהלדרךויצאגולסוסיסוסהאתקשרתילגרב-האוכף.חזקלהיצמדלהואמרתי
לסוטה.צמודתנשארההבלונדיתור:האולםעצבניים.היוהסוסיםאיטית.
לאברגלושהפצעמאהרצלע,דדיירוטומיץ.דיייראתהשגנוהפיסגהבמורד
הגרמנית.ההתקפהמןשנמלטנובטוחיםלהנאתנו,לפטפטהתחלנוכליל.נרפא

גבעהעלשניצבממלקלע,כדוריםעלינוהומטרוהרכס,קצהאלכשהגענואולם
הצהרין:ם,אחרשעותכילהדברנמשךוכךראשיבן.מעלחגומטוס,לאכסניה,'מעל

נאשלם :במשקפתבהםהתבוננתילמשגהו.אחדמהראחריבןרודפיםכשהגרמנים
סבלהעליןוהגרמניהפיקודכיייתכן,הפתוחים.בצואורוניהםומלאי-חייםצעירים

פלא,אלזאילתור.וכשריןיוזמהבעליהיוהשורהאנשיאולםשבשיגרה,ממסורות
גםיללא-רתיעה,מתקדמים,היוהםשלנו;הספוראריותליריותלינםנתנושלא
הפזןריםאנשינואתלר,כזצריכיםהיינוירתר.טוביימאורגנת/ושלנוהאשהיתהאילו

בעקבותינן.יבואושהגרמניםלפניקמעה,ולנשוםלפושבנסיגה;ולהמשיךבשטח

הרגישודא,חריםשגםבטוח,ואניאישיתאחרירדוףגרמנישכלנעיני,היהדומה
הםכאשרהאמיתית,בדמותםהחיילנע"נימצטייריםוהאויבהמלחמה :כמוני

 .האישילגורלולהיותהופכים
האיטלק",האיזורגבולהיהזהאובקה.נהרשלהשניעברואלאותנוהניסוערבעם

ל,כפררצתילדבד.ליבםיתנואומנםשהגרמניםבטוחים,להיותיכולנךלאאולם
עללהגזתת-מיקלעיםעממפלגהחבריכחמישה-עשראטפתיובחיפזוןרדריניה
כשהפליטיםלירות,חדלולאהגרמניםהמיקלעיםאובקת;הנהרשעלהגשר

הגרמנים.נעצרולבטוףביה.רדויאלהנשקףההרעלעבר,לכלמתפזריםוהחיילים
בשאריות.לטפלהאיטלקים,נרלתם,לבגיהשאירוהשטח,אתשטיהרו·לאחר
רדךיניה,אלהנשקףההר,שעלב'תיםבכמההתאכסנןהמרכזיהוועדוחבריטיטו

ננו~אלדברמיהראולםסוסן,אתהשצלתיעלשמחטיטולראןתם.ניגשתיובערב
 ו/!תחייליימאתמכנסרבקוביץ-דוחווקיבלתירנה,בהתרגשותלנוסחהואאחר.
מאותכשלושקיבץרנקוניץ :הדברהיהכדבדיוקלאמכז,לאחרשהתבררכפי
ט-ובה.ידיעהבכלבקדחתנותבאחזטיטואלוםלדדויניה.מהםרביםשולחתייל

כדיהרף,ל'לאלחצר,הסרביםלסרביה.מידלחזורחילבותיחידותמספרכיהוחלט,
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מלחמיהעת

והעזובההעונימןמאוכזביםוהיולבתיהםהתגעגעוהםתתקבל.זושהחלטה
לחזורכריהסרביס,עםלשובהואגםביקשהרסוןהקפיטןסנג/אק.בהריששררו

מישהיואף-על-פיבהגינות,הדסוןעםנהגנומיכאילוביץ.דרז/האלילהצטרף
כיצר :למכושלתונכוןמידעמעבירהואאיןרכיררז/העםמצדדשהאושאמרר,

רצופיםשהיומוסקבה,רדיושידוריואתהבי.בי.סי.שידוריאתאחרתלהסבירניתן
בזמןכיטיטו,שלאוזנועללחשתיזמשנהועלאחרצרוהעדיפומסולף~ידע

משדראתלהסתירפקודהגתתיברדויניה,ךהמ.זןוהציודאתופיגיתישבדקתי

העיד,טיטוהמשדר.אחרמחפשיםערייןשאנוסיפרתי,להדסוןהרסון.שלהרריו
ייהאנוד"המשדראתהחזרתי·למחרתבן-בריתנו".הואהכל,לאחר-הגיוניזהייאין

להרטןו:.

בקרלייכ:פצועינואתהגרמניםהרגובנובמבר 30ביוםכילנו,נורעזמןלאחר
זאתשרשםאף-על-פיעת,באות.ההדבראת·לדעתהיהיכוללארידירוודה.

ירועבלתיומספרפצועיםכתשעיםשםהיוההערכהלפיהנכון.בתאריךביומנך
והגרמניםהחשופימ,ההריממדרונותפניעלהתפזרוהפצועיםרפאוה.אנ,שישל

התקדמותאתעיכבזהמירדףנקיק-סלע.ובכ·לביקעהבכלאחריהםוחיפשוררפו

המנהיגיםבדצמבר. 1ליוםעדסנג/אקלעבראותנוהניסולאגםזוומסיבההגרמנים,
לכןקורםשיוםהעובדה,לאורניחורהגרמגים,מעשיעלנשבררליבםזעמו

שלבהחלטתומישגהראינולאאלו,בנסיבותגמגרמנימ.שבויים 250שיחררנו

כלרבימשבוייםעםלעשותיכולנומהוכיהגרמנים.השבוייםאתלשחררטיטו
 :הגרמניםהשבוייםעמהחינוכיים"ב"מישגיםנזכרנךיאלהחשופיםבהריםכך

מטעםמומחהשלבהדרכתואיתם,חינוכיתעבודהחירשילשניקרובלחאר
להרדגימשיכונאציזם,מהויודעיםכשהםעתה,אםהגרמנימנשאלוהקומינטרן,

הטכחפקודה").היא(ייפקורהבאפעל"איסטייבאפעלהשיבו,וכולם.וזקנים,צעירים

הפרטיזאגיםהחזירולזאתאי :לגרמניםביחסינומכרעתמיפנהנקודתהיווהבפצועים

גםדופן.יוצאימקריםלכמהפרטשביויהם,אתוהרגומידהכנגדמירהלגרמנים
לכך.להתנגדסיבהכללמצוארכולנולאבהנהגה,אנחנו,

ג/יריץ,ז/ליקוכיעת,אותהידענן,לאלדבר,חששותב,ליבנושהתעורריאף-על-פי
לשחרורהרועדנשיאדוריץ,דרגוילןעםיחדנהרגאוז/יצה,שלהאזוריהוועדמזכיר

שסבר,מיהיהאותנו;הפתיעההכלליהמטהראששלהיעלמותובסרביה.לאומי
כישמעתי,המלחמהתוםלפניקצרשזמןאף-על-פילצ/טניקים,שעברשייתכן

לחטיבתשגנרמוהאבידותעלשמענוילהורג.והוציאוהו .אותותפסוהגרמנים

מלחמההאחרון.לאישעדכמעטהוכחדהכיידענו,לאאלוםאוז/לצה,שלהפועלים
וגדוליםחדשיםאסונותיצירתיריעלוכשלונות,אסונותמאודמהרהצירהמסלקת,

שהופכיםעדבשתיקה,מועבריםאלה-בלתי-נשכחיםלמאורעותיבאשרכמה.פי
לאגדזו.

חצות.אחריהיהכברלרדויניה,ויצאתיההנהגהחבריואתטיטואתכשעזבתי

.שנזכורמכיליחלף-לאומיחגשהואהיוגוסלאבי",האיחודיייום-בדצמבר 1יום

מולדתנו.שחרורלמעןאכזריתמלחמהשלבעיצןמהנמצאים.כשאנוכלל".איתו
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מלחמהשלכעיצזמההאזרחיםמלחמת

אישמאהרקנותרולסרביה.פוסבינהגדודשלבהחזרתועסק.זןיהמחרתביום

יוצאנאורחהומרגנללםלהפליא,ממושמעיםכולםהיוואף-על-פי-כזגרוד,באותי
- 1914במלחמתאבותיהםשלתמונהבזיכרוןהעלוהםבמלנם.ומיוחדלםהכללמן

למחסוםעדהמכוביותאתהסיעוהםובחושים.שקטיםיפה,ם J'יערוכמצויידים

נתלוופוסבינתגרודאלאדומי-העור;הגדולים,טוסיהםעלהכלהעמיטוושם
הצ'ט-ואלמיכאילוניץאלהצטרףשאחר-כךהדטון,ןהקפטיןזקביץווליקוהכומר
ומצאולארצםלהגיעהצליחופוסבינהאנשיהיא.גםעזבההבלונריתוודהניjו.ים.

אדמתה.עלמותםאת

בסרביה.המתחוללהשיבויאתמנינהההנהגהאיןכיהוכיחו,האלההרבריםכל

ואליוהמזרחיתהחזיתעבורשהו·כשרבגיסהגרמניםהשתמשוזו,מיתקפהלצורך

ררז/הנפגשהמיתקפתשלבעיצמוהנריץ.שלחייליוואתהכיבושחילאתהוטיפן

פעולהישתפולאכוחוחיוכילהם,והבטיח IIה"וורמאכטשלנציגיםעםמיכאילוביץ

אולםעת,באותהלבוידועהיהזהדברבגרמנים.נלחמלםעודכלהפרטיזאנים,עם

למחתרת.ירדונאמנימ,קבוצתעםיחדהוא,וכיצבאואתפיזרדרז/הכיידענו,.

נקלותנעשהלאזהאולםסמכותו.אתנריץביססהגרמנים,הגיעואליומקוםבכל

הפרטיזאניס.עלההתקפהשהחלהברגעלחזורנקראוןהצ/טניקיםלך,הרצויבקצבולא

כפרייםשומריםגוייסודרז/ה.שלסמכותועםהשתלבהבכפריםנדיץשלסמכותו

הפרזביאזניס,אוהדיושל"קומוניסטים"שלרשימותבני-אדם;נתמלאוובתי-הכלא

שלאכפריםהפרו-ברפניים.ובעיתוניםבעריםיוםמ.ריהתפרסמולהורג,שהוצאו

המשטרהמנגנוןאףעלאח,ןכאישהבריותנצבובהםכפריםאותם-בנקלנכנען

נדיץמצדהפעולהשיתוףללאמאסיני.טרורבמסעכליל,הוכחדו-חפרן-גרמני

כזו,ובאפיקטיביןתככושרלפעולהגרמנילםהכוחותיכוליםהיולאןמיכאילוביץ,

מצליחיםהיוילאהםלבואם;ממת.יניםהיולאהאיכריםשלהם;'התקשורתלקווימעבר

רחבבהיקףמסע-השמדהנגדםולערוךהפרטיזאניםנגדאפקטיביריגוללהפעיל

שלנו,המנהיגיםבלבואפילוהאנשים,בלבנשתמרהעדייןזאת,ולמרותכל-כך-

כפרכלכאשרלהתקוממות,הראשוניםבימיםשהיכירוהכפיסרביה,שלתמונה

אסיפותנערכוכפרבכלהקטנות,הפרטיזאניםקבוצותאתפתוחותבזרועךתקיבל

להתנדבות.נמשכוואנשים

ההדשלהאחדבצידןבטוח~איזןרהיהלאוקרדלי,טיטוהתמקמונוהאיזור

נמצאןהשניבצידומאורגנות;צבאייחידותבויהיושלאדדויניה,הכפרנמצא

יותרבסמורדרנובו,ילכפרטיטועברזומסיבהוהאיטלקים.ןוארושנובההכפר

להצטרףכדיבדרויניה,נשארתיאניובבוסניה.שבמונטנגרוהמשוחררים,לשטחים

שוניםמחלקיםשנסוגוהיחידותשלמחדשבכינוסןשטיפלוהסרבים,החבריםאל

אירע.לאדברכאילוורגוע;שקטירנקיביץ,הגיעברצמבר 3ביוםבסרביה.

יחידות,העברתנזזון,ה'זמנת-יימישניות"בעיותשלנטלתחתכרענועתאותה

הכאובההבעיהנרם,בשורותינו.מרגלחשףאפילןורנקוביץ-היתרי-תנועההוצאת

בכך,תקיןלמצבגדלדיםשניהבאנרווארגש.מנובהיהדרךחסימתהית.המכדולן

מסגרתעללשמורהצליחואשרגדודים,שניישלאנשיהם'אתאליהםשצירפנן
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מלחמהשלכעיצומההאזרחיםמלחמתמלחמהעת

ירדקלחורפיוגשםמוקדמתאחר-הצהרייםבשעתזההיההנסיגה.בעתמאודגנת

ליאמרנאום",נפניהםיישא-בית-הטפרבנייןנזולכונסוהגדודיםהפוגה,ללא
אכלואומנםהחייליםאלה/'.בענייניםממניטובשאתהאתה,יודע"הרירנקוביץ·

נאשתימרופטים.ונעליהםומדיהםמאודעייפיםהיןאולםהצהריים,בארוחתמשהו

להםהסברתיאחר-כךונהבנה.בשקטהאזינוהםןלעניין.קצר-אבוםבפניהם

-אותו'לכבושעליכםזההואההראתרואיםייאת.םלבצע.יששאותההמשימהאת
האחדהחופשי,השטחאליו.לסגתמקוםלנואיןמלתקוף.האיטלקיםבעדולמנוע
בכוחמח.זיקיםאנושונועומדיםאנועלייוהשטחהואלנו,שנותרוהיחיד
 "!נשקנו

אלקטנות,גשם"טיפותשריםכשהםנעו,והגדודיםהפקודותאתנתנוהמפקדים

אתמעניקהייתיאדמתגו,עלאי-פעםלחמואשרהצבאותמכל 1 ' •••עליתרדואב
להתאיםוכשרונםתבונתםסבלנותם,בשליזאתטרביה;ילבניהראשוןהמקום
כבמשהוובמילחמהכבצבאםבצבאמכיריםהםאמיחיים;מים mלהםמצב.לכלעצמם
נפחדיםאותםראיתילאפעםאףאולםמתלוננים,אותםשמעתיאחתלאטבעי.

שלהם.ההומורחושאתמאבדיםאו

מנובהנסוגוהאיטלקים :לכילתם·אתלהוכיחההזדמנןתניתבהלאגדודינולשני
משנזרלכדומבני-המקוםפרבזיזאניס :כוננותנןחוסרעלעלהאףפחדםווארוש.
ניכרכוח :לפחדטיבהלהם,היתהאוומנםמאיור.בדרגתקציןעםיחדאיטלקי

האיטלקיםנסיגתעםממונטנגרו.ויצאפרץאחרוכוחמסרביהבדרכוהיהשלנו
קטעילצרכינו.זמניתהתאיםופרוץ,עלובהיותואףשעלחדש,בסיסלידינונפל

כ,שיצאנווכך,שלנו.הקשרדרכיעלוהקלולאלהא,להבצטרפומשיחרריםשטחים

עשינוטיטו,אתלראותלדרנובובצדמבר, 7ניוםוא,ני,ריבארלולהרנקוביץ,
ונחשכה.עקלקלותבררכיםולאואירושנובהדרךדרכנן

גדודעםהצהרייםארוחתאתלסעודאנויכוליםאםשאלנו,ויארושלנובהכשהגענו
שעהשלהם,המזיןמנתאתליהציעו,חייליםשלושהשעה.אותהארנ·לשישב

לידהפוליטי.הקומיסארועםהמפקדעםושוחחוכסוסיםאחזוורבקוביץשריבאר

כמיכה,היכרתיואזרחיים;ובגדיומוצקגרפרהעמידה,בגילאדםניצבהחיילים
חו·אאלבחרי.היהמשפחתןששםחושב,אנימבליגרא.רהגרביים"מלך IIהיהודי,

שלנו,העורמעילילפיאותנוהיכירהואחלדקתה.עלופיקחהארותהאתאירגן

לחנריםהגונותמנות'ייתןהטבח,לעברוקראסוסינו,ולפימותנינושעלהחגורות
 :ברצינות-מבדוחתמיכה,אתהזהרתילנו,שהוגשוהמנותאתכשנטלנו II !מהמיפקדת

II הפכומכןלאחרצחקו.ורנקןביץריבאר "!בורגניצבאאנחנואיןתשכח,אל
בידינועלהשלאאושקיבלנואימ,תכל-עלינןחביבהלאימרהמיכחשלדברין
רעאוכלכלומר,-הכלליהסירמתוךאכלנוהאמת,למעןמיוחד.מ-שהולקבל,
כשהתעכבנורקכלשהי.איכותבעלמזוןקיבלואופרטיביךתיחידותשרקמכיוזמאו,ן

טוטן,היההיחידיהכללמןהיצואיותר,טובאוכללאכילחזרנוקטנה,עיירהבאיזו

'אפילולןהיהיותר.טובאכל:הואמבוקשובשלמאשרלןדאגתנןכזכותיותר

לשתייה.חלבלןשיהיהכריפרהעימנן,,טלטלנוארניטבח

לדרנונווהגענךתחילה,שחשבנומיכפירבזמזווארושננובהנשארנושלושנתו
הלילה.,בחצותרק

מודעיםהיינולאאולםפלנליה,עלהמונטנגריתהמיתקפהכשילוןעלידענך

התנועהלהתפשטותבקשרביחודההנהגה,יוקרתעללהשפעתוולאהכשלוןלגודל

לכשלוןביחסמאית,נוונחרץביקורתייותו"היהטיטןבמונטנגדו.הצ'טניקית

המלחמה.לאחרבהצהרותיושהשמיעהחריפהלביקורתהשוואהכלללאאולם,בפלבליה,

ביחודהקרב;שלהשליליותתוצאותיךוהת,בררושהלכוככלוגנרההלכהביקורתו

סטלין.שללמחנהו , 1948בשנתעבר,פלגליה,שלמפקדהיובנרביץ,אשרסולאחר

לאחדהיההעליוןהפיקודבכוונתכימילוטינוביץ,ליסחבמךנטנגרופי,טוריבזמז

האיטלקיהמ~;בחילהדיפתידיעלומונטנגרוסרגיהשלהמשוחרריםהשטחי.םאת

התרשמתי,זן.מטרהלהשגתמפתחנקןדתהיתהפלבליתלים.תנהרשלהתחתוןבחלקו

אולםטיטו.שלבידיעתןתוכננהמילוטינוביץ,שתיארהכפיפלנליה,עלשההתקפה

ערוךצבאנושאיןאותו,הזהירהואלמילךטינוביץטיטושכתבשבמכתבגם,נכוי

הזהרתיאניגםפלבליה.עלמצורלהטילישתחילהוכימבוצרים,מקומותלתקוף

טיטושלהתנגדותומקום,מכלרב.משקלנשאולאדבריאולםמילךטינוביץ,את

כךבהשקפותיו.דבקולא jריאליסטהיהלאגםהואהלחטית,היתהלאלהתקפה

הכישלןןלאחרבלבדיוםשנים-עשר-בדצמבר 13ביוםשנתןשבפקודהאירע,

עירהיותהלמרותפרייפולי,א,תלשחררהמונטנגריםעלציווה-בפלנליה

הדריכואשרהםבוסניה,אלבטוחבמעברוהצורךהמיידיתשהסכנהכנראה,בצורה.

!מעשין.את

 j,כבנשקללאמונטנגריםאלפיםכששתידיעלפלבליההותקפהבדצמבר 1ביוס

והחזיקופנימהלעירחדרולובצ'ןאנשימועט.צבאיניסיוןבעלותיחידותעם

היריותשנורולפניעודרוח,ל;כלשהתפזרויחידותהיךארלםשלם,יוםמעמד

כשלוש :רבותהיואבידותינוועיקש.אמיץהיההאיטלקיהעירמשרלהראשוגות.

כל-כך,נוראהיהלאזהדנראולםפצןעים.שלושהאושנייםופיהרוגיםמאות

מצדו'/פזיז"'/חסר-ניסיון'ןטיפולעלהצ'טניקים,מצדהאשמותא,חריוגרראילולא

אולםהכי,~ו tבלמתפשטתהצ'טניקיםהתנועההיתהבמונטנגרוהקומוניסטים.

באוקטובר 15ביוםמתרדמתם.האנטל-מהפכנייםהכוחותאתעוררבפ'לבליההכישלון

שלהצ/טניקיםכמפקדלאשיץג'ןרג'מאיורא,תמיכאילוביץדרז'המינה , 1941

לשןוא,לו,מציעכשהוא,לאשיץ,עםמשא-ומתןניהליובנוביץבלז'ומונטנגרו.

יכולשאינןמי :נפרדותיחידותמלהקיםשיחדלבתנאיפעולה,ושיתוףעמדות

בצוותא.ללחוםיוכלשאינובוודאיבצוותא,לחיות

בזמןמאשרפילו t ,קרוביובנרביץ,לארסן,יותרהתקרבתיכןהזמן,שחלףככל

כיאףפלבלי.,ך,עלפעמיםוכמהכמהעימושוחחתיבמןנטנגרו.יחדיושפיקדנן

לאאישברם,ילעיל.שתיארתיהכפיהיתה,הכישלוןעלעדתו :זהנושאחיכבלא

כשתמך , 1948לאחרעדבפלבליה,המפלהבשליובנוביץארסועלביקורתמתח

בעיניוחןמצאהאישיה,בלנפלהקרבנעתארסואתטיטןפגשלמעשה,בסטלין.

זהמטעםהמלחמה.ילסוףעדשימששבןתפקידהעליון,המטהלראשאותוומינה
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מלחימיהעת

לדיןארסואתלהעמידבכוונתושהיהטיטו,שללותרהמאוחרותטענותיונובעות

מחודשתמהערכהימים),באותםכללקייםהיהלארשמית(אשרצבאיבבית-משפט

לערוךהציעאשרהיהיריהקןמוניסטית.ות 1'לפרגמאתאופיינישהואדברהעבר,של
הלה-רורמיטורמהרלטיטוששיגרבמכתב-בפלבליההמפלהלסיבתחקירה
במונטגגרו.הגחותמתפקידורצוןשנעהיהלאעצמופיאדהאולםפיאדה.משה

בתפקידיםלשאתמסוגלשהיהסברלאפיארהןאתוכיבדחיבבשטיטויאף-על-פי

בפלכליההעיקרייםהאשמיםכיטנור,אניהזההיוסעדיותר~ואהראייםעצמאיים

אתנכונההעריכושלאמילוטינוביץןובראשםבמונטנגרוהמפלגהמנהיגיהיו

נוגעשהדברכמהעדיבלתי-סדיר.ייעממיןןצבאבעיקרושהיהצבאםןשלכוחו

בנוסףטובןוחנרומשכילאמיץמטהקציןשהיהמאמיהאנייובנוביץ,לארסו

כמתאם :מקובלתלמלחמהיותדשהתאיםייתכןברם,מוכשר.צבאימנהיג,להיותו

מצןידיןתיחידותלרשותנךכשעמדן ; 1945בשנתואיסטריה,כליטוראלהפעולות

שבההצורהעללומרניתזדבראותןויעיל.מעוףבעלהיהמלז~,בתקןכהלכה

בשניםחזיתית,ללוחמההמעברבתקופתהמטהשידותיואתהכלליהמטהאתאירגז

1945-1944 • 

בקרבשלחםמונטנגרים,שלוגדודסקוליץבאיןאתבדרנובומצאנוטיטועםיחד

ואנימקוליץוקרדלי,למולדתםלחזורמונטנגרובניירצושמאחששהיהפלבליה.

אישאולםלמובטנגרו,לחזוריכוליםשהםלהם,אמרנו :בפניהםדברינונשאנו

כז.עשהלאמהם

המרכזי.הוועדישיבתהתקיימה , 1941בדצמבר 7יום,אותושלמאוחרתבשעה

למחצה,רשמייםובפדסומיםזכרונותבספרינזכרתואיננהכמעטבדרנובוזוישיבה

היהמהאךהמפלגה.בתולדותביותרהחשוביםהאירועיםאחדשהיתהאף-על-פי

בשנתהחמישיתבוועידהשנבחרההמרכזי,הוועדמליאתןהמרכזיהוועדלמעשה

בשנתסטליזידיעלהיךגוסלאביתהמנהיגותגינןילאחרעדנתכנסהלא , 1940

הפוליטביורוגיסא,מאידןנהדגו.מחבריהשכמהמאחרשלמה,היתהלאאזוגם , 1948

פחותלעיתיםאולםהמלחמה,לפניקרובותלעיתיםהתכנסהמרכזיהוועדישל

נתקבלוולכן-החבריםרובלפחות-ביחדנמצאנוהמלחמה.במהלךקרובות,

חשןביסבנושאיםשדנובישיבותהפגישות.במהלךישוטפותכבעיותההחלטות

(פיארה,אלינוקרוביםבמקומותאועימנןהיןשבמקרההמליאה,חבריגםהשתתפו

טיטר,אתשהקיפהחבריםקבוצתאותהלמעשה,היה,המרכזלהויעדז'ויוביץ).

בעשינוהזמןשבמרוצתמשוםביחודואנוכי,רנקוביץקדדלי,היונהםשהבולטיס

טיטו.שלבמחיצתןנמצאנןהמפלגה,למנהיגנעשהומאזלזה,זהקרונים

לשולחז,מסניבחדר,שלבפינתו-במינםמיוזבדיםבתנאיםהתקיימהזוישזננה

 ,היההרצפה.עלשישנוחייליס,שילגופותיהםעלבפסיעהרקאליוילהניעשניתז
המצבהערכתהיתההיוססדרעלגז.ממנורתבאהיחידהאורוחשון;מחניק

שבהםקצריס,דבריםובחילופידיווחיסללאנוספים~תפקידיםוחלוקתהמדיני

הכיבןשנגדהמזויזהמאבקכיהסכמנןיתירה,באריכותדבדיואתקרדלינשא

כתןצאהבאהזוהתפתחותהבורגנות. Jלביהפועליםביןמעמדותלמלממת,התפתת

1:06 

מלחמהשלבעיצומההאזרחיםמלחמת

הצבאשלהנגדהת·קפת :הבינלאומיתבזירהתמורותבעקבותוכןהפנימיהמצבמן

ביזוהמתחיםהיטלרכלפיבריטניהשמגלההפאסיביותמוסקבה,בשעריהאדום

כוחותנגדהמזוייזבמאבקנוכמובז;במשיך,אנוהמועצות.בריתילביןהמערב

אלאפאטריוטי,כוחהיותנואתאנומוכיחיםזהשבמאבקמשוםרקלאהכיבוש,

בהנהגתכלל-עולמיתמלחמת-מעמדותשלאינטגראליחלקהינוזהשמאבקמשום

טובהלהערכהאפשרותראיתילא :זולהערכהשותףהייתיאניגםהמועצות.ברית

ומסורבלת.קשהבעינישנראתהאף-על-פייותר,

והאירגוניהאידיאוילןגיבחיזוקההצורךאתלנווהכתיבהואגםבאהחדשמצבנו

בני-העניים,האיכריםועלהפועליםמעמדעלבהישענותהצורןאתהמפלגה,של·
הסרביותהיחידותאתלאחדשעלינךדעתו,אתהביעטיטוזה.מעמדשלבריתו

מקופבכלתילחםאלאכלשהו,-לאיזורצמודהתהיהשלאחטיבה,מהןולהקים

להתפטרעליולדע,תוכימפתיע,באורחטיטו,הודיעמכזלאחרלה.נזדקקשבן

למפלגהלה'אל Iקרדלי.עלהתפקידאתלהטילישוכיהמפלגהמזכירמתפקיד

לעמודייאמשיךשבועה,שנשבעכמיוהוסיףאמר,הכשלונות/',לכלבאחריותלשאת

לקידומהןן.ורקאךעצמיואקדישהמפלגהבראש

ורנקוביץכשריבאר ," ••-.הגיוניאינוזהדברייאולםלומר,הזדמנותליניתנהבקושי

להקרבה-התנגדהואוגםהדיבור;רשותאתקיבלקרדלידעה.אותהכמעטהביעו

הקייםבמצב :ברגשמאשרבהיגיוזיותרנאמריםכשדבריוטיטו,שלהעצמית

הרוחותמדיניותנו.בכישלוזנוצידנוכהודאהטיטושלצעדואתלפרשיהיהניתן

מפלטאיזאשרמוסקבה,שלצילהאתפנימהבקרבנושגילינוולאחרנרג,עו,

התפטרותומניעיאתתביזלאמוסקבה :להתנגדותנובסיבותבנחתדנוהימנו,

המהפכנית.ובתנועההמפלגהבתוךהתפוררותשקיימתלמסקנה"ותג,יעטיטושל

להעמידביקששהואמכן,להסיקאיזאולםתגובותינו.עלשמחשטיטוספק,אין

בסרביה,הכישלוזלגביביחוד-אחריותתחושתאותוהדריכהלא,'/במבחן".אותנו

היהעתידטיטולפלכליה.אחראיעצמולהרגישסיבהכללןהיתהשלאאף-על-פי

לידינושהגיעועת , 1948באגיבממשלה,ראשכשהיה-בהתפטרותשובלאיים

הערמומי,בחיוכולהבחין,יכולתיאזומסטלין.ממולוטובב.יקורת.ייםמכתביםאותם

כולנו, ~בחשבוזבאאינוהדברכיטענו,כולנובמבחז;אותנומעמלדהואאכןכי

בסטליז.תמלכתועלהודיעשכברמכיוזפיו"פצהשלאמז/ויוביץ,חץו

תגובותבעלאדםהואאירע.לאדברכאילוחלףוהכלטיטונרגעהפגישהבמהלך

תמידנחשבהמדלכאון,מהירהוהתעודדותלהיגיוןמהירהשיבהושנונות.מהירות

אשרהםמתקרבאסוןתחושתאוהחוב,הרגשהאםהבולטות.מתכונותיולאחת

ןושליטיםמןרדיםלהיותשנולדומילכלאופייניתתכונהזוהישמאאןןיכךגרמי

אתמחדשלארגזלרדויניהואני,'רנקוביץחזרנו,ילילהאותושלמאוחרתבשעה

הפתיעומכןלאחרימיםשישהאוחמישהמאנשיהז.שנתדללוהסרביותהיחידות

שלנוהצדהיהלאבמקום,נמצאמיהאויבידעאילובדרנובו.טיטואתהאיטלקים

לירותמבלינסוגההמקומית,האבטחהיח,ידת :ונרגזממורמרהי-הטיטובנקל.נחלץ

מטרים. 400עד-300מיותרלאבמרחקשנמצאוהאיטלקים,לעברא.חנויריהאפ,ילו
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מלחמהעת

הביתאתנזזווהאיטלקיםהסמוכים,היערותלעבראשתחתלהימלטמיהרטיטו
לחזה.צמודהיהתינוקההמארח;שלכלתןאתררצחוהתגררר,כר

כמההרגררוטושיבנירוטושי.השכןהכפרילביןבינינךאיבההתלקחתעתארתה

ורדריגיהצ/טניקיכפרררטושיהיהמדועמסדביה.הגיעןעתהשזה , t:i~ני tפרטיז

בשכיביחס,ראורדויניההכפר?אנשישכניםכפריםשחיואף-על~פיפרטיזאגי,כפר

קומוניסטיםשניברדויניהחיוכךעלנוסףורועי'~לב.נחשליםאגשיםרוטושי,בגי

הכפרשלהמוקדנקודותהיךבתיהםבושקוביץ,ומומירלקוביץוויה-מרשבעים

המשיכוואנשיומסוגם,אגשיםהיולאברוטושיכולן.באיזורהמפלגהמנ'היגותןשל

משפחתיותבבוריבותהללוהנאמנויותשלשורשיהןנעוציםשמאאוהם.בדרכםלחיות

מסרביה.הנסיגהמאזוהלכהגברהרוטושינגדהנרגנותמקום,?מכלדנאמקדמת

לסירוגין,פעמיים,הכפראתהפרטיזאנימכבשוווארוש,בנובהשהןתיחודשישניבמשך

בטלןשתמידאלאלקרב.עיממבכנסוולאהכפרבניאתהפתיעולאהמקריםבשני

שאזלאימתוכלל//רעיון",התרגלוהזמןעםוחיטה.חלבמוצרי:בהמות,שללעימם

 .רוטןשינגדלפעולה// IIלצאתשמחןמזונם,
בבנייזהמרכזיהוועדישלישיבהקיימנובצדמבר. 15ביוםווארושלנןבהבאטיטן

 :צערבמעטמהולכיאםטוב,רוחבמצבהיינוכוילנולכנסיה.הסמוךבית-הספר
בדרכזהיןמחדש,שהתארגנוהסרביות,היחידותשלהגדולחלקןלהיפרד.עמדנו

ממני.חוץכולם,-עימןלצאתעמדןהמרכזיהוועדחברישארוכלטיטןלבוסניה.

צירףהמרכזיהוועדשארהסרבית,המפלגההנהגתעםיחדלהישארהוטלעלי

הוותיקיםהחבריםמןשכמהמכיון-מיטרהאתגםביניהם-חדשיםחבריםאליה

לארגןהיהתפקידנןאחרים.במקומותלםרטיזאניםהצטרפןאוחריםבבלגרארנאסרן

אןתןעםיחדלשםלשובמכןולאחרמסרביה,להגיעשהוסיפןהיחידות,את

יחידןת.

האחתמחמיארת~ופחותקטנותמשימותגםנתלווזהומחמיאחשובתפקידאלברם,

בדררבבן,הצעירההאםרצחעלכנקמהאיטלקי/קציןשללהורגהוצאתוהיתה

מיכהאתלהורגלהוציאההצעההיתההשנייהכר.עלהאיטלקילפיקודןהודעה
כפראקציונר.המפלגהמןוסולקיחידתובתןךבחתירההואשםשארורג/וביץ, Jג

הפרולי-החטיבהאתטיטוהקיםמונטנגריותעוצבותומשתלהסרביותהיחידותמן
חל,יילה.באקראי,ולאסטלין;שלהולדתויוםבדצמבר, 21ניוםהראשונה,טארית

התנגדותהביעוששלחן,נשדרסטליז;ןאתהקומינטרןאתשימחלאהדברברמ,

 ,היתחעשויהשלדעתנומכיוןהדבר,אתהצדקנואנוייפרוליטאריתן'.יחידהלהקמת
פרוליטאריתהיתהלאהחטיבהבשורותינו.המוראלאתלהריםכזויחידה-לדוגמה

מיעוט;היוובחטיבההפועלים :האידיאולוגיבמובנהאלאהמילה,שלהפשוטבמובן

 ,הנינויבהענקתאולםהקומוניסטי.ומהנוערהמפלגהמחברימורכבהיההרוב
היתהזוהמאבק.שלהסופיתבמטרההכרהמשוםהיתהלחטיבה,"פרוליטארית"
והראשונהכולה,ייוגןסלאביהאתהקיףפעולתהשטחאשרהראשונהיחידת~הקבע

מצויידיםאיש, 1,200מנתההיאהבילעדיות.מטרותיההיוהמפלגהמטרותאשר

כגוףפעלושאנשיהזוכרים,אםאלאבמיוח,ןגדולמספרלא-אןטומטייםבכלים
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בשטחטיטושלכשרונךאתהוכיחההחטיבההקמתמצב.לכלעצמוהמאתיםצבאי,

הצבאי.האירגון

הצבא/יום Iכ , 1948שנתעדנחוג,הראשונההפרוליטאריתהחטיבהשלהיןוסהדיום

 .בדצמבר 22ליומאחהביוםהחגאתודחינופטליןעםרבנךואז-היוגוסלאבי"
חורמהמלחמתכשניהלנו-ובעתידנוכגורלנוהקשורותבבעיות~זנ;טיפלנו ~ Qג

נוסףסטלין.שלובצילולביניסטיותמךטיבציותמתודכךעשינו-ולמוותלחייגנ
ויןן.,ששישים-שביביוםדווקאלהיוולדפטליןלובחרהאחרים,הרביםלעווגותיו

גםמהפכני.צבאילהקיםהיוגוסלאביםהקומוניסטיםהחליטן-מכזלאחרשנים

התלאותכלוםהקמתה.ומתאריךהראשונההפרוליטאריתמהחטיב,חהתלהבתיאני

ואולי-מוחשילטרעיונותהםאףאינמגופנוועלבשרנןעלשעברווהיסורים

 ?'מכלמוחשיים

.,Q? 

v 
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אזרחיםלמלחמתהפולשנגדהמאבקשלהתפתחותועלהמרכזיהוועדמסקנות

הפרוליטאריתהחטיבהשלהיווסדהביום-במקרהלא-נוסחויימעמדית",

המפלגהלהנהגתהמרכזיהוועדמאתמכתבבצורתנעשהזהדברהראשונה.

 ....במונטנגרו
וההערההמכתבסגנוזהעידכךעלטיטו,ידיעלונחתםקרדליבידינכתבהמכתב

להודות,שישאף-על-פי-המרכזיבוועדהיהנהוגבכתב-י.דשנרשמההמסכמת

בנושאישירקשרהקשורהמרכזי,הוועדשחבר-קבעשלמנהגזההיהשלא

עליוטלטואתמחתיםאחרוחברנושאבאותוהמכתבאתהמנסחהואמסויים,

סבטוצאראלנשלחאשר , 1943בשנתביאיצ'ת,בהיותימכתב,אניגםניסחתי(כך
להוכיח,באשהואמכיוןחשיבות,נודעתזהלפרטבמקדוניה).בוקמנוביץ-טמפו

וחד-פשוטהלמסקנהגמלהולאכזוהערכההבשילהטרםטיטושלבמוחוכי

הנהגתעלביקורתמתחהמכתבעימה.דעיםתמיםשהיהאף-על-פימשמעית,

גרועיםואףאולטרה-שמאליים!'מישגיםבשלמילוטינוביץ,ועלבמונטנגרוהמפלגה
מגגהבהמשך .).'ג.מ-"ימניים/'למישגיםאחראישאנימשתמע,(מכאזמהם"

רואיםשהםכך,ועלמחוכמתלהתפלמסותנטייתםעלהמפלגה,מנהיגיאתהמכתב

הפועלכבכוחבהזלהכירבמקוםהמפלגה"שלמזויין!'כוחהפרטיזאניותביחידות
האזרחית)(הסמכותהעםבמועצותרואיםשהםועלהמפלגה;הנהגתהוראותלפי

I/ המפלגה".בהנהגת ...דמוקרטיתמהפכניתרשותבמקוםהקומןניסטים,שליציר-כפם
להתעלמותהאחריותבפלבליה.התבוסהבשלהמנהיגיםעלביקורתנמתחהכזכמו

 · rמיילוטינובי~עלבעיקרההוטלהחזיתיות,התנגשויותנגדטיטושלמהתראותיו
הואבוטיטו,אל 1941בדצמבר 7מיוםפיאדהמשהשללמכתבומתייחסהמכתב

 .) 370-71עמ' ) 1950 ( 1ספר , 111כדךזנודניק,מיסמכי 0
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היהלאמשהשללמכתבוכיסנור,אניבפלב;ליה.התבוסהלסיבותחקידהדורש

מלחזרייתמשוםבוהיהאןלםיה,בפלנלהתבוסהעלהביקורתעםאורגניקשר

חשיבותייחסלאטיטובמונטנגרו.המנהיגותשלכושרהלגביוספקותהפצעיםעל
מדיווחיו.התעלםלאגםגיסאמאידךאולםפיאדה,שלשיפוטולכשוררבה

למספרהנוגעותכילללותהערותבמהבכללו:במכתבביותרהחשובהדברוזהולבסוף,

 :והתפתחויותשיבויים

פתחו ).ג.מ-ממוסקבההגרמניםלהדיפת(הכוונההאדוםהצבאייבצחונות

לחידודנוגעשהדברכמהעדבעולם,המדיניהמצבבהתפתחותחדששלב

התבססותם,וכזבתוכנו,הקוריםדבריםמעידיםכךעלהמעמדות.הבדלי

ניצבותמפלגתנובפגי ...בגדנושקמוהריאקציהכוחותשלוהולכת,הגדלה

האיכריםהמונילביןהפועליםמעמדביזיותרבמרץ:איחודחדשותמשימות

בריתשליות jהפופולאהגברתגה;המפלשלתפקידיההאדרתהזעירים;

הקמתהמפלגה;שלוהרחבתההפנימיחיזוקהן;סוציאליזם;ובגיןיהמועצות

עלמכרעתהשפעהלהןשתהאשלנו,הפרוליטאריותהצבאיותהיחידות

הצעדאתהמרכזיהוועדעשהזה,בענייןהצבאיות.המיתקפותתוצאות

גרעיןהמהווההראשונההפרוליטאריתהחטיבהקמהממשזהניום :הרשאון

ומגל.פטישועליךאדוםבצבעהואהחטיבהנסבעתי.ךבוספותלחטיבות

עלומיליןמכתבאותובאזאת,(ולמרותהמפלגהשלצבאיכוחלמעשה,זהו,

שלהםביחידותעצמו,דבראיתולראותמבקשיםשהםעלהמונטנגרים,

 .. ).'.גמ-
נשארוהחזקותיחידותינןבמצב.דומהתפניתחלההאחריםהארץבחבליגם

לגרמנים,ובאשרהצ'טניקיס.ונגדבדיץשלכוחותיונגדבלחמותוהןבפרביה

הנראה,כפירב.מספרםאיןשבידינו,מאושריםהבלתיהדיווחיםלשפיהרי

משמעותלושתהאבסרביה,כלליטיהורלערוךנוכלבובמצב,בקרובנהיה

היחידותמוראללקרב.מוכנותוהןמחדשאורגנויחידותינורובמכרעת.

 c#רצון".משביע

השלמנווסנג'אק,סרביהשלהמנהיגותעסויחדוארושבנובההמכתבאתקיבלתי

יותר.הבמוכלםהמפלגהמוסדותלידיעתהמכתבאתהביאומצידם,הם,תוכבו;עם

יכוליסאחראורחבאיזהוכי-ןוארושבנובההתנהגותנואורחאתקבעהמכתב

ןהמפלגתיתהדוגמאתיותברכיעלהיטבהכשרשהוכשרומנגנוז,אנשילבהוג

"הדוגמאתית",מונטנגרו,שנהגהכפימדם,ועקובהאכזריתהיתהלאהתנהגותנוואם

-מישחושלהבנה" /lוללייהומניטריות"זהדברלייחסאיןהתחכמות,יודעתשאינה
שטחנובמונטג,גרו.ומדינייםחברתייםהבדליםלהיעדראלא-שלילאאפילו

אואותנו,שקיבלואושמרבלתםהררייס,כפריםמוקפתקטנהעיר-קטןהיה

 • I 366-71עמ ) 1950 ( 1ספר , 111כרךזבודניק,מיסמכי ...
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הבדלי-ייחזוזאתכראוילהפעילמיעללנונרתרלאוכך-יבייםפאסשנותרו
יותר//.הקיצונייםהמעמדות

הגדילה,ללוחמיכלשהםמותרויתהציעהניותר,והנזפגרתהנידחתהעיירהאפילן
נוהבאתכבשנוכשארהדברהיהשכךספק,איזומהגבעות.מההרלםאליהםשירדו

בשלום,אךבגפרדחיווהנוצריםהמוסלמיםשתושביהזו,הרריתעיירהוארוש.

ולצ/טניקים,לאוסטאשיםשבניגודמשוםבוודאיבאדינות;הפרטיזאניםפניאתקיבלה
כלשהיא.לאומלתאודתיתעדהעלאיימנולא

היןאנשינןהעיר.ישלהשקטיםהחייםשיגרתז~תשינההפרטיזאניםזרםברם,

כאישהתגייסוולכזכאלה,פרימיטיבייםתנאיםלשאתיכלוולאמדי,מתקדמים

דורותמרורי"הפיגור/,ןאתלשאתיכלולאנשותינוהעיר.פניאת:לשנותאחד

האקטיביסטיםואילולמועצות;אותזוסחבןמצודעליהןערכוהןהמוסלמיות.הנשיםשל
נוצריוכומרמוסלמיאימאםעיניהםבמושרא,ועדשקטוולאנחולאשבינינו,

נהרשהציבורביותר,הפופולארייםהאירועיםעם.באסיפותזה,לידזהיושבים,

עדביגםהיובאלט.וגםסאטירהקריאה,ערבישכללותרבות,מופעיהיואליהם,

התחשבותהיתהאלובפעךלותהמאוחרות.הלילהלשעותעדשנמשכוריקודים

נוקביםדיוניסהמפלגתיים;הפוריטאביסשלברגישותםוכזדתבהבלדימירבית

ואניהנאלט,מרקדניותאחתשלהקצרהשמלתהא,ורךלגביבוועדות,התקיימו

שאבותאף-על-פימנצחת,יצאההרקדניתבעניין.,דעת-מומחהלהביענתבקשתי

למדי,צנועבענייןחלקיהיחלמעשה,בחשאי.דופיבהלהטילהמשלכוהמפלגה

יותר.ומגוובתנמרצתפעילותשעודדתילכך,פרט

מסדניה.מרגליםשלאוהסמוכהמהסביבהיריביםשלרוב,זילהורג,הוצאותגםהיו

תמידחיוגזר-הדיןאתלפועלוהמוציאיםהרתות,שתיעלנמנולהורגהמוצאים

בתעמולהעצמיהעסקתיולכןבעניין,להתערבותיצורךהיהלאהנידוז.שלדתומבני

ובזדקריםההרוגיםשלוידיהםרגליהםכילי,סיפרמישהוצבא.יחידותובאירגון

תשומתיניתרהקבריםאתלחפורהסנג/אקיםבפקידיםהתריתיולכזהקברים,מתוו

התראתישבעקבותייתכן,כיאףהנוקום.בנישלברגשותיהםלפגועשלאכדילב,

הקבריםלתיקוזהרבחשנעשהמאמיןאינינאותים,קבורהסדריעללהקפידהחלו

כזאםאלאמרובה,בתשומת-לבהפרטיזאניםקברולאחבריהםאתאפילוהקודמים.

הפרטיזאב"םנקטובאויב,נןגעהיהשהדברכמהעדמאו.דחשובהבאישיותהיהמדיבר

אנטי-מסורתית.מאודעמדההמתלם,וכלפיהמוותכלפי

לחורגהוצאתועללהםהודענובופולי,בפרייהאיטלקיתלמיפקדהמכתבשיגרנו
הדבריםעיקריבדרנןבו.הצעירההאםשלרציחתהעלכתגמולהשבוי,המאיורשל

שאיגםשלנו,האןכלוסיהנגדהנקםמסעותאתבווהזכ,רתיעל-ידינוסחובמכתב

צבא.אנשיהולמים

בצחוק·פרצנושממשעדכל-כך,ומחוכמתמפורטתתשובהלנוהשיבוהאיטלקים

אנו.מעשינואתלמעננןופירטובאואלאהרעים,מעשיהםאתהצדיקולאהאיטלקים

עלנפטהפרטיזאניםהתיזןצקלין,בעיריולי,בחודשההתקוממות,בזמזכיהזכירו,וכך
גוויותיהזאתששיסעוחזירים,בהזשילחיןואחרבאשאותןוהעליהאיטלקיםגופות
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אתהנהיגאשרשהואכיוןענילן,באותודפקניץפקואתשאלתייותרמאוחרלגזרים.
בהםושילחנןבנפטאותםטבלנןייכן,באוזני:הדבראתאישרוהארקרב,נאותואנשינו

בכפריסהגיחןהחזיריםואילויולי,חושדשלבחוםמחלותהת,פשטותלמנועכדיאש,

ןתוקפנות .אכזריותמעשיומצדיקמתבונןאדםכלהמקןם".אתשפינינולאחרשנעזבו,

·השיבוהמוכרים,המלחמהחוקיעללשמורלדרישתנןבתשובההוא.ראותומנקודת

·ובפגעיםבתלאותאשמיםעצמנןאבווכימקובלצאבאיננוכיהאיטלקים,לנו

חייביםייאיבכםשלנו.ההיגיוןחוסרעלתמלהההביעוהםלאןכלוסיה.הנגרמים
מנת·עלל-בי.בי.סי.תאזינואםדיייאלאכתבו,ה~יר",שלהרדיולתחנךתלהאזיז
·בלתיהיאהמועצותבריתשמפלתמוסקהב,בשערינמצאיםהצירשצבאותשתדעו,

קציןאותוראיתיפעםתוחלת".ללאהואעמכםבנישלגורלםמר-וכינמנעת

במושגים-יפה-תראראישהסוהר.ביתבחזיתישטיילשעהפני,עלחולףאיטלקי

בשקטהתנהגלהורגהוצאתןנזנוןכילי,מופרנקיים.מדיםלבוש-איטלקיים

האורייליהרצחעבורבחייןלשלםשעליוגורלן,עמהשליםבוודאי-ובאומץ-לב

הבלקאנים.בהרישימםמקיםבאיזהצעירהאםשל

שבבנייזלמשרדילהביאןשלחתיג/ורג/וביץ,הנאשםצורףאליההיחידה,כשהגיעה

המסגרת 1בעלוןמשקפיו,ובלונדיני.גבה-קרמהצעיר,בחורניצבלפניבית-הספר.

נשקואתלפריקעליוציוויתיהנפחדןת.לפניוא,ינטיליגנטימראהשיווהמתכתית,

בהנהגתחבריסשניהםואשתי,בבוביץשקאנהמכיוזסמוך,במשרדולהמתיז

רשגויתנשמעהזוהודעהלראותני.ברצונםכילהודיעני,שלחובסרביה,המפלגה

הריצפה,עלישניסואנימיטרה-חאדבחדריחדשגרנומכיוןמוזר,דברבאוזני;

במיטה.יקאנה

"לאחרג/ורג/וביץ.אתלשחררבדרישהנתוקףאליפנילמשרדי,השנייםנכנסורק

 :אמרהומיכזרהבתקיפות.קאנהקרא,מישגה",עשהאםגםשלנו,חברהואהכל,
לאחדלהורג,הוצאתואתלשכניןולהסבירלקרגוייבאקמחרלחזורנוכלייכיצד

מילה,להגידההזדמנותליניתגהמוףכשסוףןן/משפחתובניאתחיסיו!ושהגרמנים

להפרפירושמהלכם,ידועהןהמרכזי.הוועדשלהחלטתוזוהיייאולם :אמרתי

ליטוליכולייאתה :בדעתונחושהיהקאבהאולס "!המרכזיהוועדשלהחלטה

לתקזנוכללאשובאותו,נהרוגייז~,םהוסיפה,ןמיטרה "!כתפיךעלכזואחריות

,לעולם",הדבראת

אתהבינוהםלעשי.תניתןמהואראהג/ורג/וביץעםאדברכיהבטחתי,לבסוף
ון/,שלךביחיהדבסדרלאמה ?קרהמהייובכז,התערבותם.להצלחתכאותדברי

הנסיגה/בזמז Iהשיב.ביקורת",מתחתישבאמתייתכ,ן IIג/ורג/יב,יץ.אתשאלתי

אחדותעללשמורהתכוונישמתחתיבביקורתספקות.והתעוררופאניקהקצתהיתה

היחידה/'.

ידועהזזהיר,היהלהבאאולםליחידתך.יחזורנשקךאתייקחאמרתי,ייבסדר",

היושמניעיהשלך,הביקורתאתשאפילוכךכפרקציונר,מהמפלגהשגורשתלון

אחרתן',לפרשניתזטובים,

המלחמהלאחר,נוהל.בענייניביחודכישורין"אתג/ורג/וביץהןכיחהמלחמהבמשך
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מלחמהעת

ניהלזהתפקידןובתוקףהעליון,הצאבינית-הדיןשופטהיההוא ..ילפרקליטותפנה
ננית-נוספיםחשובימתפקידיםעליוהוטלומיכאילוביץ.דרז/הגבדהמשפטאת

בחייו.לועלהשכמעטוארוש,בנובהענייןאותןהזכרנולאלעךלםהעליון·הדין
 .מגדלותירדתילאחרלשלום,ברכניאשרהמעטיםאחדהיההאואולם
לאלההתחלקההעירוארוש.בנובהמוסלמיםסוחריםכמהאנשינןאסרואחדיום

חנווניםרובםהפרטיזאנים,נגדשהיוולאלהצעירים,רובםהפרטיזאנים,כעדשהיי

בהלהזרוהמאסריםסחורתם.אתשהפקענומאחרשבעי-רצון,היושלאזעירים"
קבוצהמזדנבתכשאחריהםלראותיני,כבהלהשבאוקומוניסטיםכמההייופחד.

בהאשמהמכירהיהלאואישהעיר,מחשוביהיןשנאסרו,המוסלמיםהעיר.בנישל
לביתניגשתיהצהרייםאחרבשעותהאיטלקים.בשירותכמרגליםשפעלונגדם,

העניין.אתלבדוקמנתעלתעיר,מיפקדתשלהכלא

שנהגהמוסלמית,נדבותמקבצתאסרפולי,לפרייהכניסותעלששמרהגדוד,מפקד

להחדירבהמשתמשיםהאיטלקיםכיהודתה,וזוקרונות,לעיתיםפוליפרייאתלצאת
בנובההחוקריםהאסורים.הסוחריםאחדאתסיבכהגםהיאוארוש.לנובההודעות

החשובעםשוחחתיתחילההאחרים.אתגםואסרוזהמידע"לעבד'/הוסיפויארוש

-הקבצניתעמשוחחתיאחר-כךמפשע.חףהיההתרשמותילפיהלכואים.מבין
כילנחש,דיהפקחיתהיתהאף-על-פי-כןומבוהלת.מסכנהלקוי,ששכלהאישה

בחולשההבחנתימידהפועלים".למעמדו"אויבחמישי"//גיסלגלותמקוויםחוקריה

לאיטלקים,סיפרתמרגמות,!/כמה :אותהשלאתיבעדותה.שנתגלוובניגודים

ן"לנושיש

אחת.מרגמהרקילנוהיתההשיבה.!ןוייעשר

חוקריהמבקשיםמהכשהבחינהנפחדת;היתההאישההעניין.כלהתבהרמיר

החיקריםביותר.גבוהההיתהלאשלנוהחקירהרמתרצונם.אתלספקניסתהלשמוע,

העתידלחזוןהדוגמאטיתבוגישתםבסנווריםהוכואילולאזו,רמיהמגליםהיו

ההם.בימיםכבראותותיואתבהםנתןאשר-מקצועיומעיוותשלהם

בפלוגהשלוחמלםבסנג/אק,הרועדמזכירבורג/וביץ,ריפאתליסחאחרתבהזדמנות

ברובהומוסכסואל.הינומושבע,וקומוניסטטוב,חלרלמסויים,שמוסלמיגילו,סרבית

לאזה.ייסוטה"להורגלהוציאעליואםבדעתו,בורג/וביץחיכךפוריטאניותו,

בענייניםמעולםכתבולאולניןמרכסוגםבנידוןהמפלגהעמדתהיתהמהידעתי

בודגניםרקשלאלמסקנה,הביאניהישרששכלישעה-ואף-על-פי-כןאלה.כגון

-זהמסוגבסטיותלעיתיםלוקיסהפרוליטאריהמעמדבניגםלאאמנוונים
וכדבמפלגה.חבריםלהיותאותפקידיםלמלאיורשןלאסוטי-מיזכיהחלטתי,

לבורג/וביץ,גילההבחורהמפלגה.מןלפרושמסכןז~ותועלבורג/וביץציוהר

יותרמאוחרילד.בהיותואותו,פיתהמושחת,מוסלמלבייכיבעיניו,כשדמעות

אומץ-לבגילהלגבריות,סמלהיהמראהואשרהומוסכסואל,אותוכילי,נודע

בימיםשארנעיות,האדםבפנימציבההמלחמהגיבורים.מותומתהכללמןיוצא

ייקטנות";שלחשיב.ותזעולהכןיותררםשמעמדווככלבנקל;מהזנמנעהיהכתיקונם

לשגות.סיכוייוומתרביםתפראתךרבת
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עםלעבודההקדשתיזמנימרביתאתאךמעט,לאהעסיקוניהפעוטיםהדברים

שלטוןלסרביה.ילשובהיחידותשלוהכנתןולביסוסזסרביהשלהמפלגהמנהיגות

המפלגתלוהפיקוחהצבאבשורותוהמשלמותהתפקידיםחלוקתהצבא,עלהמפלגה

העת,בבואלהם,והיקנהתבוטהבעתלקומוניסטיםעמדכולם,ועלהכלעלהמתמיד

היתההלוחמותהיחידותבקרבואירגונההמפלגהביסוסיריביהם.עלעדיפות

המיפקדותושלהגדודייםהתאיםשלבאסיפותחלקנטלתיביותר.החשובהפעולתי

בשעתחוזרהייתימהםהשדה,ביחידותביקוריםוערכתיסוסליהשגתיהגדודיות.

ממני,הירפתהשלאהדיזנטריה,ממחלתתשושעצמות,מקפיאובקורמאוחרתלילה

חודשיים.מזה

היורובםאיש.-130כשמנתהקוסמיי,פלוגתאתלהכיןעלינוהיהתחילה

הפלוגה,נקראהשמןשעלקוסמיי,שההראף-על-פיבני-עיר,וחניכיםסטודנטים

קשוחיםנעשואלהאנשיםמידרוניו.ועלחורשותיוביזפזוריםבכפרים,עשירהיה

ומהלךממשפחותיהםהופרדונעוריהם,מהםשנשללומשוםגםאלאבקרבות,רקלא

הוותיקחבריהיהשלהםוהקומיסארנמרץצעירהיהמפקדםהופר.התקיזחייהם

המפלגהמזסולקהואיובנוביץ-יאראק.ג'ורג'הסופרבלגרא,ןמימיוידידילכלא

נמסראף-על-פי-כזלשורותיה.הוחזרוטרםמאסר,ב.תנאיהוילמתבלתיהתנהגותעל

טוב,נואםהיההשכלה.ובעלמסורמוכשר,שהיהמכיוזהקומיסאר,תפקידלידיו

 ~באנשיוומתחשבפיקח

בבוקר,לי.במישריןדיווחיאראקברשותנו.שהיהמהנילקוסמיילפלוגתסיפקנו

כביכול,הלא-איכפתית,התנהגותואתטיבלכדרכו,למשרדי.באלדרך,צאתולפני

כנראה,מאו.דעדעמוקרגשבעלכאדםמכירושאניידע,כיאםובקללות,ב.בדיחות

נזהזמןוהנועזת.הפחדנעדרת-הדמיוניתלאישיותוחיזוקמצאשבמלחמה

צעריהבעתיאניכסופרים.המשותףתסכולנועלאפילוהכל-מכל-כל,עלשוחחנך

ביותרהאל-אנושייםהכוחותנגדזך,מלחמהכיבלהיטות,צייןיאראקואיילוכךעל

אינטלקטואילכלשלההגשמהשיאאתלמעשה,מהווה,אדמות,עליאי-פעםשקמו

 , rריסטייי-לשעברהסוריאליסטיםחבריועלצורבתבמרירותדיברהואאמיתי.
עלנוטליםואינםבערים,מבטחיםבמקוםהמתנוונים-ודוויקומאטיץווקו,
חלקםמנתאךסכנות,רצופיםשחייהםהמורדים,עםלהזדהותהסיכוןאתעצמם

מוחלט.חופש
כאזילנוישןעצמךאתמחטהאינך"מדועואמרתי,שרוולועלבכינהה,נחנתי

 • l/לכךהאמצעים

חדשות.כיניםתבואנהמחרןמהייבשבילוהשיב,באצבעוהכינהאתסילקהוא

אליהז"·לבשםאתהאםרקאותךמרגיזותהכינים

אמרתי.סוריאליסט",עידיזייאתה
חשוביםשאינםלדבריםחשיבותלייחסרוציםאיננוואניאנשי :פשוטזה !לאייכלל

כיום".

מאו,ןקשים,למצביםתיקלעייאםבחיבוק,כשנפרדנואמרתיג'וקו",נא,ייראה

 "!בלבדלקוסמיימוגבלתאיננההמילחמהחזור.אנא
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סרביהשללליבה-למילדת-המהפכההחזרההיתהילפלןגתןלג/ורגןאולם
רבים,קשייםאחרלקוסמליהגיעההפלוגהןבשליחות.שבגאווהעניין-יה Jושומאג

מחשד,ששוקנוהלפלוגתו,לחזורמנתעלרקבבלגראדמיקלטחיפשגוורגווחיטילה.
לידריכוזבמחנהערובהכבתהוחזקהאימו . 1943בשנתאנשיהעםיחדולהיהרג
גבירתי/ן,עבורך,טובותחדשות,לין'יש :אחדיוםלהסיפרמשטרתיסוכןבלגרא.ד

מת".כברשלךהפושעהבןהניתה.חוזרתאת Nאמר,

תשתיתאתלהרחיבבמטרהסיאניקהאתלכבושהעליוןהפיקודהציעשעזב,לפני
פיקדהקרבעלחלק.בוליטולבידיסיפק·שהיהלפניהחלהקרבבסרביה.מבצעינו

עבודתוללאבחופזהנעשןההכנותומסנג/אק.מסרביהאנשיםשכללמאולתר,מטה
נכונה.הוערךלא-המ,וסלמיתהמיליציה-האויבשלכוחומספקת.מודיעין
לאלכך,נוסףהם.אדמתםעלבעקשנותהמוסלמיםהגנושלהם,המילחמהכמסירת

לקרב.לצאתמסרניה,הנסיגהלאחרערוךוכלתיעייףהיהשעודצבאנו,שש

מהמישורבסוגוהפרטיזאביס :לשמךהראויקרבזההיהלאדבר,שללאמיתו
היחידהמביעאיננךלניצחוןהטיכוירציניות.אבידות,ללאסיאביקהאתהמקיף

היותהאףעלההקרבה.ואתהמאמ.ץאתלהצדיקחייבהניצחוןאולםהצבא,של
בעלתמחושבת,פעולההיאהמלחמהביטודההריאנוש,יחסישלמעוותתצורה

גנוהה.מוטיבציה

השתררהשלבו,הקטןהאואזיסגבולשללאורכולהדהדהוסיףהיריותשהדאף-על-פי
להאתרגזכדיזוהפוגהניצלנןואנוינואר,לסוףעדנתמשכההיאהפוגה.מעין

וכושרונסיונואתלנצליכילנוכאןבכפרים.פוליטיתבפעילותלעסוקוכדימדחש
בכפריבזרובותמפלגתיתעסקנותמשנותלושבאופלצ/ביץ,קדהשלהאודטורי

המלךשלהרודנותבתקופתהמפלגהאתשעזבותיק,קומוניסטהיההיאסומג/יה.

עםפעולהלשתףהסכימהאשרדמוקרטית,שמאלניתקבוצההקיםאךאלכנסרר,
וחברריבארלןלהשלאביוריבאר,איווןר IIדהצטרףזולקבוצההקומוניסטים.

סטודנט,בהיותי , 1932בשנתדוידוביץ.ליובהשלהדמוקרטיתבמפלגהבכבר
הבנהבינינוונוצדהפגישהא,ותהזכרהואהכילא.בביתפלצ/ביץעםנפגשתי

לחזוררצוןכלגילהשלאמאחריותר,ע,מוקהנעשתהכיייתכזאשדהדדית,

לקרבהמאמץנמשךעודכלרצוי,שהדברסברתילאאניגם,למפלגה.ולהצטרף
למאבק.,לא-קומוניסטיםאישים

להקרנה';'מודעותתחושתעימםשהביאומסרביה,אלהביחוד-הפרטיזאנים

האיכריםאלאבהי,יחסגילוואפילוהתחשבות,מתוךנהגו-ולמשמעתעצמית
זאנים, J'לפרטבעזרתזדופזיוצאותהיךוביסטריקהרדויניהכיאםרכושם.ואל

לצ/טניקיםהיתהשבהלרוטושי,פרטכלשהו,במקוםבהתנגדותנתקלנןשלאכמעט

אחתאתבהלינוביצ/יאיכריםקבוצתהקיפהמפתיע,באורחוהנה,רגל.דריסת
לאוריותרעודגדולההיתההפתעתנולסיאניקה.בסמןךשסיירהשלנו,הכיתות
משכבראויביהםהמוסלמלם,מפניהלינוביצ/יעלשמרהכיתהשאותההעובדה,

פחדבותןאםלשעבר.מלוכניקציןפטרונייביץ,אנדדהגםנמצאכיתהבאותההימים.

 iממנעהמשפחתויוקרתשלפחותהריהכיתה,שלבשקהלפריקתרתמהאשרהיא
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מאשרלכומריותרדומההיהפטרונייביץבמקום,בואנשיהאתמלהרוגהתוקפים

שנשקםהפרטיזאנים,יומרות.ונעדרמכובדגםאךאדיבפטפט,ן-צבאלקצין
העמלדשפטרונייביץאלאלהתנגדןת,סיכויהיהכימכ,ןלאחרדיווחומעליהם,פורק

סרב;המנהיגיתוקפיהס.עםשביהלןהמתזהמשאבגללנסכל,בלתיבמצבאותם
שלום.להשכיןשביקשוכאלה,גםשנמצאואף-על-פימרירות,מלאיהיווסבג/אק

המפלגה,עלנמנהשאיננווכמיקציןבתורתפטרונייביץ.עלביקורתמתחנולא

בעינינן.מיוקרתואיבדקצרן,שהואשמכלוזחשעצמוהואברם,לנו.חשןבהיה

הצבא-הצבאאתתוקףסיבהללאאשראדם,כלכלפיתגובתנןכיהיתה,דעתי

ובלתי-חד-משמעיתלהיותחייבת-אחרצבאבשוםהיכרנושלאמכיוןשלנו,

האיכריםקבוצתנגדהמלחמהאתניהלתיאישית,אני,נתקבלה.זועמדהמתפשרת.

נעשההכלומסנג/אק.מסרביהומנהיגיםגדודיםשנישלבתמיכתםמהליינוכיצ/י,

חצינובו.מפורסמתסאיביקהרמתאשרהעז,הסרביהקורלמרותלתוכנית,בהתאם

הכלניםנביחתאולםהכפר.אתהקפנולילה,יעםבנו~שירגישומבליההרים,אתי

אולםהחמישה-עשר,מתןךשלישהלכדנונפשו.עלנמלטוהאויב-אותנוהסגירה

ולמחרתבהמותכמההחרמנומכן.לאחרילברוחהואגםהצליחהשלושהמןאחד

מעלהמתנשאתגיבעהעללהורגהוצאנוהאשמיםשניאתהאיכרים.עםבפגשני

שרקמטפחות,עטופיםראשיהםגרמלים,-טיפוסייםהדרייםהיוהםלכפר.

הרובים.בלועיחנוסר-אמונהנינטותועינייםמתוכז,מציציםכפורמכוסיםשפמים

כלשחתילאאולםעליהם,הצטערתיניפלים,וראיתיםאוכפיעלכשהסתובבתי

עיוורתבצורהגורלותינואתשהפגישהנוראיהכורחכובדמלאואתאלאכאב,

יסופית.

ליליוביש,שחדרנולאחראדגה.מקננתיכשבליבנובאךנאק,המתגוהמנהיגים,אנו,

רציניות.אבידותןללאמסודרתבצורהמשםונסוגויומיים,לאחרכוחותינו,חזרו

יורדכיצדיותר,עודגדולובכאברבהכדאגההתבוננוהערכייםביזשלבאור

הבאלאביבעדילהמתיזעלינושיהיההעיר,מישהושלג.העטוירםכהריסצבאנו

טוניסלהיותלאעלוליםאזשסיכויינולומר,העזלאאישלסרביה.לחזורמנתעל

משמרכאנשישהועסקןאיכרים-שבוייסעשרהעימםהביאוהפרטיזאביםיותר.

נפלהאחרבסרביה,התנאיםעלאותםחקרנוארוכותשעותהאספקה.מחסנישל
הקוקינועלבית-הספר,כבנייןהחיילים,ביןהריצפה,עלוהשתטחנותרדמהעליבו

לצריףהועברהומשפחתוצ/טניק,היותוגבלללהורגהוצאנית-הספרמודהברודי;

בלדר.עלקולוהריםהמטהראשצעקות;לקולהתעוררתיבית-הספר.שבחצר
כשלונם,עלנזעמים "!אותםקברולאעודייהםלי,אמרהעניין,מהכששאלתי

"אלהלהורג.אותםוהוציאולדיןהשבוייםאת-לילהעםהפרטיאזניםהעמידו
לו,כשהערתיהמטה,ראשליאמר ,/ Iלקחילמדםזהדבררע.צ/טביקיאלמנט

הפרטיזאניםלמטהיותרתורםהיההדברלחןפשי.ילשלחםלפחותהיושיכולים

גםלאאמוזת,זרעןוהדבקותהדוגמאתייתרקלאאולםכולם.אתשיחררןאילו
מוגזמת.אובינוניתמזערית,היאאםבין-הפרגמאתיות

מסרוהאיטלקים·מסרביה.התקפהעליבונפתחהמכןלאחרימיםארבעהאושלושה
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נדיץ.שלשבשליטתוסרביה,שללידיה-כלומרהגרמנים,לידיוארושנובהאת
היהשילנוהשטחהסמוכים.בכפריםמחדשהצ/טניקיםהופעלואחתובעונהבעת

ללאלעומק.נסיגהאפשרותעללדברשלאבו,לתמרןיכולנושלאעדכל-כר,צר
וארוש.נובהין iלכיובשיטתיותכוחותינונסוגורציניות,התנגשויותכל

פוליפרייאתלעקוףהסמור,זלנארהרעלכוחותינוכלאת:לכנסתוכניתעיבדנו
המשוחרר.לשטחולהגיעליםהנהראתלחצותואחרלילה,עםמתוגברתבצעדה
נרחביםשטחיסגםהצ/טניקים,ידיעלשנעזבהבפוצ/ה,נמצאהעליוןהפיקוד

שלפירושהבשליטתנו.נמצאוובהרצגובינהבוסניהבמזרחבמונטנגרו,בסנג/אק,

אתהבטיחהגיסאמאידךארלבוסניה,החזרהרעיוןאתלזבוחהיהכזותוכנית

עלהצטערתימסנג/אק.איש-500וסרביםפדטיזאנים l ,-500כשלהשארותם
זו.אחריותעליליטולאםאפשרותשקלתילאאולםסרביה,

אחראיתשהיתהמשטוביץ,יולקה,לד"רקראתיבפצועים.לטפלעלינוהיהראשית,

החולים.ילביתאניניגשתיולכןבניתוחעסוקההיתהשעהאותההחולים.לבית
שהיכרתיהאף-על-פילשכמותם,ציפיתילאאשרוסבלנותה,מאומץ-ליבהנהדמתי

מכשיריםבהיעדריד.לקטיעתהדרושותההכנותאתעשתההיארבות.שניםמזה

והוריתיהצידהאותהלקחתיאתר.במקום-וביי"שבמשור;השתמשהמאתימים

יחידהלרשותהשאעמידילה,אמרתיוכןזלטאר;להרהחוליםביתאתמידלפנותלה
הניתוח".אתשאסייםברגע IIאמרה,גמור",ייבסדרולעזרה.לשמלרה

שעהסדיר,ובאורחהיוםבשעותבוצעוהאזרחיםושלהשירותיםשארשלפינויים
הדררלאוררדוקר;הכפורעמוק,היההשלגבמשרדי.בכוננותישבושהמנהיגים

אולםונתהדקה.הלכהסביבנוהטבעתהעת.כלויצאובאוובלדריםקרבותניטשו

בסרביה,המפלגהמנהיגותחבדתמילוסבלייביץ,ליוביבקההפתעות.כלאירעולא
אימהמהימן.אישעםיחדכפר,באיזהאותהלהשאירהוצעמידבקת.מצהבתסבלה

אניאולםעימה.להישארוהחליטה-בכר,הכרוכותהסכנותמפניחששה,היאאף

אמרתי. ,"!בתוכנולמותלהייתנו ;כרעללשמועאפילורציתילא

והמיקלעיםההריםאלמנהיגיםקבוצתעםכשיצאתיב,ערבשמונההיתההשעה

בהיר,היההערבאךמעוננים,היוהשמיםהקטנה.לעירמעללטרטרהמשיכו

נפתחהצאתנו,מאזדקותעשריםחלפובטרםעורפי.בטורבחיפזון,טיפסנוואנו

-לשמאלנומטרכמאהשלבמרחקחורש,מכוסהגיבעהמעלמתת-מיקלעאשעלינו
 bכחמישי-הטוראנשילנו.שהיתההיחידההנסיגהדרראתחסמהצ/טניקיםקבוצת

שאגתי ,"!ייעצרוידרון.במילרוץוהחלומהשבילקפצו-ובני-לוריהמנהיגים

ויחדיחדיו,התקבצואינסטינקטיביתמיטרה.לאגםנעצר,לאאישאולםלעברם,

גבושעלסוס,אלשנצמדלבלדרמחוץלבדי,הייתי :סביביעלהתבוננתינמלטו.

אתשאיבטחגדודאותנוהשיגרגעבאותוממשומיסמכים.כסףשילמטעןהובלנו

לגובהעדשהגיעבשלגלעברו,ממהרכשאניאותי.היכירהגדודמפקדהעורף.

איתייחדרץשלםומערךבן-רגע " lקדימה!קדימה,'/חבריםבקול,קראתיברכי,

הוקצההגדודומפקדנשתתקהתת-מיקלע "!הורה'/הורה,צועק,כשהואקדימה,

הגיבעה.וסריקתלסיורכיתה
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שנקבעןהקיץ,לבתישהגענועדהגדו,ןעםיחדההרבמעלהלטפסהמשכתי
חבורותמטבחים,מדורות,היוסביבםועלהבתיםבפניםשלנו.המיפגשלנקודת
לשלוחהציעמישהובדרר.שנמלטולחבריםסימןכלהיהלאופיליטים.חולים

מכלןאותםיחפשוהיכן IIזו.להצעההתנגדתיאניאולםאחריהם,לחפשמשמרות

הסכנהאותנו.ימצאוכיבטוח,הייתישניפגשןן.סוכםהיכןהםיודעיםהןמקום,

הםקרה.אומנםוכרמבטחים.למקום-הנהמהאתכמו-האדפאתמובילה
כפור.ומכוסיםרצוציםבוקר,עםהגיעו

יהמתגןהמדורות.לידאובבתיםנימנמומאיתנואחדיםכראוי.נחנולאאנחנוגם

שכולםאף-על-פיטובה.ארוחה ,ואכלונתכנסושהיחידותעדהצהריים,לשעתעד

אתחשנו-והמוסילמיםהאיטלקיםהצ'טניקים,נדיץ,שלכוחותיו-אחרינןרדפו

מיבצר,כבתורבטוחיםהמנשבות,ובדוחותהכבדבשלגההר,בקצהשםעצמנו,

לוחמים-כולנוליבותאתמילאמתרונן,ופאילורגיל,אומץ-לבמה.לזמןלפחות

-נואשכמעט-קשהכמהעדידעוהכל .כאחדגיםןמנהיפצועיםןאזרחים,
להשמידנן.שיוכלמיאיןובחושים,מאוחדיםשבהיותנוהרגיש,אחדכלאולםמצבנו,

ששימשומקומיים,פרטיזאניםלרשותנועמדו :תקלותללאעברהההראלהעליה

רדתעםבטוחים.עצמנןוחשנןהצהרייםאחרבשעותרפההקורמורי-דרך.לנו

לעמקמעלדרכנווהמשכנולתוכנית,בהתאםהאורגים,חורשתמתורהגחנוהערב

עלנמצאהכפרצ'טניקים.נמצאיםקוסטיקהשבכפרידענו,הקטנים.בתיועל

ללאעברשלנוהארורהטורואומנם,אותנו.לתקוףיעזושלאקיווינו,אולםדרכנו,

אוז'יצה.שלהשבייהוהפלוגה:המטהשבעורףליחידותפרטהטור,כל-הפרעה

משלושיםשנורוהיריותבנחת.להםונעויחדיוישנקבצוהמטה,באנשיירוהצ/טניקים

יהשביל.עלהשתטחנוואנואותנוהפתיעושלימיננו,סלעמצרקובאןלערר,רובים

חאדשלרגעכר,כדיעדאותיהחרישההיריההשמאלית.לאוזניבסמורפגעכדור

התדרדרנואחרניחד;ירינווכלונו ,"!'/אשצעק,מישהובראשי.שנפגעתיחשבתי,

'ייהפלוגהקרא,מישהומיטה.שלסדיןהיהכאילומשלשלג,המכוסההמידרוןבמורד

וקראה,שלגהמכוסהבשטחרצהשמאחורינוהפלוגה .'/!קדימהאוז/יצה,שלהשנייה

לכדנולאהצ/טניקים.רובינשתתקולפתעהסלע.צוקאתועקפה I '!הורהייהדרה,

אבידות.לנוהיוולאשבוישום

השאירםפוסאבינהשגדודתובלה,סוסישנידקנוספים.אירועיםלילאבמשדהמסע

שעימםהיה,דומ;ךלתהום.ונפלוקרחמכוסהסלעעלמעדולסרביה,כששבלנו

אותוישןלאאישמחלומותינו.גםאלאידינו,מהישגדקלאסרביה,גםנעלמה

ילתנומהפרט-השלישיהלילהולישינהללאהשניהלילהזההיהלחייליםלילה.

לי.לאארמאיתנו,לרביסהקשותהבעיותלאחתהיתהשינהחוסדושם.פהחטופה

שלמ.לילהלהצעידניבהםהיהדיחטופה,תנומהאושינהשלשעתייםאושעה

שווה.בנןייםהיינןכולנולאאולם

לוקיצ'ה.לכפרונכנסנומבותרבמידדוןירדנווהמעורפל,הקרהשחד,לעותעם

להן,נחו'ביקתותכמהבעיני.חןפחותנשאכןיעדנןאתחשףהיוםשאודככל

'ביילושביןהכביש,נמשרהשנימעברושארלים,לנהרשמעלבמידדוןתקועות

119 

~ - ---- .~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 
 ,-----י~-,,--,,----.-~-,,--.~-י-,~-~------~~-------~---~-~~---



מלחמהעת

בלבדקילומטריםשישהאוחמישהישלבמרחקמנצאהפרייפוליופרייפולי.פולי
עצמםימצאולאהאיטלקיםשגםאף-על-פיחשופיסןהייבואיטלקי.חיל-מצבבהוחנה
מכוסההריםרכסהתנשאמעלינוהכביש.במעלהינועואםיותר,טו'בבמצב

לתפוסעלינוהיהפקאריציןשל/קוג'ה'/ Iהמפניעצמנועללהגןמנתעלסלעים.
להמשיךשינהןוחוסרעייפותמרובשהתמוטטומאנשינו,לדרושהיהקשהרכס.אותו

שהיחידותשעההרכסןאלההרבמעלהדרכהעשתהסרביתפלוגהגםאולםולטפס.
לידערבןאותוכולנו,נתקבץשלאכדיסמוך,ילכפרהליםלאורדבעוסנג/אקשל

הנהר,שלהשנילעברוהמעבראתלהאיטעלולשהדברחששנוהנהר.שעלהמעבר
התמקמנוללוקיצ'ה.אחדמעבררקבוןהיהגאההליםשחר.עםללכידתנוולהביא
לאאד'לנוחשכבתיממני.חוץעין,כהרףנרדמווהכלבולי-עץןעשויבמבנה

כשהדאגהמידוהתעוררתיקלהתנומהחטפתיכיייתכן,להירדם.בידיעלה
המטה.אנשישאראתגםהערתיבליבי.מכרסמת

ישבהואעמוקים.והבנהחברותיחסיקשרוניעימוקושיץ,מילינקןהיהביניהם
אוז/יצה.בחטיבתקומיסארשימשההתקוממותמז iובהמלחמהלפרוץעדהכלאבבית
השניבעיניהאחדחןנשאונוארוש.בנובהשנפגשנועדממשהיכרתיולאאולם
חסרתשהיתהשלו,'ולאירוניהישלוהמעודנת,לאינטליגנציהנמשכתירשאון.ממבט

בחיוכןושפתיו,המתארדאפוהשחןרית,עיניווהרזות,החיוורותפניומעצורים.

יוזמה,נעלהיההואסנט-ז/רסט.אורובספיירשלרישומיםליהזכירוהלגלגני,
בגסותלאבפיקודיו,שלטהואכאח.דהזולתועםעצמןעם-וקפדן·נבוןאמיץ,

תחושת-הסודהיהזהכייית'כן,ךתבךנתן.התמדתומכוחאלאדרגתן,בתוקףולא

לעולםמיבצעיים.בפרטיםעצמולשקונאותודחףאשר-בוהטבועההסמכות

התקרבנואלןתכונותבגיןכיייכת,ןול·גורל.לדמיונות-שיואאולשיגרה,נכנעאל
יותר.ונידלזהזה

 :ספקותומלז~ברגשהייתיאניאולםובעצלתיים.לאיטוקושיץהתעוררבוקראותו
תוכניתכללנואיןןהליםשעלהמעבראתיכבשוהאיטלק·יםאםיהיה'"מה

עלינו !עלינוסומכיםשהםנזשוםזהאדמודאגים;אינםאנשינו !אלטרנטיבית
אולםאותי,הרגיעקושיץ "!האפשרויותכלואתהסכנותכלאתבחשבוןלקחת

התייעצותקיימנומשנתם.המנהיגיםשארגםהתעוררובינתייםעימי.הסכים

עלוליםהיועליוהכביש,ולעברהליםלעברפוניםחלונותיןאשרהקטןבחדר
המוסלמית.המיליציהואנשיהאיטליקים'רגעכללהופיונ
מגיבעהמיקלעימבאשעשר,השעהבסביבןתהאיטלקים,עלינופתחוכצפוי,

מדוייקת,'אשלעברנולירותמכדירבבמרחקנמצאןהמפולי.פריימעלהמתנשאת

לב'תשומתלענייןהקדשנןלאלידנו,בזימזוםכדורחלףלפעםשמפעםואף-על-פי
אקן Iסנגחייליעלבאשהמוסלמיתהמיליציהגםפתחהירתרמאוחרתבשעהמרובה.

 .שבדומהאף-על-פיביותר,רציניתהיתהלאזואשגםאולםחלים.שלשהניבעברו
אילובגרמנים;הרהרנושעות.ארבעעדישלושזןגםנמשכההאיטלקית,להתקפה
הלים.לעישלנוהמעבראתחוסמיםשהיונודואיפולי,בפרייהםנמצאי

נחצההלים,שלהימניתשפתולאורדנפרוץברירה,בלית :התייצעותקיימני
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מוסלמיםבישוביםונענורהנהר,לביקעתכצלעות,גולשים,שמורדותיהםההרים,את

מאחראדראשונית;בהתגנשותהמוסלמיםאתלהביסמספיקחזקיםהיינועויינים.

שאנוהרילמחננו,להעבירםקטןסיכךיודקעליהםןהשפעהכללנוהיתהשלא
לחצותהיינוחייביםמשוחרר,לשטחלהגיעמנתעללשןוא.דמנואתלהקיזעלךלים

חיל-המצבאתיציבוהאיטלקיםלטובתנו.פעללאהזמןגםוגאה.שהלדהלים,את
בצורהדרכנןאתיחסמוובכדוהצ'טניקים,המןסלמיםיעשוכןהלים,עלשלהם
אלאבחשבון,באהאיננהזופעולהשדרדהוכיח,המצבשלמדןקדקניתוחיעילה.
לחצותוהיאוארוש,בנובהשאימצנולתוכניתבהתאםלפעולהחלטנויאוש;לאחר
בוקר.אותןחנינןשבהבנקודהבכוח,הליםאת

הביאאשרנמצאנו,שבוהמצברצינותאתלנןהבהירהאחרון,הפעולהבקוהדיון

הטוביםהרעיונותאתהציעקושיץהנהר.צליחתאתפרטים,לפרטילתכנן,אותנו

לקרבעליונהחשיבותנודעתהאיטלקים,עםבלוחמה :למימושןדאגתיואניביותר

שעהמחסה.ומאחורימבוצריםמקומותמתודרקלהילחםביקרוהםפנים;אלפנים

חארמאוחרת.בשהעאכלנוישרים.שנתאנשינוישנו-החלטותהחלטנןשאנו

איטלקיםכמהנמצאנן.שבוהכפרמןרבלאבמרחקשיריוניותשתינעצרוהצהריים

הבתים.אתאישיצאלבלהוראותהוצאנוסביבם.עלבקפידהוהשקיפןמתוכןיצאו

שיחידותינושעההלילה,רדתלפניקצתשלימה.שעהנמשדהאיטלקיהסיור

הרכסעלכוחותינןןעלבאשהאיטלקיםהתותחיםפתחוהלים,לאורדהתכנסו

קשה.נפצעןהמפקדיםואחדמאנשינוכמההכפר;אלהנשקף

המוסלמים,שמאפחדנוהנהר.אתלחצותשלנןהחלוץכיתתניסתההיוםבמרוצת

מיקלעיםכחמישה-עשרהצבנולילה.עםהמעבראתיחסמוהאיטלקים,לאאם

חייליאולםכבדה.באשולהשתיקוהאויבאתלהטעותכדילמעבר,שמעלבפנייה

אינםשהמוסלמיםמכיוןהמעבר,במקוםאלינויצטרפןכילנן,הודיעוסנג/אק

להכיראותנוחייבזהדברדרכם.אתשיחסמוובוואדילעברםלירותחדל'ים

ולאפשרהמקוריתהתוכניתמןלזוזשלאהחלטנואולםהנהר,חצייתשלבאפשרות

נמתחההפעולה.בביצועהאצנו-מקוםמכלהעורף;מןלבואסנג/אקלחיילי

דרגותיה.כלעלהסנג/אקיתהחטי;ןבע.לחברית,ברוחרבה,ביקורת

חיילישלאחתאוגדהובמהירןת.בשקטהצליחה,בוצעההלילהרדתעםמיד

שתיחייליואילוהכביש,לאורדעמדותותפסובבגדיהםהנהרמיאתחציקאקאק

למותניהן,עדוהתפשטוהצידהפנ.והנשיםבגדיהם.אתפשטוהנותרותהאוגדות

גדןדיםחצורעהן,בידיהאחדאוחזים :רואיםאינםעצמםעושיםכשהגברים

גופותיהםאתייבשןמכן,לאחרדקותחמש-עשרהכקרח.הקריםהנהרמיאתשלימים

גביעלהנהראתחצתה~לייביץ tמילוסליובינקהסמוכים.איכריםבבתיהרטובים

הבהראתלחצותאניגםשאוכלכדיהשנייה,ליגדהחזראשרבלדר,עםיחדסוסי,

שובלצידה;ואימההשלגעלליובינקהשכבההנהרש'להשניבעברובר:כיבה.

וקופאותעייפותאיכר,שלבניתשנחושעההב.לדר.ואתסוסיאתלרשותןהעמדתי

הלילה.לתודעימושנעלםהכפר,מבניאחדידיעלהסוסנגנבמקור,

שיחידותינושעהטבע.לאמאנשינואישלקרב.מתוחהבציפיההליםאתחצינווכד
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החיילים,אתלהעירכדיוחזורהלוךהמנהיגים,אנחנו,חזרנו,ההרים,לעברנען
יידיעלבוקר,עםייתפסו,אולמוותיקפאושמאחששנוהדרך.לצידישנרדמו
מקפיא,אווירבמזגבצעדה,עלינועבר-בפברואר 8-7ליל-לילהאותוהאויב.

אלהנשקפתגיבעהמעלמימיננו,גורה.קאמנהבמעלהטיפסנובוקרעםובדאגה.

ראשינו,מעלשרקוהכדוריםספוראדית.באשמקומרןאהמוסלמיםעלינופתחןהגיא,
שמישהןסוסעלרכבתימועטים.להיפגע,הסיכוייםהיןהמרחק,בגללאולם

הגאווה :אליהםשעיתילאאולםמעליו,לרדתביהפצירןהקציניםלי.השאילו
כפריםמאותםהמיליציה,אנשיהיובנןשירואלההפח.דעלגברההמונטנגרית

שנגיעברגעכיבליבנונשבענולכן.קודםיוםסנג/אקחייליאתתקפואשר
מקומראן,אנשיםבאותםכראוייינטפל"קמעה,וננוחהרכסשלמרגלותלחורשה,

סרביה.לאדמותפולשלכלהצטרפומסורתית,דתיתקנאותמתוךאשר

נודערופאפנטיץ,שמישהגילינן,היחידות,נתכנסןמשדקהצהריים,לשעתבסמוי
שכבחזק,ראשכאבעלהתלונןשהואנזכרנן,נעדר.מוןאליבן,ותיקוקומוניסט

אחריולחפשסיורשלחנוערבעםהלים.אתחצהלאוכנראהאיכריםנניתילבוח

מפיושמענןהמלחמהלאחרעקבותיו.נעלימווכךנמצאלאהואאולםבלוקיצ/ת,
לבושבאיכרמקצינינןאחדפגשפרייפולי,בכפר , 1943בסוףכיפנזיץ,סלובודןשל

איכרים,בגדיללבושהסרביםהמנהיגיםאהבוהמלחמהבזמןסרבית.אפודת-איכרים

נקובהשהיתההאפודה,אתהשיגהיכזהאייכר,כשנשאלפנטיץ.ד"רגםעשהוכך

הואנאסר.והאיכרלספקנצטרףספקמילה,גררהמילהמלהשיב.נמנעמכדורים,

הלים,אתשחצינולאחרבלתי-לגאלית;צ/טניקיםחבורתבכפרהיתהכיגילה,

תאגםכפרבאותונמצאשנתברר,כפילנהר.גופתןאתוזרקופנטיץאתרצחו

הפרטיזאנים,עםיחדהנהראתלחצותהחליטומחבריוכמההמפלגה.שלבלתי-לגאלי

גורהלקאמנהכשהגענולידם.שנפלהכפריים,הצ/טניקיםמנהיגאתעימםנטלווהם

לפלישתלהמתיזיכלןבקושירקאלה,נוקמי-דםשאיכריםדומה,להורג.הוצא

רעהן.אתאישרילהרוגלרדוףשיוכלוכדיהאויב,

להעבירםיאוקומראןבאנשיפנטיץד"רשלנקמתואתלנקוםהזדמנותלנוהיתהלא

אתהפצועים,אתשלחנולנוע.להמשיךומלדלאכוללנוח,עלינוהיהמחננו;אל

היחידות,עםנשארנואנוואילולפוצה,מים mלשאינםמיכלואתהחולים

מטבעיתשתי"היהודי"מיכהלינתזמקוםבאותוהעליון.מהפיקודלהוראותלהמתין

אתשחררתיואניהחולה.אשתולרשותשהעמדנוהסוסתמררתהצבא,למעןזהב

מןשקנהבקר,ראשיכמהעםיחדאותולכדןהפרטיזאניםמפרייפולי.סרנהחסן

כשפינינןלהורג.להוציאווחשבוואורש,בנובהבמאסראותוהחזיקוהםהאיטלקים.

במטבחעזרולילהויומםאלינוהצטרףהואעימנו;לקחתוציוויתיואדוש,נובהאת

 , 1946בשנתשמחה.בדמעותפרץלביתו,לחזוררשאישהואלו,כאשמרתיהשדה.

בזרועותלקראתיסרנהחסזאץטיטו,שלהמכובלותבשיירתבפרייפרליכשחלפתי

לתעמולתלהאמיןשמאןמפניהסגר,למחנההגרמניםידיעלהוכנסהארפתוחות.

מגדולתי,שירדתילאחר , 1954בשנתאחת,פעםעודנפגשנןהפרטיזאנים.עלהכזב

שעהבביתו,קפה·ללגוםהזמינניהואבפרייפולי,ימי-דיגשנישביליתיעשה
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מלונו,בביתחדרלילהשכירמאןהמלון,שלייהסוציאליסטי"שהמנהל

 "!'אותישהזמנתיודעתהחשאית)(המשטרהאודב"הייהאםחסן,אתשאלתי

ידיעתם".בלילהזמינךמעזהייתילא !כן :לךלומריכולייאניהשיב,והוא

בהמותיהםעלמרצונםויתרולאיפה,אןתגוקיבלוההררייםשאנשינואף-על-פי

עדממנהיגינו,אחדיםישבואובדדיבכפרמחייתם,מקודהיוהבהמותלמעננו.

ממקנםחלקלתרוםהאיכריםראשיאתלשכנעבניסיוןמאוחרת,לילהלשעת

הענייםאתהמציבההמעמדית,הגישהלאגםהועיל,לאדברוהעם,הצבאלמען

אנו,נרוויחממיהעשירים,מןבהמותתקחוייאםאחד,איכדאמרהעשירים.נגד

אותנושיכנעייהואהנוקבים,לטיעוניאחראיכרהגיבלבסוף "!'כסףהעניים,

שתרמומהכלאולםבעקבותיו,הלכוהאחריםעגל",תורםאניהזה.הממזרבדיבוריו,

והקציניםבקצינים,ננאותעינייםתולהועייףרעבצבאבלב.דליומייםלבוהספיק

ידיועלמרצוןמתרומותהפרטיזאניםהתקיימוזמןלאותועדבי.עיניהםתךלים

בערים.מיוחדותלקניותורקאךשימששברשותנוהכסףהאויב.מכוחותביזה

משוםרקלהורגחיילהוצאשבסרביהעדכל-כך,חמורותהיוזהבענייןההוראות

כמובן,-ההחרמותבשיטתלנקוטהחלטתיהחיילים,שללשמחתםשזיפים.שקטף

קיבלנומכןלאחרימיםכמהעימם,ובהתייעצותיותרהעשיריםמהאיכריםשרק

בעיותשאותןמסתבר, :בהחרמות,להמשיךרשאיםשאנוהעליוןמהפיקודאישור

מקום,בכלךלעםלצבאהציקו

הרוביםאשאיטלקים.גולשל-סקישלסיורהכפריםבאחדאותנוהפתיעאחדיום

באורחהופיעשלנוהסיוריםאחדקשיש.אישלמוותופצעההעץלצריפיחדרה

לסגת,נאלצוהאיטלקיםבאש;ופתחצפויבלתי

באמצעותממושךזמןעצמנולקייםיכולנולאועלובים,הררייםכפריםבאותם

הצ/טניקיםבכפריםפעולותידיעלמחייתנומקורותאתהרחבנוילכןהחרמות,

מועטותהתנגשויותלנוהיולפלבליה.שמסביבבמישוריםהפזוריםיותר,העשירים

הוציאהעליוןהפיקוד :לקיצםבמהרההגיעואלהקליםחייםברם,רב,שללאך

כמה-במרץ 1ביוםלפוצ/ה,לנועההנהגהועלהסרביותהיחידותעללפיהפקודה,

ייהחטיבהכעלאלויחידותעלטיטוהכריז-לקרניקהשהגענוילאחרימים

שלהפוליטילקומיסארקושיץמונהלהמלצתי,בהתאםהשנייה",הפרוליטארית

בליביהצטערתיתשומת-לב,מחוסרנעשההדברכישידעתי,אף-על-פיהחטיבה,

ממאמצי.כתוצאהקמההשנייההפרוליטארית:החטיבהלטקסהזמיננילאשטיטועל

שלב"בולטין"חיילקהעליון, Jכמפקטיטו,אשרהשבחדבריעלגאההייתיברם,

וארוש,מנובההנסיגהעלולמנהיגותנוליחידותינוהפיקו,ן
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היהדומההרריים,יובלותשנישלהמשותףערוצםמתוךוכמגיחהגניםעטויה

האנשיםאתשפקדהחורבזאולםוחז.שלווהשופעתנפגעה,שטרםהעירשפוצ'ה,

 _האוסטאשיםהרגו 1941שנתשלבאביבובילתי-נתפס.תקדיםללאהיהשבתוכה,
כבשוכךאחררבים.טרבים-מוסלמיםבעלי-זרועשלניכרמספרביניהם

בחרןהאוסטאשיםהמוסלמים.אתלשחוטןהחלוהקטנההעיירהאתהצ'טניקים

מילבניהבכפרואילןוהרגום;מ,כובדות,סרביותלמשפחותיחידיםבניםבתריסר
במקוםבדם,כנראה,למלאו,מנתעל-ליקבמעלסרביםשלצוואריהםאתחתכן

עללזהזהאותםשקשרולאחרמוסילמים,שלחבורותשחטוהצ'טניקיםבבשר-פרי.

גוויותראןמאנשינורביםהנהר.לתוךהטילןהגוויותואתהדרינהשעלהגשר
בביאתבמתיםשהיכירןכאלה,היועץ.בגזעיאןבסלעיםכלודותבמים,צפות

באיזורשבהרגומוסלמיםאלפיםושלושתסריביםמאותארבעעלד~וחמשפחתם.
להניח,יש-כל-כךרבייםבכפריםשנעשהההרסלפילשפוטאם-אךפרצ'ה.

כמובז,-מקוםלינמצאבובמילוזמותם.אתשםמצאוכמהפירביםשסרבים

שתיקרתודחרליהראן-בגדיאתאיידשלבוהתברואהששירותלפגישלא
המהגרמיכאילוביץ,סרגיימאיוירוסבאזללבןהחדרזההיהמכדורים.מנוקבת

המוסלמים.טניחעלשפקדהרוסי

להורגהוצאותחילה :בשיטתיותנעשתההסרביםשלהריגתם 1'זהכלקרהכיצד
בוצעההרגהאנשים.לאחרוזעדהאחרים,כדאחרהעשירים,והאזרחיםהמנהיגים

בעיקרהמונחגיםחברתי,מעמדנעדריבחשיליםאגשיםשלקטנותקבוצותבידי
מהונגריה.אומאיטליהשהוחזרוגולים :האוסטאשיםידיעל
חייבלעתידחזונםאשרותנועות,אנשיםכיעורם,במלואעינינו,לנגרנחשפוכאן

אחרים.ועמיםאמונותבניהשמרת

חנקםתחושתאתבמוסלמים,הצ'טניקיםשערכוהטבח,הפגיזלפחות,בתחילה,
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ומזועזעיםחלשיםבעורםהאוסטאשים.בידינרצחוקרוביהםאשראלה,שלוהזעם
בעתבואולםהצ'טניקים,עםבתחילהפעולההקומוניסטיםשיתפוהסרביס,מטבח

המנהיגותבראשאולםוהקרואטים.המוסלמיםכלאתמלהענישאותםלהניאניסו

יותרהנשגבתהלאומיתבמטרההאמיגואשרקצינים,בעיקרעמרוהצ'טגיקית

אךמאוחריםהצ'טניקיםהיולאבכךשגםהדבר,אופייניהמוסלמים.השמרתשל

-טניקים Jוהצומוזרזראויבכוחהאוסטאשיםהיוהקומוניסטים,דידנו,לגביעקביים.
ופאשיסטים.נפחדיםאיכריםהמוניליבראליים,סרבייםלאומניםשלערב-רב

בבוסניה :למיניהםהאזוריםלפימזוזוהצ'טניקיותהתנועותגברלובתחילה,

חידוש,למעז-בסרביההשמרה;מפגיעצמיתהגנהמטרתםהיתהןבקרואטיה

לכלאולםהמהפכה.נגד-ובמונטנגרואחריםעמיםבניעלוההגמוניההמלוכה

 .ודתיילאומיובמיתוסהכפרבחייקדם,מימיבמסורותשורשיםה~והללוהתנועות
-בסרביםהאוסטאשיםשערכוהטבחלאחרביחוד-כזוובתודעהכזרקרקעעל
שמרהואף-על-פי-כז,תדיר.מצויאחריםועמיםאמונותבנילהשמידהרחףהיה

מתקרמיםרעיונותכמהגםשנשמרוכדאנושי,ויחססובלנותמעטעלהמסררת

האיכריםהמונילומר,ולמותר-הצ'טניקיםהקציניםהיררביםלאוליבראליים.

הקו-אנר,ניסינוזהומטעםלהשמהד.אידיאולוגיהחרודיםשהין-הצ'טניקים

ונכיסרביה-רנה,שלהלאומנרתלביזמסורתייםרעיונותביןלהפרידמוניסטים,

האיכרים.מעמרבקרבב,יחורמסויימים,גורמיםלפחותלנטרלארלמשוד

-בחוצותסובבומעטיםרקןרגשותיהםהיומה 1'פוצ'ההעיירהלבניבאשררמה
רחוקות,לעיתיםרקנפחרים.וילדיםלררכןנחפזותנשיםושם,פהישישאיזה

קרז-שוםהאירהלאפניהםחזותאתלאסיפה.נקראוכזאםאלאמבתיהם,יצאו

בלתד-עגומה,אפאטית,היתהפגיהםהבעתסקרנות;שלשביבבהםנותרולאחום

בלוי.ולבושםמכורכמיםפניהםירהז,גפום'אנושית;

להעמידמיאתהיהשלאכמעטבהחלטיות.אדבאיפוקנהגוהפרטיזאניותהרשויות

מאגסיםעשוילחם:המציאןלדוגמההשוטפים.ילצרכיםמרצםעיקרהפגוולכזלרין,

הכוחותמזיגים.הומרלםשהכילאף-על-פיטפל,היהשטעמושועל,ושיבלותיבשים

חיים,שבקהשכמעטזובעירופעילןתחייםשפעולאיתנם,שחזרוהקומוניסטיים

למוות.ארישיםאותםהפכהעדים,היולהחסרת-ההיגיוןשההשמדהבריות,בין

המוסרותשלמזהפחותהיהלאבפוצ'תהפרטיאזנייםהמוסדותשלהרשמימעמרם

בפוצ'החסריםהיושחלילהלאיותר.ומציאותייםגמישיםהיוהםאולםבאוז'יצה,

הוועדיםילגביקבעשפיארהלנוהלים,בקשרבריחותהתהלכוונוהלים.חוקים

שלבאוניברסיטאותמלומריםקונפורמיסטיםאשרמוסרות,אותם-הציבוריים

החדש. JJ"הקונסטיטוציוניהמשטרשללהתחלותדוגמהנהםרואיםכיום,יוגוסלאביה

כבלתי-הוכחוהללוגםאולםהפורליטאריות,,לחטיבותתקנותעיבריובנוביץארסן

שלהיוכיומיותלפעילויותבנוסף-אלופעילויותגםברםלמציאות.מתאימות
הבלתל-מאמצינואתהפגינו-למאבקנותומכיםורכישתמקומיותרשויותהקמת

חדש.בזשטרלהקיםנלאים

בשטחיםהמפלגתייםהמוסרותפעןלותאתלתאםמנתעללזגרב,נסעווריבארקררלי
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מלחמהעת

ביוםלפוצ/הריבארשבמסויימת,בהצלחהשליחותואתשמילאלאחרהכבושים.
קרדליהכבושים.בשטחיםהחייםהםנוראיםכמהעדלנוךסיפר , 1942באפריל 2

רנקוביץלידםנטלווכך . 1943לסתיועדבילהבהלסלובניה,מזגרבהמשיך
ז/ויוביץ,ואילוהמפלגהבקרברנקוביץ-האירגוןעבודותבכלהטיפולאתוז/ויוביץ
נטלמפצעיו,החליםעתהשזהז/ויוביץ,האספקה.ובענייניהמקומיהשלטוןבשטח

תמידכיאףבחייו,מאי-פעםיותרהרבהשונות,מפעולותפעולותמידעצמועל
מטבעו.דינאמיהיה

מציאותיים.שיגיונות-ןלומראיך-היוהללואולםמשלו,שיגיונותהיולטיטוגם
במטרההמתנדבים",ייוצבאהמיליםאתעתההוסיףהפרטיזאניים"הכוחות IIלשם

נגדלהילחםמוכניםשהיוהנזזרחית,בבוסניההאיכריםהמוניאתולעודדלרכוש
המזרחיתבבוסניהוהצ/טניקיםהפרטיזאניםהם.כפריהםעלולהגןהאוסטאשים

מיכאילובביןבסרב~השחלהקרעלאחרגםביניהם,הפעולותאתלתאםהמשיכו
הגרמניתהמיתקפהלאחרביחודמתעוררים,החלווחילוקי-דעותחשדותאולםלטיטו.
מפקדדבגוץ,יזדימורבבלגראדונתןנשא , 1942פברוארבתחילת . 1942בינואר

הנהרותבין-המזרחיתבוסביהשלסיפוחהבענייןהמזרחית,בבוסניהצ'טניקי

הסכימוהגרמניםנדיץ.שלסרביהידיעל-סרייבולרבותודרינה,בוסנה
ידענולאאבולבוסניה.שבודבגיץלוהתנגדווההונגריםפבליץאולם.זהלסיפוח

מעמדתהחשנוזאתמתרחש.לזהבדומהשמשהוחשדנו,אולםוהמתן,המשאדברעל
העמדתהאיכרים.בקרבששררומאי-השקטכלפינוהצ/טניקיתההנהגהשלהעויינת
האיכריםשלההתנגדותהמשךפירושואוסטאשי,שלטוןתחתהמזרחיתבוסניה

הצבאאלאמתנדבים,צבארקאינסשהפרטיזאניםלהערתי,"המתנדבים".הסרבים
לעצמםקוראיםאלהאיכריםאולםייכן,טיטו,הוסיףהצבאות,שבכילהמתנדב

סמלאתהעונדיםפרטיזאביםלהיותברצונםואיןצ/טניקיםאינםהםמתנדבים.

המחומש".הכוכב

שנמצאוואלהביוגוסלאביה,אחרמקוםבשוםקיימיםהיולאאלהכגוןמתנדבים

בלתי-מהימניםהמקריםוברובלהילחם;רצוןכלכבעדרינתגלוהמזרחיתבסרביה
זהצ'טניקים,האיטלקיםשלהמשותפתהמיתקפהבזמן , 1942באביבופרו-צ/טניקים.

להםומצאילראשונהשבתןהשםאתטיטוזבחמכןלאחרמידביניהם.הפירודחל
צמחהואף-על-פי-כןהפרטיזאנים".והגדודיםהלאומיהשחרור"צבא :חדששם

שה"שד"לדעת,בכחוהם :המתנדביםצבאעםהפעולהמשיתוףכלשהיטובהלנו
ההזדמנותליביתנהופגה.הלכהלקומוניסטיםוהשיבאהכל-כךבוראאינוהקומוניסטי

 • 1943באביבהמזרחית,לבוסניהשנזדמנתישעהאישי,באורחזה,בדברלהבחין

הרכבת.תחבתמאחוריקטנהבחוויילהשגרמטיטוחוץבמלון,התגוררוהמנהיגים

התקפותמפניעליהשהגנהממוכהסוללהבחסותחווילה,באותההתבודדטיטו

היהרחוקותשלעיתיסהמהורהרהרוחלמצבהבדידותתאמהלכך,בנוסףאוויר.
 .טיטואתפוקד

לומר,ניתןטיטו.אתלראותוניגשתיהדרךמאבקעצמיניקיתילפוצ/ה,הגעתי
אף-עליי:יפילי.זקוקטיטו.כיהראשונה,בפעםחשתי,נינוחה.היתהפגישתנוכי
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עוררטיטושלהחדמבטולחווילה.מסביבלטיוליצאנוולח,קרמזג-אווירשהיה

טיטועימן.להתחלקמיעםליהיהלארבזמןמזהאשרמחשבות,שלזרםביגם

הלכהשבהבמונטנגרו,ביחודהקומוניסטית,מה"כיתתיות"כללשבע-רצוןהיהלא

מצדגלו'(.באורחהאיטלקיםעםפעולהגםושיתפהוגדלההצ/טניקיתהתנועה

הפעילהששיתוףהסברתי,הפנימי.המצבעלדעותיאתטיטועלהמטרתישני,
מעבראללהגיעעלולהאיטלקייםהכיבושכוחותלביןוצבאההגולההממשלהבין

שעלינודבר,שלפירושךהמערב.שלהבריתובנותהמועצותבריתשביןליחסים

במלחמתצוואר,עדנשקעלבלהפאשיסטיים,הכוחותנגדלמלחמהעצמנולהגביל

הפעולהלשיתוףהסכמתהנתנההגולהשהממשלההוכח,כיוםמתישה.אזרחים

מחשבותיהבריטית.הממשלהשללעצתהבניגודהאיטלקים,עםהצ/טניקיםשל

 : 1942במרץ 10ב\Iר~ריךדדייר,ולדימירשליומן" IIבגםנרשמוזהבנושא

עלדיבר(באקיץ)מיטארהמפלגה.תאשלשנייההתייעצותקיימני"הערב

בריתביןהבריתהדברים.אתסיכם(ג/ילאס)ידו Iג .•.הבינלאומיהמצב

אחתבארץהיחסיםהתפתחותותתחזק.תלךועודחזקהלאנגליההמועצות

עצמנולהתאיםעלינוזומסיבההבינלאומי.המצבאתכליללשנותעלולה

אשרהדבר-מעמדותמלחמתעלינולאכוףלאישלהתירלנואללמצב.

מנהללםאבובמערומינו.אותנוולהציגלהפשיטרוציםהםהפולש.רוצהאותו

 .#", •• !לאומילשחרורמלחמהלנהלינמשיך

לימר,ליויקשהאחרים,עגייניםהרבהעלגםשוחחנושוב.לראותניביקשטיטו

בכישרוןשניחןאף-על-פיהחלטותיו,עלהשפעהלדעותיהיומידהלאיזועד

לאחר-הואכרעיוגותיואותםלהציגואחראחריסשלרעיונותבמהירותלקלוט

וה"פרוליטר",רבזמןחלףלאמקום,מכלשלו.מבסננת-הפרגמטיתניפוישעברו

בריתםובניהקומוניסטית"המפלגהמאמרו,אתפירסםהמרכזי;הוועדשלכתב-העת

הפולשים.נגדהמאבקאתביותר,החשובהכמשימהקבע,אשרהפךלשים",של

הקומוניסטיתהמפלגהשלולחבריםלמוסדותהמרכזיהוועדמאתגלויב"מכתב

הפרובוקציןתאףייעל :בהירותביתרהדבריסאתהגדירקוטור"ובמפרץכמונטנגרו
הקומוניסטיתהמפילגהעושהאזרחים,מלחמתלעוררבריתםוב.ניהכובשיםשל

למעןאחתלחזיתהלאומייםהכוחותאתלאחדהמאמציםכלאתיוגוסלאניהשל
חיסולהואזהבמאבקהצלחהלהבטיחהיכולהעיקריהדבר ...לאומישחרור

הכפלגה·אשרתפקיד-המנהיגות,שלחיזוקובשאלתפשרניותעמדותשלנמרץ

 • '11'11 '' •••לאומילשחרורבמאבקלמלאחייבתהקומוניסטית

מרודינשלחואשרלכן,קודםשהוזכרהמרכזי,הוועדממכתבסטייההיתהבכך

אוהצ/טניקיםכלפיעמדתנואתשינתהלאזוסטייה . 1942בדצמבר 21בתארין

 • 1951בלגראד,שנייה,מהדורהדןייר,ולדימירמאת"יימן" •

 • 45-49עמ' ) 1950 ( 3ספר , 11 'כרךזבירניק,מיסמכי <1 <>
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רקתלוייםהיולאשהללומכיוןהקומוניסטים,רוציםשבוהמימשלצורתכלפי
שלחיזוקהאפילו--הכיבושנגדבמאבקתלויהכלנעשהזאתבכלאולםבנו.

יבכלהכרזותיו,בכלביטויהאתןמצאהטיטושלאדגותיובראששעמדההמפלגה,
הצבאיתלדרךתוכןושיווהשהנחההואהזההדברהזה.היוםלעצםעדמשעיו,

ובאמצעותהמלחמהבמהלךלמפלגההצטרפךמהםרביסאשרהקומוניסטים,של
חייהםאתילממור,בהחלטמוכניםהיואולםמעמדי,במאבקצידדולאהםהצבא;

במורשתהקשורהחדשה,מהפכניתאידיאולוגיהנולדהכךהפולש.נגדבמלחמה,
אבותינו.שלרגליהםב,כ~ךתשנכבשההיטבבדרךעבודקמושרשהיהמאבקנוהעתיקה.

,לניןשלהעיקרית""החוליהנתגלתהב.קיצור,וצודקים.טבעייםהפכווניצחוןמוות

ו.עדעתמאותהכולה.השרשרתאתילהפעילמנתעלבה,לאחוזצורךהיהועתה
נולדההמהפכה :המפלגהשלוב,טקטיקהבקומהותישינויכלחללאהמלחמהלסוף
שתובילהדרךזוכיבטוח;הייתיעתשבאותהאף-על-פיהפולש.נגדמאבקתוו

אילולאבלתי-נמנע,היהל~שנצחוננוברור,שכיוםהריהקומוניסטים,לשלטון
מלתקוףונמנעוהקןמוניסטיםנגדרקיוגוסלאביהנןנזלכתשלהשליטיםהכוחותפעלן
היהטיטולדעתאשר- IIלאומיתממשלה IIלהקיםהרעיוןאפילוהזר.הפולשאת

נגדהמזזבק :הבסיסית,למשימהכפוףהיהובלתי-מציאותיבלתי-בשלרעיון
הפולש.

בכלאולםבעינינו.נרור,נר~המקוםמכלאוברור,היהמבית,שהיהכלוכך,

מהתפרצותטיטוילעיתיסטולטל-הסוב,ייטיתבממשלהדהיינו,-לקומינטרןהנוגע

אתלהפעילמוסקבההחלההמועצותבברית-נכוןאומנם,ליאוש.זעםשל

בשתיקהלעבורהמשיכהאולם-החופשית""יוגוסלאביה-"שלנו"הרדיותחנת

אפילוהביעוהסןבייטיותההודעותהפולש.לביןהצ'טניקיםביןהפעולהשיתוףעל
לשוןאהמלוכנית.והממשלהמיכאילוביץכלפיעמדתנו JJהגינות IIלבקשרספקות

בצידקתבעצמהשתיוו'כחמנתעלהסוב,ייטית,הממשלהשלמשלחתטיטוהזמין

סטליןשלהכוזבותלהאשמותיובקשר , 1948בשנתשעשהכפיממש-טענותינו

ההתערבותאתביקשגםלשוואביוגוסלאביה.המפלגהשל JJ"התנוונותהלגבי

מיכאילוביץ,אתולרומםלפארשתחדלכדיהבריטית,הממשלהאצלהסובייטית

לסיועתקוותנואב,דהגםכךביוגוסלאביה.ההתנגדותתנועתשלהיחידכמנהיגה

אותהכילי,נודעבמוסקבה,בהיותי , 1944בשנתבדורמיטור.סובייטיאווירי

אלאהיולאאשריוגוסלאבים,מהגריםשלבדמותםלבואאמורההיתהעזרה

שלולמוראללהגנתנוכךכלדרושיםשהיובמטוסים,ולא-סובייטיםמודיעים

חיילינו.

שהסובייטים-,-המרכזיהוועדזאתשידעכפי-טיטוידעוהמוםנבודהיותואףעל

יחסיהםשלאמת-מידהלפיהמלוכניתהממשלהעםויחסנומאבקנואתמודדים

מיכאילוביץ,שלטענתועלליגלגנו 1942שבמאיאף-על-פיהגדולה.בריטניהעםהם

למוסקבה,נשמעיםשאינםמכיוןטרוצקיסטים,הינםהיוגוסלאביסשהקומוניסטים

החשאיהשירותבידיבושלהזושטניתשמזימהרקשלאבליבנו,החשדהתעורר

בתהוםנעלםזהכלממנו.להתעלםוביכרההדבראתידעהשמוסקבהאלאהבריטי,
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וביחודהמועצות,ובריתיוגוסלאביהשל·דרכיהןכשנפררולתחייה,חזרורקהנשייה

זו.אתזוחצואלוכשררכים

והדוגמאטיתהרובזנטיתהתלהבותיעםיחד-המועצותבריתעלשלימחשבותי

וויום :רדיירשליומן" iiבהנאבקטעהיטבמשתקפות-סטליזוליוצרה,לשיהט

בבעיותשדנ.ההמפלגהושלהשישיתהישיבהאתקיימנופצר'ה.במרץ, 7שבת,
אורגנוהאדוםהצבאיוםחגיגותכיאמר,הואנוכח.הי.ה(ג'ילאס)ג/ירואירגוניות~

בחינם.נקנהאיננוהחופשפוליטית.ראותמנקודתבלתי-תןאמותהיועלובה.בצורה

יושביםאנואםהפולש,נגרבמאבקנויכולתנוכמיטבעושיםאיננועצמנואנואם

זו .•היתה . #11 •••ויושיענויבואהאדוםהצבאכיילצפותויכוליםאיננוידייס,בחיבוק

למי'רקבאהניצחוןכילהבנה,גםאולםאישי,ולסבלעצמיתלהקרבהקריאה

אולםזו,ברוחדינרתיאניורקאני,כיטוען,איננילמענו.כולוכלשמקריש

יבצבא.במפלגההשלטתההשקפהזוהיתהואילוזמזמאותו

דרז'ה,של,המאיודמות :בזכרונישמוריםבפוצ'ה,הקשוריםאירועים,שלושה

'טרנס .המאיורשלבראשותוהבריטית,המשלחתשלבואתתורורוביץ;בושקו

מסרביה.ואלייבוגרודשלהפליטהשאריתונסיגתאטרטון,

הצ'טניקיס.אתלארגזמנתעללהרצגובינהתורורוביץמאיוראתשיגרדרז'ה

לחםהואהשתכן.נוסלובקפינוהביתאתהוקיפוהדבר,אתגילוהפרטיזאנים

לעשותיכלו;לאוהפרטיזאנים-הביתלתוושנזרקרימוז-ידוזרקחזר-בגבורה
יומנובמקרם.הרגוהווהםהחוצהבריצהיצאהואבאש.הביתאתשהעלוערדבר,

אינטליגנטיהיהתורךווביץמעניין.יומןאותובגללזאת,כלמציןיאנילירי.נפל

ספקותיו;אתשיקףהיומזמלכוני.קציןלגבימרימשכילהיהלמעהש,-ומשכיל

שלמסויימתנימהאפילובוהיתההפרלש.עסהפעולהשיתוףעלמרי-לינואת

היהלאתורורוביץומפוקפק.בלתי-רצויחסר-תקורה, .מסעבאותולמוותגעגועים

ביותרהטובהקציזכעלעליןהתאבלררז'ההצ'טניקיס.הקציניםביזבורר

זבדומנוקראאילותורורוביץשלמותועלמתאבלררז'ההיהכליםבשורותיו.
לבלתי-אין-ספוראנשיםשפקדוהאפסותובתחושתביאושהאמיתיהאשםהיהומי

מרםהעקובההתזזיתרוחאו ?המהגריםמנהיגיאוררז'ה ~כתורורוביץירועים

 ?יחדגם.וכולםהכלשמאאו ?גנרהלעמירמסוגליםהיולשאבמנהיגים,שאחזה

לביקור .טיטראלאפילונלווההואיפות.פניםבסבראטרטוןהמאיוראתקיבלונ

גנראלעםקשריצרבפוצוהנו.לחשודלמכבירסיבותשבמצאואף-על-פיבחזית
מאשרדרגתובשליותרכבו,ךשליחסכלפיוגליהטיטושארהמלו'כני,נובקוביץ

-וביץנובקעםיחדאטרטוןחמקאחדלילהלפרטיאזנים.כביכול,אהרתו,בשל
אחריילהשאורמבליונעלם-בגלויהצ/טניקיםאצללבקרהי.ה,שיכולאף-על-פי

.וררדהאטרטון,אתרצחושהפרטיזאניםשמועות,הפיצוהצ'טניקיםעקבות.כל

 .··הזלענייןבספקנותרוברטסר.וולטרמתייחסהיום,ערילבריטים.כדעלהוריע
המקרה,אתשחקרוהיוגוסלאבי,החשאיהשירותמאנשימכןלאחרששמעתימהלפי

 • 80עףנזדייר,וולימן" •
האבגליתיבהוצאה 55עמ'הברית",וננלתמיכאילוביץ ,ייטלטורוברטס,שלספרו ...
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שברשותו.הזהבמטבעותאתממנוששדדצ/טניקי,שודדבידיאטרטוןנרצח
שודדיםשאפילוכזו,במידהממושמעיםובלתימאורגניםבלתיהיוהצ/טניקים

לשורותיהם.להצטרףהיויכולים

המשמרבפלוגתנכללו-במספרכשבעים-בחייםשנותרווולייבוגדודלוחמי
כתוצאהלהםשבאהמסויימת,בלא-איכפתיותאצלםהבחנתיהלעיון·הפיקודשל
בוועדאנו, . 1941-2שנתשלבחורף~ותםשפקדוהאסוןהכבדרתהאבידותמן,

להתחמקשמבקשיםכמי·גדודם,השמדתועלסבלםעללדבראהבנר ~המרכזי,
 ,לעזרתם.נחלצנושלאעלמצפון,מנקיפות

באותושהתרחשוהדבריםהיושרביםאף-על-פיימים.שבועייםבפוצ/העשיתי
עםביותר.והחםהחשובכדברבזכרוניצפותטיטועםששיחותיהריזמן,פרק
אמיתית,הפתעהזוליהיתה--למונטנגרולצאתטיטוליהורההשבועות,שניתום

 ..שםורעהולךהשמצבמכיון-באוז/לצהשליה"מישגים"עלשנמתחההביקורתלאחר
אמרתי.ייבסדר",

 mתתלןשמיטרהרוצהייאתהבצחוק,והוסיףמצידי,ההתלהבותלחוסרליבושםהוא
ן"לאלמהובכן,ןהסיבהאזתהאם-אליך

סבור;שאניאלאאלי,שתתלווהכל-כךאנישרוצה"לאואמרתי,אניגםצחקתי
משתעממת".היאכאןשם.תועלתלהביאיכולהשהיא

נוצרהכךעימי.יטעוסטפנוביץוסבטיסלבבאקיץמיטארשגםהציערנקוביץ
אניטיטו.עםפגישהילנוהיתהלדרךצאתנולפניבראשה.עמדתישאניקבוצה,
המיתקפתפגישה.באותהנוכחים'היויובנוביץוארסודויוביץרנקוביץ,שגםחושב,

ובמונטנגרן'בסנג/אקבהרצגובינה,המזרחית,בבוסניההמשוחרריםהשטחיםנגד
 __המשוחרריםהשטחים :המרכזיהתפקידאתבהמילאוהאיטלקיםהחלה.כבר
אולםהאיטלקי.באיזורנמצאו--הגרמניםגםפעלושבה,המזרחית,לובסניהפרט

האיטלקים,עםשבהתקדמותםמאחרביותר,הרבההסכנהאתהצ/טניקיםהיוולגבינו
ביותר,החשובבסיסנומונטנגרו,אתשנאבדהסכנההכפרים.עלסמכותםאתאכפו
גםוכןמצבהערכת:עשינומוחשית.נשעתהממרביה,הסופיבידודהייקבעובכך

לצדעובריםשהםהאיכרים,שלתירוצםתמידלנוהציק ..ייהמישגים"שלהערכה
זןנקזוהאחרות.תגמולפעולותומפניבאשיועלושבתיהםמחששהצ/טניקים

יעברןשכאשרהאיכרים,ידעואם :'הבאהטיעוןוהועלה'טיטועםבפגישהנדינה

נראהזהטיעוןעמדתם.אתישנובאש,בתיהםאתאנחנןגםנעלההפולש,לצד
לכללטיטוהגיעלבסוףלב.בכלבותמכתישלאאף-על-פיבעיני,גםהגיוני

כפר,או'ביתבאשלהעלותרשאיםאנוטוב,' iובכן I1 :מהבהיסוסכיאםהחלטה~
חמורותשהיוהוראות-זהדברהמאשדותהוראותטיטונתןמכןלאחרישם".פהי

חד-משמעיות.שהיןמכיוןלמדי,

למונטנגרן.בדרכנו , 1942במרץ 15ביוםיצאנואלן,חדזעותבהוראותמצויידים

כמהעלוטיפסנןגאלותכמהשחצינולאחרלמסע,השישיהיוםשלאחרבלילה
נמצאהשעדייןוהשוגה", Iמילוטינוביץשללמיפקדה-לפיפריהגענוהרים,יכמה

שלי.,ןוהמישגים"'לאחרעזבתיאןתובית,באותו
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תשומת-לבהקדשתילמונטנגרו.וחולה,עייףהביאתני,אשרהיאפנאטיתאמונה

הרגשתאותיתקפהקרובותלעיתיםהחדש.המסובךבמצבתפקידילמילוירבה

להיותיחזוררלאהיהלאששובעולםזההיהדיבורם.לצורתלאנזעיו,למחוז,זרות

איבדוהחייםואילורגלי,בלתימשהוהמוותהיהלאזה,זרבעולםשלי.עולמי

 .כלשהימשמעותילחייםשישבוודאיזאתעם .לשרודלרצוןפרטמשמעותוכל
מאוחרשבמוות.ובהיגיוןבצדק,ברעיונות,גוברתבאמונהלמצואישזומשמעות

שלךהואאםבין :חשבונהעלהתבדחתיואפילוזרות;אותהלהכירלמדתייותר

בחיים.להישאריכולאתהבוהיחידהעולםהזולעצמי,אמרתי,לאו,אםובין

כאילו-מודגשתבסודיותאלינומתייחסיםשהאיכריםהבחנתי,למונטנגריבדרכנו
בדכיצ.ןיודעיםאינםאומעזים,שאינםאלאלנו,להגיךחשובמשהולהםיש

ביחודהקומוניסטים,בקרבניכרתואי-נוחותהסתייגות,הופעתנועצםעוררהבבד

העתכל :בדרכנואלינוהצטרףשלי,משפחהקרובזקן,איכרהשורה.'אנשיבין
עלרושםלעשותמקווהשהואלי,כשברורסוסי,במושכותמחזיקלפני,צעד

עלדברידעתישלאמכיוןנוחה,לאהרגשה·ליגרםזהדברהמקומי.השלטון
לי,לספדהעזאףהואבכלום.הואשםלאשנתברר,כפיישיש.אותושלהתנהגותו

ובזמןבלילההחניהבעתדבר".שוםייעללהורגאנשיםמוציאיםבפיקודכי
כזנצטברו,והתחושותשההתרשמויותוככ'ל'כולם,ועלהכלעלפטפטנוההליכה,

העניינים.מצביותרליהתבהר
ב,הםראולא-בצ/טניקיםלחמואופילושהתנצח,ואף-על-פי- 1942תחילתעד

הצורבותהתבטאויותיהםלמרותהפולשים.עםפעולהומשתפיאויביםהקומוניסטים

בדדךהמלחמה,לסוףעדהצ/טניקים,אלהקומוניסטיםהתייחסוהמוסרית,ודחייתם

אשרבני-פלוגאת,-מקומיים"ייבוגדיםמעיןכאלאלאפאשיסטיםכאללאמיוחדת;
עםפעולהושיתוףהסכמים'חתימתכדיעדהגיעוולאומניים,ריאקציוניםמטעמים
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במונטנגרו,הראשיתלמיפקדהלהגיעיהשלישיהיום , 1942במרץ 25ביוםהפולש.
 :ג/ורוביץומילינקובאקיץמיטארדפקביץ,לפקוהבאיםהדבריםאתכתנתי

הניצבתשהמשלמהשעהמעמדות,מלחמתעליבוכופיטהבוגדנים'ייהאדובים

טומניםשהםזולמלכודתליפוללנואללאומי.לשחרורמלחמההיאבפנינו
המאבק .•.החלטיותביתרלאומישחרורלמעןבמלחמהלהמשידעלינולנו.

שלהבינוניהמעדלמעןבמא,בקלמעשה,מתמק,דבמונטנגרועתההמתנהל
מוטעיתלמסקנהאותנויוביילזהשמאבקואופן,פגיםבשוםאסור, .•.האיכרים

אשרמסקנה-המועצותבריתלביןאנגליהביזהמעורעריםהיחסיםלגבי
החלה,בלונדוןהגולהשהממשלההעובדה,לאוראליההגיעומחברינורבים

הבריתהפולש.עםגלויבאורחפעולתלשתףבארצנו,תומכיהבאמצעות
להגןמבתעל •..היטלרשלהאימפריאליזםבגדמכוונתהאנגלו-סובייטית

מעמדות,במילחמתבלובדוןסרביה-רבהשלהאדוניםפתחוזכויותיהם,על
המפלגה-ביותרהמסוכןמתנגדםאתלהשמידתיאשלהםהטקטיקהכאשר

זמני,באורתפעולה,לשתףובינתיים-הפרטיזאניםןתבועתהקומוניסטית

עלולונדוז ,,)~'ג.מ-(הגוליםבממשלתהדבקים .••האחריםמתנגדיהםעם

שלועוצמתההיקפהבגללהפולש,עםגלויפעולתשיתוףשלררדעל
היהלאידיים,בחיבוקישבנואילופולש.אותובגרהלאומיתההתקוממות

ושותיםצלויבעגלכרסבואתממלאיםהיינואנווגםסיכסוד,כלמתעורר
בידעורקאיזה,מסוגבמלחמהלנצחיכוליםשאינבוכמובן,שזיפים.יי"ש

ביתז,זומעיןבמלחמהנספרי-הדרכה.הכתוביםצבאייםבתכסיסיםאוצבאי

לוחמהעםבשילובובחזיתותומריביותצבאיותפעולותשלבשילובלנצח,
פרטיזאנית"-.

ההפכפכהמעמדתםבעיקרןנבעוהןלמדי.ליברורותהיוהצ'טניקיםשלחולשותיהם
הברית,בבנותהתונןכיםלאומנים,שלתדמיתלעצמםשיווהם :עצמהאתוהסותרת

מהאיטלקיםואספקהבשקקיבלוזאתעמויחדלפולש;הםמתנגדלם II"עקרןניתאשר

קומוניסטים,,היולאמרביתםאשרהפרטיזאנים,נגדמיבצעיהםאתעימםיתלאמו

נכוןאו,-הצ/טניקיםהקומוניסטים.ידיעלהמודרכיםפטריוטים,איכריםאלא
עמדהקרב.'יללאבמלחמההפסידבליבם,התגעגעואליויאשרהשלטון---יותד
להתלכדותלהביאאוסמכותבעלתמנהיגותמקידבהלהצמיחהיתהיכולהלאכזו

ובוטחיסהחלטייםשהיולקומוניסטים,עדיפויותסיפקוהל~והחולשותכל, •חחב.י.ת
מדינית.הבהגהניצבהשלהםהצבאיים,הכוחותבראשואשרבעצמם,

והעייפותהרעבוכןוהחפוזות,הפזיזותלהורג,ההוצא,ותכיויותר,יותרליהוברר
הוצאתםהיתהיותרעודובלתי-מובנתאיומהלצ'טניקים.חיזוקמהוויםהמלחמה,מו

אלאנוחות,משוםכל-כדלא---לגאילתהגוויותוהטלתבני-משפחהשללהורג
בהרצגובינהלהינחם.הממאניםאמיצי-הלב,האבליםומןההלוויותמןילהימנעכדי

 • 223-'--'-225עמ' ) 1953 (זבידנלקמלסמכל •
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למפלגהנאמנות'םאתהוכיחוקומוניסטים;בניםיותרעודומבלשאיוםהמצבהיה

הוצאואנשיםכמהלגופות.מסביבושירהריקודיםוהיואבותיהם;הריגתידינול

כמהשלהמספראולםיודע,אינניןעתבאותהונסגנ/אקבחרצגובינהלהורג

אתהקומוניסטיםהדסומדי,רבהרבה,בקלותבעיני.מוגזםנראהאיננומאות

ועמידים,חדשיםמינהגיםלהםהיוכאילומשל,-עברומימיםהמינהגיםמודשת

טקסי"'ילהןוערכוהאגיות,מן,הגוויותאתשהעלובכד:;!ישניס.להחליפםשניתן

שם-הגבאיאתהדביקילקומוניסטיםואיילולהערכה;תצ/טניקלםזכומכובדים,הלוויה

הצ/טניקיםביןשההתנגשןיותואף-על-פיכלל,בדרואולםהשוחות".ייאנשיהנורא

שבה.בסרביה,כהתנגשויותשלא-למדירצחניותהיןבמונטנגרווהקומוניסטים

אווזקניםילדיםהריגתשלמקריםהיולא-יישוחטים'ולשםהצ'טניקיםזכו

בשלהייתיישלאאף-על-פיהאידיאולוגיות,עלגברההאבותמורשת :נשיםאונס

משוםגםבהישג,זכושהצ/טנוקיםהרגשתימוחשי,ביטוילענייןליתןכדידיי

הסרבית.הלאומיותלעומתהמונטנגרית,הלאומיותעלדגש-לתרשמושהקומוניסטים

הצ/טניקיםזכימדועבחלקו,מסניר,זהשדברהזה,ליוםעדמאמיןואניא,זסברתי

אשרשבט,ובניארץחבלהווסוייביצ/י,מצדביותרוהנרחבתהחיוניתבתמיכה

הרגישה,הנקודהה.יתה"סרביות"סרבית.למנהיגותעינםנשארהימיסמשכבר

שהמונטנגרים,משוםביחוד-המונטנגריםהצ/טניקיםשלביותרוהקולניתהחזקה

ערשהיאומונ,טנגרוסדביס,ביטודםהינםובהיסטוריה,במחוזותהשוניאףעל

הסרביס.ישללאיחודםוהשאיפותההגיגים

ושורשיהבסיסייםהגורמיםימים,באותםלאשורם,ליברוריםהיולאואף-על-~י-כן,

ולהיסטריוניסלפוליטיקאיםיהיוםעדברוריםאינםוהם-הצ/טניקיתהתנועה

בתוספתהקומוני.סטיםלמעשה,זכו, 1941יוליחודששלבהתקוממותהרשמיים.

רובם-הקומוניסטיםמתנגדימכן.ילאחראותוומיסדוביססואשר mכ-עוצמה

אולמדודמאשרחוץ iדנרלעשותהיויכוליםילא-המלוכניתהממשלהאבשי
מןעזרהללאלהתנגדןת,ואמצעיםכוחמספיקהיולאאלהלמורדיםלהיכנע.

מהפכנו.שלטוןנגדהמתחפרתאנטי-מהפכנית,תבועהזוהיתהבתמצית,האיטלקים.

הראשונים-הםתעמולתםידיעלשוללהולכווהצ/טניקיםהקומוניסטיםאולם

אתמציליםשהםוהאחרונים,הפולש;גנדהמאבקהיאהעיקריתשמטרתםטענו
.ויחידהאחתמטרהעיגיהםלנגדהרואיםבני-אדם,אצלתושמד.לבלסרביה

ומעוות.חד-מימריאספקטהמסורתערכיכל·מקבליםבעקשנות,בהוהדבקים
נגדבקריאות , 1942שנתשלהמולדחגערבתאחגגובמונטנגרוהקומ;ןביסטים

המובטנגריםהצ/טביקיםואיילוהזועם",,ייההרביוגוששלספרומתווובוגדיםתוקפנים

-.הבוגדים"ייטבחעלהסיעור.בהקראתיותר,מאוחרשנהעצמו,חגאותוחגגו
ספר.באותו-המוסלמים

אליבך .מגי\עהוהנההראשית,במיפקדההעגייניםמצב,אתלהכירלומדיםעודנו
טומזביץ.זבודו,סקוליץבאיובלתי-צפוי.צ/טניקיניצחוןעודעלהרעההידיעה

שהתתפחהקירבה,לשניהם,קרובהייתיבקולשין.צ/טניקיתפתעבהתקפתנפלו

,מהזמןהגתוררנוישםמבלגרא,ןהיכרתיבאיואתמפלגתית.ענודהכדיתוו
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ההתקוממותבזמןהצנותי,לפינשלח,ואינטליגנטי,נאמןבהיותועליית-גג.באותה
הראשיתלמיפקדההונונרמכןלאחרהנותיקה.מונטנגרולתוככייןלי,חודששל

כשהואמת,ובוודאיומנווךד;יפה-תוארנמרץ,היההואמקומו.אתירשומילוטינוביץ
שימ'זLלמונטנגרוכשאבתי-לבודובאשרלקומוניזם.נלהבארהנום"יימןמאוכזב
נויניומונטנגרו.שלהמפלגההנהגתוחברהקומוניסטיהנונורמזכירבתפקיד

שנובדתיאף-נול~פיואינטליגנציה.פיקחותתמידשפנווהמוצקומבנהוהבולטות
הבנהשררהטומוביץבודולביןשביניהרייובנוביץ,בלז/ונוםיותרiךדוקבשיתוף

שהתאימוהיחידים,האנשיםשניוטומוביץסקוליץהיולדנותייותר.נומוקהפוליטית
באיו,נולהאתבלתיכיאםמאורגנים.ובלתינזיליםתנאיםאבותםלתפקידםממש
בודושללמותוואילוההיראוית,אישיותושלטבנויכנוררמותואצלינתפסהרי
הדנות".נול"מתקבלתהצדקהכלהיתה,לא

רשלנותמנושישלמשורהכתוצאהבאטומוביץובודוסקוליץבאיושלמותם
ג/ורישי"ן,פאבלשלאישיותומהותאתהבינהלאמונטנגרושלההנהגהומישגים.

ג/ורישיץהיהההנהגהבנויניחייליו.שלהמיוחדאופייםאתאוהצ/טניקי,המפקד

האקדמיהשקבנוהלדפוסיםמנובראללחרוגמסוגלאיננואשרמלוכני,קציןנווד
נוםטקטיפנוולהשיתוףותורארצםנפילתנוקבהשוחתושמידרתיהםהצאבית,

שהיהברנה,לידבקרביולי,חודששלבהתקוממותלהוקרהזכהגוורישיץהפולש.

רובם-כוחותאסףהפרטיזאנים,משורותנורקהואביותר.הקשיםהקרבותאחד

בטקטיקההשתמשהואצבאית.משמנותבהםוהחדיר-ניסיוןבנולימתנדבים
נקיפותבכלחשלאהאוהלילה.בחסותבנויקרפתנו,התקפות ..,..הגרילהלוחמישל

נוםתחילה-הפולשיםנוםהפנוולהשיתוףבשלאונקטבהןהשיטותלגבימצפון
המפקדיםביןהואגםהיהכןבסרביה,כקסרוביץהגרמנים.נוםגםואחראהיטלקים

כאחד.ושינאהכבודלהםרחשוהפרטיזאניםאשרדרז/השלהמנוטים

שתהיינהממוננוות,יחידותילתקיםהחלטנוהאזוריות,הצבאיותליחידותבנוסף

ידינולבהתלהבותנתקבלהזוהחלטההמפלגה.ומחברימצנויריםבנויקרמורכבות

גדודים,שניהקמתנולהוריתיכילטיטו,הודנותיבמרץ 21ביוםהיחידות.מפקדי

 2,000להוציאתכננתימפלגה.חברי 120לרבותאח,ןכלפרטיזאנים 200בני

טיטוהאויב.לנוורףגרילהכקבוצותאותםולשלוחהאזורייםמהחילותפרטיאזנים

אותםהקבוצות.משלוחאתגםוכןהממוננויםהמחץגדודישלהקמתםאתאישר

והחטיבההרבינויתהחטיבהחטיבות,לשתילחלוקהמיונודיםהיואיש 2,000

החטיבהשלגדודיםשנילכאןיישתשלחלטיטו,כתבתיהכרחי",זהייאיןהחמישית.

לאהפרלריטאדיות,החטיבותשתילכאןיגינוואםשאפילומכיוןהפרוליטארית,

יסודיים.ומדינייםגונייםאירשינוייםללאבמונטנגרו,לטובנתוהנונייניםיוכרעו

ברוחנופלאינוזהכוח-אדםחטיבות.שתילהקמתמספיקכוח-אדםנוומדלרשותנו

המפלגתיים,הקאדריםשלניכרחלקכאןמצויכןחטיבותיר;שלמזהשלוהלחימה

אינן"-.עצמןהחטיבותאולםנוצל,טרםאשר

 219.עימ ) 1953 (זבודביקמיסמכי •
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תכונותבעלאדםהיההואמילוטינוביץ.שלוהמייאשתקשהמצבואתהבנתי

גישהובנולדמיוןננודרהיתאולםמהפכנית,סתגפנותננוצמןשנהגפטריארכליות,

למשל,-מסויימיםלשבטיםהתייחסהואדנוות.חילוקי.בינינונתגלנוומינהלית.

הפטריוטים,כנסשלבנורכוהמנוטתיאניריאקציונדים.כאל---ווסוייביצ/ילאנשי

ישאותהביותריהחשובההתרומהאתהיווהואשר·באוסטרוג,לאחרונהשהתקיים

הצדקהי;ן-השבטיתלבנויהבשארביותר.נוליןהחביבהגםהיתהואשרתרם,

תופנוהרקהיתההפרטיאזנים,נגדאובדעהשבט,בנידובשל:ההחלטהאיתי

האירגוןנולהושםשהדגשאף~נול-פי :נוימוהצדקהיה-לכנסבאשרומטנוה.זמנית

לשורותמכן,לאחר·נוברו,אשראנשיםכמההשתתפובאוסטדוגובכנסהצבאי,

שאינםמישלליבםאתלמשורבכישרוןניחזשמילוטינוביץהריהצ~טביקים,

הואונוממי;פשוטהיהדיבורוסגנןו,יותר.המבוגריםמביןניחדרקומוניסטים,

ולאבאוסטרוג,הכנסשלבשאלהבנומדתוטיטוצידדלמנושה,וגלוי-לב.כןהיה

בחופזה.שנהגתיבנוובדה,אניגםוהיכרתירבזמןחלף

הואגםבהרמוניה.כללבדררלנובודואני,מילוטינוביץהיינו,יכוליםלכר,פרט

לאהחבריםתפקידה.אתלמלאבמונטנגרוהמפלגההנהגתשלבאי-יכולתההיכיר

הסכמנןינוילים.ובלתילתפקידםמאתימיםבלתיהיואולם,בחוסר-נאמנות,לקו

הראשי.הפיקודבמטהגםוכןבהנהגהשינוייםלהכניסהמרכזילוועדשנציעבינינו,

המפלגההמפלגה.אתוהואהצבאאתנטלתיאני :האחריותאתבינינוחילקנו

גםהיטלנולשורותיה.הסתננוצ/טניקיםסוכניםשכמהכזו,במידהנתנורנורה

לסביבותקאטון,למחוזנשלחוומיטרהבאקיץשלי.הקבוצה·חבריעלתפקידים

מילוטינוביץ.נוםנשארוסטפנוביץסטוני,

וכלמילוטינוביץנמנוועלירהרשאיהפיקודהתמקםאדמותירשנולפיפרי,שבט

להנובירשישדנותי,נולנומדתיזאת,למרותבפדטיזאנים.תמרההנהגה,אנשישאר
שראהמילוטינןביץ,אולםבנוררף.יותר,ובטוחאחרלמקוםההנהגהואתהמטתאת

לילה.התקפתשללסכנהחשוףלהיותרצהלאויושרו,למסירותונולבוובכר

ניקשיץ·חטיבתשלהמיפקדהשלמושבהמקוםפולי,גורניאליצאתיהסכים.לבסוף

שטיפללאחריותר,מאוחרימיםארבנוהאושלושהבנוקבותיבאמילןטינוביץ
אחיזההיתהשלישלראיית-השחורותהנוןבדה,הנוזר.שירותיושארהדפוסבהנוברת
במפתיעלמקוםחדרוהצ/טניקים :מילוטינוביץשלנסיגתונוםמידהוכחהבמציאות,

אתלהצילבידוסיפקהיהלאהמפלגה,הנהגתחברברקוביץ,שלסבןנודכל-כר,
לצ/טנוקים,בניגודהקומוניסטים,שאנו,מאחרהמפלגה,ידינולנינזףהואהארכיוז.

קודש.תשמישיכנולשלנוהארכיוניםעלשמרנו
בקבוצתפנים,אלפניםנתקלנןסלנוי,הרלמרגלותבנויקולפולי,לגורניבדרכנו

פרטיזאנים.שהםהבחנו,דקותארבנואושלושכנובוררקאשרחמושים,אנש.ים

ייהאםצבאיות.ומגפייםפרווהכובנוגדול,שפםבנולחסןזבחורנומדבראשם

 "!קובצ/ביץיסבה"אניואמר,בשמחהחיירכ,ןכשאמרתי'שאל.ו"ג/ילאסאתה

שאניכששמנוהראשונה.פגישתנןזותיתההלחיים.שתיעלוהתנשקנןהתחבקנן

ידידים.ננושינןמסע,אותולשהראשוןהרגנוומןלקראתי,יצאלמיפקדתו,כדרכי
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אולםקרובים,לידידיםרהפכונרואותי,סבהאתיחדיו,אותנוזימנייהםלחמההקומוינזם
בנסיבותיותרעודזהאלזהמתקרביםהיינוכיייכתן,העיקרית.הסיבתהיתתלאזו

היהוהואאינטלקטואלימפלגהכחברידועהייתיאניאחרים.מניעיםובעקבותאחרות
אליוששאפנואילאחר,היהשחסרמההשניאצלהאחדמצאנומהילל.יגיבור

האגדית.גבירתואתואנישלי,האינטלקטואליותאת-סבהלי.בנו;במסתורד
עצמית,והקרבהרוח-קרבשוקקהמלחמה,מלפניעודותיקקומוניסטהיההוא

במונטנגריםלהכירלשכנעומאודהתקשתהתמיגtכנגרית,שהמנהיגותאף-על-פ,י
בלאומירתםמכיריסאיזהמרנטנגרית,הרצגךבינהבמחתן,נפרדת.לאומיתזהותכבעלי

אתבהמצאוהואסבהשלאישירתואתעיצבההםחלמההסרבים.שלהנפרדת
אלאהאיטלקים,הטנקיםעלרבהתפקותי,וכלוחם-גרילהבמעלליורקלאסיפוקו,

מנהיגישלדמותםאתבדמיןניחזיתיכראנחרים.זענסרובםרץהפנימיבלחטגם
חסר-סבלנותקשוח,איתז,--מרדנותאמרהעצמהחזותושלנו.הלאומיהמרד
מהרפקודותיואתצעקאחתלא- !לוהיהחזקקולואיזהוידידותי;ג,לויאולם
למישנהו.אחד

ואמיץ-לב.פיקחאיכרמאשריותרהיהשלא-סבהלעערותכמהונשמעוחזרו
 :הא'נטלקטואלמןומשהונניין,פועלגםהיהאילםואמיץ-לב,פיקחאיכרהיהאומנtו
אדםכשלבהחלטהיהכתיבתווסגנוןלקרואתירבהתיכון,גבית-ספרהתחנר

המוכשריםרקאשרדרגהבמילואים;מש"קלדרגתהגיעבצבא,כתותחןמשכיל.
כדיהדרושהוההשכלההרוחניחכושרלוהיואליה.מגיעיםביותרוהחררציr.:כ

פזיזותועלברם,בחחלס.טבעיכדברזאתקיבל,ןוהכלמפקד,לדרגתלהגיע
כראוי.תובנהלאשבאישיךתוזושתכינהמשוםבוודאיבשתיקת.עברוותוקפנותו

כי,לדאלארוע-,לב,ללאאולםוקיצ,וני;נמהרלהיותה.יהמסוגל--נכוןאימנr.:כ
למענס.יכולתרככלועשהלאנשיואדגתואהמורת.עםתנוראבםשחקהמשחק

חש,הואצעקותיו.אתסייםשבןלרגעעדרקכעסובמשראדסח,וגידףוכשחירף

עםפעולהשיתףאומנםהואושכנועים.דיוניםעלמדירבזמןמבזבזתשהמפלגה
יעמוקתפקידם.ביטולבעדובצביעהיהנשאל,אילואולםהפלויטיים,הקומיסאריr.:כ

ביחודשןרשיים,והמאבקהמלחמההיו .."_ולאידיאולוגיהלמודעותמעבר-בליבו
ז.גכלהבולטהיהקובצ'ביץסבהחי.שבהזאלו,ןבעיתותגולדשהבזן,אבדמה
מחוץהמפלגה.עםקשרללאול.סמל,-למנהיגיםונעשועולןשצצןמןרדים~אותם

אישרהבריזת,שלבזברונםלחיותחייןאגדתממשיכהבגבורתו,הרשמיתלהכרה
אודותם. Qלחלוהם,מוסיפיםותמידומרדהתקוממייתישכחולא Qלען.ל
ארש,רסבהשלאישיותןעלכלשהיידיעהלןשהיתהעת,אבותההיחיד,הייתילא

להגןשיישכאבדםביגהגסהבלכר.מודעהיהעצמרשהיאמאמין,אניאליה.נמשו
 .."..בנקלעליןלהשפיעש.יכלומע.טים,אנשיםמאותםאחדרב.·הייתיילטפלעליז
המסעבזמןהאדם.כשאריבסגל.,במחסירלשאתעלישגםלכך"פרטדבר,בכל
מזה-רעברזה,נראה'ייתהפניו,עלמשתפרר,חבכשחירדיאמר,קראמיפקדתו,~ל

 • I '!אותראפטםפוליבגורני-ממש

6 

שםנמצאאולםקובצ'ביץ.סבהשלבמיפקדהיפהלאכולאדםהיהיכולוארמנם,

היןהמטה,ואנשיהוועדהלחבריבנוסף ~"פבסיונריםןןשלמגוטללאמסמרגם

 :בארוחזתהטקסימןמשהוהיתחשובים.ואזרחיםבלדריםלמיניהם,מטר,יוטיםשם
מצידו,הוא,בכבס;קובצ'ביץ,סבהשהמפק,דעדארורלשולחןמסביבהמתינוהכל

האוכל.לחדריחדיונגיעשכילנוכדיולי,ילמילוטיבוביץע~מהבמיפקדההטתיז

המסתוריז.א.פוףאוכל,אותובאמאיזוביחודיוגיש,אוכלאיזההשאלה,היתהתחילה
לשב,וייםסיפקהבניקשיץהאיטלקיתשהמיפקדהמהאספקה,מזוןאותונלקחלמעשהן

דרשוסבהשבויים,שמוניםאוכשבעיםהיותפרטיזאנים.בידישהוחזקוהאיטלקים,

המיפ·קהדשלו.אנשיועבורדיאיזשלומאחרמזיז,להםלספקהאי.טלקיתפקדהמהמי
כשהםסבה,שלבלדריונטלוקבועה,בשעהבשבוע,ופנוםהסכיז.ךה,האיטלקית

מנותאתלקבללביקשיץויצאוופרדותיהםסוסיהםאתכראוי,וחמושיםלבושים

וניתהמטהלביזהשבוייםביזלעדד,בחציחציהמזון,חולקמכןלאחרהמזו,ן.

ומשביעטובאוכלזההיהאדמה,ותפוחיבשרמעטשלבתו~פתסגת.שלהחו~ים

 :בבת-צחוקהשיבסבהאולםהענייז,לגבימסירימתאי-גוחרת'תחישתהבנותימאוד.
לבראובהםביקשמיובכלל, !ר'עביםהניהשמאנורעג·יס,יהיוזעהש.:גויים'/מוטב

אלהכלשלרגשותיהםהיוגםוכזסבהשללצירוהיההמלחמההגיוז ' 1'יבאז

עגבניית.ברוטבחמ:קרוניאתשאכלו
וידרובאז,מעיינותנמצאופולי,בגורניפבהשלממיפקדתרמטדים~מאהשלבמרחק

האי.ט,לקים,נולכעסשסבהאדמתכללניקשי,ץ.שחלויכםלוכרכלל-המיסןמיםשס,יEזקי

להשתמשהיהיכוללאהואארז.ךים.ללא'ניקשיץנותרהואזה~ינווותאתם (tח

אילםהעיר,אבוכלוסיית.גםפגעשהדברמכיוןממושכים,זמזלפרקיזובטכניקה

הצבאיהנוהלאתי,פרו,לבל.לאיטלקים,אזהרהששימשהבכר,תועלתבההיתה

המקובל.
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עלוכזלצ/טניקיםבנוגעהמרכזיהרועדשלהחדשהעמדתועללסבההודעתי
ביישומז.החלקצרזמןתוךושלי.מילוטינוביץשלההחלטות

הכפרמזהצ/טניקיםעםונשנותחוזרותהתכתשויותהיוסבהשלליחידותיו
ניהלושמהםלמיבצריםןהפכוהכפרשלהאבזבתילניקשיץ-הסמוךאוזריניצ/י,

מששמעהאיטלקים.עםיחדולעיתיםבעצמםלעיתיםהתקפותיהםןאתהצ/טניקים

אםקטןכפראוביתבאשלהעלותשמותרהעליןו,הפיקודהחלטתעלסב~
ההתקפהאתאישרתיאניאוזריניצ/י.הכפרבמוחועלהמידכמעוזים,הםמשמשים

והכפרבמרץ, 27ליוםתוכננההתקפת-הפתעבאש.הכפרהעלאתאתגםוכז

כוליאתלהוציאבידינועלהלאאולםביכר,היההשללרציני.קרבללאנכבש
לעיתיםשיקרהכפיאבלהושמ,ןו"המעוז"כליילנשרףאוזריניצ/יהכפרהכפר.מז

היתה-בליבםהמצטברתלמרירותפורקזנותניםשמפקדיםאימתכל-קרובות
אוזריניצ/יעלשהונחתההשואהעלשמחושרביםאף-על-פישלילית.הלוחמיםתגובת

להביןהאיכריםיכלולאהפעולהןלביצועשהביאוהצבאיות,הסיבותאתוהבינו

וכצ/טניקים.כפולשיםלהתנהגקומוניסטיםיכוליםכיצד

הכפראתלשרוףהורהבאקיץיותר.עודקשההגתובההיתההעתיקהבמונטנגרו

אתלהצדיקאיכשהו,היה,ניתזאםהצ/טניקים".לצדש"עברמכיוזזגאראץןבוני

הכפרשלשלהשמדתוהרילמעוזןשהפךמכיוןאוזריניצ/י,הכפרשלחיסולו

אף-על-פי Iאיטלקימחנהמכלמאודרחוקהיההוא :צידוקכלנמצאלאזגאראץ

הצ/טניקים.לידיעברהבכפרהפרטיזאניםשסמכות

ספקניםאיכריםהפךחוא :מעשהשבאותוברעמידהיכרנוואנימילוטינוביץ

מילו-שיגרבאפריל 20ביום !לצ/טניקיםלמעשה,-בזעמיםלמתנגדיםוהססנים

הוועדשלהמהירהלהתערבותייתודות :העליוזהפיקודאלהבאהמסראתטינוביץ

קץהושם ,)./ג.מ ;___המרכזיהוועדחבריכאלואלילעצמומתכווז(כשהואהמרכזי

בזכותואילו-באשהועלושלמיםכפרים-בתיםשלהמאסיביתלשריפתם

עםהחזיתיותההתנגשויותהופסקו(ג/ילאס)ןג/ידוהחברשלהמהירההתערבותו

הפרטיזאנית"#.הלחימהשיטתואומצההצ/טניקיםן

מתבצעותכיהעליוז,לפיקוד-במרץ 27 םויב.;....מידהודעתיילמובטנגרו,הגיעיעם

אימהזורעיםאינםכאלהמוותפסקי-דיזייהאםצודקות.בלתילהודגהוצאותבמקום

להסבירניתזכיצדןעצמההמפלגהבקרבגםאלאהאוכלוסיה,בקרברקלאופחד

'הצ/טניקיםמצליחיםהפרטיזאבים,ידיעלהמשתחרריםשבשטחיםהעובדה,את

על .##"ןחיה'בפשפוגשיםהםאיזשטחיםלאותםשבהיכנסםכזו,פאניקהלזרוע

 , 1942באפריל 12מיוםבמכתבןזה,·לנושאהמרכזיהוועדהתייחסשליהדיווחסמך

תודותהעיקריבחלקן-בפסקולהורגההוצאותהמובטנגרים.הקומוניסטיםאל

נתתיאשרהואאנילשמצה.נודעיםראשי-חבודותשללהריגתםפרט-ליוזמתי

זוןפה,כיבושנעתשנתפשןהצ/טניקים,שבים-עשרכילאתלשתרדהפקודהאת

באפריל.-15ב

 , 92עמי ) 1950 (-1ספד , 111כדוזבודניק,מיסמכי ..

 • 231עמי ) 1950 ( 3ספד , 111כדךזבודניק,מיסמכי ,,,.
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תמידנמצאוסביבנן,המתחולללכלתשומת-לבלהקדישיכולתיאילוגםברם,

בשבניקלהורגהוצאובאפריל 1ביוםבעניינים.מעורביםהםשאףאחריםמנהיגים

-מקרג/יצ/ידרובניאקלשבטשייכיםהיומהםרביםאשרקושרים,משלושיםלמעלה
מטעני,אינוזכרוניאםקרג'י.בוקהסרבית,הלשוזמחשדיצאשמנזנוהשבט,זה

הריגןתשםהיוקבוצות.בשתילהורגהוצאוקרג/יצ/יבניושבעהשעשריםהרי

לאבמיוח,ןכאובותהיוהקושריםשללהורגהוצאתםשלההשלכותאולםבוספות,

אנשים,אותםשאפילומכיוז,אלא-תוכנזאומנםהקשר-קשרתוכנןשלאמשום

רקלאוזנםהגיעהשהשמועהאף-על-פילהורג;הוצאוהקשר,עלשמעןרקאשר

ניהלהואכולו.הענייזעלליסחפקיץפאבלשבט.אותולבניישיכיםמהיותם

בציפיהביחוד-לז'בליקשעברפיאדה,לנושהבפרוטרוטודיווחהחקירהאת

 ,המקומיובפיקודהמקומיבוועדמצריםאיןשלטוזושלט-הסובייטייםלמטוסים
ידעתילאאניאולםהעליוז,לפיקודדיווחשפי~דהכמובז,האגדית.יוקרתובתוקף

 )'ג.מ-פיאהזמשהשלהמחתרת(כינוייאנקו"ש"הדודהדגיש,פקיץדיווח.מה

המונטגברי,ם,עלקדומהדעההיתהלפיאדהיסודי.טיהןרעריכתתבעאשרהוא

גברהזהבענייזאולםמילטיץ;פטרועםהמפלגתייםהדעותחילוקילאחרביחוד

השןררולמצבלאיזורתחושהכלהיעדרהנמהר,מיזגובשלהמשוחדת,דעתו

בכלא.ישבשבהזכל-כךרבותשניםלאחרבליבו,שנצטברההמרירותובשלבו,

הרעיונות,היןצמאי-דםשהיומיהאחרים.מזיותרצמא-דםהיהלאפיאהדאבל

והלאומיות,המעמדיותלמטרותלכלל-שרתהחייםאתלהפוךהכפייתיוהדחףהענודות

גמה.לדובהאתם

המחוזיהועודהחלפתאתטיטואישר-באפריל 8ביום-מכןלאחרקצרזמז

-ידיועלמילוטינוביץידיעלשהוצעכפיוסנג/אק,קוטורמפרץמונטנגרו,של
מזיותר.טובלימוכריםהיוהמקומייםשהקאדריםמאחר-ידיעלביחוד

אח,ןעובד-טועהאינניאם-גםוכזיובנוביץבלז/ורקנותרהישנהההנהגה

המקומיהוועדמזכירהמלחמהלפנישהיהמידאקיץ,ראדוילעזרה.שנזקקמאחר

קומוניסטמיצ/ונוביץ,ווליקוגםהצטרףזולהנהגההווע.דלמזכירנתמנהבבלגרא,ן

במידהלקיצה.הגיעההמונטנגריהקומוניזםשלנוספתתקופהבבלגרא.דידוע

בלתי-יצרניתכמהעדלהוכיח,רקהדברשבאהריהמילחמה,לאחרלתחיהישחזרה

צדק"נעדרתייארץתושבישלהפרו-רוסית,הסטראוטיפית,ההשקפההיאובלתי-מקורית

-:כמפקדמונטנגרושלהראשיתלמיפקדההבאיםהאנשיםנתמנומכזלאחרמידזו,
כושרובשלקובצ/ביץ,סבה-כחבריםבאקיץ;מיטה-כקךמיסארדפצ/ביץ;פקו

המלכותי.בצבאלשעברוקולונלפאטריוטהיותובשלאורוביץ,וסבוהרב,ופרסומו
מאחר-המחץלגדודיכתחליף-גדודי-נוערהקמתלמעזלפעולהתחלנומיד

מילאיותר,מאוחרבשלבביותר.והמסוריםלהיענותהראשוניםהיושבני-הנוער
הגדודיםילאחדמסרתיאנישלנו.החטיבותשורותאתזהכוח-אדםשלניכרחלק

והכוכבהצבעיםשלושתבעלהסרבי-מונטנגריהדגל-הגדודנסאתהאלה

המחומש.

אנשיםמורכבהיההואבקולשין.החזיתמזבדרכופולי,בגורניעבראחדגדוד
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או,למבתוכם;ששררוהבילבולהעייפותהרעב,בשלנפלהרוחםקאטוני.מאיזור

יותרחזקהרוח~קרביתבעלי-,למסורתובהתאםילהתקוממות,באמניםנשארוהם

כשכולולפביו,פסעבשורה,הגדודאתהעמידיקוסנוביץסבהמובטבגרו.בנימכל

 :בקולךוהרעיםנעצראחרחייל;כלשלעיביואלהישרחודרמבטועוז,שופע
IJ נשקכםאתהניחו! II ,סבה,לידניצבכשאבידוביהם.אתהחייליםהניחומהססלם

עתהמקלמיםשאנוילכם,ידועחנרים, IJבידי.הדברשעלהככלבנחת,הסברתי

החשרים,גדודיםללהצטרףרוציםשאיבםמכם,אלהנשק.לנודרושוכיגדודי~קבע

ברובים/ו.להחזיקצורדלהםאיז

חופשהןן.רוציםאנו IJואמר,עוזאזרהאנשיםאחד

לחופשה".זקוקאינושלדהרובהאבל IJסבה,פלטיותר,רגוע

בכב.דבתפקידשנשאפופיבודה,קרסטושלמשפחהקרובנמצאהלוחמיםבין

כמחציתשלנשקםאתפירקנווכדבנשקו.לאחוזוהוסיףנב,ודאותי,בארותו

המחץ.לגדודוהצטרפובנשקםלהחזיקהמשיכוהשנייההמחציתואי,לוהאנשים,

הגרעיןונתחזקהלדבבדבדאולםוהלד,התפוררבמונטבגרוהפרטיזאניהצבא

וההתנגדותולמורשת~הראגוההקומוניסטיתלאידיאולוגיההודות-שלוהמרכזי

לתוקפן·

בוראזכיבושעלדותקונצ/ביץילסבההביאוהבלדריםכאשרפולי,בגורנינמצאתי

ומבהשמחנוכולנועינבר.עשויהפיית~סיגריות-מתנהגםוכןהמוסלמים,מידי

במתנהליהגישהואהטודקים.נגדהסרביהמורדבקדבוהתעורר :מכולנויותר
המלחמהתהפוכותלמרותהזה,היוםעצםעדעימישמורהוהיאפיית~הסיגריותאת

חפצים.ע,ללשמורשליהרצוןוחוסר

יובנוניץ·ארסוידיעלותוכננה 1942באפריל 17ביוםהחלהבבוראץהפעולה

חשיבותלענייןייחסהמרכזיוהוועדעל-כד,דיבוריםכמהנשמעובפיצ/הכשהייתי
כל-כדעמוקשכןנרטווה,הגהרמקורותלידמוסלמיישובשהיהבורצ/ה,מסויימת.

האוסטאשיםיחידותינו.ב,יןהקשראתממשששיבשעדהמשוחררים,בשטחים

בהמוניהםבאולשימצה,הידועיםממנהיגיהםכמהביניהםהמשוחררים,מהאזורים
שהיא,הלוחמת,האוכלוסיהעלשלהםצמאת-הדםהפנאטיותאתואכפולבוראץ

שממגומיבטחים,לבסיסבוראץהפכהלמעשה,אנטי-אורטודךכס"ת.מסורתה,לפי

שיוכלמיאיןכיהאמינו,בוראץאנשיאכזריות.פוחזיםחבורותלפעולהיצאו
לנצח,ם,הרצויםואילוכן,לעשותטורחיםאינםלנצחםהיכולים :עליהםלגבור

עםלבוראץאבניקולאסהבסידכי-אמתוהוא-סיפורהתהלדיכוליפ.אינם
עת.באותהההרצגוביניםהמורדיםעשוכן . 1876-78במלחמתהמונטנגריםאנשיו

משלה.ואגדיתאמיתיתהיסטוריההיתהלבוראץ
לכך,מניעכללהםהיהלאאולםבוראץ,אתלתקוףמאודםבכלשאפוהצ/טניקים

קצתזך,להרפתקהנמשכנוהפרטיזאנים,אנו,והדתית.הלאומיתלשינאהמחוץ

התגברותבשליותראולםהנוצרית,הטרביתהאוכלוסיהעלמקובלתהיותהבשל

,ב OOOכ-שלהשתתפותםחייבוהתוכניותאוכלוסיה.אותהבקרבהצ/טניקיתההשפעה
ותושביאוסטאשים 1,200נגדפרוליטארים/ן, IIשלאחדוגדודמקומייםפרטיזאנים
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הנוצריםלכפריםנודעשכאשרמכיוזיותר,גדולהיההאמיתימספרנוברם,העיד.

מוחץהיההקרבושלל.נקםלקחתוזקבים,צעיריםאח,ןכאישקמוותינו,תוכניעל

התושביםאתלפנותהמבוגרים,הגבריםכלאתלהרוגהיתההכלליתההוראהואכזרי.

שלרובםרובבוצעו.האחרונותהמשימותשתידקבאש.הבתיםאתולהעלות

כשנאלצנויוני,לחודשעדשלנו.המתנדביםשורותניזבחמקםברחו,האויבים
לפחות,-משימהאותהשלמרחיקת-הראותהמשמעותאתהבנולאמבודאץ,לסגת

חזרנו 1943יוניבחושדניצלנו.שמהםונקם,אכזריותבמעשיהדברשנגעכמתעד

איטלקים,גרמנים,מוקפיםשהיינושאף-על-פילב,ושמנומשימה,באותהלהרהר
חסרלאויבנו :כךכלהדוקהסביבנושעלהחגורההיתהלאואוסטאשים,בולגרים

אותומקבליםהיוכיייתכז,אשרהלחימה,ורצוזהשטח,מבבתעלהידע,היה

חזרהבוראץכילי,נאמר , 1948בשנתארץחבלבאותוכשביקרתיבוראץ.מאנשי

ישכחובודאץשאנשיתקווה,כשבליביזה,דברלשמעושמחתימחדש.כמעטונבנתה

לקח.ממנהילמדולפחות,אולשהם,ההיסטוריהאת

צ/טניקימרכזשהיתהמכיוןקולשין,אתשנכבושכד,עלעמדההעליונההמיפקדה

שלהמוקדמותהנוקרבשעותטיפסואשרהםקולשיןשלהצ/טניקיםוחשוף.פעיל

אנשינושלשלימהפלוגהבשבילקחואווהרגוסיניאיבינה,להדאבפריל,-16היום

באזוריםחזקותמיתקפות-פתעילרבותהכנה,פעולותדרשקולשיןכיבושהצעירים.

עילית.מורצ/האיזורהיההאלההאזור'!םאחדלעיר.הסמיכים

פקויריעלובוצעהתוכננה , 1942באפריל 23ביוסעילית,מורצ/העלההתקפה

להכירכדיאלאהמוראל,אתלהעלותמנתעלכל-כךלאשם,הייתידפצ/ביץ.

כשהבחינן,יפה.ותוכננהבמפתיענעשתהפקושלהתקפתוהצ/טניקים.שטחאתמקרוב

הצ/טניקיםנמלטועילית,מורצ/חשלהערוץבתודמוקפיםלהיותעלוליםשהם

דומה:הדברדבותאבידותלאוגםגדולמידהבקנההתכתשויותהיוילאעבד.לכל

שהןמכיוזתנצחנה/ן, I /שיחידותינומראש,נקבעשבומשחק-מלחמה,למיןהיה
חושיהם.אתחידדושלהםוהאידיאולוגיהסבלםאשרצעירים,ברובןמורכבות

·ומופלאהאיומהמשום-מה,השפעתו,היתהזה,בקרבדםנשפךשלאאף-על-פי

סלעים,מכוסימידרוניםעלהיריביםהמחנותשניטיפסוארוכותשעותבמשדכאח.ד
לעיתים-ארצםבנישלקטנהחבורהילהשמידכדיאומחלסול,להימלטכדי

בארץרגל,אלפיםששתשללגובההמתנשאצוקאיזהשלבקצהן ,;_ Qשכניאפילן
לכלקרהאשרזהושהנהבלב,הירהורועלהוכבושה.שותתת-דםמזת-דעב,
הבורגנות.נגדוהאיכרים,הפועליםמאבקעלשלנו,והחזוןהתיאוריןת

אושתייםבתירידהלאחראולםשלג,בשכבותהיועטויותעדייןההדיםפסגות
וגדות;'הנהרהמלבלבהאביבפנינואתהקבילןמורצ/ה,הנהרלביקעתשעןתשלוש

לאזותמורהאולםלאדמה.השמשנשקהאשרבכלוסיגליות,רקפותהמכוסות
עלינווהיההמלחמהבתודנטמעךעצמםוהחייםהעלומיםחשיבות;בעלתהיתה
מןהתקפת-פתע.מפניעצמנואתלאבטחכדי.הנמלטים,הצ/טניקיםאתלכתר

הקולניתהתעמולהלמרותועצובים,שקטיםוילדים,נשיםלקראתנויצאוהביקתות
ידיעלנתקבלושבההצוננת,מהרוחהופתעושבעצמםהמקומיים,הקומוניסטיםשל
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רקלתוכם;לחדוראיןאשריער,עציהעטויותלגאיותנמלטוהגבריםכפרם.בני

הבינונו,משם.להוציאםהיומסוגליםרע,כללהםיאונהשלאהבטחהאוהרעב,
שעהמדי.רבזמןבולהתמהמהמסוכןוכיזה,למקוםלחדורבידינויעלהלאכי

הבין,אשרהעממית,האגדהמןבפחהנזכרנוגוביצ'ה,דרפוליעמקאלשירדנו
מהרזצ'ה".לצאתקשהאולםהמרצ'ה,אתלרדתייקלכיעבר,מכלשכותרלאחררק

הקציניםמעלהאיכריםאתלנתקהצעתי,אתליישםטובההזדמנותשזוהיה,דומה

איכרים,עםבשיחהפתחתימידסרביה-רבה.שלהאידיאולוגיהובעליהמלוכנים,
לפחדיהםהבנהמגלהאניופעםבגנותםמדבראניכשפעםשלנו,בשבישנפלו

היושלשוםתמולשעודאיכרים,היוכולםאותם.שיחררתילבסוףולמחסורם.
מפנלהאחדשפחדומשוםרקלאבמעט,רקאליפניהםהאירוהםברם,לצידנו.
נמשלךאםבליבם,ספקותשקיננומכיוןאלאבצ'טניקים,שצידדומשוםאורעהו,

שלאידעתי,האיכרים.לעמדתהאמיתיתהסיבההיואלוספקותבמקום.ונישאר

עלוליםשאנולהם,אמרתילאיכרים.לשקרוהתביישתיממושך,זמןשםנישאר

ודראוןכלייהתבואהפולשיםועלהצ'טניקיםעלאולםשם,ושטחפהשטחלהפסיד
הקו-התעמולהשלמרותלגמרי,ברורהיהשלנו.יהיההסופיהניצחוןוכיעולם,

נגדהמאבק-הפאטריוטיותהואבקירכםהמהבהבהאמיתיהדברמוניסטית,

הצ/טניקיםשלעלייתםעת.באות.ההמאבקשלאופיוהיהכזהלאאולםהפולש.
הכפריםלתוךהמלחמהאתהביאונגדם,הקומוניסטיםישנקטוהחריפיםוהאמצעים

שהגיעמיבכלתמכוהם :ודו-פרצופייםלקמוצי-שפתייםהאיכריםאתוהפכה

סכנה.משוםבהשישהתחייבות,מכללהיחלץוניסואליהם

שורשיםהיכוולאהתלהבותעוררולאהצ'טניקיםכיהוכיחו,הלילוהדבריםכלברם,
עםשיתוף-הפעולהשלהטקטיקה'יאתקיבלוולאהבינולאהאיכרים :עמוקים

המשךאלאאינושלטונםכילהוכיח,מנתעלמאמץכלעשוהצ/טניקיםהפולש.

והכוחהגרעיןובלתי-חוקי.נחרץבאורחהעםמןעצמוהרחיקאשרהישן,השלטון
סוכנימרביתםהצ/טניקים-מן-השורה,בשםישכונואלה,היוהצ'טניקיםישלהאמיתי

הצ'טניקים-אולםאחרת.ונפולתאנטי-קומוניסטיםקטנים,פקידיםלשעבר,משטרה
אשרואסוייביץ,משבטיחידותלהקיםהצליחג'ורישיץרקמעטים;היומן-השורה

עמדלאהצ/טניקיםלרשותהפרטיזאנים.הגדודיםלעוצמתבעוצמתםהתקרבו

בטחולאהפולשיםמימדים.בעללצבא-קבעהדרושהנשקולאהנלהבכוח-האדם

נמצאהאשרקטנים,לכליםלתחמושתפרטנשק,להםנתנולאולכןבצ/טניקים

התחמושתשאספקתהפרטיזאנים,אתכינושבלעגעדכל-כך,גדול.הבכמותבידם

לשיתוףשלהםהטקטיקהבגללהכדורים".חמשתייבעליביותר,דלההיתהשלהם

שלצבא-עזרמאשריותרגבוהלמעמדלהגיעהצ'טניקיםבידיעלהלאהפעולה,

ומדיניות.אירגוןבעניינימסויימתייעצמאות"להםשהיתהאף-על-פיהפולשים,

פעלוהצ'טניקיםאויבים-בכוח.אפילוהאיטלקיםבהםראולאכגרמנים,שלא

בעיתותמוסלמים.בטבחגםלפעםומפעםמבודדיםבכפריםרקעצמאיבאורח

עצמה.למלחמ.הפרטונעדר-היגיון,עקרהכלכבושה,בארץביחודמלחמה,

האיכרים,לו.נזקקועצמםשהםלמרותבשמחה,מזוןהאיכריםלנונתנומכןלאחר
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המערה,אתלנוגילהמהםאחד :ועדוזאתהיום.למחרתחזרולגאיות,שנמלטו
מנהיגוכיוםהמלכותיהאוצרבמשרדמפקחלשעברבאשיץ,ליובוהסתתרשבה

הקומוניסטיםאבי,אודפצ/ביץ-למוותבאשיץאתדןמילדעת,קשהצ/טביקי.

תפקידו,בשלנגזרבאשיץשלדינובקרב.שנפלואלה.שלקרוביהםאוהמקומיים
למטרותנאמנותואתלהוכיחכדיצימחאשרזקנו,נשלאופילוהרמהמישרתו

שיתייצבבמקוםמאוכזב.הייתיעימו.לשוחחההזדמנותעלויתרתילאהצ'טניקיות.

כל-כךספקות.ומלאנבוךמשרת-ציבורלפניניצבודברן,מר-נפשיריבבפני
מעשה.בשעתהתנהגוכיצדלהורגהוצאמתיזוכרשאיניעדאישיות;בעדרהיה

לאורךהבלתי-מוגנת'שהיציאהחששנו,אולםלנסיגה,דרכיםשתיהיולסגת.נאלצנו
ן, O!בצ/קו:ביווקקפיטןהיהמפקדםרובקי.אנשיידיעללחסימהניתנתהרזצ/ה

דאגתובצ/קוביץ·מיטיההמשוררשלואביובקולשיןהתיכוןבבית-הספרבן-כיתתי

שנילאורךהמורצ'המעמקבנחתנסוגונוולכןלאנשיו,היתהווקשלהיחידה

שבילים.
כשעברתיפולי.לגורנילחזורנפניתיואניבקולשין,לחזיתדפצ'ביץיצאמכןלאחר
לפגשנימבקשסרוביץסטויאןפרופסורכימקומיים,קומוניסטיםליסחובואן,דרך

בנקשיץלאורהוציאהואמוניטין.ובעלמוכשראדםהיהסרוביץטושינה.נכפר
בוחופשית"),(יימחשבהמיסאו"ייסלובודנהבשםאופוזיציוני,ליבראלי,שבועון

הדוקטרינרייםשהפוריטאניםלפני-המרדנייםנעוריבימימאמריםפירסמתי
יותר,עודגדולברישולונדפסברשלנותערוךהיההשבועוןהישר.דרךעלהעלוני
לשמו.ראוישהיהבמונטנגרו,ויחידוהאחדבניקשיץ,היחידהשבועוןזההיהאולם

והתרבותיתהחינוכיתהרמהאתוהריםחדשיםכלכלייםמפעליםגםיזםסרוביץ
קובץלידיומסרתיאוזהכלאבביתאותיביקר 1933בשנתהעיר.תושבישל
עמדותנקטוהמקומייםהקומוניסטיםבינתיים).אבדו(שכולםסיפוריםעשרהבן

לינרמזלהורג.להוצאתוועדעימומשיתוף-פעולה-סרוביץכלפיקיצוניות
שהואמכיוןאצלו,שאבקרבכך,סרוביץשללמוניטיןלעזןרלישאלבעקיפין,

כלאווהאיטלקיםהדמוקרטית,לאופוזיציהשהשתייךלמרות-נודעריאקציונר
ההתקוממות.לאחראותו
בסגנוןמרוהטאבןבביתגרהואסרוביץ.אתלבקרויצאתיכללהיססתילא

סימניגילהסרוכיץטובה.ובארוחהבשיחהשעות,ארבעבחברתובליתיעירוני.
אתלהזכירניסהלאאולםכמשמעו;פשוטופח,ךסימנילאאםמסויימים,דיכאון

היההואאליהם.הנוכחיתנטייתואתולאנעברהקומויניסטיםכלפיסובלבותו
כיאםעצאמית,ראותנקודתעםופטריוטליבראל :שיהיהשציפיתיכפיבדיוק

לגניו,ביותר-החיוניולמעשה,-החשובהדברלהכעיס.ולאהפגנתיבאורחלא
המציאותיקריהםזהמסוגאנשיםוהרוחניים.החומרייםהתנאיםשיפורהיה

הסברי,אףעלמהפכה,שמתחוללתהנין,הואבקיצוניותה.הידועהנמובטנגרן,
היהיכוללאאולםלמהפכה,בילהבלאהואהפולשים.נגדמאבקזהוכלשראשית
ומהקדימה,לפרוץעלוליםהאיטלקיםאםשאלני,לבסוףהכיבוש.עםגםלהלשים

האיטלקיםכיייתכ,ןבהחלטכיאמרתי,הזה.כדבריקרהאםלעשותלןמציעאני
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מלחמהעת

בסיוגהואגעשהכךואומנםהפרטיזאנים.עםלסגתבוודחקתיויתקדמו,יפרצו

המגבעתעםהפרופסור-ואהובהפופולאריתלאישיותוהפךבוסניהלתוךעימנו
הפר-ב,עצרתחכרגםהיההואמ:ידו.משהאלשהמטריההמחומש,והכוכב

 _יובוסלאביהשללאומ'ילשחרורהאנטי-פאשיסטית(המועצההראשונהטיזאנית
מ,מחלתtכבלבעכראולם . 1942בנובמבר 26כ.יוםבביהאץשהתקיימהאבנו"י),

חיים.ושבקריאותיונתפקקל , 1943בשנתהרביעית","המיתקפהובמהלךהשחפת,
מאוהניקשיץנומתגאהכיום

כמאי~-1האתהגגתיגםשםהיחידות.באירגוןהמשכתיפוליילגירנלשובלעם
החג,לרבלןז(ילו,הייםשבפקודתמכיוןלגבינן,מיוחדתמשמעותשקיבליום

כלהבותהנווליתוביוגוסלאביההמועצותבבריתהכבושותהאדמותאתסטליןהזכיר
הממשלהשליותרמוגזרת.לעמדהרשאוןאותזההיההפרטיזאנית.הלחימה

מאונתנן,אתהגבירוהדברכךעלגאיםהיינןגםואםמאבקנו.כלפיהסובייטית
המאורעות.מהלךאתשקבעוהםאנו,וכושרנןשמצבנןהרי
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ג"ילאטמילאוואן

אלכטה,ואחיו

 1941ייליכמונטנגרו,

ריכארלולה-איוו

 1942ג"ילאט,ומילאוואן

לימין:משמאל.עומדים 1942,מאיכמונטנגרוהפרטיזאניהפיקוד

כיץ"דפצ"פאקו(שלישי)כאקיץ.."מיטאר(שני)יוכאנוכיץ"וכלאז"
(חמישי)מילוטינוכיץ"ואיוואן(רכיעי)

זלאטאר,הרעלוואשיץ"דרגישההפוליטיויועצומיכאילוכיץ"הדרז"

 1942יולי



 1943יוניבבוסניה,פצועיםפארטיזאנים

 1943מארספרוזור,לבדרכופרטיזאניגדוד

 1943,מאיהדרינהנהרצליחתבעתפרטיזאנירתיחידות



-3המאטיתהדלרהדיביזיה-2ההפררליטאריתהבריגדה
 1943ברסניה,בהרימסדרשעתב
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 ,באקאריץי'ררלדימירלימין:משמאל . 1944קיץריס,באיהעלירןהפיקרד
 I,אלכסנדר-לייקהטיטרבררזירסיפקארדל,אדרארדמילרטינרביץי',אירראן

ילאסגי'רמילארראןררקמאנרביץ"סררטרזארראנקרביץי',

.------.. - .. - .. -- .. 



 1944ארקטרברסרבייטיים,קציניםבחברתג"ילאטמיטררביץ"מיטרה

I~; I 
~ 

I 
1 

I 
I 

l "ראירבאנרביץ"רבלאז)t7 משמאל),(שניג"ילאסרמילארראןמשמאל)ץרן
 1 945מאי .במרנטנגרר

7 

עזרהקצתעם-כללועתבאותהשבוצעווהטיהוריםהמפלגהבהנהגתהשינויים

כתוצאהבעיקרמילוטינוביץ,עםרבזוגוביץוזוגוביץ.ברדובזאתגם-מצידי

שלהבלתי-אינטלקטואליתההתפלפלותצורתהרגיזהזוגובי",.אתמזג.מהבדלי

עםזוגוביץ.שלהעוקצניתהאינטלקטאוליותהרגיזהמילוטינוביץראתמילוטינוביץ,

ה"נורודנה,שלבעמודיושמאלנית"//נטייהלגלותמילוטינוביץהחלהרוחות,התחממות

אומנם,בו,היוומסלשה.זוגוגי',.שלבעריכתםלאךרשיצאהעם")(יימאבקבורבה"

ייתכן,מאוד.ברורותהיוהןהמזל,ולרוע-ושמפה IIשמאלניותנטיות IIנמה

אלינאזוגוביץזוגוביצ/יזםןן. IIבשםאלונטיותכינהאשרהראשון,הייתיאניכי

מחנהו,אלאותילהעבירהצליחשלארקלאברם,במילוטינוביץ.עלבונותלהטיח

ביקורתאותהעלעדותמסרתיהעניין,אתמפלגתיתועדהבחנהשכאשראלא

לפוליטביורו.ונאמנותלחבר,מצידיבאמנותחוסרשלצעדזההיהמילוטינוביץ.של

עלשכעסתיכמהעד-אולםהפרטים,כלאתבעדותיהעליתילא :נבוזאומנם

מכושרכל-כךהשתלהבתי-חברבתורתזוגוביץ,אותיהציבשבפניההדילמה,

לאזוגוביץ !הטרוצקיסטיותשיטותיואתאפילו/חשפתין/ Iשעדנגדו,התבטאותי

בפוליטביורןשלימעמדיכיחשתי,במונטנגרןשלי"המשיגיםןןלאחןכיידע.

ידעלאבמפלגה,הראשוזילדרגשייךהיהשלאומביוןכיותר.הבטוחיםמןאיננו

זאת,ובכלעצמם.לביןבינםהפוליטביורוחבריהגיעוגילוי-לבשלדרגהלאיזו

הואהמפלגה.משורותהוצאתומפניזרגוביץעלהגנתיהמפלגה,דיןנגזרכאשר

רדוישלמעמדתולראותניתןהדברים,הגיעולהיכןעדחמורה.התראהקיבלרק

הוא :במונטנגרוהמפלגהלמזכירנתמנהעתהזהאשרטוב-הלב,הידידאדקיץ,

היוהמפלגהחבריעםיחסי !להררגזוגוביץאתלהוציאשישבחום,ממשקרא,

יחסיעלצלהאפילעכשיראדיב.ים.אפילוהיןזוגוביץעםויחסיפתוחיםתמיד

לאחרידיד~ם.והיינובצוותהשעבדנואף-על-פילסלקו,היהניתזולאזוגוביץעם

-בינינןכךעלשיחחנןלאפעםאףאןלםכלפיו.אשמהרגשיחשתימקרה,אותי

145 



מלחמהשלבעיצומההאזרחיםמלחמתמלחמהעת

משהויותר,עמוקמשהוחטארם" JJו Jמישגיםו JIאותםהיולאכלום-ןכיצדהא
למהפכנים.בעיקרמתאכזרתהמהפכהןלפשרולרדתניתןשלא

טאדיץ.למשפחתביחסביותר,אכזריתבצורההדברהוכחעצמם,ימיםבאותם

ספאסוי,דודופרטיזאנים.גדודומפקדהמפלגהחברהיהפטודנט,טאדץי,טאדיה

אולממודיעי,ןשירותהיהלז~עודלפרטיזאניסטניקים. Jהצאלענרמשטרה,סיכן
ניתןשלאשכמעטעדשפיכות-הדמים,בעקבותביניהםחלוקותכל-כךהיןהבריות

כיתהונשלחהביער,בצריףבוסתתרספאסויכינודע,וכךבסוד.משהולשמ,ורהיה
השיגלהימלט,ובמקוםמועדבובעורלהזהירוהצליחטאדיהבן-חאדוברם,להורגו.
נוספים.כמהופצעפרטיזאניסשניהרגדעתו,לעיושנטרפהוככלבמיקלע,ספאסוי
טאדיץמשפחתקמהואזנאסר.והואדודו, ת~\שהזהירעלטאדיהאתהוקיעמישהו

ואסרההמרדאתמיגרההפרטיזאניתהמיפקדהבדם, !שלםגדוד-אחדכאיש
המפלגה.חבריכולםבראשו,העומדיםאת

ידיעלהתנהלההחקירהפולי.לגודנימשמר,תחתנלקחו,ים Jהטאדיצהאסירים

אונושוטףמידענמסרולילמילוטינוביץאולםביץ, Jקונצוסבהדאקיץראדוי

אחדלגבילהורג.ים Jטאדיצשילושההוצאוטועה,איניאם :פסק-הדיןאתאישרנו

היהצריך JIקראאםגםבודי,חמורפסק-הדיןהיהומדדן,קשוחצעיר-מהם

בקושירקלדיע-שם,שמאלניפילוסוףכיוםטאדיץ,ליובו J!והוועדעלרימוןלזרוק
טאדיץ,~ותו tזהשהיהסבור,אני . JJעצמית'ביקורת Jבשנקטבכד,הענייןמןנחלץ

במשפט.שליהאחרוןהסקרבעתשוחחתישעימו

לידמבודד,במקוםכיתת-יורים,ידיעללהורגיצ'ים jהטאאתלהוציאהוחלט
מוצאיםלהיותאמוריםהיוקשר,בקשירתשנחשדומלוכנים,קציניםשניצוק-סלע.

אתלקשורכדיאלאחלילה,חיסכוז,מטעמינעשהלאזהדבראיתם.יחדלהורג
קראולהורגההוצאהבעתהחוץ.מןאויביםשלבגורלםהמפלגהאויבישלגורלם

זעם,והשניקייללהקציניםאחדמפלגתיות;סיסמאותטאדיה,וביחודהטאדיצ'ים,

פה.לפצותמבלי

הםמדוכאים.היולאאךם J'הפרטיזאנפניקדרולהווג,ההוצאהמןחזרהבדרכם

כקליפתלליבםנגעהקציניםוגורילהטאדיצ'יםנגדשהוצאלפסק-הדי,ןהתנגדולא

ביצירתה.עזרואשרשהםהמרה,המציאותנוכחאלםאותםאפףואף-על-פי-כןהשום.

הכל,ידעווהתפורר,הלךצאבנןכיאםאותם.קרהאיוםמשהוכאילוהיהדומה

שבטייםקשריםמכוחשפעלו,כפילפעול,שבדחפואלאאויבינו,אינםשהטאדיצ/ים

והואדוד,אותומימזבבית-הספרטאדיהשללימודיואתועתיקי-יומיז.אמיצים

דודו,אתמזהירהיהלאשטאדיהלהניח,ישלדוגמה.משפחהראשהיהעצמו

להילחםהוסיפוטאדיץמשפחתבנילהגיג.עלולהואכיצדמראששיעראילו
הגורלאתשכחולאהםאולםהמטרה,למעןנפלומהםורביםהפרטיזאניםבשורות

שהטאדיצ'יםמכז,ילאחרליוסיפרבאיןבנוביץבלז'ובן-משפחתם.אתשפקדהמר

אינן.שלנןשהרשויןתאף-על-פיההרוגים.שלגופותיהםאתלידםלקבלמבקשים

התכתשותכאילןהרגשתיהבקשה.אתדחיתילאאלה,לימיםעדזה,דברמתירות

אני.מגורליחלקהיהנהטאדיצויםמשפחתעםזו

במינחןהעמדתיוכןויאצ'יץמרקוואתאורוביץסבואתלהכירילמדתיפוליבגורני
בזמןהחוקמפנינמלט , 1918-1912מלחמותאתעבראורוביץשרנוביץ.מילובןאת

קובצ'ביץסבההיוגוסלאבי.המלכותיבצאבקולונללדרגתוהגיעהאוסטרי,הכיבוש

אשתחתלעבורנווהאיץאורוכיץשללינואומץאתבמיבחןלהעמידפעםביקש
רגיל.בלתיבאורחאמלץ-לבהיהאורוביץוילדיה.אישהאיזולהציילכדימיקלע,

שאינםמיעםגםבמשותףפועליםהקומוניסטים,אשנו,אמרתי,מסויימתבהזדמנות

הנניאני !אלוהיםיינשםנחום,קראכךעללמשל.אורוביץ,כמוקומוניסטים,

שבאומחשבות,באמצעותלקומוניזםהגיעהוא J '!להיותאנישיכולככלקומוניסט

במפלגהבטיטו,היכירהואהמולדת.יוגוסלאביות,סרביות,פאנסלאביות, :בירושהלו

באשריוגוסלאביה.שלובאיחודהבמלךפעםשהיכירכפיממשהחדש,ובמישטר

שלתערובתלבריות.ונוחטוב-לבלהתבטא,ומיטיבמרשיםהיההוא-לוויאצ'יץ

אתאהבהואקבוע.ערךבעלשהואדברקייםלאילגביוודמאגוג.כפריטריבוז

מלוזמתיתוצאהפחותהיתהבסיכונים,ועמדלפרטיזאניםשהצטרףוהעובדה,הנוחות

אינולעולםהפולשנגדהמאבקכייעד,הואמורשתו.שלתולרהמשהיתההוא

תוחלת.חסר

שנהגוקציניםהיואולםותעוזתו.בגבורתוידועצעיר,מלוכניקציזהיהשרנוביץ

ברם,קנקנו.עללתהותהנכוןמןכימצאנו,ולכןביחידותינו,למרדולעוררלערוק

לעצמי,נשבעתי J 'והכריז,קםכוונותי,אתלולגלותבידיסיפקשהיהלפניעוד

 ."!בענייןספקותלךיהיוושלא-אעשהוכךהסוף,עדהזהבמאבקשאמשיך

-עבורןמאשרעבוריבלתי-נעימהיותרשהיתה-לשיחתנוקץשמואלהדברים
לשבועתו.נאמן-נהרגושםלסלובניהנשלח 1942בסוףליחירתן.חזרוהוא

ניקשיץ·לידשלנובעמדותביקורתלסיורקובצ'ביץסבהאותילקחאחדערב
בעיות.ללאעליולרכבלמדסבהואשרהאיטילקים,מןשנלקחבאופנוע,נסענו

שהיתהבאוזדומיר,צוק-הסלעאתהאיטלקיםהתותחיםהפכוממש,המחרתביום

באההתותחיםיריבעקבותועשן;אשמעליםחורבותלעיישלנו,מפתחעמדת

לידינפלהאוזדומירכיבושעםמשם.נסוגהכברשיחידתנוהעובדה,למרותהתקפה,

אותנוהפגיזומכןלאחריומייםאויוםבשטח;עדיפותהמקנהעמדההאיטלקים

שלהצ'טניקיםהגבירואחתובעונהובעתמרגמותנאשפוליבגורניהאיטלקים
איבטחהאויבובאח.משמשהרבתיהתקפההכפרים.עלהתקפותיהםאתניקשיץ

מיתקפהשלחלקרקזהכיידענו,בסיסנו.אתהרסבעתובהגיחה,עמדותילעצמו

ובסנג'אק.המזרחיתבבוסניהבפוצוה,המתחוללתיותרגדולת

אתלחמשהיתהניותרהדחופההמשימהפעילותנו.אתלתגבראותנוחייבהדבר
שלגדולהכמותמצעירים.מורכבותשמרביתןצבא-הקבע,שלהחדשותהיחידות

הם,אזורםעללהגןלבקשתנונענוליפעםמפעםאשרהאיכרים,בידינמצאהרובים
תפקידיםממילויאויותרמרוחקיםבמקומותבמערכותנולהשתתףנמנעואולם

שכברשלנו,האיכריםמיריהנשקאתליטוליכולנוכיצדאולםשוטפים.צבאיים
הצ'טניקיםאתלהדוףילנועזרושלשוםתמולועודהפולשנגדנלחמוההתחלהמן

להעמידםאותם,לכנס :לכתמרחיקצעדלנקוטהציעקובצ'ביץסבהןאדמתםמעל

I 

l' 

I 
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המעטים,רקולא-יתגנדואםיקרהמהאימידם.נשקםאתלקחתיפשוטבשורה
ירגישוועכשיובעדנן,שהיןהאיכרים,רובאלאנצ'טניקים,צידדוליבםשבסתר
עםאשוחחשאניהוחלט,סבה.עםהסכמתילאןנשקללאוחשופים,פגיעיםעצמם

נשקט.אתלמסוראותםואשכנעהאיכרים,

הולדתםנזקוםקשיץ, J'גממחוזרובםבמספר,נזארתכארבע-האיכריםאטפה.זומנה

הצבנובאים.היולארביםאזיידעו,אילונקראו.מהלשםידעןלא-אבותישל
מקרהלכלהמיפגש,מקרםשנמרכזגיבעהגביעלבמיקלעים,חמושיםאבש~ם,שני
לצין.עימםוחומדלשלוםהאיכריםאתמברדכשהואשם,היהסנהגםיקרה.שלא

ידיעלמנשקו,מעולםפורקלאשנטנךמבניאישרובי.עללשמורליייהרשה
שבטרן'.בן

הגבינה//.אתוגםהרובהאתהנח J / :וחלקחדלוהשבתי

נעימהשיחהליהיתהמכןלאחרבסקרנות.בנווהתבונןלידנועמדביץ 1קובצסבה
בכיכר-שתבעטן/השבתילי,אמרסבהאחרים.קרוביםועםבן-משפחהאותועם

 J!ןמידוהרובהאתותיקחהגבינה

אתלכבושהורההעליוןהפיקךדבקולשין.הקרבלשדהיצאתימכןלאחרלומלים

זולחזיתשלחנוכן,לפניימיםשלושהאושנייםהצ'טניקים.שלמעוזםקרלשין,

דפקביץאתשכיתרההצ/טניקית,החגורהאתפרצןמשיםמבללגדודים.שני

שנילאחרמאודעייפובני-לוויתי,השומרים,טריקה.ביפבכפרהטארה,בעמק

ועשיתימעליהםנפרדתיביסטריקה, ת~\שעברנולאחרולכן,בהריםהליכהימי

לתקוף.יעזושלאידעתי,אולםצ/טניקים,כמהעדייןנמצאוביערותלבדי.דרכיאת

עצמןפקופקו.שלכמיפקדתוששיבושבית-הספרלבנייןלפולי,הגעתיערבעם

שלהראשיתהמיפקדתאתלידיולקבלמנתעלפולי,לגורנילנועהיהחייב

וולימורשלו,המטהראשילידיבקולשיןהמבצעשלהפיקודענרולכזמונטנגרו;

דרלייביץ.וסבוטרזיץ

שהיולהורג,ההוצאותעלבתלונותמפלגהוחבריאיכריםאליבאוערבבאותועוד

סמךעלאלילבואאומץאזרובוודאימהםאחדיםומטורפות.מוגזמותלדבריהם,

משכנרמיודעישהיומשוםאומנהיגים,עםחופשיותביתדלדנרשביתןההגחה,

שבשתיקה.כבהסכמההתלןנות,בתרנולמחרתאבי.שלידידיואוהיכוים,

הואבפולי.הקומונהשללשענרנשיאהטומוגיץ,לזאדנהרגבואישלפניבלילה

פרטיזאני.מחסנאיעמהחרמותעלששוחחשעההחלון,דרדשנורתהניריהנהרג

כרורנורז~.מרגישאנינעניין.מושגליייאיזואמר,בפנינשבעמחסנאיאותו

ואנילזארשלילדיואתהטבילאביאנשיו//.לעיניבמקום,בונפל·יהוא-אחד

זוהיתהלאילדותי.נוימיעודהזהוהישרהמוכשרהדציני,האיכראתהיכרתי

נקי-כפלים,היהשלזאר·נטוח,שהייתיאלארוחי.אתהעכירהאשרשברוח,ההקרבה

לזאד,שלהרצחלפנייומליםהפרטיזאניס.שלמדרכםהתלהבשלאלעובדה,פרט
ומעלה.שנהשמוניםגןונכה,ישיששהיהבושקךניץ,סקולהגםבפולינרצח

אחיוהיהסקולהטארה.לנהדגוריתואתוהטילורצחוהוממיטתו,ארתוהוציאו

לזארב,בושקושלודודו , 1876בשנתהמקומלהמרדמנהיגבושקוביץ,לזארשל

זה,ישישלהאשיםניתזבמה • 1918-1912שלבמלחמותלתהילהנודעצבאימפקד
שיכולתיכלובלתי-מובנת.ערטילאיתמציאותשלאלה,בימיםהאגדי,העברבז

משהוואומרהאחליייושבכשהואהישיש,שלדמותוהיתהבדמיוני,להעלןת
ח jהנו Bמחמומייותרטוביסהאיטלקיםמאוסטרוג,הקדישנזילןובהיי :זהמעין

נמלר,אפילןמכידיםאינם!הללובאלוהיםלפחות,מכירים,האיטלקיםשלנו.האלה,

 "!העםאתלהנהיגהםרוציםואף-על-פי-כן

במויקןבק,להורגהוצאיובנצ/ביץ :בוא.ישלפניביוםאירעיותרעורמכאיבמשהו

יובנצןביץלמוות.נירוזשםבקרלשין,צ/טניקימבית-כלאשנמלטהעובדה,אףעל

בשמם.היכירמהםרביס

אותומישהןהקליטאילוסלע.גכיעלניצגכשאנישלימהשעהכמעטדינרתי
ראשית,שנדברי.ולתמימותלדמגוגיהומשתאהצוחקהייתיאנישגםבוודאינאום,

גבורתםאתנסעלהעליתיאחר-כךהיה.כלאנמוגוחשדםצחוק,לידיאותםהבאתי
אבותיהם.שלהעצמיתוהקרבתםגבורתםעלכמהפיהעוליםהעצמית,והקרבתם

ואף-על-פי-כזקדם,מימיהטורקיםבגדהנוורדיםשלהציודעלעולהאינוציודנו
הננושאנולהמסיפרתיובטנקים.במטוסיםבנוהנלחםאויבמוללעמודעלינו

להפריד:איזשגרצחוושכניהםכניהםאחיהס,קרוביהם,אתילהםהזכרתיבניהם,
המתחוללהמפוארהמאבקאתיטשואםגםהמ,וחייהםדמםלביזוחיינןדמנוביז
אלהיהריםאל-פעםעריםהיולוביותר,והקשההמןפלאשהואהמאבק-כעת

תקפתיאוחדומנייגוש,העממייםהגבורהמסיפורימימרותבנאומישילכתישלנו.
אולםאמרתי;הקומוניסטים,נגרנו,הםמדעולהבין,יכוליםאבר :הצ/טניקלםאת

לפולשים,השייכיםבדוביםאלה,משרתי-אדוניםרצחוכיצדלהביןיכוליםאיננו
ולבנותלנומונטחשהניצחוןאוף-על-פיפולש.אותונגדקמואשראחיהם,את

להכריחנוהמלחמהשלהנלוזותדרכיהעלולותדברי,בסוףאמרתיהגדולות,הברית
המולדתשטחיבכלמהמלחמהלעולםנחדלאלכי,גםאבלאחר.אוזהכפרלהפקיר
איןולנולנשקזקוקותאלויחידותקבע.צבאשליחידותאנומקלמיםזהומטעם

מסיבותאשרגיכורים, :גיבוריםבידיהנישאלנשקמחוץלהם,לתיתובשק
אשרליחידות,להצטרףיכוליםאינם-תמידומכובדותצודקותשהן-משלהם
הוספתייוגוסלאכיה.שלבניהירינולתשלחנהשאליומקוםלכילבמשיכתזתגענה

רוביהם,אתלנולמסרואםיעשוטובשבעצםבצחוק,ספקברצינותספקואמרתי,

היולאשהקומוניסטיםלהם,לומריוכלואזלכפריהם;ייכנסושהצ/טניקיםלמקרה
עליהם.לסמוךיכלואילומעללהם,נשקםאתפורקים

אינניאולםשרטנו.מלהיוןשםפהכיאםרוביהם,עלבשקטןרתרוהאיכרים

אוזדומיר.נפלהאילולאכזוילהצלחהזוכההיהשנאומלסבור,

שריבהועבדקן,ישישאיכראליניגשנערמה,בשקםאתהערימושדא.יכריםשעה

מכיראינדייאתהתיקו.מתוךגבינהחריץוהוציאכתפו,עללןתלוילגמריחדש
לי,נודעגןילאס.סטפזג/ילאס,שמלגםקרובי-משפחה.אנואולם Jןאמר, ,' Jאותי

בשתיקתיהבחיןהוא . Jחבריךןובשבילבשבילדגבינהמעטוהבאתיפהשתהיה

לאיטן,והוסיףשבידו,הגביבהלביזכתפושעלהרובהביןקשרמגלהשמנטיוכבך
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חברהיההואצ'טביקים.בתחילההיובביהשמרביתווסוייביץ,משפחתבזהיה
חברכללפיההחלטה,קיבלההמפילגהועידתלצ/טניקים.נכבעאולםהמפלגה,
 _בנסיבותלהתחשבמבליבוצעהזוהחלטהלהורג.יוצא-ילאויבהנכנעמפלגה
"היכזלי,אמראחדאיכרשעשה.ייהמישגה"אתתיקןשיובבצ'ביץהעובדה,לרבות
אמר,אחרואיכרלהורג";מוצאהאויבשלהתליהמעמודשנמלטשחברנשמע,

I שכעסתיאף-על-פין"אנחנולצפותיכוליםלמהלאנשיכם,אתםמתייחסיםכך'אם
 :דינואתשגזרההוועדה,שלמניעיהאתגםהבנתייובנצ'ביץ,שלמקרהועל

מגוריהם,ומאיזורמשבטםונזרקושנוצחוווסיויביץ,משפחתבניהקומוניסטים,

עצמם.לביןבינםמשוועתעויינותעםיחדהאויבנגדגבורה-מודעתבקירבםטיפחו
למעלהאיזאשרכבשיפוטשיפוטם,בכוחהיכירוובמוותבסבלללא-רתע,בעמידה
הימגו.

שחזרובעתצ/טניקים,כולםאיכרים,ושמונהכומרלכדוהווסוייביצ/יםהפרטיזאנים

ההוצאהאולםרחמימ,יללאגורלציפהלהםגמשחת.להביאיצאולשםההרים,מן
בבנייןהושמוהצ/טניקיםרוחי.מורתעלשמעהשהוועדהמכיוןנדחתה,להורג

לראותם,ניגשתיבואילאחריוםמעולה.שמירהעליהםוהופקדהבפוליבית-הספר
ואחדהכומרכישקיבלתי,הדוחסמךעלהחלטה,לכללהגעתישכבראף-על-פי
להורג.יוצאובמיליציה,מפקדהאיכרים,

"לקטגוריהמתאיםאינוהכומרכיהרגשתי,מידעימם.בשיחהשעותכשלושביליתי
הכמורהתפקידיאתמילארקכיטען,ונכנעצמוקחיוור,להורג//.המוצאיםשל
שליבימכיוןלקומוניסטים.גמאשכבהתפיילותלערוךיטכימלו,יותראםוכי,שלו

לחופשי.אותוהוצאתיטוב,רושםלהותירכוונהומתוךומהתנהגותולמראהונתרכך
ועשיר.רברבןמדון,:אוהבהאחוזימבמאתלייתקן"התאיםהמיליציהמפקדבירם,
שלאכולם,בפניהתחייב,לכןקודםאולםאותו,גםלשחררהחלטתיזאת,ובכל
כילי,סיפרוווסוייביץמשפחתבניהקומוניסטים,מפקד.שלתפקידעודימילא

אכזריותהתקפותשסבלבאיזור,טובכללירושםהותירהשנייםשלשיחרורם
הצ'טגיקים.מצד

מהפכנימנהיגכלההומאני;ביחסילהשתבחכדיזהמאורעעללספרבאתילא
האשמותבולהטיחיכוליםשמתנגדיוכפיממשאלה,כגוןמקריםעללספריכול
שלגורלםיכולמידהלאיזועדלהראותביקשתיבסיפורישביצע.פשעיםעל

שלובמיזגםבנסיבותתלוילהיותאזרחים,במלחמתביחודבמלחמה,אנשים
מנהיגכלשלהחלטותיומנהיג.להיותהדברמסובךכמהועד-ההחלטותמקבלי
להציבעלוליםהמהפכנית,התנועהבקרבשמתנגדיו-בכוח,באתגרלהתחשבחייבות
אלשנשלח , 1942במאי 8מיוםבמכתנו-פיאדהמיחההדרךזהעלבפגיו.

הצ/טניקיםאתלחופשישהוצאתיעל-טיטואלוגםאליבאקיץ,אלמילוטינןביץ,
 :בפולי

הצ'ט';בידיחוללותיה--ם jגוויואשרבאזורנןשנורוהאנשיםמספרהדבר.את

ווסןייביץ,בביבגדביחודשהצטברו,והזעםשהמרירותעדכל-כי,רבניקים

הרע",לדרךייהוסטוכיאומרים,שהםזה .•.היכולתגבוללקצהמגיעים

 "" ..•השוםכקליפתבעינינחשב

אימי,אחותאתלבקרסוסיעלרכוביצאתיקןלשי,ןלעברשהמשכתילפנילמחרת,

מזועזעתהיתהזופשוטהאיכרהמבית-הספר.הרחקלאשגרהמיקה,הדודה

רעמילשאלתי,בתשובהלראותגי.שנזחהאולםהאחים,מלחמתעלוממורמרת

אבלצודקת,מטרהלמעזנלחנזיםייאתםהשיבה,הצ'טניקים,אןהפרטיזאניםיותר,

בדם/'.ומוכתמיםאכזריםאתם

ןולימירידיעלהוכנההיאגמורה.ובטודיותבזהירותתוכננהקולשיןעלההתקפה

פקודת-עלאניגםחתמתיסמכות-יתרלהלהקנותכדידרלייניץ;וסבוטרזיץ

הרעיוןהצ'טגיקימ.שלמאלהארבעהאושלושהפיגדוליםהיוכוחותינוהמיבצע.

התקפת-פתע.לעדוךואחדלקולשין,המובילהב.דרךמהתנגשותלהימנעהיההנסיסי

הגדהלאודךצבאנושלהאדיהחלקנשלחזולתוכניתבהתאםתעיד.עלליל·ית

 .שחדטרםהעירלתוךלפרוץבמטרההיערות,דרךהטארה,שלהשמאלית
החטיבהשללונצ'ןגדודעםיחדהטארהשלהימניתהגרהלאןרךצעדתיאני

לדוגמה.כיחידההעליוז,הפיקודידיעללמונטנגרןשנשלחהראשונה,הפדוליטארית

שהסכיסאף-על-פיביותר.נמרץואישלשעברקציןצ'טקוביץ,פרןהיההגדודמפקד

למולוימגיעוהיההדרגותבסולםמהרהועלהנמוך,בדרגתפקידעצמועללקבל
ירבוהיהשלוהקומיסאר . 1943בשנתבהרגאילולאביותר,גבוהיםתפקידים

עליזאךלםתושיה,ובעלאמיץ-לבהיההואשגםמבלגרא,דסטודנטקאפיצ'יץ,

אלה,ושוניםרגישיפמפקדיםשנישלמעלותיהםמצ'טקוביץ.יותרואדיביותר
ועםלמוות,ילעגושכךאנשים,ראיתילאמעולםכולה.ביחידהנשתקפוכאילו
כטודנטיםהיוהגדנד\~נשילפצועיהם.כל-כךוידאגומתיהםאתמרהינכוזאת

כסמלרקשימשההמפלגתיתהאידיאולוגיהאןלםהנופלגה.חברירובםואיכרים,
חיזקובמחיצתםשניליתימעטיםלמיםאותםהמונטנגרי.המסורתללדגשוכביטוי

אתצאת iמוהיאוקיימת,חיהעדייןמונטנגרושלהאגדיתהגבורהכיאמונתי,את

שדווקאמיקרה,זהאיןבוודאיהמאבק.למעזשמחהומתודמודעתבהקרבהביטוייה

לשיקומןשהביאהואסמל,לומשמשבמרכזוהניצבלובצ'זשהדשלהם,זהאיזור
וכןרביםאח,דכאישניצבוליושנה,זועטרההחזרתלמע.זסרביה.אדמותשל

רכי-לבנמנהיגיםכאשרגםלאומיותם,ועלז~דמתםעללהגןביודעיןמוכניםטונים,
דרכם.עלכאבני-נףג,ניצבו,ומבולבלים

היוהקריריםביערותהתאשורעצישלהעליםיפה;יוםהיהבמאיהשלשה-עשריום

המוקדמותובשעותהצ'טניקים,עורףמאחוריועלהטיפסלונצ'זגדודרעננים.

עוררהעתלאותהעדקולשין.אלהנשקףהרברדו,למרקובוהגיעהצהרייםאחרשל
במקוםהווסןייביצ'ים,הצ'טניקיםחמשתאתלשחררלהחלטהמתנגדייאני
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מלחטהשלבעיצומההאזרחיםמלחמתמלחמהעת

שלמטה,בכפריםלראותםיכולנןברדוממרקובוחשדנו.אתהצ/טניקיםשלעקשנותם

בטורילהבחיןיכולנוהמשקפותדרך :נתאמתוחששותינונגד.להתקפתמתכנסים
לרדתעדהמתנןהטארה.שלהשנימעברוההרים,רכסיעלהנסןגיםחיילים

במרוצהבאקפוצ/יץבשורותינן.פגזיםלידותהחלהצ/טניקיתמרגמההלילה.

אחרנסיגה.עלציווהצ/טקוניץנהרג.בגבורתו,הנודעהחיילים,אחדכייהודיע,

החורשה.לפניםבחזרהאותיומשכובזרועותי,תפסווקאפוצ/יץ,צ'טקוביץקפצו

כשפגזיםברדו,מרקובועלבהתקפההצ/טניקיםפתחולחורשה,נכנסנורק

גדודנו :ברדומרקועלאישעודנמצאלאאולםעבר.מכלנוריתואשמתפוצצים

משם.לסגתמיהר

חזרואולםהשחר,עלותעםהעיראלהגיעוקולשיןעללהתקפהשיועדוהיחידות

לתרץמנתעלאבידות.וללאקרבללאהראשונות,היריותהישמעעםמידונסוגו

היעדרבדרך,התמהמותעייפות, :למכבירמשכנעותסיבותניתנוכישלון,אותו

טפשיים/'. IIאלהמינצעיםכינהטיטוהלאה.וכןבלתי-צפויה,אגפיתהתקפהתיאום,

צריכיםהיינומדי.מסובכתהיתה"התוכניתבאוזני,דפצ/ביץהעירמכןלאחר

אז,היתהשליהרגשתיאגפי".חיפויעםהמלך,ובדרךבמישריןלשםלהגיע

עצםלגביהאנשים,ביליבותשניקרוהספקות,מןכתוצאהבעיקרבאשכישלוננו

אגפינולעברמתקדמיםוהצ/טניקלםשהאיטלקיםידעו,הכלקרב.שבאותוהתבונה

עלינוהיהקלושין,אתכנשנואילוגםומפוצ/ה.מפלבליהמניקשיץ,-ומאחורינו

שלשנפילתהמכן,לאחראומנם,אישרהעליוןהפיקודמכן.לאחרמידלנטשה

שחלהההפוגהבמונטנגרו.הצ/טניקיתהבעיהאתמחסלתהיתהלאקולשיז

בהרצגובינהבמונטנגרו,גםאותותיהאתלתתלאיטה,החלה,בסרביהבהתקוממות

מסוגלתהיתהשלאאוזו,עובדהעםהשלימהטרםההנהגההמזרחית.ובבוסניה

מטרותהיולאשלהםמכיוןבה,לחושהיויכוליםמהשורההאן.שיםבה.להכיר

אידיאזלוגיות.תפיסותאואיסטרטגיות

בביתוהגדודמיפקדתאתהקמנופודבישצ/ה.מולדתילכפרהגענוהלילהבמשך

חיטה,מעטבביתהשאירהואומקנהו.משפחתועםלקולשיןשנמלטדודי,של

ותותחההרבמעלהלטפטהתחלנוהצהרייםארוחתאחרי .אנשינוביןשחולקה

עלינופחדםלהפילהצ/טניקיםגםניסולאיטלקים,בדומהאותנו;הפגיזצ'טניקי

גרוייץ,ברשותם.שנמצאהתחמושתבשפעעלינווליגלגושלהםהתותחיםבאש

שמאמחששבפנינו,התחנןהואבהפגזה.נפצעבית-הספר,מימיוחבריבן-כפרי

אחיוואילךהזה,היוםעצםעדוקייםחיהואנטשנוהו.לאאולםאותו,ניטוש

במלחמה.נהרגו

עלהפוליטי,הקומיסארלקיצ/ביץ,מילוטיןאתמתפקידוהדחתיסינייווינההרעל

נהרגמכןלאחרימיםכמהעייפות.מרובשהתעלףצעיר,חיילשללחיילעשסטר

אמיץ-לבהיהלמעשה,במתכוון.עצמישחףכישמיעה,ונפוצהבקרב,לקיצ/ביץ

תפקידםמהםלהבליטכדיזאת,עשיתיבלבד;זמניתהיתהוהדחתיכמוהומאין

אי-צדק.שלגילוייםודיכוימדיניחינוךיחסי-חברות,:טיפוחהקומיסאריםשל

מה.לזמןהחזיתונתייצבההלכהעליורב,זמןסיבייווינההרעלבשארתיילא

החלטתידאגה.ליהסבהברורות,צבאיותסיבותלהנמצאושלאבקולשי,ןהתבוסה

פקודותולקבלהסכנןתעללהעמידם-העליוןהפיקודועםטיטועםלהיפגש

חשדות.
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מלחמהשלבעיצומההאזרחיםמלחמת

לקבץכדימאחור,נשארשרנקביץשעהימים.שניים-שלושההתמהמהנויזרובקרנו

הנהגתאתילהעבירהוחלטשבהישיבה,טיטוזימזהטארה,עלסגנ/אקיחידותאת
ובסבג/אק.במונטנגרוהצ/טניקים,לעורףהמפלגהחברישלניכרומספרהמפלגה

יותר,קטנותקבוצותואני,מילוטינוביץלשם,העברנוזו,החלטהשנתקבלהלפני
הצעתי,טיטו.עםישיבהבאותהרקנתקבלהוהמכרעתהסופיתההחלטהאולם

מוכזוהייתיאישי,כישלוזגםהמיבצעבכישלוזראיתיהצ/טניקים;בעורףשישארוני

עצמםלחשוףהפוליטביורולחבריאסורהדבר;אתהיתירלאטיטואולםלקורבנות.
וחבריםפופוביץקוצ/המיטרה,שהשמיעוהליגלוגדבריאמר.מיותרות,לסכנות
אשרוההדר-העצמיההודעטויישלי,המונטנגריםהגיבוריםנגדמסרביה,אחרים

בבדיחות-נאמרואםגם-הפולשלידילהתמסרעתהאציםואשריכניעם,לאאיש
המונטנגרים.אנו,מסוגליםלמהלהם"~להוכיח Iאותיהםגםדחפו-הדעת

סופרידי.ועלמילוטינוביץידיעלנעשתהלעורףבהעברההקשורההמלאכהכל
להיכגסלאחיומתיראינושאחעדכל-כד,נוראהצ/טניקיהטרורמפניהפחדכילנו,

אלאנשינואתאנוששולחיםעלעמוקיםוצערדאגהתחושתאותנןתקפהלביתו;
לאואישלהשתחרראישביקשלאואף-על-פי-כזוהולד.מחמלרומצבהאי-ןודאות

משוםאלאיותר,טוביםהיוביחידותהנותריםשלשסיכוייהםמשוםולאהשתמט;

ברירה,בפנינונותרהשלאעדכל-כד,ואכזרייםנוראיםהיוומעשי-הנקםשהלוחמה

שלוזשהכיכפיממשכבלתי-נכונה.הוכחהההיאההחלטהואולםניצחוז.אומוותאלא

הקו-שלהשארתםהיתהכדבסרביה,הכישלוזשלהמשכורקהיהבמונטנגרו

בסרביה.שננקטודומים,אמצעיםישלהמשכםבעורף,הרביםוהאוהדיםמוניסטים

התחדשותמפניהצ/טניקיס,בלבפחדלזרועהצליחושלנוקטנותשקבוצותאף-על-פי

כמעטהטרור,ידיועלפוסקותהבלתיבהתקפותיהםהריהפרטיזאנית,הפעילות

האיטלקיים.למחנותרביםאוהדיםוהסגירוהקומוניסטיםאתכלילהצ/טניקיםשחיסלו

שנמלטוהצ/טניקים,שללסבלםרקלהשוותניתזאלהפרטיזאניםשלסבילםאת

השתכנעתימכזלאחרשנהדרד.ובאותהעצמואיזורבאותו-שלנוהניצחוזלאחר

הרעיוזאתזנחנואילואפקטיביותוביתרתבונהביתרינוהגיםשהיינובליבי,עמוק

אילושניתז.ככלרביםאנשיםמשםמפניםהיינוזהובמקוםהקטנות,הקבוצותשל

שתיים,במקוםמונטנגריותחטיבותששאוחמשלהעמידיכולנוכד,נהגנו

הקומן-אנו,אולםהכלא.בבתיעינוייםופחותבנפשאבידותפחותלנונגרמיםוהיו

בעקבותשבאההחשרה,המציאותאתמקבליםכיצדידענוולארצינולאניסטים,

הא.זרהים.מלחמתשלוהתבוסותהשינויים

ואווייליות.מגוחכותפעולותגםהיווהטראגיות,ההרואיותהפעולותעםבבדבד

כדוגמתבהמות,לגידולחווהדורמיטורהרעללהקיםהרעיוזאתהעלהפיאדה

ה"מוסקבאים"שללמיפרטיםבהתאםלמדינה,השייכותסובייטיותחוותסובחוזים"; IIה

בבהמות,מילאוהללוהחוותאתהמועצות.בבריתהדרכתםאתקיבלואשרשלנו,

פיאדההתחילהפורה,בדמיונוהצ/טניקים.האיכריםמידיבכוחשנלקחהבקרמז

הפרים,הפרות,הכבשים,שלומצבםהמלאימצבכוללהתכנו,ןבפרטילשקוע

שלוהשנתיתהחודשיתוהתנובההחוואיםהחולבות,הרועים,המיכלאות,הרפתות,

8 

פסתי J'שטשעהסור. J'דורמהרעלסוסיעללבדירכבתיבוקר,בהשכמתאחהיום

היוארוד.רוכביםטורלקראתיובאהתקרבלשטולק,בכירוזבהר,לפנייהוהגעתי

מידהבחיןטיטופוצ/ה.שלנפילתהלאחרלמוגטנגרושנסוגוואנשיו,טיטואלה

גילהלארע,בכיהואהעגייניםשמצבבחוסר-סבלנות,לןהסברתיכיאםבדאגתי.

נראה".עוד"טוב;אמר,אףכיייתבז,רבה.דאגה

עלינועטלאגם,שהגענולפנייזרו.קרנןאלפעמינוושמנולז/בליאקובאנוירדנו

בשר-חזירהאוכףמתיקהוצאתיאשוח.עצילקבוצתמתחתמחסהתפסנוואנומטוס,

אתסעדנוואני,יובנוביץארסוטיטו,ושלושתינו,ילטיטו,במתגהשהבאתימעושז

הבהירהיוםהטעים,האוכלסביבנו.עלמיקלעיםאשממטירכשהמטוסליבינו,

והכישלונותהסכנותשפענרם,נוצב-רוחי.אתשיפרוטיטו,שלהעצמיובטחונו

ממני.הירפרלא

יבמשדכלל,בדרךממולח,היתשלאבשר,רקכולנואכלנישביעותגביעלשבועות

ימים,נ~~ןתםהעיקריותטרדותינוהיואלהבתחמושת.מחסורסבלנורביםחודשים

הסיבות,אתלנחוןהיהניתזזאת,עםלכישלונות.ביךתרהמשכנעותהסיבותגםכמו

מהתכווצותםכתוצאהנאולאכלופ :שונותמנקודות-ראותאלו,לכישלונךתשהביאו

המנהיגים,אנו,היינוזאת,ובכלןהאזרחיםמלחמתשלוהתלקחותהשטחינושל

אולמכנדים.לקרבותלהיסחףילאמנתעלכראוי,ממושמעיםואנשינודרוכים

-לפגינוניצגעדייזביותר,מרחיקות-לכתיהיךשתוצאותיוהגדול,שהמאורעהרגשנו,
תנועתנועללהגןלאואףלנצחיהיהניתןלאבלעדיה~שר tמסרביה,ההינתקות

הרבההאחריותבשלשאת,ניתרואפילוזה,דברהיאגםהביןטיטושואה.מפנל

וברוגזה.סנילנותבחוסרלעיתיםהגיבהעצמי,בטחונועלשמירהתודעליו.שרבצה

רבים,שללליבםויאושספקיתהגניבהבמונטנגרוהפיגהכשאותהגםואולם
להן.יוכללאכוחששוםחדשות,חטיבותשלהקמתןאתטיטותיכנןכבר
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כשנים-עשר-למדימהירבקצבהתנהלההבהמותאספקתןהבשר.החלבהצמר,
בתיכנוזהשיפןדיםהכנסתעםשיבואלגידול,סיכוייםעםבלבד,כבשיםאלף

סוףשטוףעלרשמחלענייז,מיטדהאתפיאדההכניטבהתחלהכברןבאירגוז·
קצרנות.גםיודעתלכל,שבנוסףיוזמה,ובעלתאיגטליגנטיתאישהלידרתעזור
מוצאהבהמות-כית.בגידולרבידעהיהלאמהםאחדשלאףלהיאמר,ניתנההאמת
כמהידעהכימאו,ןייתכזולכזבהמות,גידלןשעשיריהקטנה,מעירמיטרהשל

לאהדברברמ,זה.דגראפיילוידעשפיארהלהניחןאיזאולםלפרה,ישפיטמות
ומיטרהמשה ?'חווהשינהלמחוואימצפהמיוכיהמשימה.ביצועלצורךחשןבנראה

שנקבעןכמונזןומפקחים.מנהלניםרועיםןגדודילשמה,ראוייהבלהיטותאלרגנון
קפדניים.ומשמעתחיסכוזהנהיגמשההשונות.החוותביןתחרותלגניחוקיס

בעליצותהתלוצצהמיטרהירדה.והתנונ;ןתדירהבהמותנעלמןןאף-על-פי-כן
ן iכגםאולםלעבודתה.הקדישהאותםומסירותמרץבפחותילאכולההתוכניתעל
האיטלקיםעלינועלואילולאהמלחמהןלסוףעדבוודאימתקייםהמפעלהיה

הכלנפשם.עלונמלטוהנהמותאתןהאיכריםיחידותינןגטלוואזוהצ'טניקים,
תקנות,עמוסיםשהיוומיטרה,משהשללנרתיקי-האוכפיםפרטב·ן-לילהןנעלם

וצווים.הוראותמספרי-מלאי,

בביתןהתאכסןהואבמאי. 24ביוםאליוהצטרפתיושםפלוז/יןכפראלנסוגטיטר

היוהגדולוהלולהביתמונטנגרים.בדלניםבידישנהרגסוצ'יקה,המושלשל
רעותבשודותלפרטיזאניס.ונוטיםאמידיםהםגםאג'יק.משפחתשלבטיפולה
היתהטיטושלזדנקההפרי.עצימביןעלההדבוריםוזימזוםעברמכלהגיעונו

האויבשלההתקפותבזמןחיציה.אתבוגםששילחהעדכל-כדןעכורבמצב-רוח

אישית.בהלפגועהיאהצירחברותשלהעיקריתמטרתםכאילוזדנקההתנהגה

;'אירגנתיי;"אלתית,דגימלאהיהפיווהשנהדמכיוןאבללנו,חסרהיהלאמזוז

המלחמהבנפץ.דגיםילדוגכדייירוס"*,וולאדואצלדינאמיםשלאצבעותכמה

שצמחעץ,עלטיפסתיאחדיומזה.שבספורטהאכזריותעלשחיפוהםרצרכינו

בנהר.ביותרהמתאימהלנקודההדיאנמיטאתלזרוקמנתעלצוקןשלמצידווהגיח

העץ,בגזעלאחוזבידיעלהואילולאנגדע,מעשהבשעתתלויהייתישעליוהענף
הדינאמיט.התפוצצותשילאפקטיביברדיוס·עצמימוצאהייתי

ן"לעזאזללהןישיימהטיטוןאותישאלבכלםןממש.מכליהזדנקהיצאהאחדיום

מתפרצת".סתםייוהיא~~מרתיןנךיי/,מאוהבתשהיאחושבןייאני

'ןאתהצוהל,בקולליאמרלרנקוביץןהענייזאתכשסחתימלגלג.בצחוקפרץטיטן

 "!שביניהםהיחסיםעליודעשאינוכולו,בצבאהיחידהאישבדודאי

הלהגדבריעלונפגענרגזבזדנקה.הקשוריותרעודמביךמקרהאיועלטיטו

מוגטנגריוןיוביץןג'וריאלטיטךפנההמשמר,מגדודחבריםעלזדנקהשהשמלעה

 :·האישירשאןושומרבספרדהאזוחיםמלחמתותיקהעמידה,בשנות

גשרים.בהריסתמומחהונעשהלפרטיזאניםשהצטרףמהנדסהיהרוסי,פליטסמירנוב,ולדימיר 0

מהנדסים.יחידתבראשעמדיותרמאוחר
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II 1איתהלעשותעל"מהג'ודוןחברלי,אמור " 

 H !טיטןחברבה,יורההייתי/אני 1 :היטוסללאהשיבג'ורור

 .רב.הבהנאהכל,בפיובשנתהחזרהג'ודו,שלזותשובת,ו
המתפתלגועש,נופל-מרםמעללשמיםןהנישאערוץ :ביופיו·נשימהעוצרהיההאיזור

במערבולותמפכים,ומעיינותהמידוונןת,עלשעוניםאורזעציסגלגלים,לצוקיםבינות
חיותי;אתלילהחזירהצליחלאזהנפלאיופיאולםוכחול,ידוקבגונינוצצים,

הרגשהזוהיתהלגביבקרבי.האצורהההתנגדותתחושתאתעורררקהואלהיפך,
המתברגןהואאנישלאהיהדומהאךזהןונהדרגונירב-ביופיהתבוגנתי :חדשה

בניסיון,לעמודיכולו'אינניבקול,שפלטתיכמעטלי,שמחוצהמישהואלאבו,
 ו'!הטבעשליופיואתלתפוסמסוגלאיגני

וההחלטה,מןנטנגרונטישתשלהאפשרותלגבירקאולםמודאגןהיההואגםטיטו

אוהמזרחיתבוטניהטרביה, :אפשרויותשלושהיולנקוט.ישנסיגהקוויבאיזה

האמינן,והמנהיגיםלמולדתםהגתעגעומסרב,יההמפלגהחבריהמערבית.בוסניה

כמעברנוחההיתההמזרחיתבוסגיהההכרעה.לנקודתהגיעבסרביההמצבכי

אלחוטיקשרבאמצעותמצומקת.אוכלוסיהעםהרוסחבל-ארץהיתהאולםלסרביה,

רביםחופשייםשטחיםישנםהמערביתשבבוסגיהלדעת,למדנוקרואטיה,עם

ומילוילתיגבורסיכויהיהממושכתבצעדהמאסיבית.פרטיזאניתתנועהגםוכן

אשר-זמניאבורחרקאםגם-שטחנטישתגםהיהפירושהאולםשורותינו,

המלחמה.תוצאותאתלקבועעשויגורלן

חנריכששארשעתה,הריבאדגותיו,אותילשתףטיטונהגשתמידאף-על-פי

שאת.ביתרכזעש.האחרים,תפקידיםמילוילשםעבדלכלהתפזרוהמרכזיהורעד

דרךירדנוהצהריים.אחרבשעותאחודיוםאליוהצטרףלדוגהואגםאהבטיטן

אתבקולהבעתיואגיהמושל,שלאביוידיעלשנבנתההטהנהןלכיווזהיערות

ומחלקתבלונדוןלההיושבתהמלוכנית,הממשלהשלהנוראמצבהעלמחשבותי

לפתעלאדמתנו.הפולשיםשללנני-בריתםביותרגבוהיםועיטודיםקצונהדרגות

לארצנועודיחזרולאו'המאמונה,רוויבקולואמרהמידרוזבאמצעטיטונעצר

ילעולם".להםיסלחלאהעםלעולם.
גבישתוגםאלז~מרחיקת-הראות,בדאייתןביטוישמצאורקא t;והאלההמתחמצבי

עלהצ'טניקיםשלקלהפריצת-דרךעלהודעהלטיטוכשהגיעהלעניינים.הפזיזה

בזעםפרץהשנייה,הפרוליטאריתלחטיבהשנגרמוהאבידותועלפלנינהפיבסקה

פעמיושםבראשםןעצמומציבוכשהואלמקום;לצא.תשלוהמשמרגדודעליציייה

.טיטואתככדהיכרתיאךלהילחם.ישכיצדאישית,להםלהראותדורמיטורלהר

עימו,אניגםיצאתימהחלטתו.בולחזוריוקרה,מטעמייאותןשלאוידעתי,היטב

ברצינות.ספקבצחוקספקאמרתי, I '!יחדיוונמותהבה"ילפחות,

אתילשכנעוניפיתיוחזרתיניסיתידרכנושעשינוושעהפיווה,נהרלעברירדנו

שנמשכההצעדהןאולםסוס,·לקחתמבלילדרדיצאחופזהמרובבו.לחזורטיטו

מיכשולהיוולאתשמשןובחוםסלעיםמכוסהמידרוןפניעלשעות,ארבעאןשלרש

ולכזבכפרהשאירזדנקהאתמצויין.וצועדכהלכת,בנריגוףבעלהיה:הואלגביו

 lSד
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מלחמהעת

 :הרוטיםואתהקומינטרןאתבענייןעירבתישלה.טריהההיטאתלנצליכולתילא
אתשינולאאלהדבריםגםאולםזכזופזיזההתנהגותעלהםאומריםהיןמה

בת,ורתכילו,אמרתיגנרה,וחמתיטבלנותיכשפקעהלבטוף,טיטו.שלדעתן
אתולהפקירפרטיזאניםמאהבראשלקרבלצאתרשאיהואאיןהעליוןהמפקד
הילוכו,אתהאטהואלמטרה.קלעואלהשדבריכנראהמפק.דללאכולוהצבא

שטרםפצועיםמאחור,שם,לנוייישואמר,לנוחשמבקשכמיטלע,עלהתיישב
עקבותיו.עלטיטוחזרנוספים,הסבריםו,ללאפונוןן.

מזעריותהתכתשויות-לביניטיטוביןביותרמיוחדיםיחסיםהתפתחוימיםבאותם

והיחי,ךהאחדהמרכזיהוועדחברהייתיאנילבנו.אבביןכמוותחשות-קירבה,

כלפיו.מכולםהישרגםשהייתיאני,מאמיןאולםנגדו.בגלויויצאשמחה

יובנוביץוארסודדיירוולדועםיחדהמחרתביוםיצאתימטעגי,אינוזכרוניאם

גדודים,שנירקלנונות,רוניכר.בכוחקדרמהפרצוהצ/טניקיםפלנינה.לפיבטקה
שמטפרםפצועינו,שלהנטיגהאתאיבטחנומקום,מכלנגדם.לצאתיכולנושעימם

 :דורמיטורהרפטגותשעלהענניםהאדימולילהאותובערך.מאותלששהגיע
אפילןלצ/טביקים.מעוזתשמששלאכדיבאש,ז/כליאקאתהעלוופקיץפיאדה

צבאהיוהםגםהצ/טניקיםבעיני;מוצדקתזופעולהבראתהלאעתבאותה

להתירשלאהצדקהיששגי,מצדמעוז.להםלשמשהיהעשויכפרכלולכןגרילה
ונמצאהלנךנאמבהעיראותההיתהאםהצ/טניקים,לידיעירשלנפילתהאת

לאז/בליאק,שלשריפתהעלשהצטערומישהיואף-על-פיממושך.זמןבידינו

 .כךעלביקורתכלבמתחה
כשהואסוטייסקה,לנהרבדרכוטיטויצא , 1942ביוני 9ביוםהשמש,זריחתעם

בדרכיכילשהו.פעוטבענייןלטפלכדימהשורות,יצאתיאניוולויאקה.הראתחוצה

אלאלי,ליבונתןהאוחיילים.קבוצתעםוהתווכחשעמדצעיראיכרפגשתי

המיפקדנים II 'לעברי,ךקראיותר,הטובולבושיחזיעלהמצטלבותהקצונהרצועות
מיפקדניםןן. IIבכינוי-הלעגהקומוניסטיםהקציביםאתכינךהצ/טניקים IIזגכוןבורחים,

בקללותעלישפתחהאיכר,אתהרתיעלאהדבראולםלחיו,עלסטרתיבכעסי

העניין,מסתייםהיהבינךלפיך.מחסוםשםאליושכיוונתיהאקדחרקבוז;ובקריאות

נגדיתלונהלהגישבוהפצירולאואילוקציןשלאחיךאיכראותךהיהאילולא

טיטו.אלבריצהבאאיכרואותוחזרתי,רקלטיטו.

פילא,איןהעםכלפיהמרכזיהוועדחברימתנהגיםכ,ך'/אם :וזעםרגזטיטו

 II !ליוםמיוםמתחזקיםשהצ'טניקים

התגרות'/לאחרואשמה.בושהשחשתימשוםיותר,עודכיוייתכןכעסתי,אניגם

אמרתי. II !בחסדהענייןמןיצאהואכזו,

 .להיפגשונמנענובינינךואני,טיטןדיברנך,לאהמחרתביוםוגםיוםאותוכל
היהאךלםולעויינות.לזעםלפתעהפכוהמשותפותךדאגותינוידידךתנוזה.עםזה

ביוני, 12או 11ביוםשהתמקמנך,ילאחרולכן,יחדיוולהילחםיחדיולהיותעלינו

מאחראדיבות,וביתרעדינותביתראיתי,לדברטיטוחזרסוטיסקה,שלידבגראב,

שלי.החרטהורגשיניקפת-מצפוגיעלחיפתהבקושירקהמסוייגתששתיקתי
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אותבעלמסרביהיכר itהיההואללאקוניץ.פטאדנפלגאקושלידנצ/מרנך

קאראג/ךרג',כךכב-הראשונההעולםבמלחמתביותרהגבךההסרביההצטיינות

לארשמרתשנקבעביותר,הגבוההפדטיזאניההצטיינךתאותלושהוענקוהראשון

האפידשערךרחב-כתפרלם,היהיוגךסלאכיה".שלהלאומי'/הגיבוראות-מכבר

בקרבותשהצטיינומוכשדים,איכריםמאותםאחדלקראו;והירבהבטרם-עת

אליונקשרתיוארושמנובהשלבוהנסיגהבעתבסרביה.גדוליםפוליטייםובמאבקים

אנשיהםאתמביניםהיושלנוהקציניםשאילובאךזני,אזהעירהואאמיץ.בקשר

כיוס,אנשינןאתמביניםשאנוכפי , 1916-191,5בשניםבאלבניההנסיגהבעת

כישורין.בשליהןעברןבשלהןבכבו,ןלאיןהתייחטנךאבידות.פחותאזסובליםהיו

בהומכירלמלחמה,בניןשלושתאתששלחלוחם,עללהגןהיכולהאיש,מיאולם

שלאמכיןןיותרועודכאובתהיתההטתלקותוזלעמךשזומןוכגודל,אנושיכבמצב

מת.והיכזמתלפעם,ףאלגלותבידיבךעלה

יחטיבינינושדדורנקוביץ.שלאשתואנדיה,שלמךתהעלגםהידיעההגיעתנו

בפוצ'ה.לראשךנהפגשתיהואמיצת-לב.חרוצהכעךבדתאותהוהערכתיידידות

מזכירתועםמקייםשבעלההיחסיםעלבפניאזלהתלונןביקשההיאטועה,איניאם

אתלמנועמנתעלהאישיים.בענייניהםמלהתערבנמנעתיאולםוהנמרצת,הצעירה
כמזכירתז~נדיהבתמנתהמשפחה,קרוביעלסוכ,כתהגבוההשהפקידךתהרושם,

מעל,לסילוקהתכטיטזהבמינויראתהכיייתכן,אולםהגדודים.באחדהמפלגה

רנקךביץביןאינטימייםיחסיםכלהיושלאאף-על-פיומזכירתך.בעלהשלדרכם

שמעברלמשהו\~נדיהאתהביאךאחת,בכפיפהשהימצאותםהרימזכירתך,לניז

הפשוטה mמאשדספקךת,כשבליבהמתהשאנדיהטבור,אניגרידא.לחשדות

פיתרונים.להםמצאלאוהישר

עימושיתףאשררנקוביץ,בשלביחוד-טיטושללליבוגםנגעאנדיהשלמותה

להודיע'/עלינוובסובלנות.בהבנהאליוהתייחסמצידךוהוארבה,בנאמנךתפעולה

וטיטוזאתלשעותהתנדבתיאניטיטו.שאל "!'זאתנעשהכיצדאבל !כדעללו
הבשורה".אתלךתעכירשאתהמוטבואכןמכולנו,אליךקרובייאתהאמר,

על-מטעניאיבךזכרוניאם-,לרנקןביץכמ,תבכבתתי 1942ביוני 12ביום

 :מיומזשבתלשדף

היקר,לקו

קשהמכול.מכאיבה-מכאיבהידיעהלידיעתןלהביאעצמיעלבטלתי

אנדיה,החבדהביךתד.הקרובכידידןעצמירואהשאנימכיוןהדבד,עלי

כולנו,לאהבתראוייההיתהואשרליבהבכלאותדואהבהלךנאמנהשהיתת

קראטק)וגולייסקיאנטובק(ביזדוליץבכפרביוני 11ביךםגיבוריםמות-מתה

עימה.נפלואחריםרביסחבריםצ'טניקים.חבורתנגדנקרב

כשרההשעהואיןלניחומיןהזקוקהאישאינךאתהאותך.לנחםאנסהלא

שהואזה,כאבבליבןשתישאאנייודעכילומר,נרצוניזאתבכלאולםלכך.

עליהשתתאבלראוייהאנדיה-.כןואומנםובשקט.במסירותבכאבים,הגדול
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להוציאאין-עימהמאושרותהיהאחרתחברהבחייךתמצאכיייתכ,ןלבצח.
מסורהשתהיהאבדיה,עודתמצאלאלעולםאולםאפשרות.מכללזהדבר
אבידתהגםהיאאבידתך-תשכחבאואלואמץ,חזקכז Mפי Mעל Mואףכך; Mכללך
בצערך.משתתפיםוכולבוהמפלגהשל

עללהקלידידאהבתיכול.האםאולם-עודלהוסיףמהליאיןלקו,החבר
יותרהיוםאביחשכולנו.ואהבתשליאהבתילךששלוחההרימכאובך,
עמוקיםאבדיהשלמותהעל-שליוצערי-שצערךמכיוןאליך,זוב~הבה

מאוד.עד

ג'ידושלך~ 1942ביוני 12

סמוכים,במחנותמדורותכמהאלאהמטוסים,שלהמטהרהיינואבושלאכנראה,
האיטלקים,שלהקליעהדיוקהיההגרמנים,כטייסיםשלאוהסוסים.הכבישגםוכן

המטרהלאיזורץוחמלהימצאמסוכןשהיהעדכך, Mכלגרועהמיושנים,ממטוסיהם
שלהם.

בוז'ןניין,סאשהבשם··רופאהזוהיתהרופא.להזעיקודהרתיסופיאלמיהרתי

בפצעהעצמהסאשההאקדמיה.וחברפרופסורכיוםבוז'וביץ,בורי'ד"רשלאשתו
לאוכףלעלותלהעזרתיפוסי.אתלהנתתילכןללכ;תיכלהבקשויררקברגלה

במרחקלבחות,שהוסיפוהפצצותאףעלהאחו,פנ"עלבמושכותהסוסאתוהובלתי
את'בדקההיאסאשה.עלרושםעשולאהמונטנגרישלהלהגמאיתנו.רבלא

וללכת".לקוםיכולאתה !סריטהרק-דבר"שוםואמרה,אותוחבשההפצע,

מופגנת.צליעהתוןאולםוהלך,קםוהמונטנגרי

בהפצצההתבוננוהכלהמיפקדה.אלחזרתיחשכהועםבענייני,הטיפולאתסיימתי

שם.הייתיאנישגםלהםסיפרתיהעפר.עננימפניהנמלטיםובאנשיםהאווירית

הייתיאילובחסרונימרגישאישהיהלאכאילומיוחדת,התרגשותעוררלאהדבר
אזוגםבמלחמה,התרגשותמעורררםצפוייםובלתיגדוליםאסונותרקונהרג.נפגע

היממהולאהפחידהלאמהןאחתאףאולםלררב,הפצצותבחייחזיתילרגע-קט.רק

זו.כהתקפהאותי

מהםאחדאףאולםהמפלגתי,במישורנעימיםבלתינסיונותוכמהכמהגםליהיו

אותהאלחרשלושהאויומייםעלישהוטלכעונשעלי,השפיעולאביפגעלא

המישגיםכיהודיע,שבההמרכזי,הוועדשלמיוחדתישיבהכינסטיטוהפצצה.

כבדהייהאשמהחמור.במצבאותנומע.מידיםובהרצגובינהבמונטנגרושעשינו

שמגיעהאני,סבורייולכז,בסיום,אמרוג'ילאס",מילוטינוביץהחבריםעלרובצת

 Nליינזיפהביטוי-נרדףשהואוויד",יינההרוסיבביטויהשתמשהוא ."ווי'ד'נהלהם

המפלגה.שלהעונשיםחמשתבסידרתביותר,הכבדהעונשלאחרהבא,העונש-

הפוליטביורו.חבריהיושלאאף-על-פיטיטו,עםלהסכיםהזדרזווז'ויוביץפיאדה

הדברים.אתרשםהפדוטוקול,אתשערךריבאר,לולהואילושתקראנקוביץ

מילוטינוביץשליימישגים"אותםהיומהלקבועבמטרהניתוח,נעשהלאמעולם

שללאמיתוהיו.שכךהרושםנתקבלואף-על-פי-כןזהים,היולאהמישגיםושלי.

גםואישבמונטנגרו,השנייהשירותיבתקופתרציבייםמישגיםביצעתילאדבר,

לכז,קודםחמוריםמישגיםעשיתיאומנםארםכלזgןהו.מישגהעלבפניהצביעלא
משוםלאובלתי-צודק,כחפוזהעובשאתראיתיןלמונטבגרושובנשלחתילמה

חמוריםהיולאשעשיתישהמישגיםמכיוזאלאמישגה,שוםעשיתישלאשסברתי
קשה.נפגעמילוטינוביץברם,פורטו.לאולעולםאחר,אדםכלשלמהמישגים

לאעלאותוומענישההמפלגהבאהוהנהלמפלגהמחץודברבחייםלוהיולא

למעמדיעזרומפלגתיקדיש'לדרגתוהעלאתן- 1944בשנת-מיתיבכפו.עייל
ששכחשהראשיןמסתרב,נזיפות.אותזאי-פעםוהזכירחזרלאאיש :ולמצגי

ליהנותהמשכנוואניומילוטינוביץפעם,אףהזכירןלאהואעצמו.טיטןהיהאותז
איתהעלרישוםמיסמכיוביןמצאשטיטוראנקיבץ,ליסח 1952בשנתמאמונו.

יוםניקרבהשכמתוירדנו,בפנינוולכןעמדותינואתגילוהאיטלקיםהמטוסים
מעלקטבה,בחורשה .המטההתעכבתחילהפוטייסקה.הנהרבמורדהמחרת,

וורנניקה.הכפרשלידביער,והתמקםנעמכזלאחרויומיים-שלושהלטייבטישטה,
כפריאתב,~שהאוסטאשיסהעלותחילההושמדו.וורבביקהשבביקעתהכפריםכל

היחידיםוהאבשיםהבתיםהמוסלמים.הכפריםאתהצ'טביקיםשרפוואחרהבוצרים

ושםפה-פינהמכלזעקווההרסהחורבןהסמוכים.ההריםעלנמצאולפליטהשבותרו
באששנחרךקיררעועה,דלתשלמשקוףהגבוהיםוהשיחיםלעשביםבינותהזדקרו

קלילה, m'ברירקרקעשבנעהפזיזהנהרשלגדותיובשתישנתפחם.שזיפים,ועץ

ופחד.כאבמרירות,אפופיםימיםמאותםזכרונותיאילם

לפצועים.בקשרבהתייעצותלהשתתףיצאתיביוני 14יוםשלהצהרייםאחרבשעות
סבויה-מארקטי).(מדגםאיטלקיסמפציציםשניראשימעלחגולטיינטישטההגעתירק

גםרצתיעץ,אלסוסיאתשקשרתילאחרמהכביש;וירדוניתרווסוסיםאנשים

שכמהשעההחיילים,אחדבחברתהנהרשפתעלישבתיסוטייסקה.הנהראלאני
המטוסיםהתלולים.הנהרמורדותשלאורךהשיחים,אלנצמדומובטנגריםישישים

הטילהמטוסיםאחדווצ'בן.מאחורישנעלמועדהמתנתיההרים;לרכסימסביבחגו
פצצותראיתיכברעלינו.ישירותבחתשקודקודתקשת,בדמותפצצות Mמחרוזת

הנוחתתפצצות,שלשלימהשרשרתראיתילאמעולםאולםמלמעלה,נוחתות
!וועליניישריורדות!הפצצותייארצהבקול,צעקתיאלי.הישרוללא-רחם,במהירות

ולאורךהנהרמכיווןזו,אחרבזןמתפוצצותכשהפצצותהנהר,לערוץעצמיזרקתי
תיפללאם-חשבתיממני.מטריםשבעהאושישהשלבמרחקבחתהאחתהגדה.

נחתבמקומןנפלו,לאבופפותפצצותאולם ~עלינוישרתנחתהיאפצצה,עוד

דםהוא,גםקםהחיליבצווארי.התקשותחשתיקמתי.ועפר.אבקשלענןעליבו
ייאיןארמרתי,כתפועלטפחתימילמל.!וו,הצוואראתלהניעיכולייאינימלחיוזב
יעבור".זהדבר;שוםלך

העשב,עלאפרקדןהשתרעמהםאחדהנהר.משפתבזחילהלעלותהחלוהמונטנגרים
עליהמטירהואטומוביץ.בודושלדודוהיה-היכרתיודם.שותתתכשירכו

שיחיו !דייונלחמתיחייתיכבר-ןאנינחשבבמהייוכי :פאתוסריירימילים
!וולצבאברכהיביאוופצעייתזמי !הצעירים
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לאהענייןברם,העניין.אתלסגורשישואמר,מליבןהדבר.אתהשכיחוכינזיפה

מגדולתי.שירדתיעד-אל-פעםמחדשהועלהולאחזרלאגםאולםרשמית,חוסל
ראנקזב.יץשכחלא , 1957בשנתשהתקייםהקומוניסטית,הליגהשוהשביעיבקךנגרס
ארמשלאאף-על-פי"חמורה/ן,מפלגתיתנזיפהקיב,לתיהמלחמהבזמזכילהזכיר,

מילוטינוביץ.עלרברוחצידבך

המפלגה.חברישאינספאטריוטיס,שלאירגובםלמעןפעלנוואנימילוטינוביץ
ובניסןחאסיפות jבאדרגולןעזרתיז~נימילוטינוניץ.ידיעל'בךצעההעבויהעיקר

הפולשעם ..מיכאילוביץדרז'השלהפעילהשיתוףאתהוקיעהההחלטההחלטה.
לקונןינטךןההחלטהאת'שיגרטיטוידועי-שם.ציב,וראישישל,חתימתםאתו~שאה
ליוםעדהחןפשיתיגוסלאביהברדיושוררהלאהיאאולם , 1942ביובי 17ביוס

להחלטההסובייטית~:המונשלהידיעל/נופתה/' Iשלאחררקהנראהכפי-ביולי 6
המערבעיתוניתכתבהשבההראשונה)הפעםזו:היתה.מיוחרת.חשיבותנודעהזן

התנועהשלהמיבצעיםוע'להאיטלקיםעםמיכאילרביץשיתוף~_הפערל,ה'של:עלגב.~וי
הפרטיזאבית.

נוובטנגריןת;חטיובתשתיהוקמוווךבביקה.הכפרשלידליערהועבדהשלנו;ן~יפקדה
הןמנטבגריתהחטיבהלמפקד,נתמנהדפצ/ביץפקוהרצגךבינית.ושניהיסנג'אקיתאחת

עםבשיחותי'ז. Iהחמישיהמונטנגריתהחטיבהלמפקדקובאצ/ביץוסבההרביעית

הנסיגהעלמדוכאמשהיהיותרחטיבהשנתמבהלמפקדגאה'ע·לשהיההבחנתי,tגבה
:מנותמחציתשאתשבויים;ז~ות,םהאיטלקים,השבוייםלגורלשאלתיוממונטנגרך.

הוצאוכילי,טיפרהואפילי.בגורניהמיפקדהאנשיעבררנטלנושלהםהמזוז
ה~ההאיטלקי"הפיקודהשיב,לקרות,היהצריךלאכזהדברכילהערתי,להורג.
חלשיםהיוהםמזה;'וחוץהמזון.מנותמח~י.זואתמחרלמיםשאנווכךכדביןמגלה

טיפולעלביותרנהנולאהעליוזבפיקודגםלבוע/'.יכליבקושיש.רקכל-כך,
יותרטובנהגולאוהצ'tגניקיםהאיטלקיםשגםאף~עלי'פיבש:ו,ויים,זהמעין

שבקלעדכל-כך;ממורמריםהיואנשינובטענות;טבהאלבאלאואישבשבוי?נך.
לקולא.טיפולמא~ר,בשבוייםקיצוביטיפולוהביזלהםהיה

החטיבה'אתלמנותמבל:יחטיבות,'לארבעמס,פיקכוח-א,דם,סוטייסקהבעמקריכזנו

מונטנגרו .אתולכבושלחזורהיהניתןכזהכוחעםמסרניה.,ןהשנייההראשונה

ואילולא ~ובחייל~יםבמזוזבתחמושת,האיטלקיםלהםעזרואילולאהצ/טניקים;מידי:
ירי!ב,ומפס·הולכיםשהקןמוניסטיםאמונה,לכללוהנפחדת,'העייפה,האוכלוטיה,הגיעה

:'סביבןשם ~'(הזהרוסמאיזורני,סוג,לאן'להחלטהלהגיעחייביםהיינובמערכה.

בשרכאכילתמעמדעודלהחזיק.,כילנולאובמ,זון.באספקהביחודחמור,ממח,סןר

 :אותנו.והחליששדיכאאוכלבלתי~ממולח,
נההמרכזי;הורעדישיבתוורבניקח,שלידביערותהתקיימה, .! 942ביוני 19:בד\ם

ולהחזיקלהמשיךאחתגבעונהובעתהמזרחית,לבוסניהחטיבותאדב·עלהזיזהוחלט'
ופעיל~כדיבמקומן,קובצ/ביץסבהשלהחמישיתהתטיבהואתjןהרצגוביניסא::ו

שלאחר-החלטהאותההאיטלו-צ/טביקית.המיתקפתשתישכר,לאחרזה,באיזור

יותרהכרזה,בצורתטיטוידי'על'ניתנה-ביותרמשמעותיתכהחלטהמכן'·חכרחה:
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מכייןלה,התגנדלאאישאולםמתגנדים.להיהיושמאחששהואכהצעה;מאשר

שנסיונימאחרזו,החלטהעםהסכמתיאניעמדתן.מהילכלהובררהדיוזשבמהלך

בסרביה.השורריםולתנאיםלמצבהנוגעבכלזהירלהיותלימדניוארושבנובה

מכוחמידשיכנעובחשיבותה,והפליגולסרביהריגשייחסלהםשהיההחברים,

באותהכיהלצה,בספקטיטו,הזכירהמלחמהלאחרטיטו.שלוהגיונוס,מכותך

החלטה,אותהלאכוףבדעתובחוששהיהספק,איןהחברים.את liסידר /Iהזרמנות

מאחוריו.ניצבווההיגיוזהקומינטדןכאשרביחוד

לאאולםהקצינים,עםהתייעצותיובנוניץוארסוטיטרניהלוישיבהאותהאחרי

המלחמהשלבמהלכהלאוגםעתבאותהלאהעליון,הפיקודשלישיבהזומהנ

מקרבאישיתטיטומינההמרכזי,הרועדשלבשמוהעליו,ןהפיקודחבריאתכולה.

הפיקודאני.גםניניהםהמפלגה,מנהיגירובם-המצטייניםההתקוממותמנהיגי

אףכונסשלאיצוגיגוףרקזההיהברם,הורחב.בפוצ'ה,שהוקםהמקורי,העליון

שבמקרההמרכזי,הוועדחבריאותםאפילןטיטו.בידיהיההפיקודלמעשה,אחת.פעם

משליותרחשוביםתפקידיםמילאךלאצבאיות,התייעצויותבזמןבוכתיםהיו

אתלהביערשאיםהיוהכלמשלהם.אפי'לוקטןהיהאלהשלותפקידםהמפקדים,

לעיתיםבשתיקה.רובפיעלמתקבלת,היתהדעה,לאותההסכיםטיטוואםדעתם,

מישניים.בנושאיםבעיקריובנרביץ,ארסועםחילוקי-דעותלטיטוהיותכופות

שלמקומואתמילאקצרשלזמןטרזיץ,עםלוותר.אלאברירההיתהלאלארסו

טיטושלדעתואתקיבלשטרזיץמאחרביותר,מועטיםתיכוכיםלטיטוהיוארסו,

משקלםאולםואמיצים,טוביםקציניםהיווטרזיץיונכובץריכוח.ללאכמעט

עםהישירהטיפולאתביכרועצמםהמפקדיםביותר.קטןהיתהמפקדיםבקרב

-אישייםיחסיםטיפחהואבפיקודו.מתערבשמישהואהבלאמצידו,וטיטו,טיטו
גדלכשהצבאאיטליה,שלנפילתהלאחרהמפקדים.עם-ידידותייםלאאך

המיפקדהשלהטכנייםהאמצעיםוגדלןהלכויותר,מסובכ,יםבעשרוהמיבצעים
גילהלאלז'ויוביץ,פרטהמרכזי,הוועדמחבריאחדאףנכב.ךתפקידבהומילאו

בשאפתניתתמךלאטיטוהמלחמה.עלמשהולמדוהכלאולםלצבאיות.נטייה

תפקיריםלמלאהמפקדיםאתעודדלאגםןכןהמפלגתייםהמנהיגיםשלהצבאית
לצבא,המפלגהביןחילוקי-רעותהיושלאאף-על-פיבפוליטיקה.יותרחשובים

שביניהם.האיזוןעלשמרוכ,ךיח,ןגםאלהגופיםשנישלבמושכותטיטואחז

המפלגה;חבריהיוהקציניםורובהמפקדיםהשניים.מןהשחובההיתההמפלגה

ברובה.שלטההאידיאולוגיה
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1 

-לופ . 1942בי,וני 23יוםשלבוקרע,םהחלההעליוןהפיקודשלהגדולה"ייהצעדה

צ'רצ'י·ל,גם;אליהפהצטרףולמחרתרוזבלטאצלהשניפטריהמלךביקרלכןקודם

שוטף;מידעהיהלצ/רצ/יל,אולפמרוזבלט,העובדותאתהסתירךהמלךשללוויתובני

א.תעידכןמצידו,שהוא,ספק,ואיןביוגוסלאביה,שלוהמשלחותמןלידיושהגינו

בריתשלאלו .-...;דיוק,ליתראוהקומינטרן,שסוכנויותעל-פי Pאףבמתרחש,דוזבילט

;/מפירישלכצבאלהיחשבהמשכנובפומבי,סוףסוףאותנוהזכירו-המועצות

בכריתתהתבטאהיוזמתפעיקראשרליריבינן,יוחסןוגבורתנוסיבלות.ינו . Hחוק

שהיעדךתבוסה,-מביתוהתבוסהמחוץיאי-הצדקאולפנגדנו.הפולשעםבריתות

חולשתועלחיפה-אשדיריב,שלמידיושבאהמכיוןשבנותייס,בלטשבההצדק

ומרץכוחשלשוקקיםמעיינותמקרבגןהפיקן-הפולשמידינוזרהבקבלת

רוחניים.

פגיעהעלזנירבינוונשהמטיילהפקודה,טיטונתןהחדשיםלאזוריפצאתולפני

רעב-והצבאהפקודה,אתיישמוהקומוניסטיםברכוש.אךבאוכלוסיהשבקלותקלה

הזההאידיאולוגוהקוהבלטתלשבח.ראוייהבגאווהאותהקיבל-לכואיפונוטוי

בפני!יוהתליננה·א,יש;ןבאהלצעדההשניניוסהנופ.כלפיהרגשןת,לליבוןהביא

איןהאם II :נזדעזעיטיטופרה.ממנהגנבופרטיזאניסשחייליפהעליוןןהפיקוד

·עכרתיואגי / I ?כמעטמשפחהכבתהפרהנחשבתשבכפריודעיפ,שלנוהחבריס
האישה.רצוןאתשתספקטובה,פרהשמצאתיעדליחידה,מיחידה

בריטגידי--ילבחיתיחסיעלנולוזואני,ויבארלולהפירסמנו,לצנודההראשוניםבימים

יכולתינכלעשיתיבמפלגה,לאחרונהששרדההמוסריתהרוחבהשפנותהמךעצות.
וברפס-,וחזרנדפסהעלוןהאהרים.וכילפיכלפיהמפלגהנאמנןתאתלהציגמנתעל

היכוליםהיתרונותאתשהוכיחמאחרלמדיןטובהתגונהועוררפעמיפמספר

·המלחמה;לאחרלידינולוןאותוכשנפלוכריטניה.המועצותבריתמיחסילנולצמןח
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נוסחאותיותרחשובותלוחמיםלאנשים :הנדושיםמתפיסתיוהןמהסגנוןהןנדהמתי

II ,ומסובכותאמיתותמאשרפשוטות,לובאנטיותןןII ."בלתי-רלבאנטיות

שאחריותומאחריותר,כבדות-משקלהיובעיותיועצמו.עםהואגםנאבקטיטו

אלאלדון,ניתזבהןארצו,שלבעיותיהרקהיולאשלוהבעיותיותר.רבההיתה
כלבמוסקבה.שמקורןמאחרמלהזכירן,הסאשראיריציואבליות,בעיותאותןגם

עלמתבונןאוהלו,מפתחיוצאהיהחטופה,משינהמתעוררהיהשטיטואימת

אחיזהכללהןהיתהשלאחסרות-ערך,חריגותעלקולוומריםלכעסנתפססביבו,
מבוייש,וחוזר,זעמועלמתגברהיהאזשניים;אורגענמשךהיההדברבמצאיות.

הסכמהמתוךבדעתו.ומלושברגועהאוהל,אתויצאחזרשנח,לאחרהאוהל.לתור
שהגענולאחרכזו.התלקחותבשעתלויפריעלאשאישואני,רנקוביץאדגנו,שבשתיקה

ביותר.הכבדיםהקרבותבזמןלאגםעו,ןחזרוולאאלוהתפרצויותחדליולבוסניה
הקבוצהנפרדות.קבוצותבשתינעווהפצועים,הפליטיםעםיחדהחטיבות,ארבע

הופקדונואנייובנוביץארסווהרביעית.השבייהמהתטיבהמורכבתהיתההצפוגית

מהחטיבהמורכבתהיתההדרומיתהקבוצהצבאיים-פוליטיים.כמתאמיםעליה
טיטו.שלהישירפיקודותחתהיתהזוסגנ/אק.וחטיבתהראשונההפרוליטארית

הברזללמסילתמעלהמתנשאיםלהריםשהגענועדנפרדולאהקבוצותשתיברם,

בוועברנוקצרות,הפסקותעםלערך,שבועותשלושהנמשרהמסעסרייבו-קוניק·

המרכזיהמעבר II-להםשנקראהתעקששארסוכפי-אוהרים,שרשרתפנילע
רציניותתקלותללאדרכנועשינןבבלקאבים.ביותרהארוךשהואבוסניהןן,של

ולקריגה.הברזללמסילתשהגעגועד

סרביים;מכפריםצ/טביקיםנגדבקליבוביק,אחדערבאירעההראשונהההתגגשות

לאנשינוסיפקההצ'טניקיתההתקפההאוסטאשי.האזרחיהמשמרנגדבבוקרולמחרת
פקודתואתלהפרמבליהצ'טגיקים,מבתימזוןמיצרכילעצמםליטןלטובהעילה

הקשראתואניזדנקהטיטו,איבדנו,הכביש,אתכשחצינולילה,אותוטיטו.של

ניקלעשמאוחששנוהשטחאתהיכרנושלאמכיוןבני-לוויתנו.המשמר,אנשיעם

יצאתיאניואילולהמתין,טיטוהחליטלבסוףדאגה.אותנותקפההאויב,לשורות

במשימתי.הצלחתיקצרזמןלאחראנשינו.אחרלחפש

יריותשמענוטרסקביקה.הרשלמרגלותהמירעהבשדותעצמנומצאנושחרעם

יעלטיפסנוקורה.מהלראותלאחור,ואותיארסואתשלחוטיטוקלינוביקמכיוון

מסודרת;בצורהנסוגויחידותינולמרגלותינו;היתהקלינוביקהדרך.שלצדצוק

ואביעבר,מכלשרקוכדוריםולסלעים.לטרשיםבינותשהתפתלהעורפית,בשורה

הואבניסיון.לשעבר,מלוכביקציןשהיהארסו,אתלהעמידלדחף-מרושע,גתפסתי

חברבפניהמידהעליתרזהירלהיראותבוודאי,רצה,שלאמאחרלאתגר,נענה

 :ארסולהםנענהשלבסוףעדמחסה,לתפוסאלינוקראוהחייליםהמרכזי.הויעד
לחשוףהמרכזיהוועדלחברשהרשיתיהעובדה,אתלהצדיקאוכלכיצדהכל,ל"אחר

דודתי,בתרקלי,דווחכךהזה,הרבהעםמכלשלא.ן"לצורךשלאלסכנהעצמו

הפיתרוןאתבמוותשראיתיאף-על-פימותה,עלצעריתקפגיחייה.אתקיפחהסטנה,

למחצה.יעיוורתישישהשהיתהמכיוןעבורה,ביותרהטוב
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במסירותשטיפלאיטלקישבוישלנו,הרופאביערות.עשינועיתותנוכלאת

למרגלותלדרך.שוביצאבוהחמה,זריחתלפנימכז,לאחריומליםנמלט.בפצועינו,

בקרחת-יער.אותנוהדביקואיטלקיםמפציציםשנינהדר.הבוקרהיהטרקניקההר

להבחיןמבלילצוקים,מעלבסקוהמטוסיםאולם , II !מחסהתפוס IIהפקודה,נשמעה

היום.בשעותחניונבהםהיערות,עלמיטענםאתוהטילובשורותינו,

השמיםהתבהרוהצהרייםאחרשוטף.גשםוגיתךההרעלחשכהנפלהלפתע

בדרכה.המשיכההחטיבהמיפקדתרקיטינקה.הכפראתהקיפההרביעיתוהחטיבה

בשדותקדלמה,רצהשהחטיבהעדכדורים,ממנוילעוףשהחלוכפר, I;ובסמוךנעצרנו

שלנו.הבחורותשלמשערותלהןזרמומיםפלגיהרטובים.החיטהושדותהמירעה

האיכריםגלויה.בהתרגשותהכפראלבויהרתיהמיפקדהחברייתרעםיחד

ניצבתכשאשתובו,ויריבוהג/בדרמריהאישלכדבובדאגה.פנינוקיבלוהמוסלמים

באיםהםעימוהצבאשלקנקנועלמידתוהיםאיכריםבזרועןתיה.תינוקעםבוכיה

תשבחות.עלינוהרעיפוןמידלבוז,מתיררםשאיננוהנינואיכריםא,ותםבמגע;

שעשה.רעמעשהבשוםהודהלאהואממורצ/ה.שפםבעלמןנטנגריהביאסיור

II שפמךעלבשמנתלהבחיןביתןעוד! II , .אמרתי

II השיב.רענ'ן,הייתי

להורג"'.אותךנוציאדוגמה,שתשמשייכדי

I בקרב,למותליתןחלב.שלכדגנללפניםבבושתלמותליתיתןאלג/ידי,'חבר

 • Hלגברכיאה

 / I !זהירהיה'"להבא

מונטנגריםשנילהורגהוצאומכןלאחריומייםפגיס.בבושתמעליאותושיילחתי

דומה.עבירהעלהראשונה,הפרוליטאריתמהחטיבה

בורישההאוניברסיטה,מןחברינמצאשבהביחידהבפגשניהאיגמןשלזהמצדו

ראשיעלנמנההמלחמהשלאחרחמוביץ,ראדהלשעבר,קציןוכןקואנצ/ביץן

היאאיש.עשריםלכדיירדומספרהכב,דותאבירותסבלההיחידההכללי.המטה

ליחידהלהחזיריששתחילהעל-כך,עמד:בורישהפנימהבתוכהגםמפולגתהיתה
אתבדיוקטעןהמוביץואילןלמינצעים,עימהלצ~~תמכןלאחרורקכוחהתא

בזמןאולםנפגע,עצמווחשממושמעשהיהבורישה,שלבצערוהשתתפתיההיפך.

פעילותתוררקלהתחזקיכולההיחידה :חמוביץשלבדעתותמכתיההתייעצות

מיבצעית.

לכמהנכנסהטיטו,לשזוהדרומית,הקבוצהשלנו.הקבוצותשתיבפרדוהזהבמקום
שלחזקמעוזלסרייבו,יותרקרוביםהיינואחריה.פיגרהלאשלנווגםקרבות,
ההתקפהבראשבהג/יצ/י.הרכבתתחנתאתתקפנואחדלילהההתנגדות.תנועת

הכללי~המטהחברמכןולאחרהרביעית,החטיבהשלמפקדהווצ'קובלץ,ליובועמד
שיכבושספק,איןלכןשם.נמצאתשלוהבחורה II :ליובואתיימתחון'וארסופקו

שלידה,והמימסרההרכבתתחנתמשמעות.כמעטהיתהלאזוילהצלחההמקום".את
רכבתבאההברזל,פסיאתלעקורבידינוסיפקשהיהלפניאולםבאש.הועלו

מחסהתפסונקלעים.תת-מיבאשאותווזרעההאיזור,אתהאירהלקראתנו,משוריינת
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איןכישסיפרוהראשונה,העולםמלחמתובותיקינזכרתישחת.ערמותמאחורי

ובגודלחיאח,ןאוסטאשיגםלכדנוגפן.צמרארשחתבעדלחדוריכוליםכדורים

אתםגםלא.ייולמההשינ,הואלפרטיזאנים.להצטרףיאותאםשאלתיוטבעי.

 " 1ה~כבש,בשראוכלים

כל-כך,רבמזוןנפלולידינוקרשנןהעיירהאתקרב,ללאכבשנן,ביולי 6ביום

יותרמאוחרתשבשעהמכיוןהמציאות,מחוייב·היהזהדברשרפנו.מרניתושאת

להריס.נסוגובךואנונגההתקפתמסרייבןהאוסטאשיםערכויוםאותושל

עשרה·בתכיתהעמווקמנוביץ-טמפוסךוטוצארהופיעקרשכויאלהנשקפתהרמהעל

בבוסניההמצבעלמפיווללנוודידידןתיתשיחה·עימולקשורניסיתיאנשים.

והואאותוהדרכנוטיטו.עםרקלדברוביקשסבלנותחסרהיהאולםהמזרחית,

עודגבוההרמהפניעלעימונפגשנושונהצהרייםאחרבשעותברם,לדרכו.יצא

קמעה,נרגעבינתייםהתקדמותו.אתהאטובדרךאוסטאשיםעם:.התנגשויותיותר

טיטוכיווקמנוביץ,מספ(-בזכרונות'יוטיטו.אתלחפשיצאלילהבאותועודאולם

נסהידך.עלשנעזבובכפריסכמעט,בגלויענרת,בלבדאחתכיתהייעםלו,אמר

כמעט J 'לנועטמפוהיהיכרלואומנם ."!בהרצגובינהאובמונטנגרוזהדברלעשות

 .צבאיכוחחסרשהיהכמעטהאןסטאשישהשלטוןמכיוןזה,באיזור Jבגלוי'
עםשסחרארם,מידיגבינה,ומעטופרותפריםשלעדרתפסנוווראניץהרעל

הגבינה,מןחלקנטלגדודי,וקומיסארמבלגראדסטודנטג/וריצ'קוניץ,בושקוהאויב.

בביזה,הקשורשבכלמתחסד,בליגלוגהעירהסרבישלו.לגדודהגיעהלדעתואשר

הראשונים.תמידהינםהמונטנגרים

 "!נשקךאתואפרוקאותךאפטראני JI :לוואמרתיוריצ'קוביץ J'געלאיימתי

נשקי,לפריקתואשרלכך.הסמכותבידד-אותילפטררשאיאתה JJ :השיבוהוא

 "!ממניאותותקתאתהולאהרובה,אתלינתתאתהלא

לראש-שבטקוביץ Jג/וריצשלסבומשיבהיהוגודאישכךהרהור,חלףבראשי

וריצ/קוביץ, Jגכלפיכבודשליחסיליהיהתמידאונןר.ללאוגותיונסמונטנגרי,

 .גנראל.לדרגתהגיעאשר
לבוגוינו,בסמוךהיערות,באיזורהנמצאתשבשיץ,שלהרכבתשנתחנתהאוסטאשים

יכולנושלאהמזוןכלאתלתושביםוחילקנובאשהתחנהאתהעלינומפגינו.נסר

קטנהלאישהעזרתיההרים.מידרונותמולאלבוהקות,ריצדו,הלהבותעימנו.ליטול

מפתיעה.בקלותאותוונשאהאותונטלההיאגבה.עלקמחשלשקלהריםוכחושה

פעולותבוגוינו.לביקעתכשנכנסנופנינואתקידמהיותרועקשניתחזקההתנגדות

האוסטאשים,לצדהיומוסלמיםשלניכרומספרהקרואטים :יותרחריפותהיוהאיבה

טביקים. Jבצושם,פהשתמכומהם,לכמהפרטהפרטיזאנים,עםצידדושהסרביםשעה

ןסרביס,קרואטיםעםמבודדים,כשהםמוסלמים,-עמדהנקטושלאכאלה,גםהיו

אולםיותר,פשוטיםהיחסיםאתעשתההמלחמהלאוסטשאיס.מדיקרוביםכשהם

לנולקדותשעלוללמהמחששבלב.דשיטחיתהתרשמותנוהיתההזמןקוצרבשל

צורךהיהשלאמאמץ-צפוןלכיווזהביקעהאתעקפנןהרכבת,ובתחנותבכבישים

 .למכבירמזרןלנרהיהברם,בו;
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פצצההתפוצצה·עץנצריףשישבנושעהלבוגוינו.מחוץפשיטותערכוהאוסטאשים

הגדו,ןשלהפוליטיהקומיסאראתפצעי-מוותופצעפגעורסיסמאיתנוהרחקלא

הרכבתבתחנתהואגםנהרגסרבי,גרודמפקדדוגאליץ,דושקו"מסרב?ה.'פועל

חזותבעלסטודנטשהיה.דושקו,·לביןבינימהרנ,קשרוידידותקשריבשבשיץ.

סנג'אקבהריונלחםקפהבבתיספריםממכירתהתפרנספעםאשרטטארית,פנים

שקאנההתלחשו,בחטיבהכלולות.במסיבתלהנאתושמשתעשעכמיובוסניה,

שלהפוליסיהקומיסארמקוםממלאתהיתהקאבהבמותו.במקו:תאשמהאבבוביץ

וחד-הלשון.העליזדוגאליץאתסבלהולאושאפתניתנוקשההיתההיאהחטיבה;

הפוליטי,הקומיסארקושיץ,אולםהמפק,דבתפקידבאחר,להחליפוהוצעבמיפקהד

קיפחואנשיםשלושהאושנייםלעצמותיו.גםקאבהתיכנסשמאמחששעליוהגז
עללהשיבביקשדוגאליץכיאמרה,והשמועהשבשיץ;שלבתחנהחייהםאת

JJ ~/ברזלחוטימתחוחאוסטאשיםברם,דופז.יוצאגבורהבמעשהקאבהשלהביקורת

מבליבמקוםבושדודנפלדוגאליץ ..רימרניםחדירתילמנועכדיהתחנהחלונותעל

מעלותיואתוציינהעליוקאנההתאבלהמכןלאחרשלו.הגבורהמעשהאתלבצע

התרומיות.

סרביים-לכפריםהגענוהמחרתיוםובבוקרוורבאסנהראתחצינוביולי ISה-בליל

ומונטנגרו.סרביהממרחקיאליהםהגיעולנשקשאחיסעלשמחוהאיכריםפרטיזאניים;

דבר.שלבסופוהיה,אומנםוכךנסיגה,כאללאעזרה,כאלילבואנוהתייחסוהם

שביניהםהצעיריםאולםהתנגדות,כלגילולאהמוסלמיםפרוסק.העיירהאתלכדנו

ונטשולחזרולכדוהםטיטו.שלהדרומיתקבוצתועםקשריצרנולבוגוינו.במלטו

כמהבהשהיוהמינזר,ספרייתאתוגם י,---שצ/יטמינזראתכאשוהלעופרוזוראת

האוסטאשים,אתהזעיקהמינזרשראשמכיוןבאש,הועלההמינזריקרי-ערך.ספרים

פגעולאבדרך-כיללפרטיזאגים.כמהופצעווהרגוהפעמוניםבמגדלעמדותשתפסו

מחיינתבאוסטאשיםשהפגיעהעלמאודשמחוהפעםא:ולםבכנסיות.הפרטיזאנים

בניין-מקודש.איזהסתםולאהמינזר,אתבאשלהעלותאותם

ביוםלבוגוינו.בבדיחהנסתיימושכולןסיור,פשיטותכמהביצעוהאוסטאשים

ביולי, 16-17שלבלילההוריי.הכפראתהשגייההפרוליטאריתהחטיבהכבשהביולי 16

ולחטיבהנהדפהזוהתקפהארלםבוגוינו,אתהרביעיתהמונטנגריתהחטיבהתקפה

קטנות,בקבוצותפשיטותהאוסטאשיםערכוביולי, 17ביוםלמחרת,אבידות.נגרמו

לתוכו.ונעלמוחזרופתאומיות,באותהואחר,מהנהרהגיחושלפתע

'זLלהשחור"ייהלגיוןשלשהאוסטאשיםידיעה,אלינוהגיעה,ביולי lSה-יוםבבוקר

סרביהיההכפרבעניין.ילחקוריצאתיואניהורייהכפרתושב.יאתשחטופרנצטיץ,

בנישלהתנגדותםלמרותהלילה,אתבובילושיחידותינומכיוןבאשמה",גשא JJו

כשפגשת"מכן,לאחרימיםעשרהכך.בשללסבולעלוליםהםכישטענוהכפר,

אתלמסורביהפצירדדיירוולדימירנזדעזע.הואכך.עללוסחתיטיטו,את

האוסטאשיםשמצאומיכלאתהמעשה.תיאורנשתמרוכךשלו, JJיומן Jהןעבורדיווחי

שםשהיומזכיראיננישערכתיברשימותהרגו.-וילדיםנשיםגברים,-

לא Jן :הבאותבמיליםמסתיינזותרשימותיפרטיזאנים.שלאוכמובןקומוניסטים
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בכפר.מותםאתשמצאוהיקדיםחבריעלאפילןבצערחשתילאדבר.הרגשתי
לנסותומבליתחושהכלללאכזן,בקלותלמותמסוגלאנישגםלי,היהדומה

ועלעצמךעלתחושהשוםמסלולו.אתידעתיאילוגםטכדור-הרובה,ולחטוק
אדם,טסוגלואף-על-פי-כןבכה.לאאישנפשן;עלנמלטולאהאיכריםנשותחייך.

ובליבי,בטוחימנקרתאחתטחשבהשרקבאמונה,לנקטת-דם.קור-רוח,באותו

עודכלזה,בעולםלחיותכדאילא :האחריםשלנליבםשגםספקואיזישותי,בכל

-מיהיאהשאלה :אחרתדרךאיזכאלה.זוועהלמעשיהטסוגליםבני-אדםבויש
 "?'הםאואנחנו

צבאיןתלבעיותב//מאגאזיןמכןלאחרטידנתפרסמהקלה,עריכהשעברהזו,רשיטה

הליטודלספרידרכהמצאההטלחטהולאחרהעליון,הפיקודבהוצאתוטדיניות/ן

לנצח.ונשכחההרשימהגםנעלמהשמי,שנטחהלאחרברם,בבתי-הספר.

ביולי.-20-21הבלילהבוגוינועלנוספתהתקפהעריכתעלהורההעליוןהפיקוד

ההתקפהאליה.הצטרפתיואניזובהתקפהחלקנטלההשנייההפרוליטאריתהחטיבה

אתאיבדתילילה,עםהנסיגה,בשעתנכשלה.ולכןכראויבוצעהולאתואמהלא

ואמר~לגורליחרדשטיטולי,נאמרלטיטו.כךעלהודיעוהפיקודבחזרהדרכי

ידן.טעללזוזעודלייתירלאחי,אחזורשאם

הפרטיזאניםובעזרתלקופרס, 1942ביולי 31ביוםנעההשנייההפרוליטאריתהחטיבה

נטלטוהגבריםקתולים;שתושביהםכפריםקבוצת-זלוסלהאתיכבשההטקוטיים

שוליה,סימואתפגשתיכאזאילמת.במשטטהפנינוהקבילווהנשיםלקופרסמפנינו

גורפבהיר,שערוהטורדים.האיכרים-הסרביים,שלהמקומיוטנהיגםאגדיגיבור

האירגוןוהיעדרהנחשלותבשלבמקצתבושכשהואופשטות.יושרשופעוכולימוצק
המפלגה.וראשיהפרוליטאריםשלטנוכחותםטוקסםהיהלוחטיו,של

אלהצטרפתישובהטחרתוניוםהיחידות,עלבמישריןעתהחלשהעליוןהפיקוד

להתקפהוהתוכניותלפני,לשםהגיעיובנוביץארסןמלובן.הרעלאי-שם-טיטו

קופרס.עלואחרליבנן,עלתחילה-בעיצומןהיו

2 

סינקר.להרהועברעצמוהעליוןהפיקוד

פרטלידינו,העידנפלהכברבוקרעםליננן;אתתקפנו 1942באוגוסט 4-5בליל

ואנילעיררנקוניץיצאלמחרתהתנגדות.האוסטאשיםגילושבואח,ןלבניין

תעמולה.חוטרלאיסוף-ואניהחמישיבגיסייטיפול"לשם-הואבעקבותיו;

 ,האזרחיהטשמרעטרותאת-לכבשוביותרקלשהיהאתכבשנודבר,שללאטיתו
היחידהעורףאתחשפהזופעולההמקומית.והמיליציההסדירהצבא :הדיינו

·ומטוקמתטבוצרתהיתהזוחווילהמיטרוביץ./ר Iדשללחווילתושנסוגהראווסטשאית,

החווילהאתומסדומשפחתוובניטיטרוביץד"ראתהרגוהאוסטאשיםלטיגננה.היטב

לטינזרהעיר,שלהשנילחלקהדרכיעשיתיאניגרטנים.טוטחי-מיקושלידי

המינזרהראשונה.הפרוליטאריתהחטיבהשלהטיפקדההתטקטהבוהקתולי,גוריקת

ראששללבקשתובחצרו.טצליםועציםונוחיםיפיםחדריםובואנןבוניתיה
-הקתוליתהכנסיהטיקלע.כעטרתהפעטוניםטגדלשיטשעוזרו,שלאוהטינזר
היכירה-בבוסניהביותרהפעילהכנסייתיהגורםשהיאהפרנציסקנית,וביחוד

אתהטרדנולאואף-על-פי-כןהס.ךכטדלנתםחוקיתכטדינהפבליץשלבמדינתן

טיקדשם,אתכבשושחסרי-אמונההעובדהעצםביותר;טופתעיםשהיוהנזירים,

הנזירים,אחדשלחשבונועלהתלוצץפופוביץקוצ/הרקענורם.טספקתטכהחיתה

·המתרחש.אתכללהניזשלאכל-כך,סניליהיההלהאולם

לאוסטאשים,עזרוהמוסלמיםליבנןמבנירביםלאמוסלמים.ליב'i.בשלתושביהמרבית

-ידינולעשנלכדהאזרחיהמשמרבשיאנה.לאאולםבפחד,פנינוהקבילוילכן
היתהלאעליושהשמירהלמחנההוכנס-איש-700כשמנתהשליטהחטיבה
רבות.אבידותלנוגרמולאאולם-למדיחזקהאש-לעברונירןתםמעילה.
התגאו,אפילומהםכמהנשקם.אתזרקולעמרותיהם,התקרבךשהפרטיזאניםברגע
טקרואטיהאיכריםהיירובםהפרטיזאניס.לידיטוסריםשתםהשלישיהרובהלהםשזת
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הקרואטיתהאיכריםמפלגתאוהדישלהגרעיןהיוהםוחרוצים.אוהבי-שלוםהצפונית,
הזו.המלחמהבכללחמנונגדוביותר,והחלשהנינוחהכוחאתוהיווהמילחמה,מלפני

הפרטי-שלהאספקה"יחידתבשם-עימםהיהוטעמם-אותםכינ.והאוסטאשים
אמרו,הם-לפרטיזאניסהצטרפולאהםכולם.שוחררומכןלאחרמידזאנים".

שמוצאוומאחראיבו,היהשמולאחד.פרט !לבתיהםשישובוברגעיעשו,שכך

והשיוויוןהידידותיחסיעלנהנהאיבוכסייס.,לולשמשטיטואותולקחונזאגורי,היה
אתשירתהואלעצמו.בזהליחסזכהלאלעולםאוילםהפרטיזאנים,ביןששררו

ביקיזt ז~\ . 1943באביב,החמישית,המיתקפהלאחרעדובחריצותבנאמנותטיטו
האוסטאשי.סבידיונהרגמולדתובכפרלבקרמנתעללחופשהלצאת
בחווילהשהתבצרווהגרמנים,האוסטאשיםנכנעואני,הגעתיבוביולי, 7יוםבבוקר

הפרטיזאניםהרסואילולארב,זמןעודמעמדמחזיקיםהיוהםמיטרוביץ.ד"רשל
מחששישירה.תותחיםבאשהחוויל"אתמבקיעיםוהחלךסמוךביתשלקיר

מסתבר,נכנעו.צבאי,משפטבביתלדיןשיועמדוהב,טחתנוסמךועלגמור,לחיסויל
האוסטאשיםעללחציםהפעילולמיקוש,מומחיםאלאצבאאנשיהיושלאשהגרמנים,

מונטנגריםלוחמיםבקבוצתמרגמהשלפגזידובטרםנכנעולאאלהאולםלהיכנע.
מהם.עשרהוהרגו

המדיניז'l<במחלקה'תפקידקיבלההיא,בסוטייסקה.,הקרבמאזראיתילאמיטרהאת
הוקמןאלומדיניותמחלקותמחדש.שאורגנההראשונה,הפרוליטאריתהחטיבהשל
אנשישלרבמספרלבושהיהמכיוןהאדום.בצבאדומותיחידותשלהדגםלפי

המפלגהבביסוסשתטפלנהכדיהללו,המדיניותהמחלקותאתרנקוביץהקיםמנגנון,

שכתוצאההעובדה;,לאורביתודביחידתה,החייםמןמאודנהנתהמיטרההצבא.בקרב

"הצבאיות".עלוהשתלטלקדמותוהמפלגתיהמימסדחזרשהשקיעה,המאמציםמן

 ,עבורה,תחליףלואיןאשרהאיש,אתעודביראתהולאממניהתרחקההיא
המובילההדרךלאורך.כשפסענולשוחח.מנתעלהמינזראתיצאנוואנימיטרה

הספרטיזאנים.שומריםשניעםאוסטאשיםשבוייםקבוצתפנינועלחלפהלמינזר,
לשטחנננסהשהקבוצהברגעחקירות.,ולמרכזכלאלביתשהפךילמינזר,הובלו

פניעלורץהדרך"לאורךהמתןחהגדר-התילדרךהאוסטאשיםאחדקפץהמינזר,

האוסטאשייםושארבו,לירותכדיגופםאתהפנוהשוונריםסלעים.גללעברהשדה,
בקנהןחבטתיאקדחי,אתשלפתיידיהם.שעלהעבוטותאתבשיניהםלהתירהחלן

מבלייעמדולאאםשאירהוצעקתי,ביותראליהקרובהאוסטאשישלסנטרועל
 ,ל;,היתירבילבולמרוב-השומריםאחדשלמידיורובהחטפתימכןלאחרנוע.

אל.שהגיעכמעטשנמלטהאוסטאשיהדרד.יאםעל,וניצבתיוקפצתי-לקחתן
שניירההשומרכיידעתי,לרוץ.המשי;הואויריתי.הרובהאתכיוונתיהסלעים.
הררב'ה;במחסני:תכדוריםשניעודבוודאינורתוולכןאחדןבדורואניכ,דורים

וחמישיםממאתייםיותרשלבמרחקנמצאהוא-רבהבזהירזתלכווןעליהיתאולם
האוסטאשישוב.יריתיהתנוד.דהאוסטאשיויריתי.הגדרעלהקנהאתהשענתימטר.

מילקןובראשםמהמינזרכריצהחייליםהגיעובינתייםשיחי-השרבים.לתו;נפל

אמרתיתודורוביץ.קרא ן'!לברוחהצליחייאחדענר.לכליוריםכשהםתודורוביץ,
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ההר·זtהצבא,

שהאישלי,ואמרמקומלאותוניגשתודורוביץהשיתים.ביןמונחשהאוסטאשילו,

המוטלאנועשיתיגאווה.לאוגםצעדהרגשתילאהאחרונות.נשימות'<ואתבושם

אחר.חיילככללעי,

נייר.ומעטדפוסמכונתלהחריםדדיירועםמיטרהעםיצאתיהצהרייםארוחתלאחר

בדרכנופרטיזאני.לשימושדיהטובהאולםרעוע,ובמצבמיושנתהיתההדפוסמכונת

ומיפינוחיםמחרלםנהנהשבעליהספק,איןמיטרוביץ.שלבחווילהלהתבונןנעצרנו

בחדרבפנים,סמוך.,סלעמצוקשנבעשוקק,נחלזרםהחווילהלמרגלות :האיזןר

הקיץבחוםרעים.ריחותומדיפותלמחצה,עירומרתגוויות,ערימתהתנשהאהמגורים,

שנהרגונאמר,כולם.נהרגןנדיוק,כיצ,ןברור,לאהיוםעדלהירקב.הגוויותהחלו

היא,שליההשערהפגז,להתפוצצותסימןכלהיהלאבחדראולםשלנו.תותחמפגז

מהםלמנועשביקשוהאוסטאשים,בידיאוהפדטיזאניםבידיחוסלושהפצועים

סבל.

האשמותכשבפיהםהמלגזר,אלהסרבייםהכפדיםמןזורמיםהחלואיכריםהמונל

השבוייט,אתומידיהעובדותכלאתכסבלנותאסףרנקוביץהאוסטשאים.בגדברודות

יכולתיולכןבמינזר,התגוררתיאניאוסטאשים.ותשעיםאזרחיםעשרהלדבות

מקצועותבעליאולםתקין,בריאותבמצבצעיריםהיוכולם-בהםלהתבונן
גברתניםתיכון,מבתי-ספרנפולתמלצרים,ספרים,בחנויות,זבנים :חסדי-סיכוי

כבבניבאוסטאשיםהרהרתיבחייהראשונה:בפעםשנתינדדהלילהבאותוכפריים.

מי,בפניזוכראינישובאולםוספקותי,הרהוריאתהנעתיבוקרעםשלי.נומי

ניתןלאכלוםןלעתידלמאבק,לעמם,אבודים-פושעיםהלילוהצעיריםכלהאם

 ,'אלכלאכולםאתלזרוקישכלוםןולהצילםלשקמםמהם,בכמהלפחותלנחוד

ןנוטפתחקירהלצודך ,'בילכלאולאלהורג;הוצאהלשם

שמאחששתיבפניו,ספקותיכלאתושיטחתירנקוביץשללמשרדונכנסתי·

אתאיבדלארנקוניץאחת.מיקשהכעשוייםהאוסטאשיסכלאלאנומתייחפים

אההכניסשומרעיניד".במותיוויכחייעכשיושאמר,אפילו,לית.כן,רוחו.קור

רנקוביץעדינה.חזות-פניםבעלבלונדי,מחוטב,צעיר---בתורהבאהאוסטאשי

בכך,אותךמאשימיםשעדי-ראייהלאוסטאשי,ואמרשלפניןבר'שימהמבטהעיף

--נכוןלאייזההיסוס.יללאהשיבהצעירבני-אדם,שישהשלצווארםאתשחתי
 . "!שנייםרקחתכתי

ואחרבקרבות,לחלקובקשרשאלותשתיים~שלושעודהאוסטאשי,אתשאלרנקוביץ

דבר.לעשותיכולייאינניאלי,בפנותואמר,רואה'ן,ייאתה ,'אלכלאלהכניסווה iצי

כמותו".כולם

עושההייתיאניגםספקותי.בשלנקפנילאוליביבושתי·לאאולםשתקתי.

יותר.נמרץבאורחגםואללירנקוביץ,שעשהמה

ושחורת-גנוההנחורהאוסטאשי,נוערבמחנהיועצתשלבחקירתהגiננוכחהיית.י

מוסריזהיהישלאיימשוםהשיבה,לפרטיזאנים,תצטרףלאלמהלשאלתיעיניים.

מכן,לאחרדיווחונקוביץברם,לב.באומץהתנהגההיא ."!השקפותיאתלשנות

ורנודה,בכתהוהיארוחה,נפלהלהורגשהוצאהשבשעה
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החרשהצבאמלחמהעת

ררו. mשהאזרחיםכלעונה.לאמהםאישאולםלהורג,הוצאוהאוסטאשיםכל

שנהרגוחבריהם,דםאתלנקוםכדישהתנדבומונטנגרים,בידיבוצעולהורגההוצאות

שלבקבוצותהלילה,בחשכתהמיגזרמןנלקחולמוותהנידוניםהמרגמה.באש

במבטבעצבנות.עישנומהםכמהנסערים;היווהמונטנגריםהאוסטאשיםאיש.עשרים

כומתותיהם,עלוכוכביםרוביםהיולאחדיםביניהם;להבדילהיהניתןלאראשון

היריותסמוכה;בביקעהבוצעהלהורגההוצאהידיהם.עלאזיקיםהיוולאחרים

 :כראויהגוויותאתלקבורכדימיוחדיםמאמציםנעשולאכרגייל,במינזר.נשמעו
לקברים,יחסכמעטאיןאזרחיםלמלחמתהעפר.ערמותמתוךהגיחןוידיהםרגליהם

ולתפילות-אשכבה.להלוויות

האוסטאשים,עצמםהסגירולאכללבדרךחריג.משהוהיהבליבנושאירעמה

בספטמבר,-25ביאצהאתכשכבשנוושם.פהכיחידים,רקאלאגדולות,בקבוצות

רימוני-ידפיצוץידיעלמהםרביםאוסטאשים,כחמישיםלעדתעצמםאתאיבדו

מכדורילהיפגעכדיהלהבות,אחוזהפעמוניםמגדלעלעלובשצ'יטגופם.על

הפרטיזאנים.שלהמיקלעים

תהומייאושהפרטנאחזומאלןולצועניםליהודיםלסרנים,הזוהשינאהנובעתמאין

סרביה-של"הדיכוישלתוצאהרקאינןזהשכלכמובן,ב,תמיהה.עצמישאלתיכזה,

שגם-והצועניםוהיהודיםאיש,לדכאמסוגליםשאינםכמןבןסרביםילדיםרבה".

הסכיםמהשוםעלהישנה.ביוגוסלאביהשלטולאמעולם-משמידיםאותם

בהםוראהאותםשנאאםהקתולית,לדתשעברוהסרבים,טבחאתלהפסיקפבליץ

החברתית.העיליתשלצבאיאירגוןאלאמפילגה,היולאהאוסטאשיםןנחותגזע

רקשהיוהדעת,עליותרמתקבלאולםאוסטאשים, ~ OOO,12להיותהיואמורים

לאוסטאשיםהיתהלאבעיניןאידיאךלוגיהלהוותורצחפשיעהיכוליםכלום . 15,000

ואתהנאציזםאתלעצמםאימצוחוילשהמתוךהדעת.עלמתקבלתאידיאולוגיהכל

בזיכרוןשנשמריותר,ובסיסיעמוקמשהוהסתתראלהמאחוריאולםהפאשיזם,

ביניהם,כל-כךמפולגיםהיולאוהאורתודוכסיםהקתוליםןהואמהארוכים.ימים

אתדיכאהמשותף,אויבםשהאיסלם,משוםכיייתכן,-עברובדורותזה,באיזור

בארץכמואךמולדת,'באותה-בנפרדאמונהכלהתפתחהואף-על-פי-כןהשניים.
יותר,בהשהיתלמיהיהלאאשרמשילהם,שפהלעצמםהמציאוהאוסטאשיםשונה.

יפהמילהמתוכהוצמחהצצהשלעיתיםלהודות,ישאךעצמם.הקרואטיםמן
והלבישהעברומדורותהחבוייםהצלליםאתחשפההיטלרשלפלישתולהפליא.

ובשלויהבשלוםלחיותהיושיכולים:שכנים,חדשהבמוטיווציהחדש,בלבושאותם
מחלהמיןשמא :בליביתהיתי !זהאתזהולהרוגלבוזלפתע,החלו,זה,לצדזה

חופשיתבחברהלהיעלםוהעשויההחברתית,בסביבההמותנלתזו,היאאנושית
נפשן.לשלוותלאאולםלמלחמה,לצאתשמבקשלמיטובההיתהזומחשבהמלחצים.

מתחוללתהיתהלאהאוסטאשים,שלהטבחמעשישאילולאהדעה,נפוצההיוםעד
שוםשלדעתועלעלתהלאזומחשבהפבליץ.שלבמדינתוהסרביםהתקוממות

שהופיעההפוליטית,המציאךתאלהסטריאוטיפיתלגישהשייכתוהיאעת,באותהאדם

היהאילו-שהיתהבזההיתהלאפבליץשלמדינותשאילןכמובן,מכז.לאחר

רבהבמהירותומתפשטתניצתתההתקוממותהיתהלא-ראציונליחוקי,בסיסלה

תנועתקמהשהיתהספק,איזהציר,מעצמותשלכוחןהתשתעםאולםכל-כך.

במדינהלאגםזרה,מדינהבשוםמכיריםהיולאהסרביםאחר.אוזהממיזגרילה,

המרדלתעמולתהנוגעובכללכך.אותםמכריחיםהיוכזאםלאאקרואטית,
הקומוניסטיםאלהשהיוהרי-ובקרואטיהבבוסניה-הסרביםביןואירגונו,

אחרת.בתועהמכליותרלמענםועמליהקריבואשר
עלהחקירתםבמהלךברם,להורג.יוצאובליבנו,שנלכדושהגרמנים,ברור,היה

אחדהשבויים.חברינותמורתאותםלהציענוכלאזרחים,שהםשמאחרהרעיוז,

במקצת,שמזשהיהאוט,זה.בעביזינמרצותפעלאוט,הנסהמהנדסהשבויים,

עלהפרטיזאנים.כלפיהבנה,ואפילורגיילה,בלתיגמישותגילההחמישים,בשנות

ושליטתוהסתגלותוכושרבשלובשאט-נפש.בלעגדיכרהצ'טניקיםועלהאוסטאשים

הפיקודאוט.שלבחברתורבזמזוולביטוולאטקובילההגרמניתבשפההמצויינת
זו.חליפיזבעיסקתהוחזרהדדייר,שלאשתראולגה,השבויים.להחלפתהסכיםהגרמני
בזרועותשלנוהרפואהחילאותהקיבל-ילאותיודעתשאיבהטובה,רופאהבהיותה

פתוחות.

הממשלהעםלהסכמהמוסקבההגיעה- 1942באוגוסט 3ביום-עתאבותהממש
שגרירות.לדרגתבמוסקבהיהיוגוסלאביתהצירותאתלהעלותהגולה,היוגוסלאבית

לקומינטרזששיגרבהודעהביטאזעמואתנשוא,ללאומרירותדיכאוזנתקףטיטו
 :באוגוסט-11הביום

לדעתתיטיבהסובייטיתשהממשלתמנתעלדבר,לשעותביתןלאייכלום
והתלאות,הסבלועליוגוסלאביהממשלתשממלאתהבוגדניהתפקידמהו

האוסטאשיםהצ'טניקים,הפולשים,נגדהנלחםעמנו,עלהעובריםהאל-אנושיים,

(להעלאת ... ?יוםיוםילכםמספריםשאנובמהמאמיניםאינכםכלום ?וכו'
מאבקנו.עלנוראההשלכתלהילתעלולה ).'ג.מ-שגרירותלדרגתהצירות

האיטלקים;עםכגלויפעולהמשתפתהיוגוסלאביתהממשלה :להדגישהננו
המועצות"·.ובבריתבעמנובוגדתזוממשלההגרמנים.עם-ובסתר

הצדערדבשהעבהבעיצומו.היההגרמניםהשבוייםלהחלפתכקשרוהמתזהמשא
ביוםוהשנייהבאוגוסט 11ביוםהראשונהההתקפה-קופרסעלהתקפותשלנו

שפזוריםקטנה,עירזוהיתהמשוחרר.שטחבתוךכטריזהיתהקופרסבאוגוסט. 13

לרשותםעמדולמעוזים.אותםהפכוהאוסטאשיםשארבתי-אב,ןכחמישיםבת
הסמוכים,הכפריםשלהמיליציהשחורים","לגיונרים-1,500כ :למדיניכריםכוחות
ההתקפהפרנסטיץ~יורהבשםוחכםאמיץומפקדתותחיםסוללתמשוריינת,מכונית

קופרס.אתלכבשובידינויעלתלאכבדנשקשבלילנו,הבהירההראשונה
בידזעלהלאהכבדההמיקלעיםאשבגללאולםלעיר,עדבנקלהגיעויחידותינו

 • 315עמ'הרונולוגיה, •
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מלחמהעת

בהתקפהבדעתו.בחושהיהטיטואולםעל-כד,העיריובבוביץארסובמקום.להיאחז
הםעוליםכמהעדלהוכיח,ביקשואשרמקרייברןfהחייליםגםחלקבטלוהשניהי

 :כמהפירבותבאידותינוהיוזובהתקפהאולםהפרלריטאריות.החטיבותאנשיעל
שהמדוברהבתחשבמדי,רבותאבידות-פצועים-150והרוגים 100הכל,בסד

לאואף-על-פי-כןזלוסלה.אתבאשהפרטיזאניםהעלובזעמםגרילה.בהתנגשות
בפנילעמודהיהייכולוהתחזקהתחשלהצבאבפלבליה;ילתבוסהזהכישלוןדמה
אבידות.אןתבוסהכל

לאחרבלוחמה.מחודשמץרלהפיחאמורהיההעליוןהפיקודחטיבותשלבואן
פרצהשםגםמאלבניה;אלינוהגיעמוגשרהדושאן ..לגלאמוץזזנוקצר<זמן

החולשהאתמהווהבאלבניההמפלגהפיגורכיציי,ןשטיטואף-על-פיהתקוממות.
לחודשעדעימנונשארמוגושהחבל-ארץ.באותוהעיקריתהסכנהואתהבסיסית

יובנוביץ.בלז/ועםיחדלאלבניהחזרהבדרכויצאארזאיקטובר,

מוגברמאמץלשעותישבקריינה,כא,ןשגםיהוחלטהמרכזלהוועדשלבישיבה
סדרשעליישונות"בסעיףהישיבה,בסוףעורפי.מימשלולארגןחטיבותלהקמת
המפלגה,מןיובנןביץלידיהואתפןפיבןדהקרסטןאתלסלקטיטוהציעהיום,
בבתיהםנתפסומכןילאחראשרחיילים,יחידתשיחררובמונטנגררשבהיו.תםמאחר

הסכים.פיאדהשתק;רנקוביץלמוות.נורומהםוכמההחמישי,הגיסאנשיבידי

הלכהלוידיהידע,מחוסרשעשהמהעשהשקרסטוטענתי, :התנגדתיאנירק

אפילוכזועבירתעל IIפלט,טיטומשניהם.הבכירהיהשקרסטומכיןובעיקבותיו
 II !מדיחמורעונשתהיהלאלהורגהוצאה

נצטרדאםהמפלגה,מןפופיבודהאתהיוסלסלקלמה IIלרנקוביץ,אמרתימכןלאחד
 H'lילקבלילחזיי

II כרגעלעשותאנויכוליםמתוכי? II , .השיב

ונקוביץהכלל.מן'יוצאיםוגבורה,אומץ-לבוגילהטוראילדרגתגםהורדפופיבודה
צע,ןחארצעדשלאחריה,בשבההמרכזי;בוועדלעבוהרמנהלאחראותו,הכניס
במפלגה.יוהשתלבחזר

מסרביהשברחהזקן,ריבאראיוואןאביו,בלוויתמשטח-כיבוש,חזרריבארלולה
כהסואוה,בבלגרא.דלעבודלשלחנוהלחיטטיטורעות.חדשותרקעימווהביא

אחריות.שלעמוקהותחושהדאגהנתמלאליבישפם.לגדלהתחלתי
כחשובהוכח-הנסיבותמכורחכיאם-לקריינההעליוןהפיקודחטיבותשלבואן

נפסקו.איזור,באותוהצ/טניקים,לעברוהשלויותהזמניותהנטיותלכולם.ומועיל
סניףוכןהמקומי,והמימשלהמקומיות;היחידותלשבשורותיהןאחזהההתלהבות

קיבלהלמר,ןשהתעוררהדלמטיה,יותר.שיטתיאבורחהתארגנובמקים,המפלגה
קרואטיהעםי'שירקשרנוצראיתן.מרכז-התגנדותליברב,ישלנפילתהעםלידיח,
בצמבעצמםמצאוהעליוןוהפיקודהמרכזיהוועדסלוכניר~'עםבלתי-ישירוקשר
לעתיד.יותר,טוביםסיכוייםועמיותר,יציב

.שלבהשתתפותםבגלאמוץ, 1942באווגסט 25ביוםשהתקיימההמועצה,בישיבת

שלבהקמתןיותרונמצרתברורהדרדעלהוחלטומפלגתיים,צבאייסמנהיגיס
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אובההנהרותשלידבאזוריםהפעילותאתלהגבירהצוררועליואוגדות,חטיבות

הפיקודהוציא 1942בנובמבר 1שביוםהיתה,התוצאהבדלמטיה.גםוכןוסאבה,

היחידותאתהורידבכדסדיר.כבצבא IIהלאומיהשחרורב"צבאהמכירצוהעליון
מלאביטוילידיבאהכאןלמע~ה.והןבשמןהןמישני,,למעמדהפרטיזאניות

חדשים.אירגונייםמיבניםלעצבהמדהיםכושרךטיטו,שלביותרהחשוכהסגולתו

יימוכנים"רעיונןתלחדותאולקבלביכרהואעצמו;משלרעיונותהגהלאהאו
כסימני-רקאלארעיונות,קיימיםלאשלגביוהיהדומהובכישרןו.בקלותכן,ועשה

מבציאות,חלקלאותו-יותרמדוייקתבצורהזאתלנסחאםאו,-למציאותדרד

יחידותשלערב-רבלהפוד:הרעיוןהדרדזהועלבו.ולשלוטלעצבומסוגלשהוא

המלחמה,וצורכיאירועינותודרקצץלאסדיר,צבאשלליחידותומשונותשונות

בחובו.טומןשהעתידלאפשרויות,ציפיהמתוראלא

האקדריםחינודביחודהם;גםוהתרחבוגלזוהעליוןהפיקודשלהשוניסהאגפים

וליש.ניק .גייקוד"רשלבפיקוחוהרפואה,וחילרנקוביץ,שלו mבפיקהחשדים

למיבנהבקשרוכןהעורפיותהמיפקדותלאירגוןהוראיתניתנופיאדהשלבייזמתו

שאנילתעמולה,אגףגםהוקםהעליוןבפיקדוהאזרחיו.תהרשויותשלולתפקידים

היההצורר,שהתעורראימתכלכזו;יחיהדקיימתהיתהלאאזעדבראשו.אעמיד

שלביציעהאתעצמיעלנוטל-אניאוקרלזילרוב-הבכיריםהחבריםאחד
למעשהאולםהצבאי,לשלטוןנתוןהתעמולהאגףהיהרשמית,מסירימת.משימה

אימתכלכלומר,-בלתי-סדירבאורחלפעולשהמשירהמפלגה,שלזרועהיה

האגףהתפתחאז . 1944בסוףלבלגרא,ןשגכנסנועד-זאתאיפשרושהתנאים

להדחתי,עדבראשועמדתישאניהמרכזי,הוועדשלהתעמולהלמשרדלהיותוהפן

 • 1954ביניוא
האירתודוכסיםהכמריסכלשבחטיבות.הכמריםאפילוסיפוקםעלבאוסיף,סוף

אתלשנוהכמריםערכוילכןנפשם,עלנמלטואולהורגהןצאווליקהקריינהשל

כנסיותופעמונינמצאושבומקוםובכלהטכסיות.במלאווהטבילה,הנישואיןטכסי

אמונתםגבללרקלאהתרגשות,נמלאוהכמריםהבריות.שלגכידיגםלצלילםנתלווה

זצ/ביץוולדובאלוהים.האמוגההתחדשותאתעיניהםבמוחשזומשוםאלאהם,

חברשהיהמכיוןבדבקות-יתר,ככומרחיבותיואתמילאהיאמכולם.התבלט

,נהגנובמיפקדההמאמינים.עלנימנהלאכברשאזאף-על-פיהעליון,בפיקיד

לחשיביתהתכחשלאאישברם,טובה.שברוחכמובןאדעל-כד,רנלהתגרות

לצמוחהעשויהלטובהיאוהעם,בעינייהכנסייתיולפולחןלד.תלמסורת,הנודעתהרבה

לפרטיזנאיס.מהם
שלו.המיפקהדובאנשיקובצ/ביץבסבהפגשתיבגלאמוץ,הצהריים,אחרבשעת

ולוסבה,שליחידיתיואתהצ/טביקיםהקיפימונטנגריאתשעזבנולאחרחושד

סבה,אתשפגשתילפניימיםכמהבעקבותינו.לבואאלאברירה,נותרהלאולאנשיו

כלהטיחיהםהעליון.הפיקודבישיבתנוכחיםבאקיץומיטארדפצ/ביץפקיהיי
;כלאחר-ידפקו,אוילובתוקף,אד-ברמזמיטאר-ומיפקדתיבסבההאשמותמיני

ממינטנגריברחוהםבהלר~בהםיאחזהמאורגניםולבתיכשיריםבלתיהם :ובגליי
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אף-על-פיברם,בפיקוחו.לאוריצאהראשוןהגיליוןואומנםב,ורבה", IIאתיעריד
הפשרניים.ובהסבריובכושרומספיקבטחלאפיאדה~אתיתיבבכיבדשטיטו

עלינטלתי!!נורבה".אתלערוךוניקשנילסרביהאסעשלאהחליט,זהמטעם
חודשים.משלושהלמעלהבוונשאתיאוקטוברבתחילתהעורךתפקידאת

החרשהצבא

בכידיםתפקידיםמילאולאחרונה,שעדמכיון,הזכות.לכך,להםשהיתהכמיבחשאי,

אובו,-דברלהעירמבלילהםהאזיןטיטומונטנגרו.שלהראשיתבמיפקדה

ושלי.רנקוביץשלההתנגדיתאיתם.מסכיםהואשאיןיעדנוהיטב,שהיכרנותו

אתופקומיטארשעזבוילאחריותר.גלויותהיויפקו,מיטאךמצדלאוהערכות!ן IIל

אנו,אפילו IIמונ,טנגרו.אתשיצאנכוןעשהשסבהואמר,טיטוסיכםתישיבה,

נתנקשסבה I '!מעמדשמלהחזיקיכוליםהיינולאחטיבות,כמהלרשותנושעןמדות

במחשבות.שקועוהואדכוןכשראשוסוסו,עלרכבכשפגשתיו,דיווחו.אתלהגיש

הענייניםנראיםייכיצד.ששואל,כמיבעיניוומצמץבמושכותמשךאותי,שראהברגע

 1 ' 2בסדרהכל.דאגה.ואין Iבעליצךת,מידלוןהשיבותידעתולסוףירדתי IIזשםעבורנו

ארוחתאתעימיולסעידלהישארמסבהביקשטיטובחיוך.התרחביסבהלשפניו
,חטיבתואתלהוציאהוראהקיבלסבהאירע.לאדברכאילןהתנהליהכלהערב

מנוחה.לחופשת

לקרבותיותרקרובלהיותכדיבמלינישטה,ליערהעליוןהפיקודעברמכןלאחרמיד

באותונשארנוהאויב..מטוסימפגייותרטובומוגניםיאצה,בסביבותהמתנהלים

וכתנתילעשות,מההרבהליהיהלאהקרה.לותחילתהגשמיםלרדתעדמקום

שבהזוהזוועותארנבורגאיליהשלבהשראתו-מכובדתןןיישינאהבשםמאמר

אשדשוחה,נמצאהסרביכפרבכלכמעט·יום.מדישמעתלועליהןעיניבמוחזיתי

שלהמשותפתהמיתקפהקורבנותיהם.אתהמטורפיםהאוסטאשיםזרקולתוכה

אלףלארבעיםקרובנסתיימה;,עתהזהקוזארההרעלוהאוסטאשיםהגרמנים

שבוודאיביאסנובץ,למוותונשלחובלכדןקוזארה,שלמרגלותהכפריםמןסרבים,

גישההצגתיכמאמריהשנייה.העולםבמלחמת:ביןתךהנוראההשמדהמחנההיה

שהודפס,לפניהפאשיזם.נגדמכובדמניעכאללשינאהלהתייחסישלפיתחשדה,

ונדפס.וחזר,נדפסהמאמרבעיניו.חןנשאוהואלטיטו,לקריאההמאמראתנתתי.

לחילוקי-דעותמאשראכזיסטנציאליסטיים,לחילוקי-דעותיותררבביטוינתזהוא

איריאולוגיים.

כעל.הרוסיםהגנועליהסטלינגראהאתבחמת-זעם,הגרמנים,תקפועתבאותה

להגנתשהתייחסנוכמעט,מובזוכלתימופלאזההיהותוחלתם.תקוותםלכלהמעוז

רגיל.ובלתי:גורלימשהוכאלבמלחמה)אחראירועלכל(בניגודסטלינגראד

והחיילים,באסיפות,הבריות,התעניינובוהעיקרי,הנושאהיתהםלטינגראד

שהרלסיםבלבדזושלאההכרה,בנוחדרהלאטלאטהיחידתיות.בפגישותיהם

ומכרעת.רבתי.בתבוסהושוקעיםהולכיםשהגרמניםאלאמעמ,ךיחזיקו

עדיס.וכיבושבלתי-פוסקתבלחימהמלורההיתהוהמדיניתהאירגוניתעכידתנו

וגדלים.ההולכיםכוחותינו,בפנילעמודאויבינוביכולתשאיזלנן,התבררליןםמיום

רעיוזוהחדרתפוליטיתבהכוונהוגוברהולךצורךשקייםלנו,ברורהיהכזכמו

כשליטתעתההנמצאיםיוגוסלאביה,בדחכימפוצליםאזוריםאותםבכלהאחדות

!בורנהןן Iשללאורהוצאתוחדרושעל .דיבוריםהיוליבנןשלנפילתהבעתכוחותינן.

ב.יצי .הבלתיהמצג.ובשלטכנייסאמצעיםהיעדרבגללנדחה.,הדבראולם(ייהמאבקןן),

פיאדהשמשההיה,המקוריהרעיוןביצוע.לכללזהעניןיגםהגיעספטמברבסוף
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אלימולאראשינומעלשטסוהמטוסיםסוכני-מודיעין.נמצאולאהסמוכיםיבכפרים

לקומו·פרטבכפרים,נמצאולאפךליטיותקב,וצותשוםאח.תפעםפאילועלינו

ובתקווה.בהקרבהסולידריות-והעםהקומוניסטיםממש;אידיאלימצב-ניסטים
אתהאוסטאשיםחיסלוכיצדשמחה-לאיד,מתוךלנוסחוהמקומייםהקומוניסטית

שנותרנועד-פוליטיותמפלגותמנהיגיסוחרים,כמרים,-העירונייםהבורנגים

יישלהם'ןלדלמטיההאיטלקיםשנסוגולאחרוהטהורים.הפשוטיםבני-העםעםרק

המנהיגיםשיתפוזומסיבהובודדים.חלשיםבלוויתם,שבאוהצ/טניקים,ביתרי

שהמשיכוהאוסטאשים,עםפעולה-ודרניביץראדיץ-המוקמייםדצ,/טניקים

:היהלאהסרביםהאיכריםשלמוחםבדרכם.שנקרומקוםבכלבסרביםלטבוח
פשוטבוראהאלאבגיהד,אולבכמורךהזההפעוילהשיתוףאתלפרשמרtrגגל

טירוף-דעת-וניןוז·

היס-משמעותנודעהובליקהבקריינההסרביםשלהמיוחדיםולתלאותיהםלסבלם

האטניתהקבוצה-אחדכאישלשורותינושיתגייסולכך,שגרמומאחרטורית,

·נתקבלייבורבה/ן,שלהאינטלקטואלייםבמשרדרםאפילווכך,כז.שעשתההיחידה

קץ.איןבהתלהבות , 1942בדצמברב"פרוליטאר"שהופיעטיטו,שלמאמרו

ועוזריוהפולשנגדלמאבקביותרהגדולההדםמנתאתתרמוסרביהייבני

שלו.והצ'טניקיםמיכאילוביץדרז'הוגםפצ'נאץנדיץ,פאבליץ,הבוגדנים

קורבנותיהומיהםשלנו,הלאומיתלטרגדיההביאמהיפהיודעהסרביהעם
יוגו-עמייתרלכלהיאקדושהחובהכזו,בגבורהנלחםהואולכןהעיקריים

במלחמתוהסרביהעםעםיחדיותר,גדוללאאםשווה,חלקליטולסלאביה

 .•הנרצעים'ומשרתיוונגדהפולשנגדלשחרור,הגדולה

בגללרקלאהאיכרים,עםאמיציםקשריםמידקשרובורבה" I /שלהמערכתחברי

 :כלפיהםבתפיסתנושחלחדש,משהובשלאלאאיתם,יומייוםבקשרהצררך
יבמלחמותבמהפכההאיכריםמעמדשממלא'/החדש",הגדול,בתפקידהיכרנוסוףסוף

שייכיםבכלל,פועליםשהייכמהעדהפועלים,היולאשלנוכמקרההמהפכניות.
כמה .אומעמדית,תודעהבעלותקטנות,קבוצותלכמהפרטהפרטיזאנים,לשורות

שלעיתיםכמובן,מאיכרים.רובובנויהיהשלנוהצבאהמפלגתי,המנגנוןמאנשי

מרכסיסטיהסברלוליתןבמטרההמרכזי,בוועילדיוזנושאזהעניןישימשקרובות

ונרכסיסטית.ןהגדרה

הידידותאולםבכפרם.מתחוללחשובשמשהוהםגםהבינודריביצ'השלהאיכרים

שידעו,משוםאלאתרומתם,אתוהערכנושהיכרנומהעובדהנבעהלאכלפינושגילו

המאבק,שלואינטלקטואליהצאביהשידרהחוטאתהמהוויםהקומוניסטים,כי

מקומיותרשויותמידהקימוהקומוניסטיםוכיליון.ונוהותוהומפניעליהםסוככים

הילדיםולמעןבתי~ספר.תחבורה,כלכלה,מינהלי,:מנגנוןהדרושיםהמוסדותואת

חינוכית.התקדמותמסלוליתיכננוולנשים

העיר'ו,של'ובעיבורהטיטו,שלהוראותיוולפי-בפטרובץהתיישבנותחילה
דריניצ'ה.ילכפרקצר,זמןלאחרעברנו,נוחותליתרואויר.להפצצותמחשש

עיתוןלהוצאתמספיקגדולשהיהעורכים,צוותעםלשבוע,אחתהיפיעייבורנה"
הפעלנוהדפיסמכונתאתמועטים;היולרשותנושעמדוהטכנייםהאמצעיםיימי.

-הסוגיםמכלדברי-דפוסגםשפירסמנוימסור,מקצועיכל-כךהיההצוותאולםבי.ד
וטפסים.עלוניםלמיניהן,הוראותסטלין,שלהלניניזם"יייסודותאתכתבי-עת,

וניהלתיהראשיהעורךתפקידאתמילאתיאניבמשותף;נשעתההעריכהעבודת

העליוןלפיקודשהגיעובחשרות,בעיקרתלוייםהיינוהעורכים.שארעםדיונים

ביחידותכתביםהחזקנובתחילהשלהם.ההאזנהשירותיבאמצעותהמרכזי,ולוועד
אכלנוכולנוזה.עיתואנימכשירילפתחהשעהלנושיחקהלאאולםהמובחרות,

עבודותביצועלצורךוהשומרים,הדפוספועליהעורכים,-ובצוותאאחדמסיר

שהוריהוליכלוכית'ו, Iוכתוב,קרואידעהשלאכפרית,בנערההטבחנעזרהקשותהמטבח

ניתןלאשנתייםמקץוכתוב.קרואאצלנולמדההיאהאוסטאשים.בידיבהרגו

לסמוךהיהאפשרלהפליא,מסודרתנעשתההכפרית,הנערהאתבהלהכירעוד
קטנה,ילדהוחינכוטיפלומצידםהדפוספועלידרגה.לההוענקהגםואזעליה

בכפרה,אורווהאבשהעלןשהאוסטאשיםאחרהשיחים,ביןמסתתרתשמצאוה

ווקצעיר,נערעימיהבאתיאניחיים.בהנשרפןאחריםוכפרייםמשפחתהונגי

פיקחהיההנערממןנטנגרו.שנמלטשעהבן-כפרי,ידילעלידישנמסרשמר,

אוויריתבהתקפהנהרגהואמוחמה.,לסדר-אותיותונהיהזמןעברולאיחרוץ

במיפקדותמאשרפחןתלאהעליוןבפיקודשנמצאמילכילארבוהסכנות . 1943במרץ

יותר.נמורמדרג

כחוטבירקאלאכשומרים,צורךלרבהיהלא,למזרדים,הנאמנהבקריינהאכ,ן

 • 139-138עמן' , 1947קולטורה-בלגראיירגוסלאביהןן,לשחרר"המאבק :טיטוברוזלוסף ..בדריגיצ'יהיערות.דרךאויבחבורותיחדרולבלעיןלפקוחוכדימזון,ומביאיעצים
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מיטהובןקטןחדרילנווהיהזקן,זוגשלבביתולהגתוררנכנסנוארניונ;יטרה
מפניהיטב,ישנואחתבמיטהגםאולםהכלל,מןיוצאותמותרותאלוהיואחת.

ושלום!ןמלחמה IIאתולקרואלחזורבידיעלהמקום,מכלתמיד.עייפיםשהיינו

היטלרשלהפלישהדמתהובקרבותבתיכנוןהמיטה.ילידשניצבפנסלאורלטולסטוי,
עמיםשללחיסולםשהביאההנוכחית,למלחמהבהשוואהאולםנפוליאו.ןשללזו

ההמונית,ההשמדהלמ:כונתקורבןשנפלואוהפאשיזם,בידישנכבשושלימים,
ממש.ילדיםכמשחקנפוליאוזשלמלחמותיונדמו

בעבודהשעסקוכאלהביח.וד!!בורבה/~,במערכתלבקרבאורביםמנגנוןאנשי

בענייניםלהיוועץאוהדפוסבמכונתלהשתמשכדיבעיקרבאואלהבצאב,העוליטית
קולנוביץ,וסכנדרצ/ופיץברנקושלהיהמכולםהמענייןהביקורבתעמולה.הקשורים

בעניי-ניופעיליםידועי-שםלסופריםהיוהמלחמהשלאחרהתעמולה,אגףפקידי
סופריםהיוכברוקולנוביץצ/ופיץעימם.בשיחותהיוםכלאתבילינוצינור.
כמוהכל,דיקלמווההומוריסטיים.הקצריםשיריושאתצ/ופיץ,ביחוד-גודעים

ניציןןנץ,"הו,שירואתשמעתיבסלבוניה,כשהייתי , 194 ~ 3בשנתממש.שלהםהיו
גילולאבמקרהורקקןזארהעלהמצורמןבשלוםיצאקולנוביץ ..כשיר-עםמישר
עליו,שעברובימי-אימים,העדינה,בעצבותולהבחיןהיהניתןהפאשיסטים.אותו

שקרתההטרגדיה,לגבילאחריה.שבאההזמניתובהצלהמתמשכת,שואהבאותה

בהלהעלדיבראזורי,מזכירשהיהפוצר,ג!ורומנוגדות.הדעותהיוקוזארה,בהר

מאותהשניצלואחרים,מנהיגיםואילןביותר,הקריטייםברגעיםששררוובילבול,
המפלגה,בחוגיהמצור.נתאפשרשבגללםוהנאיביות,הראותקוצרעלדיברושואה,

שקועהנותרהוהיא-קוזארהאתלעולםהזכירולאהמרכזי,-בוועדולפחות
רביםמישגיםעלידעשקולינוביץספק,איןעצמה.שלנתפסתהבלתיבטרגדיה
היתהלגביועליהם.דיברלאלעולםאיטרגדיה,באותההקשוריםרבותוחולשות
הטרגדיה-ולמפלגהלאידיאולוגיהמעברתפיסה,לכלשמעברמשהוקואזרה

גםצ/ופיץהיהגיסא,מאלדילהם.ערוךשאיןושיגעוןאסוןהארץ,ושלהעםשל
המלחמה.שלאחרבשניםשהיהמכפייותרהרבהמהתל,וגםזהיר

צ/ופיץ,עלרגזוביחודוקולנוביץ.מצ!ופיץביותרמרוצההיהלאהאזןריהוועד

בדיחות;רקהיוכאילומשל,שלו;העוקצניותהסאטירותאתלהסוות,שנהגמשום
צ/ופיץאתעודדפוצרהמזכירסאטירות.אות.ןשללערכןהתכחשלאגםהואאילם

לאישברם,עליהם.חיוביתהשפעהלנושתהיהבתקווהלבקרנו,לבאויקלרנוביץ
עלאמנות,עלשוחחנוקולנוביץ.עלולאצ!ןפיץעללאהשפעה,כלהיתהלא

ברשותנןנמצאילאהמזל,לרועהעולם.עתידעלמלחמתנו,שלהמיוחדאופייה

עלשיר-קינה-קנז/פולין!שלאימה.!/סטוייינקה,קולנוביץשלשירושלעתוק

שוחחנולוהט.ובחוםאימיםבתחושתכתובהימנו,מזעזעשאיןבסכנה,הנתוןעם

ניסיתיאניפוגעות.אבסטרקטיות,הערותשתיהעירזוגוביץרדובןשיר.אותועל
שלאכדיהשיר,עלמאופקיםדברי-שבחשהשמעתיבכך,המתחאתל"רפית
הטרגדיהקיבלהקולנוביץשלבשירושרקהרגשתיגיסאמאידךזוגוביץ;אתלהעליב

לדורות.עדותהואתהאמיתיביטויהאתקודארהשל

הפיקודידיעלקצרותלמשימותלזמןמזמןנשלחו"בורבה/ןממעחכתחברים

להובלתקרונות-רכבתבתוךבאושטרלי,המאולתרתמיפקדתואתשהקיםהעליון,

יובנוביץארסוואתלבלגראדווקמנוביץ-טמפואתלשגרהחליטטיטונסורת-עצים.

בסלובניהההתקוממותאתהאיטלקיםדיכאולחימה,חודשישלושהלאחרלסלובניה.

באירגוןמפגריםשהסלובניםהרגיש,טיטוזה.ארץבחבלהחופשילאיזורקץושמו

היושלא.אימתכלכתמיד,-טויביםהיוארסולביןטיטוביןהיחסיםהצבאי.

צאתןלפניצמר,גרבילארסולתתאפילוזכרטיטובמיבצעים.ישירותמעורבים

לזרן·
זהמהלךנוכח.הייתילאביהאץ,אתלכבושהסופיתההחלטהכשנתקבלהכרם,

לכינוסההכנותלקראתחשובצעדוהיווההמחוזית,ההנהגהידיועלבמרכזנתמך

.יוגו-שללאומילשחרור·פאשיסטיתהאנטי(ייהמועצהאבנו"ישלהראשוןהמושב

השוכןגדול,כהמרכזשכיבושהיה,החלטהאותהשמאחוריהרעיוןסלאביה!ן).

הןמסויים,מעמדי Iאבנו/שלהראשוןלמושביקנהפבליץ,שליימדינתו!ןבטבור

 .ל IIבחווהןמבית
סביבותאתגםלתקוףתוכנןשנחלש,עורפנןאתמלסכןמהצ/טניקיםלמנועכדי

שלחטיטןבמיוחד;קשהנדמהלאכולוהמיבצעביהאץ.ממיבצעכחלקגרהבו,

בצ/טניקיםלטפלהחלטנושניתן.כמהעדמלהפעליןשנמנעוהסרביות,החטיבותאת

עליהם,כשבאהשבויים.לקחתולאבאשבתיהםאתלהעלות :הדיןחימרתבכל

ראויההתנגדותהצ/טניקיםגילולאהמנוסות,יחידותינושלההתקפהבמפתיע,

והועלהנבזזגרהבועמקהאיטלקים.חנושבההמבוצרת,גרהבואלונמלטולשמה,

פרינציפה,גברילושלהולדתומקוםאתשכילתהכמעטשהאשלנו,דווחבאש.

ואילומעטות,היראבידותינולכן.קודםשנהכשלושיםפרדיננ,ןפרנץאתשרצח

הוצאוצ/טניקיםמאותשכשלושדוןח,כןכמוכבדות.אבידותסבלוהצ/טניקים

בנס.רקניצלעצמופוקארג/ורושלאחיווכילהירג,

אנו,ואבידותינוהאוסטאשיםאבידותעז.קרבלאחרבנובמבר, 3ביוםנפלהביהאץ

אלףכחמישה-עשרעת,באותההיו,בביהאץורב.עצוםהיההשללרבות.היי

·קריינה.חטיבתשלבחלקהנפלהקרבעיקררכבות.וקשרמפותח,מסחרתושבים,

מכלעגלות-איכרים,מאותכיסיפר,הואמסלשה.מסליןשםהיה!/בורבה/ןמטעם

חובהראוהאיכריםלנפילתה.והמתינולעיר,בכניסותהתקבצוקריינה,סביבות

הביזהשבמהלךכמובן,צבאם;עבורלקחתושניתןהשלל,כלאתלאסוףקדושה

רקאולם-ביזהמעשידיכאושיחידותינואף-על-פיבכליהם,גםמעטשמו

יתירה.בקפדנותולאושם,פה

כיאםבקוזארה,התבוסהעלכיפרההיאביהאץ;שללנפילתהרבהדהיהכצפוי,

שלהמערבית,בוסניהשלררים mהמשהשטחיםבה.שהתרחשההטרגדיהעללא

מיליוןוכשנימרובעיםקילומטראלףחמישיםהכוללים-דלמטיהושלליקה

יחדין.עכשיו,להם,חוברו-תושבים

!/בורבה!ן,עםבמקומי,נותרתיאנירקלביהאץ.עברוהמרכזיוהוועדהעליוןהפיקוד

מכןלאחרקצרזמןוהדיו.הנייראספקתאתהחרמות,באמצעותשחידשתי,לאחר
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השתתפתילאאבנו//י.שלהאסיפהבזמןלביהאוובאתיסוסיעלאניגםרכבתי
ישיבההתקיימהבכללאם-המרכויהוועדבישיבתלאוגםאבנו"ישלבמושב

I במטהביקורבעתכדלעלידווחברם,המושב.אתלקיים .הוחלטשבה-כזו
המושבביהאץ.נפלהאילולאגםמתכנסתהיתהשאבנף/ימסתבר,מכאןבאושטרלי;

וההחלטותהרעיונותילרבות-טיטושלהבלעדייציר-כפיוהיהאבנו//ישלהראשון
אף-על-פי-חילוקי-דעותנתגלעוהמרכזישבוועדהדבר,פירושאיןבו.שנתקבלו
"השמאלניות"נטיותיבאוגיסא,מאידךאולםבאוזני.מסורבלנדמהאבנו//ישהשם

',לאשרבים,ייסובייט",הרוסיתהמילהתרגוםשהיא"מועצה",במילהסיפוקןעל
יותר.מאוחרלאגםכיוייתכןכך,לעליבםאזנתנו

נרחבותהיןבעיצוב,ןמאודפעילחלקנטלזופוביץאושרטיטושיזםהעמדות

שמקורןידעו,אי,לולא-הכיבושמתנגדיכלדעתעללהתקבלהיושיכולותכל-כך~
שלהמערכתחבריהעתידים.מניעיהןאתהעלימולכן-מהקומוניסטיםטבע

היקפההמציאות.מחוייבכ"שלב"זולגישההס[כימו-זוגןביץאפליו-"בורבה"
איפשרהאשר-ובניהקורדוןלוקה,דלמטיה,בקריינה,ההתקוממותשלועיקשותה

-שלנוהמפלגהידיעלומונהגשלנובתפיסותחדורצבאלהקיםהקומוניסטים,לנו,
הבסיסיותבעיותיהאתפותריםאנוהפולשים,נגדהמאבקשבאמצעותאותנו,שיכנעו

נגדמאבקנו II'טיטושלבמאמרווברורחדביטוימאצזהדברהמהפכה.של
כאילוהיה,דומה .) 1942דצמבר(ייפרוליטאר",במעלה"הרשאךנהמשימתנו-הפולש
עצמה.להסתירהיארשאיתהובךטחת,החיוניתדרכה,אתהמהפכהכשמצאהעכשיו,

שלשבמושב-זובדעתןתמכוההנהגהחבריושאר-היתהטיטושלדעתו
 .הייתיאניהתנגדה.מוסקבהאולםכלשהי.ממשלההקמתעללהכריזישאבנו"י
שהאמנתי,מכיוןלה,התנגדתילאאךממשלה,להקמתהעתהבשילהשטרםסבור,

נוסחה,מצאטיטולכ-כד.נרחבשטחעבוראזרחיתסמכותבעלגוףלהקיםשיש
·אולםממשלה,יהיהשלאפועל",ייועד-אותנווהןמוסקבהאתהןסיפקהאשר

ובאספקה.בעורףויטפלהמדיניותהבעיותב(כליחליט

ןקרואטיה.בוסניהמסרביה,בעיקרנציגים,וארבעהחמישיםהשתתפןבמושב

היולאמדי.רבקומוניסטימיציוגלהימנעכדיעליהם,נמנינולאואנירנקוביץ
רשימה,רנקוביץעריבחירותבמקוםבחירות;לערוךהיהניתןלאוגםבחירות,

בישיבתהשתתפתילאאושרה.ואחרשמוית,עליההוסיףהמרכזיהוועדאשר

,על,לדברשלאהצעות,שוםהניבלאאולםמאו,ןנירגשהיההדיוןהפתיחה.

ששיקפהבשפהכדרכם,שלאבערנות,דיברויותרהמבוגריםהאיכריםרקביקורת.

והרכןסודרהכלהאידיאולוגיה.נדערתשלהם,היומיןעתיקתהפאטרירטיותאת

אשרהסיבההיתהזרלאברם,ההנהגה.עםבכלשהסכימואנשים,ידיעלמראש
כדוגמתארוכת-הטווחמשמעותאותהי IIאבנושלהראשוןהמושבקיבללאבגללה
בעובהד,נעוצההיתההאמיתיתהסיבהמכן.לאחרשנהשנערךהשני,המושב

הראשון,המושבלאחרמידשבאההאויב,הותקפתלפרטיזאניםנטוטרםשהלבבות
המפל~הכתפיעלכולההאחריותנפלה\שובוכךפעילות,כלהפועלמהוועדמנעה

העליין.והפיקוד

שהוחלפושלנו,השבוייםאחדהיההוא·לביהאץ.הראגםהגיעהברנגאנדריה

להברנגאחת.בכפיפהקרובותלעיתיםנמצאווהאוטיטופבליץ.שלבקציניו

בארוחתהיכרתיהוהוחלפה.בשביהיתההיאשגםויפת-תואר,צעירהאישההיתה

הועודקרואטיה.שלהמרכזיהוועדמנהיגותאתנטלהברנגטיטו.שלבביתוערב

מכיןוכטבעי,הדבראתקיבלוהכלאולםרשמית,כדעלהחליטלאמתרכזי

דברהימים.משכברטיטוישלוידידוחברו-לנשקותיק,קומוניסטהלהשהברגנ

 :קרואטיהשלהמרכזיבוועדפופוביץולדימירשלתפקידואתלסיוםהביאזה
קרואטיה,שלהמרכזיבוועדעוררסובייטימודיעין,שאישוהבללבולהבעיותבעקבות

פגישתיהמיבצעים.לראשפופוביץאתהמרכזיהוועדמינההמזויין,המאבקבתחילת

לאהברנגשלייהכתרתו// ~עויינותשלשמץללאאולםמאופקת,היתההברנגעם

תפקידימכלאתפטרהמלחמה,מןבשלוםאצאשאםשקיוויתי,מאחרבי,פגהע

הספרותי.תלעבודתיואחזור

שנקבעתהליך-גההמפלועדתאתהברנגעברלאלהברנגטיטוביןהידידותבשל

המלחמה.לפניעליהםשנגזרהמאסר,תקופתריצואובשבישנפלואלהלכל

סוכניוכילטיטו,רנקוביץסיפרבסטלי,ןתומךשהוא , 1948בשנתהכריז,כשהברנג

השבי.מןבשונוחקירתו,במהלדהבלתי-הולמתהתנהגותועללודיווחו

 //דאזאותוחקרתלא'/ולמהרנקוביץ,אתשאלטיטו

בביהאץ//.בעצמךאותוחקרתשאתה'/חשבתי,מיתמם,בחיוךהשיב,רנקוביץ

שלוהמנחההיוזמתהיתהמיטרהנשים.כנסבפטרובץהתקיםידצמברבתחילת

רבותשנשיםעלגאשהואטיטו,הכריזהמאורע,לכבוד·שנשאבנאוםכנס.אותו

אישרהואלפרטיזאנים.יתרוןמשוםבדברהיהואומנםבצבאו.משרתותכל-כד

גבורה.רוחבהםותפיחהגבריםאתדירבןלאמנציפציה,הנשיםשלכמיהתןאת

אזליהגברים,מןיותראמיצותהיוהפרטיזאניותשהגשיםעל-כד,דעתינתתי

נקודת-מיפנהלגבן,היוותה,למהפכההוהצטרפותלצבאההתגייסותשעצםמשום

יותר.גדולה

 .דצמברחודשבסוףבביהאץהתקייםהאנטיפאשיסטיהנוערשלהראשוןהקונרגס
הקומוניסטיםשלהתקוותופשטוהפעלוותהתרחבומגבוה"פקדוהאיזולפיכמו

שהכיןבלאונאםהישיבותאתניהלריבארלולההעם.שיכבותובכלהשטחיםבכל

לו,הערתיבאומושלהסטנוגרא,פיהתרשיםאתשקראתילאחרמראש.רשימות

כמהלהוסיףרק'/ישבהסכמת,אמר ,'דכ// .מדברשהואכפיממשכותבשהוא

אולםנואם,שלוקולחזותהית,הלז'ויוביץתיקונים//.כמהוהל,כניסחדשותשורות

ז/ויוביץשלהבלתי-לגאליםהחיים :פלאאויןהמושלם.הנואםהיהריבארלולה

שלךהציבוריתבקריירההתללולהואילונאומו,כישרוןאתשיפרושלאבוודאי

סטודנטים.באסיפותכשנאםעוד

טיטובביהאץ.נוכחתישבגללההעיקריתהסיבההיהלאהנוערקונגרסברם,

שיחותלנהלאמורהייתי'שבהלדלמטיה,הקרובהבנסיעתיעימילדוזכדיהזמינני
כאמצעיאלו,לשיחותמיוחדתחשיבותייחסטיטוהאיכרים.מפלגתשלנציגיםעם

שלג.מכוסיםהיוהכבישיםלדרך;ויצאתימיהרתיבחן'לו.במאבקניהכרהילהשגת
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שביןבקטעבפרדת.בשליחותאחדכלבאקיץ,ומיטארדידיראולגהאלינילןו

ברוחותזהאתזהאיבדנולפעםומפעממקורשקפאנוכמעטלליבנוגלאמוץ
שללעיבורההגענובוליאז.ויצהבלוויתלאימוטטקו,המשכתימליבנוהבוראות.

הופ':עולאהקרואטיתהאיכריםמפלגתנציגיאןלמהידם.כלמשךהמתנוושםהעיר,

החביבבוליאזעמשקשרתיהקשראתאשכחלאלעולםברמ,פחדן.המלפגישה:
רק ~למדיבטוחדרכהוהמעבר .למחצהמשוחררתהיתהעצמהדלמטיהוהפיקח.
הצ'טניקיס.בגלל-הסרבייםוהכפרימהאיטלקים,בגלל-בטוחותהיולאהערים

כבשהמכברלאהשנייה.האוגדהשלהמפלגתיהמנגנוןעםלישיבהנפגשתיבליבנך

סבלהמכזלאחרהאוטטאשים.עםעזקרבשניהלהלאחרלינגו, ת~,זואוגדה

המההישיבההתקיימהשנוהבנייןבקויפרס.-תוחלתללא-כנדותאבידות

כדידבמאמץעשיתימבשקם.הידפולאכאןשאפילוהלוחמים,שלמעיזוזמ

לאשובממכדירבימהשנייה;שבחטיבהילאלהביחודלהמ,דאגתיעללהגתבר

שלסלוניקי .נחזיתלאבותיהמדמובחיים,שנותרואלהואילוהחייס,ביןהיו

מילהלכלדבבקשבהאזינוהםשפמימ.אדוכים,בועיליםכומתות,- 1918שבת

מכיוזהמתאימות,המילימאתלמצואיותרעדוקשהליהיהולכןמפיהיוצאת

נוספת.להקרבהרוחבהםלהפיחחייבשהייתי

הגרביים""מלךנזיכהעםהאחת--נעימותפגישותשתיליניקרולביהאץבשובי

מוזרנראההואהשוק~כיכראתכשחציתינפגשתיבמיקומוסיץ.עמוהשנייה

בעלהכוכבאתוגילהכומתתוכפתוריאתפרםאותיכשראההאזרחיים.בבגדיו

הרגליןתואתמגפיןאתילילהראותמכנסיושוליאתהדיסאחרהקצוות,חמשת

הפרטיזאנים,ייואתם,צחק,לנסיבות",בהתאםמתלבשייאניסביבם.הכרוכותהרחבות

-מלחאיזוליבנוובגלאמוץטבקלהםאיזכאזעסק.ליהקמתימיליונים.ספסידים
מסרתיהכסףואתבערך,וקונותלירותמיליוזעשיתיהכיוונים.בשניבקירווח

 .הפרטיאזניס"לידו
השפעתי,בשלמעטהשני,אתהאחדלראותשמחגונרחוב.פגשתימוטיץאתגם

קריינה,שלהרביעיתהאוגדהשללקומיסארלהתמנותילמוסיץרנקוביץאיפשר

אםשאלתיוהשנייה.החטיבהשלפוליטיכקומיסארמתפקידושפוטרלאחרוזאת

לעולםניתנהלאלמומיץאולםבוואדי".ייכז,מוסיץ,ענהבחיוד-מביזמורצה.הוא

-לדעתיעצמואיבדעלה,גופרוכשחוםבטיפוסחלההואמפקד;להיותההזדמנות
מידיהסבשקםאתיליטולהחוליםבתיעובדישהחלועדאחרים,רביםשעשוכפי
 , ' .הטיפוס.חולישל

עדויותחקירה.ועדותהקיםהעליוזהפיקודאוסטאשים.כמאתליםנלכדובניהאץ

לשוחות;ונזרקובגרזניםשנרצחובני-אדםאלפיעלסרבייםוככפריםלזרוםהחלו

השתעשעוכךהאוסטאשים.שלהכלאבבתיהזוועותעל-העריםמזזעדויות
בהזהניחויל, 1'טילאחרלשלוםידיהזכשלחצו :נערותיהמעםצעיריםאוסטאשים

להגישהנהניםכפריים,בריוניםלמעשיבדומהכרותימ,אפיםאואצבעותאוזניים,
לפע'ולעליהיהיה'ממשלה,שתקוםברגעברם,נשח.יבתרכוטבק Pשקיקלזולתם
לקחו :הכפרייםדיווחיאתהיטבלבדוקהחוקריםהחליטואי-לזאתעצמאי;באורח

188 

החרשהצבא

תחתאותםלהובילוהורואוסטאשים,שלבתחפושתהלבישום~נלם, tפרטיזכמה

הנשים,ניריביחודלגזרים,שנקרעוכמעטהםהטבח.בעדךשבהםבכפרים,מלשמר

משפחתז.בנישלכרוצחיהםאותםשהיכירושנשבעו

קילומטרחמישה-עשרמרחקאוגה,לעמקהנשקףטיטו,התגוררשבובבית-אחוזה

ל\~יןךרמזגרבנמלטמכברשלאבזא,ר,ולדימירהגודעהסופראתמצאבומביהאץ,

מרצג,:;דשהואבזגרב,הנוחתרתכשגילת.השב.עים.מגיללמעלההיהנאזרמשוחרר.

ייכךהשינ,הואהפרטיזאנים.לשורותלעבורלוהציעיהאוסטאשים,שלללשטונם

לפרטיזאניסלהצטרףהחלטתו "!הסרביםאחינונלחמיםכיצדלראותכדי-אעשה

ועד'(ן,רזההיההואבקרב.ו.שפעמוהסלאביוברגשהיוגוסלאביבאידיאלבסתייעה

זהרברענקיות.מזוןכמויותוצרךמשלשולסבלכולההמלחמהבמשךקשוח.אד

קטנוניותאיזואצלושבלטהכפיטלטו,אצלבארוחת-ערבהמסוביםכלילעיניבלט

בחשינותהיכרבוכולנובקרבך.שפעמוולאידיאליזם,לאומץ-הלבבמקבילבלתי-מובנת,

לאומעולםקרוא.טישהיההעובדה,לאורביחודלשורותינו,בזארשלהצטרפותו

ובעלנודעסופרשלבקרבתוהשתבחעצמווטיטולקומוניסטיס.נטייהכלגילה

מוניטין·

לבןהיסבהעגייניםמצבאולםיתירה.בקלותבעניינינןטיטךעםדנוואנירבקוביץ
לאזוריםצפוניתהמתרכזותגרמניןתאוגדותעלדיווח,יםהגיעוהעליוןלפיקודדאגה;

האוכלוסיה,בקרבהחרדהשפשטהככלאיתם.הראשונותההתנגשויותועלהחופשייס
בפגישניצבכמיבמחשבות,ושקעהלךטיטולהילחם.הרצוןבחייליםגברכז

הפועלהרועדמטעםהאנטי-צ'טניקיותההכרזותקצבאתהאיץהואגורלי.צעד
שלמחדשפדיסתםאתדירכזגםיכזהחופשית,יוגוסלאביהבדדיושירורלצורך

כוחותינו.

ניכריםכוחותנעבירהאביב,בואשעםרשמי,בלתיב~~ורחהוסכםהמרכזיבוועד

קוסובןלגבוילגםוכזןטופליקה,לקופאוביקבכיווןהדרומית,ולסרביהלמונטגנרו
הטובייטיהניצחון-ל ffבחוההתפתחויותמכוחגםבסתייעהזוהחלטהומקדוניה.

פתיחתשלהאפשרותגםבחשבוןהובאהבאפריקה.הבריתבגותונחיתתבסטלינגראד
אשרזה,בנושאמאמרכתביובנוביץארסובבלקאניס;הבריתבנותשלחזית

היהניתזאםבדעתו.ממשתמךשלאאף-על-פיטיטו,שלאישודואתקיבל

יתערבולאשהבריטיםביטחוןכלהיהלאשתפיצו,התעמולהדברילפילדון
 :מכרעתחשיבותהיתהיחודגםולמונטנגרולסרניההצ'טניקים.עםבסיכסוכינו

הולדתם.קרקעאדמותעללנצחהיינוחליביםהצ'טניקיםאת
 .עלינןרובצותחדשותכשאדגותלתפקידינו,ואני,רבקוניץחזרנו,יוםבאותועוד

זהות.היודאגותינואולםמשלי,וחשוביםרניסהיותפקידיו
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1 

החליטוכינ;ויניצה,לראיוזפבליץאתהיטלרקיבל 1942שבנובמברידענו,לא

ידענולאגסכזהיוגוסלאביס.הפרטיזאניםנגדומרחיקי-לכתקיצונייםצעדיםעל

בימיםשהתקיימההמזרחית)(פרוסיהבגרליץ~יטלקית tהגרמנית-הוועידהעל

הצדמןוקייטל,ריבנטרופהיטלר,השתתפובהאשר- 1942בדצמבר 20-18

האיטלקי.הצדמןהכללי,המטהראשקוולרו,ואוגוצ/יאנווגאליצוהגרמני;

ההתנגדותתנועתאתלמחוץהיטלרשלהחלטתועלההודעהנמסרהזובוועידה

התכנסה 1943בינואר 3שביוםידענו,לאכןכמוהחורף.סוףלפניהיוגוסלאבית

ראשלאר;אלכסנדרהגנראלבבלקאנים,הגרמניהמפקדבהשתתפותועידהברומה

גנראליםרואטה;מאריוהשני,המחנהמפקדקוולרו;האיטלקי,הכלליהמטה

בוועידה-יווג/ביץוהרצגובינה,בדלמטיההצ/טניקיםךמנהלגפאבליץשלמטעמו

יוגוסלאביה.שללאומללשחרורהצבאלחיסןלהתוכניתבפרטיהנידונהזו

עלאובשטחהתנהגותנועלניכרתהשפעההיתהלאזהמידעלהיערראולם-

ביניהז-גרמניותאויגדותחמשניצבותמולנוכיידענו,אנוהקרבות.מהלך

מגרנזניםהמורכבתאיגן,הנסיךשלהשביעיתה-אס.אס.אוגדת :המפורסמתהאוגדה

קבוצותיוגוסלאביה;לכיווזנעותהןגםהחלואיטלקיותאוגדותכמהיוגוסלאבים.

המשמראתצירפוהנואשיםהאוסטאשיםואילוזינוק,לנקודותהועברוצ/טניקיםשל

הגרמניות.למיפקדותשלהם,הלא-יוצלחהאזרחי,

בהיס-הידועהוייס",יימיבצע-האויבשלשתוכניתולעובדה,מודעיםהיינולא

להפר,יהנועדה-הרביעית"ייהמיתקפהבשםשלנוהיוגוסלאביתטוריוגראפיה

תוכנית,באותהנעים,הפחותשהתפקידגם,ידענולאכוחותינך.אתולהשמידלכתר

כוחותשלנחיתהתתבצעשאםמחששהצ/טניקי.המלוכני,ייהצבא"עלהךטל
הגרמניםהסכימואליהם,להצטרףהצ/טניקיםעלןליםבבילקאנים,בנות-הברית

האיטלקיםיפרקוסיומועםשמירבתאניוייס",ב"מבצעהצ/טניקיםשללהשתתפותם
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מלחמהעת

ובעונהבעתכל-כךרביםגרמנייםכוחותשלהיערכותםברם,מעליהם.בשקםאת
כיהפשוטים,ולאיכרינולחיילינואמרומבית,אויבינוכלשלתזוזתםעםאחת
יותר,ברורנעשההזההמסרולמוות.ילחייםאיתניםמאביקבפניהםניצביםהפעם
בסטלינגראדשהתנהלוהקרבותלאחרהחלהנגדנושהמיתקפההעובדה,לאור

היטלר.שלבערפוהתבססוושלטוננושצבאנוולאחר-ובאפריקה
בינואר; 16ביוםבבניה,-הראשוןמיומהכברהמיתקפהאתשאפיינההאכזריות
היטלרשלהנחרצתהחלטתועלבלבספקהותירהלא-בינואר-20בובקורדוה

שלנוההגנהעמדותאתפיצחוהגרמניםביףגוסלאביה.ההתנגדותתנועתאתלמגר
מבוקרובשבויים.בבני-הערובהוירובאשכפרינואתהעלוובתותחים,בטנקים

שימשוהראשןוהיוםמןבשטח;גלוידברכלשלהםהאווירחילתקףלילהועד
כתנתילהפצצה.קבועותמטרותהעריםובשארבפטרובאקבביהאץ,בסיסינו

 •-1941בשהיוכפידייםותוקפניםהיטבערוכיםאינםשובשהגרמיםב"בורבה'/,

אנונסיוננואלינו._במישריןשנגעכמהעדרקאלאהדבר,היהכךילאלמעשה,
הגרמניתההתקפהבזמןשהיהמכפייותר,טובוערוךגדולוצבאנויותררבהיה
 _מדלמטיהוהקרואטיםמקריינההסרבים-והעם . 1941בשלהיאוז/יצה,על

להיותהיתההסרביםבפנישעמדהשהברירה,מפנירקךלאחת;ללאאיתןעמד
זהותםאתלאבד-הקרואטיםבפנישעמדהוהברירההאוסטאשים,בידילטחב

איחדוהעממיךהמימשלהמלחמההאיטלקים.בידיבהמוניהםולהיהרגהלאומית
בעתיד.ולאבעברלאלו,דומההיהשלאמשותף,בגורלהעםואתהקומוניסטיםאת

עלין.הוכרזשלאמרצון,כלליגיוסבמעין,ליחידותינונהרוחדשיםלוחמיםאלפי
המיתקפה,במהלךוכשהתפרקה,התשיעיתהדלמטיתהאוגדהקמהימיםבאותם

במטרהדביקותמחוסרולאומטיפוס,מרעבניסיןוןמחוסרהכשרהןמהיעדרזההיה
בהלך-המחשבה.שינויעקבאך

כשהן-והשנייההראשונה-שלנוהמובחרותמהאוגדותשתייםמצאההמיתקפה
תיכננושממנההזינוקלנקודתבכיווןבוסניה,שלובדרום-מזרחהבמרכזהנעות

שלנוהפריצהמיבצעהדרומית.לובוסניהלמונטנגרופריצת-הדרךאתלערוך
נותרהלאולמעשהזהנענייןהחלטיהיהטיטןהאויב.לחץותחתבחיפזוןהחל
בתוךכוחותיו,שלהאריהחלקשלכיתורואתלמנועביקשאם-ברירהלי

שהיתההתנגדותנו, ~כמתוכנזהתפתחולאהגרמניותהפעולותגםאולםקטן·שטח
כמוהמאיןביסודיותידינועלשבוצעהוהכבישים,הגשריםהריסתביותר,נמרצת

להצלתלחושהגרמניהפיקודאתחייבוכל-כך,רבבעלות-ניסיוןשהיוויחידותינך,
היקשהאולםעלינוןהיקשההחורפיהאווירמזגידינו.עלכותריאשרכיחותיו

האספקהבעיותאתוהגבירבמטוסיםהשימושאתהגבילהואהגרמנים;עלכמהפי
שלהס.

ראששלממלא-מקומךטרזיץ,ועםהעליוןהפיקודעםטלפוני-קשרהיהל'/בורבה'"
מהלךעלשיוטףמידעלנווסיפקמאודהדוקבאךרחיפעולהעימנוששיתףהמטהן

לפנותשתייםבשעהבינואר 30ביוםלי,הודיעאשרדדיירזההיהאולםהעניינים.
עלהדפוסשלוהטענתופירוקוהמקום.אתולפנותלמהרשעלינולערך,בוקר
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לפניעודלדרךהמשאיתיצאהלמזלנוןמסודר.באורחאךבמהירותןנעשומשאית

עםיחדברגללדרךיצאתיאניפועלים.קבוצתגםמובילהכשהיאהשחר,עלות

עלהדפוס,שכןבוהבנייןלפנינתקבץהכפרכלהמערכת.מחבריוכמההשומרים

יציאתנובשליותרדאגה,נמלאווהכלדמעההזילונשיםמעלינו.להיפרדמנת

בשםמעליהםנפרדתילהם.המצפההמרהגורלבגללמאשרהבלתי-נודעןאל

להםאמרתיעדם.ויגיעויפרצושהגרמניםלמקרהדברי-עצהןכמהוהוספתיכולנו

הגרמניםואילוהגרמניםןעםילכוהאוסטאשים :בהריםמיקלטולמצואלהימלט
 .אחרינךירדפו

מטרתםאולםהבוקר.שלוותאתהפרעמוםמטוסיםרעשכאשרבמישורעדייןנמצאנו

היער.מעבהאלבשלוםהגענוואנולאושטרלי,מפטרוביץשהובילההדרךהיתה

הרוסותןעגלות-איכריםמכוסההכבישהיהעשרןלשעהסמוךלאושטרלי,כשהגענו

מסביבהסתופפוקטנותפליטיםשחבורותשעהקטעוי-איברים,וילדיםסוסיםפגרי

הםהרחוקותןוקךרדוןמבניהובאוהתקבצופליטיםאלפיהדרך.לצידילמדורותן

וכדורים,פצצותעליהםשהרעיפושמיםתחתמורעבןארץחבלפניעלדרכםעשו

הפיקודלכזקודםחנהבךבמקוםביערותןמיקלטמצאנובאךגםוברוח.בקור

בפינוי.להמשיךהוראהלנווניתנההעליון,

היתהאילולאגםהיגיוןןכלנעדרתהתושביםןשלזושנסיגהליןהובררלפתע

שלאובוודאי-המקומיותולמיפקדותהעליוןלפיקודהצעתיהצבא.עללמעמסה

כךןואחרהסרבייםבכפריםהפליטיםאתלפזר-זוהצעהשהציעהיחיודהייתי

דעךמזרחהןהתקדמושיחידותינוככלארךמנםןמגוריהם.לאזוריילהחזירםהעתןבבוא

עלקבייםןעלשנעושלנו,בפצועיםלנהוגיכולנוילאכךאולםןהפליטים.גלוהלך

הםבריאים.חייליםבידיאווקשישים,נשיםב,ידישנתמכואוועגלות,סוסיםגבי

שיחידותינוככלוהלך,גדלמספרםאב,לעלינו.היתהאדגתםהצבא;מןחלקהיו

המיפקדותשלחועודוכלהאכזריתןבמלחמתםהמשיכוהעליוןלפיקודהצמודות

מיןהיתהכאילו-במיפקדהשלנוןהמבטחים""למקוםפצועיהןאתהעורפיות

מאתאישורוללאהכלאףעל-וכךהימים.אחריתשלדמיוניןשטח-משוחרר,

למעמסהשהפךמרכזיןבית-חוליםהוקם-המרכזיהוועדשלאוהעליוןהפיקוד

לא,ויב.מציוינתומטרהשלנוןהתימרוןיכולתועלמצפוננולענוראה

דרכםשעשוכאלההיו :באושטרליזהמעלזהנפרדו"בורבה//שלהצוותחברי

בכפרהתמקמנולליבנו.בכיווןהדפוס,מכונתעםבמשאיתנסעתיאניואילוברגל

באותועדרלכביש.מעלהנישאמוחרםןבביתמליבנוןקילומטריםכעשרהפרילוקה,

מאושטרלישיצאוהעורכיםהגיעומכןלאחריומייםמחדש.הדפוסאתהרכבנויום
להופיע.חזר/בורבהן/ Iוברגיל,

זאת,למרותחסרי-מגז.אנשיםרקבונותרואולםאוסטאשי,כפרהיהפרילוקה

האיכריםשלנו.המערכתחבריגםחלקנטלושבהמעולהןשמירהעלהקפדני

/כן" Iלהצטמצמואליהםלפניותינותשובותיהםבשיחה.עימנומלהיכנסנמנעו

קרובותשלעיתיםן IIלא IIו ,"אל"פירושוהיהקרובותשלעיתים'ייכן",-ו"לא"

ידיהם-עלשנבחרהאזרחיםןועדעםפעולהשיתפןואף-על-פי-כןייהז".פירשווהיה
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שלליכולתבהתז~םהחרמותביצעהוועדפוליטי.קומיסארשלבבוכחותובאפיפה,
כוחהיינוותחבורה.דלקמזון,לאספקתהקשורבכלנאמןשותףוהיהבית-אב,כל

מטרתנו.עםלהזדהותאותםחייבלאאולםחובות,במהעליהםשהטולכובש,

אולםבפרילוקה,הימצאתנועלולגרמניםלאוסטאשיםיודיעשמישהובטוחים,היינו

הגמיכןז~חתפעםןאןמנם, .אוסטאשיבכפראותנויפגיזושלאבטוחים,גםהיינו

אלרציםאותנושראוספק,איןכיעדכל-כך,טוסהגרמניםהמטוסיםוהאיטו

ובילד.בחלילופגעוהכבישעלעטוהם.אולםהצוקים,

ופצועים,פליטיםחלילים,מלאההיתההעיירהלליבנו.בעניינייצאתיאחדיום

מעשן,מחניקבחדרישבתיאחדערבופוליטית.תרבותיתפעילותגםשקקהאולם
לו,היתהקובאצ/יץ.גוראןמאתשירייהבור",לקריאתוהקשבתיומזיעה,נויוד

בעולםמקברם,הועלו·מכברשלאקורבנות,עלסיפר:הואמזעזעתהשפעהלשיר,

הטבחאתיגנהפרטיזאנישמשוררימים,באותםטבעיזההיהואיום.דמיוני

קרואטי,היהגוראן-בסמליותונוראמשהובכךוהיהבסרבים;האוסטאשיםשערכו
סרבים.צ/טניקיםבידימכןלאחרשנשחט

התקדמושהגרמניםמכיוןו/בורבה",שלאחדגי'ליוןרקלאורלהוציאבידינועלה

לצליחתהדרךאתבפנינולחסוםכדיבבוגוינו,התקבצוהםבוהאץ.מכיווןלעברנו

וטרזיץרנקוביץרכבוהחמה,שקיעתעם , 1943בפברואר 15ביוםנרטווה.הנהר

לתקוףשלנוהצדעומדהמחרתביוםכילנו,סיפרוהםלפרילוקה.ובאוסוסיהםעל
המעבראתבפנינוילחסוםמנתעלבעמדותיהם,האיטלקיםהתבססושםפרוזור,את

ולהטילייבורבהןןשלהוצאתואתלהפסיקשישואמר,הוסיףרנקוביץהנדטווה.על

יכדיבעלי-ביסיןןבקומוניסטיםצורךלוהיההמערכת;צוותעלחדשיםתפקידים

פצועיםאלפיםימשולשתיותרלנו!היוהפצועיםאתלארגןכן,הפצועים.אתלארגן

גםעלינוהיהיחידותינו.אללהילוותלהםלאפשרכדיכצבא,לארגנםצורךוהיה

מידלצאתלדדיירלאפשרהסכמנןרוחם.אתלחזקמנתעלבמחלצתם,לעבוד

החלטנוהמערכת,יולחברילפועליםלדפוס,נגעשהדברכמהעדאולםלדרך.

המשלכווהרוסיםבסטילינגרז~דנכנעוהגרמניםהדב.ר.לבויתאפשרעודכללהמשיך,

אלהלמאןרעותייחסנוסביבנו,עלונתהיקהשהלכההאש,בחגורתבהתקדמותם.

המטןשטשותהצהרותיולמשמערוגזנויותרעודגברזהומטעםמרובה.חשיבות

כוחותכלאתלאחדהבריטים,שעושיםלמאמציםבקשראידן,שלהומרושעות

רגעיםאותםבעצםנמסרוהבריטיהחוץשרשלהצהרותיוביוגוסלאביה.ההתנגדות

שותתי-דםואנולחסלנובמטרההאיטלקי,הפיקודבחסותהצןטניקיםהתכנסובהם

עלשמחנוהנרטוןה.נהרלערוץהגרמניםעל-ידינדחקנוכוחותאפיסתסףועל

חשפוקלושות,היותןכלי'rעעםמאבקנו,עלטיימסןןבןןניו-יורקשהופיעוהידיעות

ה-בי.בי.סי.מסרסוףכשסוףהפולשים.ילביןדרזןהביןשיתוף-הפעולהאתלפחות
סבורים,וןהםמרה,באירוניההערתיהפרטיזאנים,שלהגבורהמאבקעל.מלאדיוןח

לזכרבןןן.רקוויאםשריםהםולכןלכלותנו,הגרמניםעומדיםשעכשיו

הדפוס,מכונתעםיiודשלנובמשאיתנסעתילילה,עם'-הפעםוגםבפברואר,-17ב
תעלה.לתוךהמשאיתהחליקהפולי,לקופרשקובסמוךהנוראה,בחשכהלפרוזור.
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פרוזור :אי-הוודאותגםצצהועימםהכפור,עטוימהשיממוןוהגיחוצצוחיילים

נאותועצמהעללחזורההתקפהאמורהולכןכמתוכנן,לכן,קודםיוםנפלהלא

חוליהפצועים,אלההיוקדרות.עטויותשותקות,דמויותחלפופנינועללילה.
העליון,הפיקודחברואניו Iןבורבה Jמשאנולהםכשסיפרתיוהפליטים.הטיפוס

נצעיפי~אוזניהםאתוכרכוהקפואותבידיהםבשפובמשאית,התבוננונעצרו,

בידיבו,אותהמרלמיםכשאנוהתעלה,מןהמשאיתאתחילצנולבסוףשלהם.הצוואר

ימכשירים.ללא

דרוכיםומטהוטיטואתמצאתיהשחר,עלותשלפניהעזבקורלשצ/יט,כשהגעתי

המטה.שכןשבוהמינזראתהאיטלקיםהפגיזולכןקודםיוםנפלה.פרוזורןנרגשים.

בחצר,נזובחנשארוהואקירשברבלבד:משקלובמטרהפגעעקר,את,ןפגזרק

עליו,חלקתיאנילהתפוצצות;סכנהשאיןסבור,היהטיטוהופכין.להשאיןכאבן
למיקלטןן.מתחתאןתךיקבוריתפוצץ,אםגדול.פגזוןזה

תנאימציעיםשהרוסיםשמענו,עתאותהבפרוזור.הקרבעלשלווסיפוריואחדכל

חוסלו.מלקבלם,הגרמניםוכשמיאנוערים,וכמהבכמהשכותרולגרמנים,כניעה
הצהריים;בשעתתשובהלנולהשיבבמקוםאולםלאיטלקים,תנאיםאותםהצענו

התקפתנו.""';נהדפהבפברואר 16-ערבאותןעמדותינו.עלבאשפתחו-כמותנה

במאמץאיטיים,בצעדיםדידוכראוי,עליהםלהגןיכולנושלאפצועים,אלפי

מעבראתלאבטחמסוגלהיהלאצבאנוהמתקדמות.הגרמניותמהאוגדותלהתרחק
יויסנעךבמחיר.בכלפרוזוראתלכבושציווהטיטונרטווה.נהרעלהפצועים
והש~ידלעמדת-יריבודדתותחקובצוביץסבהומשךסחבבפברואר, 17המחרת,
גליגושבוצרה.לפירצהבעדזרםהצבאמטר.-200כשלממרחקאיטלקיבונקר

קבוצתעליהםהעבירהשני,שבעברהתילחוטיעלקןדות-עץכמההטילמנדיץ
על·השתלטנוואנונכנעו,הקטנה,שבעיירההאיטלקים,למעבר.דרךופינהאנשים,

 259בגדודהשלישיתהפלוגה-האיטלקיםהחייליםכללעיירה.שמחוץהניצורים

ידלהם,עלשבדחןהתנאים,אתהפועלאלהוצאנולהרוג.הוצאו-מרגןאוגדתשל
התחמושתבהובלתלנושיעזרוכדי-פגענולאבנהגיםרקלחמתנו.פורקןונתנו

גזרי-העץ·ביןנלכדוהגוויותמןכמהרמה.לנהרנזרקורבותגוויותוהפצועים.
האיטלקיםהקציביםעומדיםכיצדלמחשבהקצינינן,ישלהנקםלשמחתשותףהייתי

ובחסםההולךנרטווה,הנהרלמראהןנחרדיםמוסטההרגדרתועלהגשריםעל
הפרטיאזניםתחמושת,מלאותמשאיות-ורבעצוםהיההשללחייליהם.בגוויות
לכדנולחסוך·ומבלינפשםכאוותלירותהםיכוליםשעכשיועלכילדים,שמחו

קצין~מכןולאחרלשעברמילוכניקציןאוברדוביץ,ןברנקומרגמות;כמהגם
ותן t ,היפנהשלוהנפלאהאילתורובכושרהמרגמות,עלבשמחהןןהתלבשוןתןתחנים,

הגרמנים.נגד
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לביצועמאיתנומינשלחכןאםאלאבצוותא,נמצאנוהמרכזי,הוועדחבריאנו,

במהלכהוהיחי,ןהאחדהזמןזההיהבפצועים.קשורההיתהכללשבדרךמשימה,
ואילובעצמו,מתגלחהיהבוקרעםיום.מדיהתגלחלאשטיטוכולה,המלחמהשל

חגוהיוםשעותכלבשבוע.פעמייםהחברים,שאראתמגלחהיההפלוגתיהספר
שדרים.נושאיבלדרים,ויצאובאוהלילהשעותכללראשינו.מעלהאויבמטוסי
עלאו-קטנותמדורותלידהקרקע,עלישנובבד-אוהלים,מכורבליםכשאנו

הכפורואתהרוחותאתמאחורינוהשארנו :השמשמןחוםשהפיקוסלעים,גבי
ונוח.נעיםים,-תיכוני,במזג-אווירהעמקים,אלוירדנוההרים,שעל

כלנביטחה,שנהגשעהפזיזות.עלואפילןעצבנותעלהעידונתןשטיטוהפקודות

הדיצבאיים,מאשריותרמדינייםהיושבאופייםתכסיסים,עלשהחליטאימת
והתוצאהמהם.מנוסאיןבמלחמהאשרשיניוים,עלבקוצר-רוחמגיבהיהשכמפקד

סוערמזגב,עלהיהמטבעושנתן.הפקודותאתמשנההיהקרובותשלעיתיםהיתה,

אךומהירה,חדהבאינטליגנציהניחןהואלהפיליא;מפותחתתחושת-סכנהובעל

יתיזותמזיזהיהקרובותלעיתיםבקרב.הדרושההינתקות-אישית,אותההיהנעדר

שלבהיעדרוהעליוןהפיקודהרגישתחילהמטהו.ועלעצמועללהגןכדיגדולות
למחשבהטיטואתלפחות,עוררו,שלווהצעות-הנגדהערותיואשריובנוביץ,ארסו

זו,חולשהעםגםלהמתדרכיצדילמדווהמפקדיםרבזמןחלףלאברם,נוספת.

במטרהחדשות,עובדותהצגתידיעלאולנסיבות,הפקודותאתשהתאימובכך

דיכאלאוגםקטנוניטיטוהיהלאכמפקדהחלטותיו.אתלשנותטיטועללהשפיע

רציניות.בעיותלילאהחלטותנתקבלוולכןפיקודיו,שליוזמות

הדברכך.להתבטאניתןאם-נצחונותינועםכפלייםכפלגדלוהנוראיםקשיינו

לאבעצמםלמשנהו.אחדממקוםשבהזזתםובקושיפצועינושלהרבממספרםנבע

מצביחידותינו.עםלהסיעםתובלהאמצעיכלהיולאובידינולנוע,מסוגליםהיו

והזדמנותזמןהאויבבידישנתןדנריחידותינן,שלונשניתחוזרתהתכנסותחייבזה

-ושחיטהטבחמלחמת-עלינושנכפתההמלחמהשלהמיוחדאופייהבגלללתקוף.
המלחמהשתנאיאירע,וכךהאויב.לחסדיהפקרתםעללחשובאפילוהעזנולא

באלחוט,שדר,הגיעכאשרחפוזים.צעדיםנקיטתלנוה~תינואשרהםעצמם,

 28ביוםפקודה,טיטונתןבכישלון,נסתיימהבקרואטיההגרמניתשהמיתקפה

כשהגיעפקודהאותהוביטלחזראחרלקרואטיה;הפצועיםאת·להחזירבפברואר,

רגעהתעוררהגרמנים.בידינמצאיםשלנולעורףהקשרשקווירדיו,דיווחאלין

נמרץ, 5ביוםלפצועים,סיפרטרזיץ,הכללי,המטהראש:ממלא-מקוםאי-ודאותשל

הדרומית,וסרביהמונטנגרועלולאהמזרחיתבוסניהעללעלותנדעתנןישכי

את .בכוחלחצותהחלטהנתקבלהיום,באותויותרמאוחרתשבשעהאף-על-פי

המקורית.לתוכניתבהתאםולהתקדםהנרטווה

לסגתילפצועיםלאפשרובכךקונלץ,אתלכבושהרעיוןאתהגהאשרהואטיטו

הנזתנשאיםהסלעיים,המידרוניםאתלחצותבמקוםלגישה,והבלתי-גיתןההררילחבל

ואנוהאיטלקיםבידישהיתהמאחרמעמ,ךקוביץתחזיקשמאחששלאאישמולנו.

מוגברים.בכוחותלתקוףתכננו

האיטלקיםהתחפרוגדותיושעלנרטווה,נהראלהדרךנפתחהפרוזורשלנפילתהעם
לנרטווה,דפצ/ביץשליחידותיוגםהגיעודרז/יצהאתשכבשולאחרוהצ/טניקים.

נכונושעודבליבנו,ספקהיהלאפרוזור.שלבפיילתהלפנייוםלפברואר,-16ב
נדמתהומונטנגרוהרצגובינהלעברשהדרךהעובדה,אףעלקשים,קרבותלנו

בטרחה.

במשךהפוגה,ללאהופגזההקטנההעיירהאולםבפרוזור,להישארניסיתיתחילה
מכונתעםלמשאיתהעליון.הפיקודואלטיטואלהצטרפתיולכןהיום,שעותכל

בגרצ'ניצה,חנינוהכביש.,זאתשיאפשרככל-להתקדםהוראהניתנההדפוס
הסתתרנושחרעםהאוויר.מןההפצצותכשנפסקןהלילה,בשעותרקבטוחהשהיתה

להתבלט,לאמנתעלאותם.מלאשהאיזורזעיריםבקיעיםאותם-בנקיקים

בגאיותהצטופפנוהמנגנון.אנשימשארהעליוןוהפיקודהמרכזיהוועדחבריהתפלגו
הגיחוזאת,התירשמזג-האוויראימתכלקילומטר.כשלושיםשאורכובשטחצרים,

בהתפוצצויןתי~ם.הקרקעאתשקיעקעופגזים,באשכלוותאותנווהפציצו
 .אליונאזורגםצורףהקרבותובמהלךעימנן,נמצאוי IIאבגושלהפועלהוועדאבשי
 • l/"פןליטיקאים :הואאותםשכיבהכפיאו,-לאזרחיםסבלנותהיתהלאלנאזוראולם

//אתמול//,ברעב.גוועשהואהתלונןניכרות,ובכמויותמיוחדמזוןשקיבלאף-על-פי
ארעיתסופחוכך " 1אחתתרנגולתמזה !ביקינאווכולםתרנגולתייא~לתיאמר,

שלבדירתולהישארהתעקשלנוע,התכוננוכשהכילאח,ןבוקרהעליון.לפיקוד
נושאתייהכנסיהאמר.הנזיר",ועלעלייגןהקדושייויטוס :לכנסיהבסמוךנזיר,
להגןקשההיהלאהקדושלויסוסבשאר.שםואומנםהקדוש".ויטוסשלשמואת
אחר,מישהונמצאלאבולטת,למטרהוסמוךהכבישעלשכאן,מאחרהשניים,על

עדהיה,אמיץכל-כךכמוהו;מאיןאמיץ-לבהיהנאזוראולםעליו.ילהגןשביתן
ממונטנגרו,חזרהבדרכנוהאוויר,מןהתקפהבזמןמתנהגהאוכיצדהתבוננתישכאשר

לסכנות.מועדאיננובאמתכישייתכןבמוחי,מחשבהחלפה
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 ;[ 943בפברואר 20יוםעדידינועלנוקהקוניץ,ועדרמההנהרממוצאהשטח,כל

הפרוליטאריתהחטיבהבידינכבש-סרייבומצדהגישהכילומר,-קוניץשלעורפה

לכיבושהוקצוהשלישיתהאוגדהשליחידותסדלו.איבאןעלשהשתלטההראשונה,

לוחם-לקיץדנילוהראשונה,הפרוליטאריתהחטיבהשלמפקדהארלמקוביץ,

שניעםקוביץאתתקף-יוזמהובעלאמיץ-לבבספר,ךהאזרחיםממלחמתמנוסה

לנחולנהנהאחדוכלמסרליבו,גרמביתלהתקפהצפהלאשלקיץברור,היהגדודיו.

העירשלוחלקהבפברואר 20-19בלילהתבצעהההתקפההאיטלקים.עלקלניצחון

חזרהבפברואר, 21המחרת,ביוםבעקשנות.מעמדהחזיקוהאיטלקיםאולםנכבש,
טנקיםבעזרתסדלואיבאןאתוכבשהמסדייבו, 717אוגדהשלגרמניתיחידה

קוניץ.לעברהתקדמהמכןלאחרומטוסים.

עלכששמעזעםוטיטושנקט,ביוזמהבמקצת,לקיץהגזיםשהפעםספק,אין

לעצורלקיץ-שלבידיועולהשהיהלהניחאיןגיסא,מאידרהגרמנים.התקדמות

גםגדודי-עזרןשנירקעומדיםכשלרשותורב,זמןהגרמניםהתקדמותבעד

שהגרמניםמאחרבלבד.רגעיהיהטיטושלרוגזוקרביץ.עללעלותמיהראילולא

קובצ/ביץסבהשלהחמישיתשהחטיבהומאחררב,במספרלקוניץנכבפולא

לכר,נוסףקוניץ.שללנפילתהסיכויעדייןנותרלעירןבדרכןהיואחרותויחידות

שלוהשמדתובפברוארן 22ביוםיבלניקה,:כיבושלשמוחאחרתסיבהלבוהיתה

הורחבוברטווהלנהרשלנוהגישהדרכיהרביעית.החטיבהבידישלםאיטלקיגדוד

בשבי,שבפלהאיטלקיןהמפקדהוא.אףשוחררפרוזור-רמה-יבלניקהוכבישעתהן

שלנו/הספרדים" Iפרבקו.שללצידובספררשנלחםבפנינו,והודהבגאוןההתנהג

אף;'להורג,להוציאושלנולבלדריםפקודהניתנהולכןכרעללולסלוחיכלולא

שארהספרדית.הרפובליקהלמעןשלנוהמתבדביםאחדמידילמותשביקשעל-פי

האספקה.ליחידותסופהואוהפצועיםלהובילתידינועלגוייסופשוטהאיטלקים

הפרטיזאניםבקרבקםוכרהאהרים.בביצוריםלידיבושנפלובאיטלקיםנהגנוגםכר

אתעשושהםאף-על-פיעלוב,ומזובםשלבושםמאיטלקים,מורכבנחות,-מעמד

הקשה.העבודהכל

אתלהרוסציווהבבצחוננו,בטוחשהיהוטיטו,בהצלחההתקדםקוניץעלהקרב

 • 1943במרץ 1ביוםאובפברואר 28ביוםבוצעהזומשימההיבלאביצה.שעלהגשר

ההתקפהאתעיכבשטיטולב,שםהגשר,פיצוץעלממונהשהיהסמירנוב,ולדימיר

הגשרשפוצץלפנלהגשר.להריסתהפקורהאתלבצעלולאפשרכדיקוביץעל

השמאליתמהגדההגשר,ראשאתשכבשההשבייה,הפרוליטאריתהחטיבההועברה

הבהר.שלהימניתהגדהאל

ובד-הצ/טביקיםמןגםהשאר,בין-תגבורותקיבלובקוביץהגרמביםאולם

כללרשותנועמדוהפצועים.אתלנתקוואקוףןמגורניהגרמנים,איימובבד

 Jה"מישגה/לדחותה.עליבוהיהואף-על-פי-כןקדימה,לפריצההדרושיםהתנאים

כעס.מרובעשתונותיואתאיבדטיטוגורליים.מימדיםעכשיווקיבלטפחלקיץשל

קוניץ.נכבשהאילוגםלעבורןיוכלולאשהפצןעיםספק,לכלמעלברורןהיה

היהאולםעת.בטרםהושמדואחריםךגשריםיבלניקהשגשרעלגםזעםטיטו

טיטו,אמרשנוצרו,ובבסיבותלב,סוף,הצידה.נדחקוהכעסמשהךןלעשותצורר
יותרןמאוחרמלחמתי//.לתכסיסהגשרהריסתאתלהפורבידיבויעלה/'ואולי

לכראישורנתתי 1944ובשנתבכתבהאלההמאורעותהשתלשלותאתטיטותיאר

ולאכמפקד,טיטועלמאמרלכתובהרוסיםידיעלנתבקשתיכאשרבמוסקבה,

בסרטההללאתגמרוייתכסיס/'אותועליותר.מתאיםמשהועלילחשוביכולתי
אתיוגוסלאביםצבאייםמומחיםכמהכיבושמאזאף-על-פיייברטווה/';הקולנוע

הולכךשהגרמניםסבור,אינניאז.כברכרשסברורבים,והיוכ"מישגהן/הפיצוץ

/נרטווה" Iהסרטלבסיגה.אחרתדריבפנינונותרהשלאמכיוןידינו,עלשולל
וספקותיוחולשותיואתהראהאילומשכנע,ויותרדרמאטייותרלהיותהיהיכול

שוגה.אינושלעולםיכולןכלעליוןמפקדילהציגבמקוםטיטו,שלהאבושיים

מסוכןתרגיללביצועהצעההעלהומסוכן,סבורמצבשבאותוטיטוןזההיהברם,

ואחרפצועינו,עלשעלתה , 717הגרמביתהאוגדהאתלרתקתחילה :מזהיראר

שהאיטלקיםמאחרהצ/טביקים,שורותדרר-הברטרוהעלהפריצהאתלבצע

המרכזי.הוועדעםבהתייעצותאלוקשותהחלטותקיבלטיטומפלה.בחלוכבר
ויוזמתודברלשוםהתנגדלאאישברור;היהשהכלמכיוןקצרה,היתההישיבה

בכיפה.שלטהטיטושל

מוכבותהנדטווה,בביקעתנמצאושכבראף-על-פיבחופזה,לחזורנקראויחידותינו

שהגיעההראשונההיתההרביעיתהמונטבגריתהחטיבהולסגת.הנהראתלחצות

עצרהגובבו,בווייליצ/ההגרמניםנגדבמרץ 2ביוםשהתנהלבקרבהקרב.לאיזור

יתרגםהגיעומכןלאחרקצרזמןפצועינו.לעברהתקדמותםבעדהחטיבה

העליונהעלידינוהיתהקרבבאותוימים.שלושהשנמשרקרבוהחלהחטיבותן

שלוכישרונוהפרטיזאניהאילתוולכישרוןתודותלרשותנושעמדובקני-התותח,

כרהאוסטאשים,שלויחידות-עזר 717אוגדהאתריתקנואוברדוביץ.ברבקו

לפיקודהנתוניםקרואטיםשאנשיההשדים"ן/אוגדת Iהמכןנה- 639שאוגדה

בנסיונםכידיווחו,שלנוהסיוריחידותילעזרתם.לבואחייבתהיתה-גרמבי

אותוגרםוכר-ובהלהבהמולהלמשאיותהגרמניםטיפסונפשםעללהימלט

נעלםהגרמניהצבאמפניהמיסטיפחדנו :מחשבתנובהלךמהותילשינויקרב

היה.כלאוהיה

החלטבוגובנו,בוויליצ/ההגרמניםאתהמונטנגריםהכניעןבוביוםבמרץן-2ב

הקמחמטחנתהרחקלאשנמצאהבנקודה,בחרנושלנו.הדפוסמכונתאתלקבור

לבוןברורהיההלילה.אתטיטועשהשםרמה,נהרשלהשמאליתהגדהשעל

אתילהעבירנוכללאמשקלהןובגללבכבישןקוניץאתלעבורבידינויעלהשלא

קבורהיכןלגרמניםמישהןסיפרמכןלאחרהכביש.לתוואימחוץהדפוסמכונת

אותו.השמידווהםהדפוס,

חולית,באבזחצובהמערה-ילמחנהבסמוךמקוםלעצמומצאהואגםפיארה

עיתונים,טפסים,המלאיםשקיועםשםלונתיישבהואמיקלעים.אשמפנימוגנת

כאסיראשרשוניםןמחפציםוחפצימבגדיםמזוןןצרכיצלחות,מכונות-כתיבה,

גםהיהחייבעכשיובכלא.ארוכותשביםשלהרגלמתוךאותםכיבסלשעברן
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הקלחתבתורמלחמהעת

בתרמיל.אובנרתיקי-האוכףעימולקחתהיהיכולשלאחפץ,מכללהיפטרהוא
לעזרתובאתיןלכזכלשהן,חפץלהפקירלפיאדההקליםהדבריםמזזההיהילא

לבסוףפריט.אחרפריטהדעת,בדיחותתווןלהפקיר,לוותרבמקומו,והחלטתי
שלההפווהתהליווהחלעימו,לקחתיכולשהיהמכפיפריטיםפחותלובותרו
אתלנטושהיהיכוללאמקום,מכלחשיבותם.לסדרבהתאםפריטים,הצלת

עברההפריצה,בעתמכז,לאחרימיםכמהוהחמודה.הקטנהמזכירתודרינקה,

דריבקהאםעת,באותהלאלפחותהאחוזים,במאתהובררלאהדברהגרמבי.לצד
האויב.ידיעלבשתלה
במכונית,ואותירנקוביץאתטיטוהסיעבמרץ, 4יוםשלמאוחרתערבבשעת

מכוביותפביעלחלפנווהצרהמתפתילבכבישלאט.נסענו ..הקרבותבאיזורלבקר
ואקוף,גורנילרמתהגענולערךתשעבשעהתחמושת.טעונותומשאיותריקות

מסביבליבםאתשסעדוהחיילים,ביןעברבותותחים.ורעםחייליםלמדורותביבות

לעומתם,המפקדים,נינוחה.ברצינותלנווהצדיעואותנוהיכירוהםלמדורות.

היתההקרבלאיזורהסמוכההסביבהבדיווחיהם.וישיריםבוקשםיותר,רשמייםהיו

בעובדה,בהתחשבשראיתי.ומתמונותרךמאניםמקריאתבדמיוני,שתיארתיהכפי

בביטחה.להיסוגיכךליםהיךופצועינךבקרבשניצחנוהריילמקוממ,רותקךשהגרמנים

משימתם.אתסיימוטרםוהתךתחנים,שבעורףחיל-המגןהקידמיות,היחידותר·ק

הפריצההצ'טניקים.יחידותדרולנרטווה,הפריצהעלטיטוהורההמחרתביום

גדודים,שלושהעם-להפליאקטניםבכוחות , 1943במרץ 7-6בלילהתבצעה

אתשלנווהתותחניםהחבלניםפוצצותחילהחטיבותינו.משתיאחתכלמתךו

הצ'טניקיםאתהניסואבידותסובליםוכשהםהיבלאניקה,שעלההרוס,הגשרשלד

מעבר-עץ,הךקםבמרץ 7ביוםבמהירות.והתרחבההעמיקההחדירהביצוריהם.מתוו

הפצועים.העברתהחלהבמרץ 9-8ובלילהגשר,פיגומיעל

מאי-הופתענוזאתבכלהצ'טניקים,בקרבגבוהלמוראלציפינושלאאף-על-פי

ואבשיקציניםשלקטנותקבוצותרקבשורותיהם;לחימהרוחוהיעדרהסדר

שהתנהלוהקרבותכגדךלזהקרבנחשביומלאותועדתעוזה.גילןהג'נדרמריה

וחריפותגדולותלהתנגשויותעימםהגענוהמלחמהבהמשוהצ'טניקים.לביןבינינו

 :הצבאיבשטחוחסרי-תוחלתטפשייםלניגךדיםגםקורבןנפלוהצ'טניקיםיותר.
במילחמתלשמוראךיצבאלקייםניתןלאבלעדיואשרפוליטי,מימסדבהיעדר
דעתםאולםהדבר,ייחןקיות"עלסומכיםכשהםכללי,גיוסעלהכריזואזרחים,

מנהיגים :מזויתרהשהם.כללחוקיםתוקףעודשאיןהיתה,רביםסרביםשל

למעלההסרניםטבחובילבד·נרטווהבקרבאלה.חוקיםתחתחותריםהחלומסויימים

מפקדיםוכמהכמההצ'טניקיםביןהיופלבליה.באיזורחסרי-מגןמוסלמיםמאלף

בלונדוןמדינית.מבהיגותולאצבאיתמנהיגותלאלהםהיתהלאאולםמוכשרים,

בביתואיילולקרואטים,הסרביםשביזבמריבותממשלתםשלמעמדההתערער
שלאמיכאילובץ,דרז'הממשלה,אותהשלהעליוןןהמפקדהמלחמהשרהחליט

ייפגעו,לבילקולשין,שלידבליפובואנשיואתולהחזיקנרטווהבקרבלהשתתף

הפרטיזאנים.מידיולאהגרמניםמידילאחלילה,

שלכוחותיועםהפעולהשיתוףאתהמלוכניתהממשלהאישרהעצמהעתאותה

דיווחיםשמסרמאחרל-בי.בי.סי"ההאזנהעלאסרוהצ'טניקיםוהקציניםפאבליץ
מזהלאומנות,מןהרגילהצ'טניקשלבליבונותרמההפרטיזאנים.מלחמתעל

טיטו-השניהצדומןןהגדולהבריטניהעםהבריתומןהסרביתהאורתודוכסיות

קרב,שלבעיצומונמצאוויחידה,אחתבמטרההמאוחדתהקומוניסטית,וההנהגה

 _הגרמניתהתעמולהרני-משמעות.צבאייםבמיבצעיםתדירהעוסקצבאעם
אפקטיבית;ובלתיקריאהבלתיהיתה-ממטוסיםקרובותלעיתיםהנזרקיםבעלונים
התעמולהאולםלעריקים.חנינהומתןהגדוליםהגרמנייםהנצחונותהיונושאיה

סיפורי-סיפורי-מעשיות,:המלו,ערוולאיןממנהגרועהעודהיתההצ'טניקיםשל
בסיפורי-עםהשתמשנוהקומוניסטים,אנחנו,גםעובדות.סילוףאווהשמטותעם

הפרטיזאנים,עלחדשיםשירים!חיברנובאלהומהוהותבמיושנותלאאולםובאגדות,
שוחרעמנושלעתיק-היומיןלמאבקשלנוהקשראתוהדגשנוהמסורתי,בסגנון

מסויימיםענייניםעלעברנוולעיתיםהגזמנולעיתים-לעובדותבאשרהחופש.
מטרתנו.ולמעזהשקפתנומנקורתתמידאובשתיקה,

יחדנחתאשרויץ,אוסטזכארידרז'ה,שלנציגךוביחוד-הצ'טניקיםהמפקדים

ליחידותיהםנתנו- 1941בשנתבמונטנגרו,שלי,באיזורהדסוןהקפיטזעם

לאהמלחמהאולם . 1tקצרה"חקירהלאחרלהורגיוצאויישבויים :חותכותפקודות

אותנודירבנהזושמדיניותמשוםלא-לכךרבותהזדמנויותלהםזימנה

עלייה.בקונמצאושהפרטיזאניםמשוםפשוטאלאנואשת,פרטיזאניתלהתנגדות

העמוקהמיסטיפחדםבגללמשוכנעים,הצ'טניקימהמנהיגיםהיוואף-על-פי-כן

ז~תעלינולהנחיתהתפקידוכימעמ,ךלהחזיקנוכלשלאהגרמני,הכוחמפני

להם.יועדהאחרונה,המכה

חוץ-הצ'טניקיםהשבוייםאתלשחרראנשינואתמידדירבנוכמותם,שלאאנו,

שבוייםמאותחזרווכובשבי.נפלומהםמעטיםשרקכמובן,הקצינים,מאשר

לביילאניקה,בדרכיהפרטיזאנים.שליחסםעלהללכשבפיהםהצ'טניקי,לעורף

אחדבידימלווהבצ'טניקנפגשתיהפצועים,העברתעללפקחצריוהייתישם

מאגשינן.

החייל.אתשאלתי ,"ןאותולוקחאתה"לאז

לליבו.נגעלאשלנוהסבלבעמק.אותולחסלהולוייאניהחייל,השיבאחי",ייזה

שהיכירניכנראה,יבטאו.ממלנחששיכולתיכפימובטנגרי,היההחיילבבו".בגדהוא

בן-מולדתו.בפגיריגשותיואתלשטוחוביקש

ן"צ'טביקיםשבוייםלגבישלנוהמדיביותאתמכיראינךייהאם

אותו".לשפוטזכותליוישאחיזהאבלמכיר,ייאבי

ספק,שאיןאף-על-פימי,ךהסכיםהואליחידתו.עימואחיואתלקחתלוהוריתי

שלי.לפראזיולוגיהבהתאםאולרצוניבניגוד-אחרתדיברתיאילוהורגו,שהיה

המלוכניהצבאביזששררהפעולהשיתוףאתלעולםגילהוגורלינואשקרבאותו

 • 141עמ' ) 1946גראד(בלדדיירולדימירמאת"לומן" ..
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מלחמהעת

תחנתהחופשית,ליוגוסלאביהמברקטיטושיגרזהילצורוהכיבוש.כוחותלבין

נלחמרםצ/טניקיםאלףשנים-עשרשגםסובייטי,בפיקוחשהיתהשלנו,הרדיו

המברקאתשקראלאחרלאומי.לשחרורהצבאנגדוהאיטלקיםהגרמניםשללצידם

אלף".לעשריםקרובשישסבור,'/אניאמרתי,בפגינו,

שהצליחוילהודותגעיםכל-כולא"אולםבחיוו,טיטואמרכמוך",סבוראגי'/גם

אגשיםןן.שלכזהרכמספרלגייס

טיטו.עםכשהסכמתיחיוו,העליתיאניגםכיייתכן,

(המשלחתהצ/טניקיםשלפלתם iנועלהפולשיםגגךמלחמותיגועלצ/רצ/ילכששמע

משלחתלשגרהחליטדרז/ה),עםבילתהבייליו.ס.קולולשלבראשותןהבריטית

כך,עלידענולאהפריצהבשעתהיוגוסלאביס.הפרטיזאגיםאלמשלוצבאית

למנצחיםרקבמלחמה,לאחריה.מידלאוזנ"נו,הידיעהכשהגיעההופתענולאאולם

לקוות.הזכות

3 

בשםבכירקציןביניהםואקוף,בגורניבקרבותבשבינפלוגרמניםכתריסר

 , rרבקוניסוולביט,השתתפונהנשיחה,כזכובדת.חזותבעלקומה,קצרשטיקר,
ולהציעשטיקר,'המאיורהשכוי,באמצעותלגרמניםמכתבילשגרהוחלטואבוכי,טיטו

שהגרמגיםבעובדה,בהתחשבהשנויים,בחברינןהגרמגיםהשבוייםהחלפתאת

או,-הרעיוןאתפיתחאשרהןאטיטו . 1942בשנתדומהלהסדרהסכימוכבר

-המרכזיהוועדחבריאתכיבסהראלביצועו.דרכיםמידחיפשיותר,שנכוןמה
ההצעה~ת tוהעלהרמה,הנהרגדתשעלהקמח,בטחנת-ואותיפיאדהרנקוביץ,

במפגלעךלדרושהבינלאךמיות,לאמבותבהתאםייעשהובשבוייםבפצןעיםשהטיפול

השבויים,להחלפתבנוסףהצעה,ובושטיקרהמאיורבאמצעותלגרמניםמכתבלשגר

וולטקיידיעלבפרוטרוטלגוהוסברלכןקודםלוחם/ן.בכוח Iכ/בנויכירושהגרמגים

כוכתב-לוחם/ן,כ"כוחמהכרתגוהבובעותההשלכותמהןטוב,משפטןשהיהוולביט,

שלולאטרזיץ,שלחתימתוואתהעליו,ןהפיקודחותמתאתנשאלהצעותהלווי

הפיקודשלובאישריךובידיעתןבאהההצעהכילגרמנים,היהברורברם,טיטו.

בגקלשלאהנחנו,אח.דמפלגתיבמרכזמגובשתשתגועתנןידען,הם :העליון

ומתן.למשאפתחהמותירהבצורהאותהניסחגוולכןלהצעותינו,הגרמגיםיעתרו

וביוםהנרטווה,עלהצ'טניקיםתבוסתשלאחרביוםהתקיימההמרכזיהוועדפגישת

לקשיינן.קץלשיםכדיבכוהיהלאאולםפרני.ההרגבעללמעברדרונפרצהבו

המאבטחיםותינו mכאתוירתקוהפריצהלאחריתקפוגוהגרמגיםאםיקרהמה

כברעלהבלב,ןהמרכזיהחוליםבניתפצועינו,מספר ?לפצועיגוהמעבראת

אףעלוזאת-מיחידותינובכמהקשהפגעההטיפוסוקדחתאלפים,לארבעת

גםוכןנגועיםהיןעברנובהםהאזורים :שלנוהרפואהחילשלהמסורהטיפול

המקורית,תוכניתנוגורליהאמהחגינו.שםוקרחות-הלערגרגושבהםהבתים

בביצוענתחילבטרםעודלהתפוררעלוליםאגו ?הדרומיתבסרביהלהתכנס

מאשרפוליטיתיותר-עבןרגובעיההצ/טגיקיםהיוואלהלכלבנוסףהתוכנית.
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מלחמהעת

צ/טניקיםלאזוריםויגיעוינחתוהבריתבנותשלכוחותאםיהיהמהצבאית.

יהיומסוגליםנחיתה,תהיהילאאםגם 1אליהםיצטרפוהצ/טניקיםורובגדולים,
-הכיבושכוחותעםאחתידעושיםכשהםרב,זנזזמעמדלהחזיקהצ/טניקים

תמיכתאתגםוכזהבריטיםתמיכתאתיקבלוואז-המלחמהלסוףעדאולי
המלוכני.הצבא

ההודעה, :ימיםשלושהאושנייםתוךהגרמניםתשובת,אתקיבלנולהפתעתנו
ומוחתמתקציזבידיחתומההיתהומתז,למשאנציגינואתמידלשגרשבאפשרותנו

- 1943במרץ 9יום-הגרמניתהתשובההגיעהבוביוםהגרמני.הנשרבחותם

היתההישיבהמטרתואני.רנקוביץטיטו,רקחלקנטלובהישיבה,עודקיימנו

ההצעהעלומתןבמשאשלנוהטקטיקהאתולגבשהמשלחתאנשיאתלמנות

הציעולכזמאו,ךעדוחשובכעדיזהענייזאתראהטיטוהגרמנית.ההיפוטתית

אניוגםהתנגדותכלעוררילאאישהפולייטביורו.כחברלמשלחת,אותילצרף

 II"להסתדרויכולתישיחה,להב,נתמספקתהיתהשליהגרמניתההצעה.עלערערתילא

ןקאנט.גתהעללשוחחבכוונתינוהיהלאדבר,שלבסופויותר.אופחותאיתה,

המינוי;אתקיבלפופוביץקוצ/הבכיר;מפקדגםלשגרשישסבור,היהטיטו

היתהבמשלחתולביטולאטקושליהשתתפותולמדי.טובההיתהבגרמניתידיעתו

הגרמניםעםהשביויםבחילופיטיפלשבהבדרךרבה,תבונהגילההאומובטחת;

-בווינהגרמניתלמדהוא-כל-כךטובההיתההגרמניתבשפהושליטתובליבנו,
 .לווינאיחשבוהושהגרמניםעד
בקוויםרקלתכנזהיהניתזוהמתזהמשאבעתלנהוגישלפיההטקטיקהאת

היפוטתיים.בתכסיסיםאובמצביםלטפלאהבלאשטיטומאחרביחודכלליים,

שישאולסרביה,לחדורהיאהעיקריתשמטרתנולדעתהיוצריכיםלאהגרמנים

הדרומית.וסרביהמקוסובווחלקיםסנג/אקאתהצפונית,מונטנגרואתלכבושבדעתנו

בבלקאנים,מרכזיאיזורהמהווהסרביה,כלפיהגרמניתלרגישותמודעיםהיינו

אולםעמוקה.לאומיתזהותתחושתובעלתמובהקתאנטי-גרמניתאוכלוסיהבעל

עלביותרהמתקבלהאיזורהיהסנג/אקנמשכנעמשהולהםלהציעעלינוהיה

גםאשראויבינו,היוהצ/טניקיםואילומכולם,הומפגרהענישהיהמכיררזהדעת,

באלה.אלהנלחמולארבזמזשמזהאף-על-פי-בנאמנותםפיקפקוהגרמנים

לצייזעלינוהיהבקיצור,נרטווה.נקרבשאירעכפיפעולה,שיתפוהם :להיפך

יהיוהצ/טניקיםוכיבעתי,ךשלנוהאיזורשיהיההואשסנג/אקהגרמנים,בפני

לאיטלקים,הקשורבכילמצבנובעייתאתמלהעלותלהימנעישהעיקריים.אויבינו

 ~וחותכתברורהבצורההענייזאתלהגדירצורךיהיהעימות,לידינגיעאםאולם,

להוציאאיןעימם,פעולהומשתפיםלצ/טניקיםנשקהאיטלקיםמספקיםעודכל

הקרבותהפסקתילגבימילהנאמרהלאנגדם.מזויינותהתנגשויותאפשרותמכלל

ותגוגותיוהשקפותיואתמובז.היההואגםזהדבראולםלבינינו,הגרמניםביז

ילכוומתעצמים,הולכיםומתרחבים,הולכיםשאנושעה :כךלסכםניתזטיטושל
בבירור,כך,נומחלאהדברהעניינים.יתפתחוכיצדנראהואזויחלשוהגרמנים

שלמחשבתומהלךובחלקההמצבמזבחלקההמתבקשת,המסקנההיתהכזואולם
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המשאלתמציתפומביאתזלאבתודעתי.כראוינתגבשוהכלדיהברורה-טיטו

גם :ועודזאתבחו"ל*.הרחבהציבורלידיעתהובאטרםאםהגרמנים,עםוהמתז

ניסו- ) 1967(בשבתדדיירולדימירביניהם-יוגוסלאביםהיסטוריוניםכמה

רקהרשמיתהיוגוסלאביתהשתיקהומתז.משאאותישלותוכנומהלכיאתלחקור

מבקשיםכזאםאלאשתיקה,לאותהטעםעודאיזכיוםהשמועות.גלאתהגבירה

דיאיןכאילוהיוגוסלאבית.המהפכהמנהיגישלהמקידשתתדמיתםעללשמור

למעשה.הלכהאמיתית,מהפכהשחוללובכך,

מכולנו.ספקזהפחותהיהשטיטואף-על-פיוהמתז,המשאמהלךעלבינינוהסכמנו

 " 1הרוסיםיגידויימההשאלהאתעוררתי

כל,ראשלתחושבים,הםייגמ-עלילאהרוסים,על-בזעםכמעטהשיבטיטו

 "!צבאםועלעצמםעל

-ובעצמובכבודוטיטוזהוהיה-הפוליטביורושחברהראשונה,הפעםזוהיתה
אלאהאידיאולוגי,במישורלא :הסובייטיםעלהחולקתדעהכזה,בלהטמביע,

שאנולי,ברורהיהכן, :טיטושלתגובתועלמאודשמחתיעצמם~החייםמניסיוז

מכליותררגישהבשאלה-ביותררגישהבשאלההסובייטיםעללחלוקמתחילים

אםאז,מישהואותישואלהיהאילוגורלית.היתהלגבינוואשר-השאלותיתר

משיב,הייתישלנו,האידיאולוגיהעםאחדבקנהעולההסובייטיםמןזוהתבדלות

במיליםהמרכסיסטית-לניניסטית".לתודהגםתרומתןאתתורםמאבקנןייובכז,

האידיאולוגיהמאפשרתעודכלי-לאידיאולוגיההחייםמתאימיםעודכלאחרות,

וקיימת.האידולןגיהחיה-יצרניתאוריינטציה

המכתבשנשלחבשעהבהמוסקבה.שלתשובתהאתטיטןקיבלכברוכך,כךבין

הפעםאולםהשבויים.חילופיאתרקהזכיראשרלמוסקבה,שדרנשלחלגרמנים,

 :הידועבסגנוזונזעמת,מהירהתשובהממנהעתנווהגיןפסקניתזריזהמוסקבההיתה
אשראתם,כולה;המשועבדתלאירופהדוגמהשימשתםאשראתמ,כיייתכן,כלום

שקםהנורא,האויב,נגדהמאבקאתתפסיקוכזו,עילאיתגבורהגיליתםהיוםעד

 ?עמכםועלהאנושותעל

הפעםטיטו;עםנפגשהכולהוהמשלחתפופוביץקוצ/האלינןהצטרףהמחרתבירם

המרכזי.הורעדבישיבותשהיהכפילפרטים,כל-כךרבהלבתשומתהקדשנןלא

ידיעה,קיבלינויוםבאותןלנרטווה.טיטויצאבמירץ, 10יוםשלהערבבשעות

-הכבדהנשקואילורמהאתחצושלנןהמגן:יחידותלפרוזורנכנסושהגרמנים
והושלךשימושמ,כללהוצא-האיטלקיםמידישנלכדווהמרגמותהשדהתותחי

לנהר.
 , 1943במרץ 11ביוםהשחר,עלותעםהקטנה.בטחנההלילהאתבילינושלושתנו

יחידותינואחרונימקל.עלתקועקטז,לבזדגלכשבידינולפרוזור,בדרכנויצאנן

הפרו-החטיבהפיזרהבינתייםבלהבות;עלהשעליוהעץוגשררמה,נהראתחצו

בוראק.אגםמסביבותהצ/טניקיםאתהשנייהליטארית

 • 106-12עמיהברית",ובנותמיכאילוביץייטיטו,רוברטס,שלבספרומצורמלאפרריט ..
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מלחמהטת

ביןהפרידןטרסותומכוסההרשללאורכוהמתבושךכבישושלקילומטרכתריסר
ציפינומתוחים.היינואולםלאיטנוודרכנועשינופרוזור.לביןהקטנההטחנה
שיעידותנועהוכלרחשכלאותוכלהיהלאברםורגע.בכלהגרמניםעםלהיפגש

עםתהיההראשונהפגישתנואםיקרהמה :רבההיתהדאגתנוהיעמאותם.על
שיל'לואותםונוליךהגרמניםשלמכתבםאתלהםשנראההחלטנווןהאוסטאשים
אולםלבואנו.ממתיניםהגרמניםוכיגרמניםושבוייםמאותשלבשחרורםשהמדובר

פשוטעלוליםהםלאוסטאשיס;להםאיכפתיהיההענייןשכלבטוחיםוהיינו'לא
שישאהואשוולביטכדועלועמדנובינינווהתבדחנוביאושנווחסל.אותנולשחוט

בינינו.ביותרהנמוכההדרגהבעלשהואמאחרהלבןוהדגלאת
ניצבגרמניזקיףראינובפרוזורבדרכנו.חיהנפשלפגושמבלילפרוזורהגענו
שהואהבבוושלו;לנקודת-השמירהבסמוךהביתולפניםנכנסנוישן.מיבצרלפני

התקדמנוביטחון.תחושתבנונסךוהדברבוא~ועלילמיפקדהטלפוניתמודיע
כשהםלעומתנווקפצוגרמניםכעשרהונשרפו;שבהרסוהראשוניםולמיבניםוהגענו

בתוקף-בתוקףאותנוביקשקציןומהםואחדאלינו.תת-מיקלעיהםאתמכוונים

נטלושהחייליםשעההמכתבואתלוהגישוולביטלהזדהות.-שציפינומכפירב
הבינלאומי.לחוקבהתאם-אקדחינואת

מצדהראשי.הרחובבמורדצעדנועברומכלאותנומקיפיםגרמניםכששןמרים

עטוייאוסטאשיםוכמהביניהםחילקוהרוסובנייןש'לקירותיולאורךשמאלו
זוכראיננישובוכיום-קטלרגענעצרנוארוחת-בוקר.וחצאי-מדיםובלואים
לעבריומצביעכשהואאמרומהםואחדבהשתוממותבנןהביטוהאוסטאשיםמדוע.

עלינווהציבמימיןוקטןלביתאותנוליווההקצין "!יפותנעלייםבאמתיש"לזה
רעולי-והכניסנו,הביתמןאותנוהוציאאחרוקציןשבאעדכשעהוהמתנושמירה.

משאיותסקרנים.גםהיינוכברעכשיואולםמתוחיםוהיינועדייןלמכונית.עיניים,
שלאמכיוןחולף.טנקשלטרטורונשמעלפעמומפעמזו,אחרבזופנינוועלחלפו

מוטות-ברזלשלחבטהכמו-כמהפיחזקהטנקיםרעשנשמעלראותמ,יכולנו
בזדיבורנמנענואפילובינינו;לדברהירבנולאמלנהרה.לתוךהנזרקימכבדימ

 :ופלטציניותהערותילהשמיענטייתועללהתגברהיהיכוללאקוצוהברמויתר.
הביקעהאוגדות.שתיאליהמזרימימכברוהמרמה,מביקעתיצאנורק !יופיייאיזה

ולהוציאןלחזורכדימעמיקהולמחשבהממושךלזמןשיזדקקועדכל-כךצרה
מ,תוכה".

 .ידענוהכביש,שלהשיפועלפיואקוף.בגורנינעצרהכשמכוניתנוהופתענולא
לימיןקטןולבנייןנילקחנוומידעינינומעלהוסרוהכיסויימפנינו.מועדותלאן

לויטננט-גנרלישנשולחןמאחוריקטן.לחדרוהוכנסנובמדרגות-עץעלינוהדרך·
אדומותופניובקרב.אותהריתקנומכברשלאה 17אוגדהשלמפקדהגרמני,

מיסמכימומתוךלמשעי.ומצוחצחנאיםנימוסימבעלהחמישימובשניתמאפיר,שערי

ידינוואתלחץלאהואדיפול.ךבניגנוסהיהששמיכיומואנייידעאיר,שראו

לכן.קודמעבורנושהוכנובכסאותמילווילשבתהזמינניקרירהבאדיבותאולמ

הואאולמהפרקושעלבעניינימעימנולדוןמוסמךהואשאיןמי,ךצייןהגנרל
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תמציתיתוהיתהמשעהלמעלהקצתנמשכההגבדלעמשיחתנווידווח.לנויאזין

ליתןמבליאךשניתן,ככלהרבהלקכלביקששהואהפשוטוהטעממןומתוחה,

שנצטרךלנוואמרוהגנריללערך,אחת-עשרהבשעהשיחתנואתסלימניבתמורה.דבר

פחותשהיהאף-על-פיידינו,אתלחץלאשיבעליו.הממונימלתשובתלהמתין

משכ,מטרכחמישיםשלבמרחקאחת,קומהבןקטןבבנייןאותנישיכנועצור.

ניתןלאדבר,שללאמיתוכשבויכות.מכוסותפשוטותומיטותשלשוובובחדר

הרבההיהלאהגנרלשלזהואפילויותרוטיבלינהמקומואקיףבגורנילמצוא

טוב.יותר

מעיןלדבדציפינולאהצבאי.המודיעיןשירותשללסמכותועתהנתוניסהיינו

קצינישניאלינוהצטרפומידהצבא.בסמכותלהישארמבקרימשהיינווכמובןזהו

סודותינו.אתלגלותתקווהמתוךמאשרסקרנותומתוךייתדעימנוששוחחומודיעין,

זההיהלשליחותנו;הנוגעותשאלותשאלוולאהטרידונולאכיאות,התנהגוהם

עללתהותמעוניינימוהיוגבוהימואניס iפרטיקציניםעמשלהמהראשוןהקשר

 :!ע'אחדבקנהעלןשלאמשומביחודבהמ,התעניינךמצידנךואנו,גמשלנו.המנטאליךת

גזענימאוצרי-מוחיןלאומנימהינסגרמנימשקצינימעליני,המקיבלההתדמית

פאבטיים.

במקצתשמן-מאיורשהיהדומני-והשניויפה-תואררזהקפיטן,היההאחד

ואתםלהרגיזשלאנזהרנןיאניעימנו,דברימלהרבותשלאנזהרוהמגסות.ופניו

בראוהמידועהבמידההשקפותיך.אתהסתירלאצדשומאלוםבנאציזמ;בפגיעות

,לאנציזם.להיטלרמאשרהגרמניולצבאלגרמיניהיותרדואגימ-כמתגוננים

שהאידיאולוגיההיה,ומתןמשאאותובבוהלדמכליותראותישהפתיעהדבר

נראהלאשכללהגרמני,בצבאביטוילידיבאושלאכמעטהאנציתוהמנטאליות
גראולחייליםהקציניםביןהיחפיםעצמית.מחשבהנעדרתאוטומטיתכמכונה
מאותואכלוהזוטדיםהקציניםאחרים.בצבאותמאשראדיביםויותרנוקשיםפחות

נראהלאצבאם-לכלומעלהקרב.בשדהכאן,לפחות,הפשוטים,החייליםעםדוד
ואחידותושלוהמחץכוחעיוור.באורחממושמעאוהכללמןיוצאתבצורהמאורגן

אחראדםככלנאצית.משמעתמתוךמשאריךתרחיונייס,לאומייםממקורותנבעו
החלטתםאחתשכך,מכיוןאךבבזלחמה,אותםסיבכךשהמאורעותאומל,ליס,היו

מקודמתה.ומנישהרעהחדשה,תנוסהלימנועמנתעל-לנצח

עצמךשהציגמאחר :האמיתישמןאתימסורפופוביץקוצוהשרקבינינו,הסכמנו

שמעובוודאלוהגרמניםשמואתלהסתירטעםהיה ~,להארשונה,האוגדהכמפקד

למעשיוגחששלפטרוביץ,משפחתושםאתשינהוולביטשבוייהם.מפיאודותיו
מונטנגדיגיבורשלשמו-נפוץשםלעצמינתתיאניואילומשפחתו,בבנינקם

זהותיאה.לגלותמכדיחשובהאישיותהייתימרקיביץ.מילוש :הימיםמשכבר
פיתוילהיותהייתיעלולהחליפין,מעיסקתהגרמניםבהםיחזרואמהאמיתית.
בזגרב,ולתתלשאתואני,ןלביט iכשנסענו,יותר,מאוחרבשבי.לקחתנילביסטפו,
בגורניהגרמניממשפחתו.בניאצלולבקרהאמיתישמואתלגלותלורלביטהרשיתי

כשהגענו,מכן,לאחרפני.אתלכסותהצלחתי.אולמבמפתיע,אותנךצילמוואקוף
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המיפקדהשלבמיסדרוזשלנן,העריקיםבאחדהבחנתילסרייבן,ואני,וולביט
שהודיעפבור;איניאולםשהיכירני,בטוחאניפני~עללחפותניסיתיישובהגרמנית,

רןנרטס#.שלספרולפירסוםעדשמי-הבדוי,ברביםנתגלהלאיכדלשלטונית.כדעל
שיצאהה"יונזז'ן,שלהשלישיתבמהדורה-לכזקודםמזכירדדיירולדימיררק

בזגרב.וולביטעםשהייתי- 1972בנשתלאור
כשסיפרתיאותגו.שאפפההסודייתאחרשולליהגרמניםהלכולאואף-על-פי-כז

בוודאי"הואבליגלוג,המחוספסהמאיודהעירחטיבתי,אפסנאותקציזשאבילהם
ליןםקוצ/האתהקציניםשנינירכובמרץ-14היוםבבוקר "!שלהםהקומיסאר

ןאמר,להםהורהרוחן,קורעלשמרקוצ'הואירונית.אדיבתפניםבהבעתהולדתן,
 .'/ברזמןמזהתיקליישבלגראד:במשטרתהדבראתלגלותביותרקללכםייהיה

 _והאוסטאשיםהאזרחי.המשמרועלהצ'טניקיםעלבבוזריברוהגרמניםהקצינים
עםהסכמנןצבאי.באירגוןוניסיוזמושגשוםילהםושאיןאכזרים,-אמרןכד

מאיןשאלו,הםקשוחים.פושעיםכמונלחמיםשהאוסטאשיםןהוספנו,זוהערכה

העירוכדועלהאיטלקים.מידיאותזלכדנןכיהשבנן,המרגמות.כללידינוהגיעו
 '/!היקריםבריתנןמבניילאאםממי,וכי !ייכמובןשטנית,אבירוניה

מזהיתהלאהאדוםהצבאעלהערכתםהמ.זרחית.בחזיתלחמןהקציניםשני
קטבותיחידותרקבהמוניהם.נכנעו"הםאמר,הנוקשההמאיורבירתר.הגבוהות

הוסיף,יפה-התוארהקפיטזואילו .// 1941בשנתלשמה,ראויההתנגדןתגילויבידדות
הירמוסקבהבשעדישלחמוהסיביריןתהאוגדות I 'בלשןנו,נקישהמשמיעכשהוא

פציעהעלסרט-עיטור,בגדודשעלענדהואהאחרון".לאישעדלחמוהןנהדרות.
במוסקהב.

 sמחשיבותהלהמעיטשניסואף-על-פידאגה,להםגרמהבסטלינגראדהתבןסה

איבדומיבצעיםבכמהאולםאיש,אלףמאותשלושאומאתליםאיבדנו ?מהייובכן,

לאחרנאהשסטלינגראדלשני;דומההאחדשאיזטענן,אנו J /!אישמיליוזהרוסים
יכיהשיבו,הםהפתעות.עודהיולאכששובנכר,אדמתעלמלחמה,שלוחצישנה
חשיבותבעלתמלחמהזירתבאפריקהראוהםהמלחמה.גורלעלחזקהאיזצדלשום

האמריקאי.הפוטנציאלמפניבחששותיהםלחושהיהשניתזאף-על-פימישנית,
כליללאמצידםשבאההמועצות,בריתעללמיתקפהליבםתשומתאתכשהסבנו
ברגעאותנותוקפתהיתהרוסיהלבוא.היתהחייבת'ייהיאהשיבו,רוסית,התגרות

אולטכזו,אפשרןתקדימתשהיתההכחשנן,לאהמערב".עלמלחמהאוסריםשהיינו

אף"במערב.גםפשרהכלתהיהלאבמזרח,ניצחוןהיהשלאשכפידעתנן,הבענו
לתוצאה,מקוויםפשוטהםכיהיתה,התרשמותנןגרמני,ניצחיןעלשדיבררעל-פי
שרויהבוהנואשהמצבאתלהםלהוכיחכשניסיניגרמניה.עלהרסתביאלאאשר

חושב"הפירראמרו,לאאחתפעםאףכד",עלשחושבמיייישהשיבן,גרמניה,
 11 !למענבי

 ." 1945-1941הברית,רבנותוביץמיכאילייטיטו,רוברטס,ר.וולטר ..
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היואולםהפרטיזאנים,שלוהמשמעתהלחימה.כושראתרבההערכההעריכוהם

ארץ !לארצכםעוללתםמהראו IIאמר,יפה-התוארשלנו.הלחימהמדרכימזועזעים

גוועיםילדיםמשתהלל,הטיפוסברחובות,נדבותמבקשותנשיםוציה.מידבר

בתי-חולים".חשמל,כבישים,לכםלהעניקרוציםאניואילוברעב

לחיותהיהניתןזאתייובכלהוס~נו,אדיוגוסלאביה,שלנחשלותהאנךהכחשנןלא

אולםוחשמל,כבישיםילנותעניקוכיייתכז,אותנו.ותקפתםשבאתםעדכאן,

ו. Iשלנווהמזוןהעופרותמחצביתמורת

אמרתיו, Iלהביסניתןלאואותנו Iנגדנו.שבמלחמתםחוסר-ההיגיוןאתהלםהדגמנו

יחידותינואחר;במקיםונתכנסנחזוראירגוננו,אתלהרוסתצליחואםוגם Iבהרגשה,

ו. Iתיפגענהלאהאחרות

-שארצהאימתכלשורותיכםדרדשליהאוגהדאתלהשחיליכולואני Iהוסיף,וקוצ/ה
 1 '!תרצואםהליילה,אפילו

כדוריםוכמהלחםחתיכת-מלחמהלנהלקלכדוכן, I :עימוהסכיםהקשוחהמאייר

!וןההריםעלכברואתם-והופבתרמיל,

H הממונעהציורואתהטנקיםאתנקבלאנו :תרצואםאיתכם,להתחלףמוכניםאנו

 " ...ואתם
I הקשוח.קרא "!לאלעולםאלה,עללדכםתשימולאולעולם

משקה,לנוהציעוואחרבסיגריותכיבדונוהםחיילים.תפריט-טובהיההאוכל
שהתביישהשטן",ואוגרת Iמצעיר,קרואטיאותנושירתלשתות.סירבנואנואד

בלב,ןמקרהזההיהכלוםאיתנו.לדברהעזשלאוכמובן,בעינינוהישרלהתבונן
בקירבנו?השוררתהאחיםשינאתמולאללהציבנוהגרמניםביקשושמאאו

לאאולםוהמתן.המשאלהתחלתממתיניםבמרץ, 14עדואקףובגורנינשארנו
עשה~אומנםוכדיום,באותועודיחזור,שקוצ/ההחלטנו,ולכןתשובה,כלהגיעה

תחמושתנו,אתלנוהחזירוהקציניםלסרייבו.אותנולהניאפקוהדהגיעהיותרמאוחר

נפרדנו,צבאי,תבמכוניתלררד,שיצאנןלפניאקדחינו.אתנטעןשלאבתאני

בידידות.כמעטמעליהםואני,וולביט
עורשחומתשלושים,כבתאישהשלבדירתההגרמניםאותנושיכנובסרייבו

אתקילבההיאבשבי.שנפלקצי,ןשלשאתןטועה,איביואםסרבית;-ויפה
עםקרוביםביחסיםשהיתהאף-על-פי _;כמעטכקרובי-משפחה-בחביבותפנינו

ראתהובנוהאוססאשים,אתשנאההיאבדירתה.שהתגוררוהגרמנים,הקצינים

בביתנמצאהדירתהסרבים.זאת,בכלאד-ביותרהחכמיםמןלא-סרבים

הנשיםוככלובהידור.בטעםמרוהטתוהיתהמ~ליאקה,הנהרגדתעלששכן
מעולה.טבחיתהיתההסרביות,

בשםהידועבבנ~יןששננההגרמנית,למיפקדהמשמר,בליוויהובאנו,המחרתביום

למחלקהנלקחנולאר~אלכסנדרמרשאל)מכן,(לאחרהגנרלשלמטהוהיהזהקובאק.
גבוהות.דרגותבעללקציניםכהמלנןהמתינישםביון,למחלקתכלומר,סי., 1-

ואנושאלותשאלובעיקרהצדדים.משניומתוחה,אינפורמטיביתהיתההשיחה
לנושקבענוהעמדותבגדרנשארנותשךבות.ממתןשניתן,ככללהימנע,ניסינו
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לחיל'ופיהסכימולפיהאשרילמחויינות,מעברעברולאהםגםהגרמניםמראש.
נלתי-היתהלאשאפילור, iלונאפשראימים,בנוהטילהלאהאווירההשביוים.

פגיעתנואתלהפסיקעליבוומתןמשאכלשלפניהגרמנים,דרשומכ,ןלאחרנעימה.

בהכרההכלקשרנולאאכןןלעשותהתחייבנולאברם,זגרנ-בלגראד.הרככתנפסי
ם. mלכצדבזכויותינו

למנןיהגרמנלםהגיעואזאולםהשיחות.שלתחילתןרקזוהי'כיהיתה,התרשמותנו

ומתן.המשאיתחדשמתייודעיםהמש~~ידהתחושה,.אתלליבנושוגנניבtגתום,

אמורוונתיאםלהודיענושיוכילכדיבטרייבו,וולביטאתולהשאירלחזורהחלטתי
שנשחררתבען,שהגרמניםמאחרהוא.גמיחזורלא,ואםלהתחדש;והמתןהמשא

לשלוחביקשתילאתרם,יהיהשניתןברגעהשבויים,יתרואתשטוקרמאיודאת

מוסמכת.תשובהלהמלהשיבשנוכלכדימאגשיהם,אחדעימי

שהיהמש~'ק,בידינהוגהגרר,עםכמשאלתלקוניקמסרליבוחזרהלדרכייצאתי
הואבמקצת;ומטומטםקצר-קומההיההמש"קשטוקר.מאיוראתלהחזיראמור
 ,יוגוסלאני).(גרמני"שודאג."היהכיייתכן,מןזר;ובניבברצוןשלאדיבר

קיבל:בקוניקתקלות.ללאעברהנסיענתןאולםחרבה,והאדמהמשובשהיההכביש

ביזהוסכטושעליושלנו,לצדהגנולאתנחצהשבוהקטעלגבימידעהמש"ק

דרומיתקילומטריםחמישחאוארבעתשלבמרחקנמצאקטעאותרלביני.רנקוביץ
בגבעות.שלטשלנוהצדואילוהגרמנים,בשליטתהכבישהיהבךמקוםלקוניק,
מקום.לאותוימידיצאנוואניהמש"ק

פצועים,כמהגםלשםוגררוהטנקים,מאחוריימחסהתפטוהכביששעלהגרמנים
שןרקיםכשהכדוריממנקיק-'סלע,'קצריםצרןרותירוהפרטיזאניםהגנה.לצורד
להס:בירמיהרהמש"קההר.מעלשהתנשאלצוקמתחתנעצרנןעבר.מכלסביבנו
ואני,ק IIהמשרצנו,בסקרבות,בנומתבונניםןכשהחייליםשליחותנן,מהותאתלקצין
הכביש.יאלהנשקףשדה-המירעהאתוחצינן
כונ;ןלשיחים.בינתודרכןאתגרמניםשילקטנותחבןרותעשוההרלקהצבסמוך

הישירו-סוסואחראדירברעשההרלפיסגתמסביבחגומעלינו,צללוסטוקהמטוסי
נהרשלהימנית.כדתושעלתותחים,סוללתפגזים.'ב:מטחיהגבעותאתלהפגיזכדי

הולןם,הנהןזעה,נעהשכאילוההר,פיסגתאתלהפגיזהיאגםהחלהגרטווח,

לנעשהיאדישכמעטהייתיקדימה.הגרמנלםרצועשןענןלשבמעטההאש.בלהבות
נשהנןני.כואולםחברי.נהרגיםחהרפיסגתשעללרגע,שכחתילאאדסביבי,על

כהטייתלשלןםחייליהםאתברכוזהאחרובזההביקעה,מעלטיסתםאתהמטוסים

מרידות.מהולהקינאתנמלאתיכנפיים,

צריכיםואני"היינך'"בן-לוויתי'שככה.שהאשמאחרההר,אתכבשרשהגרמניםכבראה

תוטגנומעלהיתירמהםשאתרגרמנים,נשניפגשנןהתליל.במיררין"טפס
שכבלמרגלותיו,האדמה,עללסלע.מתחתגרמנללןנתההרמורדעלטלפןן-

ונעליכפרייםצמרגרביזלרגליולגמריחדשאיטלקימעיללבושצעיר,פרטיזאן
כשנהדפוןנחשלותנן.נצחונותינוהנשגבות,תקוותיגואזובעיניסימלהרמותואיכרים;

עימתם.לקחתןהפרטיזאניםבידיעלהלאההר,מרשא
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בקרב.עתהזההשתתפולאכאילוב.שלוות-נפש,אותגוקיבלוהגרמניםועישבן.נחנו
הקרב,עלשוחחןהם "!אותםלוכדיםהיינוהסטוקות,אילולאאותגו.לכדולאייהם
במיסאנה.ריב~יזה tכעלחלק,נטלועתהשזה

ומעטסלעיסמכוסהביקעה :הסביבהעלוהשקפתיבזהירותראשיאתהרמתי
קציןשאלתי ,'ו?הפרטיזאיס"היכןהרחוק.נאופקעליהסוגרהריםכשרכסשיחימ,
במשקפתו.יחידותינואתלאתרמנסהכשאניגרמני,

הרכס.,לעברבידוןהצביע ,"!יישם
 !תירןאלייחברים,בקול,קוראהתחלתילערן~הצהרייםאחרשלושהיתההשעה

ברורבאופןפעמים,מספרזרקריאהקראתי ,"!מפגישהחוזראני !פרטיזאזאני

השני.העברמןחייסאותלראקוללאדם.ובקול

לעוררהדברעלולגרמני,עםאותייראןאם :מחסהלתפוסלבן-לוויתיאמרתי
שרצתילפניאולםלרוץ,והתחלתיהנוחסהמאחורלהגחתיהפרטיזאנים.שלחשדםאת

אני !תירו!ואלצעקתי,כדורים.מטחמימיני,עלי,הןמטרפסיעות,כחמש-עשרה
מתנפציםכשהכדוריםקצרים,מטהיםשנילעברינוררלקריאתיבתשןבה "!פרטיזאן

הראשוןהמחסהאלבריצה,לאאךמהירים,בצעדיםחזרתישל'{די.הסלעיםעל
שהומטרוכדורים,מטחימפאת'לחזורנאלצתיישוביצאתישובקראתי,שובשלי.

חזותבעלגרמני,חיילז~ליפנהכוחסהלתפוסכשחזדתישלידי.בנקיקופגעןלעברי
והטיחבכרזות,המופיעההגרמניהחיילכדמותממשלראשו,וקסדהמלחמתיתפניס
לאפעםשאףמניח,אבי "!טוביםקלעיםהםיותר.זהירלהירתיילעיך :כלפי
פח,ךשלתחושהביחלפהלאאחד,לרגעאפילןאולםלמוות,כל-כדקרובהייתי
לארץ·בנפילהאומהירהבקפיצהמגיביםשעליורפלקטיבי,סוגמאותולאלפחות

שהוחלףוהנדפקדמשמרןתהחלפת:היתהשאירעמהמכן,לאחרלי,הסבירובקיביץ
קטע·באותולעבוראמורשאניההודעה,אתהמחליףלמפקדמסרלא
רוניהםת 1יtלכווןיוכלולאלפחות :בלילהדדכילעשותאלאברירה,לינןתרהלא
התחלנובן-לוויתי.עמלדרךןיצאתיהחשכה,לרדתעדהמתנתיכזר.בידיקנותאלי

 .' i !פרטיזאניםאנחגו !תירואל!וחברים,לפעםמפעםקוראכשאניהפיסגה,אללטפס

 "!וועצור :להפתיעקצרממרחקהדה,קריאהלעברינשמעהנעצרתי.ההרנקצה

 !למעלה םי!'ד{'" :שינויללאהמשיך,הקולהעליון.הפיקודנציגשאניהסברתי,

 "!יעצרוהשאריתקדם,אחד
היכירני.שבידו,בפנס-הכלספניאתכשהאירהחמישית.מהחטינהזוטרקציןזההיה

!!כמעטהחשכה.מןלצאתלסמלוקראתישבויים,בהחלפתמטפלשאנילו,הסברתי
נקצרה.ליהשלבשלנון"המקלעןהיהייזהלקצין.אמרתיהיום",אותישהרגתם

מפקדקןבצ/ניץ,שסבהלי,נמסרהגדורבמטה " 1באמילדעת,היהיכולייכיצד

משם.הרחק·לאקדמית,נעמדהנמצאהחטיבה,
העליוןייהפיקודלי,אמרהואליבן.אתסועדכשהואמדודה,לידשרועשכבסבה

עלמתפשטערמומלכשחיוךולפתע,בוארק",אגםלידמקרםבאיזהכנראה,נמאצ,
הגרמנים!'.לביןבינינושלוםולעשותללכתתעזיישלאהוסיף,פניר

!/ואתה :התקפהמעמדתלן,השנתיואף-על-פי-כזואובד-עצות,,לכדועצמיחשתי
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הקלחתבתוךטלחטהעת

בחילופיהמדובר 1המרכזיבוועדאימוןנותןאינךהאם !גדולחכםליתהיהאל
ייהרגו".לבלהפצועים,עלוהגנהשבויים;

שלנוהצבאהחלעכשיורקאבל IIסבה,השיב , II !בהםבוטחשאנידאיוו"ב
ש~אויבינו'ן.הגרועיםוהםהגרמנים;נגדבמלחמתו

כשאנובדרכנו,המשכנוטובה.בארוחתהגרמניבן-לוויתיאתסבתכיבדזאת,למרות
כלבמשךהלכנופצועים.מהםרביםחיילים,שילארוכיםטוריםפניעלחלופים
עלחלפנובוראק.ואגםביילתשביןבמידרון,עצמנואתמצאנובוקרעםהלילת.

גזעעלנשעןלשתב,וגחןמעדמהםאחדטיפוס.חוליכולם-צעיריםקבוצתפני
היהומת,-עיניוביתילההואוללכת.להמשיךאותוועודדתיאליוניגשתיעץ·
נחרצותנו,עלהייתיגאתגםאולםבסבלותינו,רואהשהגרמנילמורת-רוחיזה

אותו.שהפתיעה

והסתתרנומהכבישירדנוסטוקות.כמהמעלינוחגןבוראק,אגםלעברכשירדנו
רעשאחר.במקוםמצויהתקפתםשיעדהיה,שניכראף-על-פיאורן,לעץמחתת

בקצהואליהם.הורגלנוכבראנואותי;משהרשיםיותרהגרמניאתהרשיםהמטוסים

ידע,לאשטוקרעימו.המש"קאתותשארתישטוקרבמאיורנתקילתיהאגםשל
אחדלידלמעלה,שם,נמצאוהעליוןוהפיקודטיטו ~פנימועדותמיאוללאן

היער.במעבההצוקים,

התחייבויותשום :ומתןהמשאעלבקצרהלודיווחתילראותיני.מאודשמחטיטו
לשיחותאפשרותדוחיםהגרמניםשאיןנראה,השבויים;להחלפתמעברברורות
ספקן.היהטיטובסלובניה.למלחמהקץלשיםדורשיםהםכתנאיאולםנוספות,

II ,שיחדלועדזה,לדברלהסכיםנוכללא !אצלם,הכאובההנקודהשזוידעתיהא

החלטנורנקוביץ.רקבמקוםנוכחהמרכזי,הוועדחברימכל II !אותנומלתקוף
מדיניבנושאעמדתםאתהציגולאשהגרמניםמכיוןאולם-בשיחותלתמשיך
שהגרמניםמשוכנע,הייתישדובר.למהמעברפרטים,לשוםניכנסשלאסוכםכלשהו,
השבוייםויתרשטוקרהמאיורשלשיחרורםוכישבידיהםתשבוייםאתלידינוימסרו
עשריםתודתיסוס.ללאהדבראתטיטואישרלכןמצידנו,טובלרצוןכאותייחשב
שאראתלקוניק.בדרכםבן-לוויתיואתשטוקרמאיוראתשלחנושעותוארבע

שטרםמכיוזלשחרר,יכולנולא-היולאיותר-לערךהשבוויםשנים-עשר
אח.דבמקוםידינועלרוכזו

טיטו.שאל 1 ' 1אליךהגרמניםשליחסםהיהו/ואיך

מאוד".הוגן'ייהוגן,

טיטו.העירמסויימת",אבירותרוחעלעדייןשומרהגרמנישהצבאדומהייכך,

אחרלשעתעדהתמשךדיווחיונסיונותי;ותיויהתרשמעלולאחריםלטיטוסיפרתי
להמתיןלביילה,לחזורהיהועלילגלוואטיצ'בולצאתהיהטיטוכשעלהצהריים,
וולביט.שללהודעתו

פרוץעםואשרזדנקה,עםיחסיושהחלולפניחישעימהטיטו,שלרעיתוהרטה,
ביקשנושיחרורםשאתהשבויים,ברשימתהיאגםנמצאהבך,ילוילדההמלחמה

ברור,היהפעמים.שלושאושתייםבשמהטיטונקבשיחתנובמהלךמהגרמנים.

אתלהחזירהואעכשיוביותרהחשובהדבר l 'ברגש,אמרוהואעליו,מעיקשמצבה
 • Hשיחרורהלמעןיכולתךככל!עשהשלנוהחברה

נמשכה,הלחימההגרמנים.השבויים,כילשאותרועדימדם,כמההמתנתיבביילה
ואילולהיערכות,אחרמקוםנותרלאהגדולהגרמנילצבאקצב.באותולאאך

הגרמניםהפציצוזאתלמרותהפצועים.שלפינוייםעלהגנויותר,הקטנותיחידותינו,

שמועה,הגעתנימיטרה.עםשובנפגשתיגםשםאני.בהשנמצאתישעהביילה,את
במקוםושוקול}"סיגריותלהםחילקובפצועינו,כפריםבכמהבהיתקלםשהגרמנים

שלנו.ימתןהמשאמןצמחחיובישמשהומסתבר,לעשות.שנהגןכפיילהרגם,

- 1943במרץ 23ביוםזהשהיהסבורני,-ארוחת-הערבחלוקתבעתאחהערב

וקוראים,לבןדגלנישאיםשהםדיווח,מישהו!ווייהגרמנים :בביילהבהלהקמה

לקבלשנאןהגרמנים,בוודאיהםאלהכישהבנתי,לאחר . I '!ימתך!משאתירו/'אל

הגרמניםפניהם.אתלהקבילהכבישאלןיצאתיהאנשיםאתהרגעתיהשבייים,את

ו/וכךבציניות,העירשם,שנמצאפופוביץ,רוצ'ההסמןכים.הבתיםלידניצבוכבר

!וועסקלהםישמיעםיודעיםהגרמניםאיךילמזלנו !שליהצבאשומר

המתינו,השבוייםלסרייבו.לחזוראנימתבקשלפיןמסר,עימוהביאגרמניקצין

מאושרקורנותובפניםהאלונ,קה,מעלהתרומםהואאנוש;פצועהיהמהםאחד

!וולראותךטובייכמהואמר,גימגם

יהיה'/עכשיורנה,בהתרגשותואמרהפצועשלראשואתליטףהתכופף,הקצין

גמור/'.בסדריהיההכלדאגה,אלבסדר,הכל

מוארתבמיסבאהבקוניק,לקוניק.יצאנןואנוהפצועיםאתמידינונטלוהגרמנים

-לשולחןסביבמיסביםמגודלי-זקןפניםראיתיגז,עששיתשלקלושאזר
הםלמשאית.עלינואחראליהם.ליבםנתנולאהגרמניםראקי.גומעיםצ'טניקים

המנהדסאוט,והאנסוולביטעםנפגשתישםלסרייבן.יצאנווכךהנהגלידישבו

בסתיוהראשונה,בפעםלפרטיזאנים,הגרמניםביןהשבוייםחילופיאתשהסדיר

המשכנן,ומשםבמכוניתנסענולברודעד :לזגרבאוטעםיחדיצאנולמחרת . 1942

ברכבת.משמר,תחת

כמעט,גמורהבחופשיותןולביטאוטביניהםשוחחוהיכרותם,אתשחידשןלאחר

 :הנימוסכללימכלאניחרגתיגיסא,מאידךהמקןבלים,הגינוניםמןחרגולאכיאם
חושביםגבלסשלתעמולתובהשפעתאשרלגרמנים,פרטכולן,שהעולםהצהרתי,

השתדלאוטהאנסובאה.הממשמשתגרמניהשלבמפלתהבטוחכבראח,ןכאיש

מאמין'.אינוהואשאפילוהתרשמותנו,אתחיזקרקבכךאולםדברי,אתוסתור

ביןכיהבנו,ברכבתאוטעםהארוכותמשיחותינו ~ועודזאתגרמניה.שלבנצחונה

יאי-שביעותספקנותצציםהחלוהקצינים,ביןביחודבגרמניה,הגבוהיםהמעמדות

היהשייךכלום "!מטורףייהיטלראפילן,ואמראוטפלטמסויימתבנקודהרצןו.

הורסטנאו,פוןגלייסאדמונדלגנרלמקורבהיהןהאם 1הפעילהלאופוזיציהאוט

איגי 1היטלרנגדשהיהעלין,סופרהמילחמהשלאחרבקרואטיה,הגרמניהמפקד

שרקמהנדס,היהאוטלגמרי.שולימשהןהזהתענייןכלהיהזמןאוותויןדע,

בגישתךכימאו,ןייתכןלפרטיזאנים.הגרמניםניןביחסיםמעורבהיהבמקרה
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בזלחמהעת

i I 

היעדראותבקרואטיה,הגרמניםהמנהיגיםשלהביקורתיתהמחשבהאתשיקף

הנזלחמהבסוףובגרמניה.באוסטריההעליונותבשכבותששררההרצוןשביעות

·חילילו;,שעשה,מעשהאיזה·עללאליוגוסלאביה,שלנוהמודיעיןאנשיאותוהחזירו

מנהיגיסעםקשוריiכשהיוגרמנילם,מודיעיןסוכנילהכירעשוישהואבהנחה,אלא
שישבאף-על-פימפיו,מידעשוםלהצילהצליחושלאלי,סחרנקוביץפרטיזאניים.
האחרון.יומועדבבית-הכלא

אשתוהאס,הרטהאתלשחררניתןשבאמצעותוביותר,המתאיםהאישהיהארם

השבוייטעלכוזבמידעמרסרימשהאוסטאשימבפנינו,התלונןאוטטיטו.שללשעבר
באמצעותהשמותאתולבדוקלחזורהגרמנימחייבימולכןלשחרר,מבקשימשאנו

ואניאודותיה,עימושוחחכברולביטהרטה.שלבמקרהגמהיהכךהמ.סוכניהם

עלכזהבתוקףאתהעומדיימדועאותי,שאלשלבסוףעדהנושא,מןהרפיתילא
ו"בכירהפקידהאיבבהכבראםשיחרורה,

אחדשלידידתו:ייהיאמסויימתלמידהעדגלוי,אהיהאמשמוטבבליבי,חשבתי
שלנר".המפקדים

אוט.אמרמבין",אניעכשיוייהר,

שהיתהמכיוןאךגרמניה,הרטההיתהאביהשמצדידע,הגרמניהחאשיהשירות

תימצאשהרטההבטיח,אוטבעיניהם.חשיבותכללדברנודעילאקומךניסטית
היה.אומנםרכךרתרחלף;

המוסדותבאחדמלון,ביתשללחדרדומהשהיהבחדר,אותנושיכנרהגרמנים

החל,הואבניין.באותוהתנהלוהמתןהמשאלשם.בסמוךארבזררנוביץ,שלהמ
לעשות,מהלנוהיהשלאמכיוזבואנו.לאחריוםבמוץ, 26ביןםלי,שזכורכמהעד

בקך tוהלןולביטואילוהלכנן,קולנוע.בסרטלחזותלקחתנוהגרמניםהציען
הרריר.את

קולונלעמדהגרמניתהקבוצהבראשישיבות.שתיהתקיימןמטעני,אינוזכררניאם

המשיךהואצבא.כקציןמאשרכדיפלומטיותרהתנהגאשרעדי,ןבלונדישיערבעל
לדעתי,המעיט,ולכןצפויהיהלאזהדברנמוך;בפרןפילהשיחותאת,לקיים

כירמזו,הגרמנים :אשהפסקתלקראתהתקדמותחלהכך,גםאולממחשיבותן·

הברזלמסילתקועלפשיטותינואתאנושנפסיקברגעהאיבהפעלוותאתיפסיקו
אונשקשנקבלכן,עלדיבוריםהיךולאנחתםלאהסכםכלאולמובניה. \:1בס

מהגרמנימ.אחרתעזרה

זכויותלהמשישכמיהתנהגנוהאוסטאשים.נגדמאבקנוהפסקתעלכללדןברלא
אולםמבית.אויבינושאלהמאחר iולצ'טניקיםלאוסטאשימהקשורבכלמיוחדות

מכיון-העיקרייםאויבינושהינמכמי-כלפיהםהעוייןיחסנואתהבלטנולא
עמדתנושאלתאתמעורריםהגרמניםהיואילךבני-ברית.בהמראושהגרמנימ

אתטובחיםעמנו,בניאתרוצחיםשאוסטאשימטוענימ,היינוהאזסטאשימ,כלפי
מצידם,הגרנונים,בהם.מלהילחםלחדוליכולימאיננררלכןבזה,רכירצאהסדביס

להעלותה,להםנזדמןלאפשוט,שמא,אוהאיטלקית.הבעיהאתמלהעלותנמנער
הצדדימ.שלהכלליותבעמדותיהםלדיוניממעברחרגלאוהמתןשהמשאמכיוז

Z16 

הקלחתבתור

בהם.נילחםביוגוסלאניה,הבריטיםינחתושאםהאומרות,הצהרותממתןנמנענולא
נחתו,לאעודשהבריטיםמאחרפעולה,לנקוטאותנוחייבולאאלומעיןהצהרות

מתוךלהסיקהיהשניתןכפי-אםנהםלהילחםעלינושיהיהלב,בכלהאמנוואבו
 :אחרותבמיליםשלטוננו.תחתיחתרו-הרשמייותבהכרזותיהםשלהםהתעמולה

הצ'טניקי.במימסדיתמכואם

מבקשיםשאנוהשבויים,כלאתריכזוכיטיפרו,הםהגרמנים.מצדעיכובחלשוב

לפיקודלחזורטוב.העילהלנושימשזהודברבסרייבו,החליפין,בעיסקתלקבלמ

עימי.ולביטגםהיהטועה,אינניאמבמרץ. 30יוםבבוקרלסרייבוהגענוהעליון.
שמותיהם-האחרוניםבקרבותבשבישנפלומאנשינו,שכמהלנו,סיפרוהגרמנים

ניגשתילידינו.ימסדוםוכיהצבאיהסוהרבביתנמצאים-ברשימותינונמצאולא

אחדעםששוחחתישעהלשעבר.ילקציניםבית·הספר.שלהקסרקטיןזההיהלשם;

לנקההיאהריצפהאתהשוטפתשהנערהלפתע,בתנתי iדבמיסדרון,הגרמנים

מכיוןלדרך,שתתכונןלעברה,קראתידוברנה.אחותישלהטובהידידתהיורישביץ,

עלבבכיומיררההרטובותבידיהצןןאריעלנפלההיאלהשתחרר.עומדתשהיא

דמעות.כדיעדהגדמניהקציןהתרגשאותה,ומרגיעמנחםאניכיצדכשראהחזי.

שגמחשבהקולי,אתשמעהשכאשר'לנקה,ליסיפרהחזרה,בדרכנןמכן,לאחר

בחיי",ביותרהנוראהרגעזה"היההפרטיזאנים.עלהקץהקיץוכיבשבינפלתיאני

לנקהאותך".שומעתישראיתילמרותהמצב,זהושאכןלהאמין,יכולתי"לאאמרה,

המלחמהסוףלקראתאותה.לכדווכךבשנתתעליהעטוהגרמניםמאו.דאמיצההיתה

היום.עדלזינרהאנימתרגשכךבשלכיייתכן,נהרגה.

במספר,כחמישה-עשר-שלנוהמוחלפיםעםבמשאיתיצאנוהצהרייםארוחתלאחר

מידעלקבלכדיעצרנובטרנובותמורתם.·שהוחזרוהגרמניםמהשביויםיותרמעט

עללדברניסיתיהמידע.אתלנומסרהקרואטיהאזרחיהמשמרקציןעמדותינו.על

נמצאיםאנוכל-כן.קלזהייאיןאמר,אחרנדהם,תחילהשלנו.לצדשיצטרףליבו,

האוסטאשים".בפיקוח

ביןברגל.המשכנוואחרקילומטרחמישה-עשראועשרהעודבמשאיתנסענו

בהתרגשותלי,סתהואאישית.שהיכרתיוהסופר,פררל,איבוהיהשהוחלפוהשנויים

מכיוזבזגרב,הגרמניםלידיאותושהסגירוהםביאסנוביץהאוסטאשיםכירבה,

מקציניהם,אחדהעירשמתחולל,מהלאוסטאשיםמשנודעלחקירה.שהוזמזשחשבו,

הקציזחדללאלסרייבוהדרךכל "!הרובהלכוונתמבעד-ונתראהנחזורייעוד

הפרופסור,אדונילדאוג,מהלךייאיזפרול,איבושלו mראתלהרגיעהגרמני

סדר".אצלםוישספרובתידפוס,נתילהםיששודדי-דרכים.אינםהפרטיזאנים

לטיטודיווחתימקלינוביק.הרחקלאבכפר,מצאתיהעליוןהפיקודואתטיטראת

למעשה, :הקודמתבפעםכמוהתעניינותגילהלאהפעםאולםוהמת,ןהמשאעל

עללניצחוןעז,קרבלאחרזכו,יחידותינוואיילוהתקדמותם,אתהגרמניםהפסיקו

ולסנג'אק.מונטנגרולעברלהרצגובינה,לחדורוהחלוג'ורישיץפאבלשלהצ'טניקים

הפרטיזאביםפעולותאתוהפסיקלזגרב,ולביטשלשובואתמידאישרטיטן

שנמשכהזו,משימהביצעולביטזגרב_;ב·לגרא.ןהברזלמסילתעלביחודהסלובנים,
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מלחמהעת

שבסלובניהלי,סיפרהואהשבי.מןהרטהאתהחזירגמהואלמדי.ממושךזמן
העליוןשהפיקודעדפרובוקטור,שהואבו,חשדוהפרטיזאנימ :בבעיותנתקל

בעניין.להתערבנאלץבקרואטיה

עלולימשהמדעתי,עלעלההגרמנימ,שלבמחיצתמלשהותנוהראשונימבימים

חששותינמוגומהרהעדאולמלהורג.ולהוציאנו,לענותנןהגסטפו,לידילהסגירנו
אלה.

במשאכישייתכ,ןעלמצפון,נקיפותהיוהמרכזיהוועדחברילשארולאלילא

הסופיות.במטרותינואובאינטרנאציונלבסובייטימ,בגדנןהגרמניםעםשניהלנוומתן

-הבןלשביזמשלההיסטוריהשפעלנו.כפילפעולשחייבונוהמהצבאיימצרכינו
לאיןתקדימיםלנוסיפקה-היטלר-סטאליןובריתברסט-ליטובסקאמנתללאגמ

לאהראשונההשורהמןהמנהיגימבקרברבה.בסודיותהתנהלןהשיחותספור.

לגבימטיטןיותרספקנימהיינוואנישרנקןביץלעובדה,מחוץחילוקי-דעות,היו

אישיותר,מקיףלהסכםאומתמדתלהפסקת-אששנוגעומהוהמתן.המשאתוצאות

באמת.בהמהאמיןלאמאיתנו

שהניב.מכפיחשובותתוצאותלהניבהיהיכול,לאהגרמניםעמוהמתןהמשא

ואילורווח-זמן,היהאנחנושרצינומהדבר,שלשלאמיתוהיתה,לכךהסיב.ה

ולהתרחב,להתבססלנולהתיריכלולאהגרמניממלכודת.לנוטמנוהגרמנימ

אתולהמשיךפרו-גרמנימגורמימבעזרתכוחלאגורלהםלהתיריכולנןלאואנו

בקרואטיה,הגרמניםהנציגימביןגמוכןהגרמניהצבאבקרבבבלקאגימ.מלחמתמ

ביטויליתןהעוזנמצאלאזהבאלמנטאולמאש.בהפסקתשצידדאלמנטנמצא

נראהשמבחינתוברגעשרקכמובן,-ומתןלמשאקץשםהיטלרלהשקפותיו.

ייעמ :שלוקטגוריימביטויי-מירמהמאותמבאחדמשתמשכשהוא-רצויהדבר

(לבן)וליס""מבצעהוחלףוכך , '1Iלהרוג''ישמורדימ-ונותנימנושאיםארןמורדימ

שגימכונימהרשמיתהיוגוסלאביתבהיסטוריוגראפיה(שחור).שווארץ"ב"מבצע

אחדמקשהשהיוואף-על-פיוהחמישית"הרביעיתהמיתקפות IIאלהמיבצעימ

חלק·בהמנטלןאשראלהשלבנסיונמוהןההיסטריונימשלבניתוחמהן

4 

 • 110עמןהברית",ובנותמיכאילוביץייטיטו,רוברטס,שלפפרך ..

שמ,הייתיאניגמגובזה.בכפרהעליוןהפיקודעשה 1943אפרילחודשמרביתאת

לבדי.לגמרינמצאתילעיתימואילות;יעלימאחרב,חיפושבהרימומשוטטמתבטל

לעצממומצאוהכפרמןנמלטוהמוסלמימהמיליציהאנשיכיסיכון,בכךהיהלא

והבלתי-הפצועימהיוובצדק,המיליציה,מפנישחששןהיחידימביערות.מיסתור

לקראתירץאיללצי.דעימילצאתטיטושלליבועלדיברתיאחדיומחמושימ.

לצי.דלצאתטיטוהירבהלאהמלחמהלפניבו.פגעתיואני

האיטלקימשללשמירתםנתוןשהיהדרינה,לנהריחידותינוהגיעןאפרילבתחילת

לגבורשאיןכמיכשןל,ונדמהגדותיועלהנהרעלההאביבגשמימרובוהצ'טניקימ.
נעשה.שכךהתעקשוטיטולחצותו,עלינוהיהלסנג/אק,להגיעכדיאולמעליו.

לדרגתעלהמכןשלאחרההנדסה,בחילקפיטןאיליץ,שפאנלבעתנוכחהייתי

וכילדקה,וכךכךהיאהדרינהשלהזרמשתאוצתולטרזיץ,לטיטוהסבירגנרל,

משלאזאתלמרותמתאימות~ורפסודותסירותב,ליהנהראתלחצותניתןלא

האמאתה,חושבבאמתיימהטיטו,אתשאלתיהלך,שאיליץלאחרמהחלטתו.טיטו

ו"תדרינהאתלחצותנוכל
II כוחאתבחשבוןילוקחימהמומחימאיןכלליישבדרךטיטו,השיבאתה",יודעהן

כשהתחשיבימגמלעשותו,מצליחיממשהו,לעשןתהמחליטימבני-אדמהאנושי.הרצון

לביצוע".ניתןהדברשאיןמראימ,
הפרטיזאנימגברושלהמ,האילתורוכישרוןיוזמתמבאומץ-ליבמ,קרה.אימנמוכד

זרועימהיוהכבישימהאיטלקימ.ואתהצ/טניקימאתהביסוושובהדרינהנהרעל

שגולחוצ/טניקימ,שלמזקניהמשיערערימותנערמוובמעברימאיטלקימאוהלימ
שבסביבה,צחיחהרעלוהתמקמהעיראתנטשבפוצ'ההאיטלקיהמפקדבחופזה.

תבוסההןואסוייביצ'ימהצ/טניקימגמספגוסוףסוףמצ'איניצ'ה.ברחושחבריישעה

ניnצת~
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.כזלחמחצנה

השמירהגדורבפגימרורה,לידבגובזת,דבריםנשאתיבמאיהאחדיוםלכבוד
הואדברי.אתלשאתקםהערבבסוףנוכח.היההואגםטיטושלנו.המטהועובדי

במפתיע,הודיעואחרוכווכבדיםקרבותלנומצפיםשעדיןיעלשיגרתיאנוםהשמיע
עלהשוקטתבבוסניהבבלגראד'ו.נחגיגהבאבמאיהאחדיוםשאתבטוח,'/אני

נשמעומאיתנו,קילומטריםז~לפיבמרחקנמצאותבנרת-הבדיתכשחזיתותשמריה,

במאל 1ביוםבמקום :בהרבהטעהלאהואאןלםמופרזת.במלדהאופטימייםדבדיו

באוקטובר. 20ביוםלבלגראדנכנסנו ; 1944

בחרנולכבוש.תיכננושאותםהאזוריםעכורגםפוליטייםקאדריםלהכיןעלינוהיה
ניהלתיאניהצבא.אנשימקרבביחודבולטים,כישרונותבעליפוליטייםבעובדים

הבסיסיהללמודספרפופיכודה.קרסטןשלבעזרתולייצ'בינה,בכפרהקורסאת

שניהלנווהדיוניםההרצאותהלניניזם:'.לסה"ןת JJסטליןשלהקטןספרוהיהשלבו

מדיניתוכלכלההמרכסיסטיתהעולםהשקפתהאימפריאליזם, :כגוןנושאיםהקיפו

גםאלאביותר,התמציתיהמקוררקהיהלאהלניביזם"יייסודותאולםבסיסית.

אותהבודעתלאזהשלספדספק,איזהלניניזם.תורתלהבנתביותרוהנוחהמהימן

הכשרתםלצורדאןלםואנגלס,מרכסשלהקומוניסטי'ןמניפסט IIלכמוחשיבות

-:...ממנרטובהיהלאחרש,שולטככוחהמפלגתי,המנגנוזאנשישלוהשכלתם
והטוטאליטאריות,ההחלטיותהפשוטות,המתמאטיותהאמיתויות" JJבשלןדןוקא

םלנוייביץ,מילבהידידתו,ז'ויוביץ.גםכמרצהאלינוהצטרףיותרמאוחרבו.הכלולות

לנהןגטעמכלהיהולאמכוססים,נראוביניהםהיחסיםבקורס.היאגםהשתתפה

מאהבתםליהנותשיוכלןכדימשותף,חדרלהמהקצנוולכזמתחסדת,בצניעותעימם

כאח.ךומהלניניזםהפורחת

בגללבחיפזוןלסיינווהיינוחייביםאולםימרם,כחודשלהימשךאמורהיההקורס

שיסתייםהיה,נראהולאטונותנישרלאהדברמפוצ'ה.הגרמניםהתקדמות

ביוםלמעשה,החלה-שןוארץ"יימיבצע-החמישיתהמיתקפהמקומית.במיגנבה

 • 1943במאי 15
בקרגואזשנמצאהעליון,הפיקודאלחברים,קבוצתעםיחדיצאתי,במאי 22ביום

שלנו.החוליםביתהופגזברודינהררומיטור.הרעלז'בליאק,העיירהלידיזורו,
-במספדכשלושים-גרמניםמטוסיםחגודררמיטור,מהרכשירדנולמחרת,

הביקתותעלעטוהםלמרגלותינו.שנמצאהז'בליאק,עלוצללוההריספסגותמעל

עודנותרלאהמוריקים.בשיחימוחבוייםהטרשיםפניעלפזוריםשהיווהצריפים,

נרחב.במיבצעפתחושהגרמניםספק,

ועמדווליםטארהלנהרותהגיעוהן :מטרותינומימושלפניעמדויחידותינן
שהאגףשעהבבדאנה,הצ'טניקיהמרכזואתפוליביילואתקולשיז,אתלכבוש

אתלכבושהשמאלי,באגפםהאלבניםהפרטיזאניםעםלהתאחדערוךהיהשלהזהימני
 iובניקשיץנפודגוריקהתבוסהגחלווהצ'טגיקיםהאיטלקיםסייניצה.ואתוארושנונה

אליהן·הוזרםטרישכוח-אדםיחידותינו,בפגילעמודמסןגללםהיושלאוכמובן
הוראותהגולההמלוכניתהממשלהשלחההבריטים,בהשפעתכנראהבמאי, 11ביום

ה"קןויסליניגיםוןועםהפולשיםעםהפעולהשיתרףאתלהפסיקמיכאילוביץ,לדרז'ה
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הקלחתבתור

המנהיגותנקרבוהיעדר-המשמעתהשינאהבגללגיס. lהפרטיזזעםשלוםיחסיולכונז
מוסקבההחליטהבוהיוםבמאי, . 15ביוםהוראות.אותןנתמלאוילאהצ'טניקית,

דרז'האלמשלחתלשגרהבריתארצותממשלתהחליטההקומינטרן,אתלפזר

כברהחדיס,החושיםבעלצ'רצ'יל,אשרכוח,עםעצמהקשרהכןמיכאילוביץ.
ובא.הקרבקיצואתחש

הגרמניםנצבןשלפתעעדמקוטעים,היוהגרמניתהמיתקפהעלשהגיעונוהדיווחים

מארסואלינוהגיעההיחידההמוסמכתהידיעהוהטארה.הליםבביקעתמולנו,ממש

ארסו,הודיעהמערבית,בוסניהדרךמסלובניההעליו,ןהפיקודאלבדרכויובנוביץ.

הרביעית,במיתקפהשהשתתפוהגרמנים,הכוחותידיעלמותקףלהיותעומדשהוא

החמישית.האוגדהעםלעזרתנויוצאהואוכי

ניכריםגרמנייםכוחותריכוזעלידיעההגיעתניהעליוןלפיקודהגיעילאחריום

בדוחבידומגופףכשהואמבצעים.שהםההתקפותיעלוהטארההליםבביקעת

הייבולאמעולם !משקרים'/הגרמנים :רנקוביץולעברלענריטיטוצעקהמודפס,

 "!אחרתדרךאיןהמערבית.ילבוסנית!לחזוריותרמסוכןבמצב

פחותלאעצמיכלפיהמכוונתבמרירות-לרנקוביץתערתיבוטיטו,כשהתרחקנו

 J '!והמתזהמש~~סדרייחסל-טיטוכלפימאשר

בנושאלדברהזמןזהלא JJכלפי,נואשרטיטוכלפימרירותבפחותהשיג,רנקוביץ

 Rזה!

לפחיתשלהם,ומתןהמשאאבמצעותפעילותנואתמיתנושהגרמניםאז,לינראה

שלנן.היחידותפריסתאתהדרוש,ובמועדיותר,טובלתכנןמאיתנושמבעונכך,

הנת;ןבאיזןרשנמצאוכוחותינו,עללהפותיכולנולאואופזפגיםבשוםאולם

אילו-ידענו)לא(ואנוידענו:אילוזומחשבהדרךמחזקהייתיכיוסלשליטתם.

מיחידותינוכמהלפזריכולנואזכי-הגרמניםשלכוונותיהםעללעמודיכולנו

כיתורן.אתלמנועובכךשורותינואתולדלל

פקודהנתןלכןקודםטיטו.החליטשעליומזהיותרטובמוצאהיהלא :אמת)

ולפרוץחטארהשלהימניתהגדהשעלהגרמניםאתלתקוףהראשונהלאוגדה

לאארלםהגבעות,עלהאויבמיחידותכמהלפצלהצליחההאוגדהלבוסניה.צפונה,

שהדרינהוהיתרונות,הגרמניםהריכוזיםשלצפיפותםנגללצפונה,לפרוץבידהעלה

מחדשהאתרגנותזהפעילכברטיטולכך,בנוסףלהמ.הקנוהנהראלהגישהודרכי

אף--המערביתלבוסניההפריצה-לצורךכלומר,-החזרתןלצןרדהיחידות,של

במאי. 26ביוםרקגתקבלהכדעלהרשמיתשההחלטהעל-פי

עלהיקשהשקיומומכיוןנטרן, 1'הקומאתלפזרמוסקבההחליטתבמאי 15ביום

המהפכנירכז iהכבתורתהסןבייטית,רוסיהשלהכלל-עולמיותהמטדותהשגת

שלדעתזחוותאתלשמועמוסקבהביקשההרשמי,ביטולולפניברם,העולמי,
קיומובהמשךשתמךמשוםולאתשובתו;אתלשגרמיהרלאטיטומפלגות-אחיות.

קרדליעםילהיוןעץעליוהיהבמיתקפה,ככולו,רןבועסוק,היההואהקומיגטךן.של

מוסקבה.שלכוונותיהעלתשפיעלאשדעתנויפה,ידעוכןבסלובניה

הקומוניסטפיאדה,אפילךהקומינטרן.לביטולהסכימךהמרכזיהוועדחבריבל

221 



טלחטהטת

משחרראישית,שהוא,הרגשה,עוררוטיטושלהסבריוכד.עלהתאבללאהוותיק,

ופריצת-דרדהביטולמהחלטתהקלהחשתיאניגםרגילה.בלתיממעמסהעצמואת

אבסטראקטית,סוכנותשלהמשמעת iעלינהעיקהלאשוב :יותרגדולותלהזדמנויות
ובכדהסובייטית,הממשלהעםופתוחיםישיריםיחסיםלנהלנוכלכלל-עולמית;

הקומוניסט~ם :בקולמחשבותיאתביטאתיעימה.ביחסינווזכויותכבודמיתרנהנה
לכוחםבהתאםנמדדמוסקבה,בעיניערכם,אולםאידיאולוגיה,אבותהמאוחדים

הם.בארצם

היאשלה.לאינטרסיםנוגעכשהדברתמי,ךכמו '_הדרואצהלמוסקבהברם,

רנקוביץבפניאותהשקראלאחרתשובתו,אתשיגרוטיטותשובה,וביקשהחזרה

כןאםאלאלמה,יודעאיני-הפוליטביורוחבריכלאתעליההחתיםהואובפני.

סיפר , 1944בשנתבמוסקבהכשביקרתישלנו:הדעותאחידותאתלהדגישביקש

המפלגההיתה _כמובןהסובייטית,למפלגהמחוץ-כיולוחוביץ,וליקולי

נציגיהקומינטרן.לביטולבהסכמתההמפלגןתיתרמכלהחלטיתהיוגוסלאבית

התנגדות;הביעי-ואלדטוגושלבראשותוהצ'כית,למשל, _המפלגותיתר

-זולעמדהבניגודמוסקבה.ישלהישירפיקוחהתחתליפולחששמתווכיייתכן,
בקשריתרוןשלנוהמפלגהראתה-השונהומצבהיותרהרבכוחהבשלאולי

הסובייטית.הממשלהלביןבינהשיווצרהישיר,

הגיסלדיכוירשותשלוניהולהאירגונה ~חדשתפקידטיטועליהטילבינתיים

במונטנגרולהתבססותנוציפיהמתווהעליון.בפיקודנפרדכגוףוהטרור,החמישי

פיקוחנו.אתותקייםשלטוננואתשתאבטחזרוע,להקיםטיטוביקשהדרומית,וסרביה

בבחירתהתחלתיריגול-נגדי.ושירותחשאיתמשטרהלהקיםהיתההכוונהלמעשה,

מבוססים,היינובהםהשטחיםואובדןהמיתקפה\~ולםהשירותים,ובאירגוןהעובדים

בדרוואר,והתמקםחזרהעליוןהשפיקודעדמציאןתי,לבלתיהרעיוןאתהפכו

נמצאתיעתאותהרנקוביץ;עלהתפקידאתטיטוהטיל 1944במאי . 1944באביב

לאותושובנבחרהייתיבמןסקבה,שהותישאילמלאהדבר,פירושאיןבמוסקבה.

גוףלאותונתןאשרהואכיה"סנדק",שימששהואלי,סחזוגוביץראדובןתפקי.ד

 :היוגוסלאביהשםשלהתיבותראשיאוזנ"ה,היההוסכםשעליוהשםשמו.את
' I ובלתי-נשכחחזקכמהעדבליבם,הירהרוהשםנותניהעם".לביטחוןהמחלקה

לזיכרון;לחדורהשמותחייביםבפוליטיקה, :הסובייטיתהצ'קהשלשמההיה

ב.רנקוביץ,קנאתילאמסתוריים.גםלהיות-זהמעיןמוסדולגביקולעים;להיות

מידי.נשמטהמהפכה,בשירותזה,ששרביטעלשמחהמרובקפצתילאגםאולם

היום,עדבליביספקאיןממני,חמקזהשתפקידעלאנישמחשבדיעבדאף-על-פי

רנקוביץ.שלוביישךב-הדעתבשקטלאאםגםובדבקות,בנאמנותממלאושהייתי

אותה,עוזביםשובאנועתהוצער.בכאבמונטנגרואתעזבנומאזשנהחלפה
חולשותינועויין.כוחמפניזמנית,נסיגהרקשזוהיבהרגשה,אולםחופזה,ביתר
הפעולהשיתוףבשליותר,חשופיםנעשואויבינוואילולמיכשול,לנוהיולאשוב

שיטתכיהנרטווה,עלהקרבלאחרביחודבטוחים,הייבושביצעו.האכזריות,ומעשי

בלאהישןהמשטרתיהשלטוןהחזרת :הצ'טניקיםאתתחלישרקשלהםהמימשל
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אתשנ,טשוהאנשיםמספרהיהזאתעםחוקים.עללדברשלאזכו~ות,להעניק
התנדבווקשוחיםחדשיםלוחמיםציפיותינו.לכלומעברמעלהצ'טניקיםשורות

תיגבוראתשמנעההיאואכזרית,פתאומיתמיתקפה,אותהרקלשורותינו;והצטרפו
לחיזוקיתרומתהאתתרמההיאגםהתנהגותנוחדשות.יחידותוהקמתיחידותינו

מאזנרם,להורג.אנשיםהוצאנושלאךכמובןלכלאאנשיםזרקנולאתנועתנו.
כמהלנוהיןהאיטלקים,ואלהעריםאלהצ'טניקיםהובריוניםהקציניםנמלטו

היוצ'טניקים,עםשצידדונגדם,שטענואינותכלאןלםפוטנציאליים".ייקורבנות
 I '!פעמשהייתםמהאינכםאתםגםיינו,הדדית,בהסכמהכמומשיבים,האיכרים

ההוצאותהשריפות,הפשיטות,בתי-הכלא,-הצ'טניקיםשלהזוועהמעשיאם
עשריםבשוט,הלקאהתשלום;תמורתהאיטלקיםלידיפרטיזאניםהסגרתלהורג;

m המישגהאתהנשיהלתהוםדחקולא-בכדמהשלעבירדתעלמלקותמש
בינינוהשוואהלעשותהבריותאתעוררושלפחותהריהפרטיזא,נים,שלהקדום
הכוחאתמהוויםרקלאשאנושהוכחנו,,לאחרביחודילטובתנו,כשהמאזןלבינם,

יותרממלכתיוהואביותר,הטוביםהסיכוייםבעליהכוחאתגםאלאביותר,החזק
בגישתו.

בידייעלהשאי-פעםעצמם,הצ'טניקיםשאמרולמהפרטסימנים,כלהיולא
שעההפרטיזאנים,אתשיבחהלונדוןהפולש.שלמרשתולהיחלץהצ'טניקים

מבוצריםלמקומותלערים,להימלטהצ'טניקיםאתהכריחךבקרבשהתבוסות

בשם,הצ'טניקיםאתהאיטלקיםכינוהאחרוןליוםעדהפולש.שלהישירהולחסותו
אנטיקומוניסטה"וולונטריהיימיליציה :הדרכיםלשומריידםעלניתןבמקורואשר

שלולגאוותםלתפארתםהיוהפרטיזאניםקומוניסטית).האנטיהמתנדבים(מיליצית
מצבםאתגםלשפרסיכויבתנועהוראוחדש,למשהוששאפונלהבים,צעירים

שדאגוומימשל,מפלגהעימםהביאוהפרטיזאניםהדבר.נסתייםלאבכדאדהם.
תגיב,תםהיתההאיכרים,עםובשיחותבאסיפותבכל.לשלוטרצוןללאלכלל,

המישטרואתלקרות,היהחייבשקרהכל :רגשיתמאישרמחושבתיורתלסיסמאותינו,
 .והולדמתעצבהואבהבצורהלקבלישהחדש
קולישין,שלידבליפובו,מיכאילוביץדרז'ההתמקם 1942סתיומאזכילנו,נודע

שהניעוהפוליטיהכורחאילולאמשם.למעשה,ניהל,הנרטווהעלהקרבאתוכי
מיסתורבתפסו ~מולדתיבא,רץמושבואתשקבעעלאישית,בשוהחישהייתילכד,
היה,נדמהושב,ןיותרבטוחעצמוח,שבומקוםלכלדרז'הנמלטהגרמנים,מפני

-הנרטרוהעלהקרבשבמהלךידיעה,לאוזנינוגונבהגםכןביותר.חזקהתנועתוכי
בליפובו,נאוםדרז'הנשא- 1943בפברואר 28ביוםהיהשהדבראני,יודעכיום

לשיםנתבקשנואילויותר,טובמחבריםהיינוילאהפרטיזאנים,אנחנן,אפילואשר

הבריתבבנותצוררלושאיןאמר,באנומועניינינן.אתישרתולמעןבפיו,דברים
עםפעולהלשתףיחדלשלאלו;עוזרות,אינזוכדכדשביזמאחרהמערביות,

והפרטיזאניםהמוסלמיםהקרואטים,וכיעזרה;לומגישיםהםעודלכהאיטלק,ים
החשבוזאתשיגמורלאחרורק-הצ'טניקיםאויביכלומר,-הסרביםאויביהינם

ןהאיטלקים.הגרמניםנגדלחילחם'יאצעימם,
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עםהפעולה-בשיתוףתמכושלאפוליטיקאים,כמהנמצאוהצ'טניקיםביןברם,

מתוךדקאלה,בכלחשנועתבאותהפסימית.הערכהעתידםאתוהעריכוהפולש,

דדז'השספגוהמפלותהתבוסותהצ'טניקים.ירות Iבשששררווהפירודהבילבול

שבהםהבולטיםכיאף-אותוזנחוהפוליטיקאיםשכללכך,גרמומכן,לאחר

היוהמל>חמהופניאולםטופלוביץ.וז'יבקוואשיץלדרגישהפרטבארץ,נמצאולא

למפלגההרשאון, :השפעהוחטרותקטנותלמפלגותוז~שיץ, 1טופלוביץשייכים,

עודילדרז'ההצטרףואשיץהסוציאל-דמוקרטית.למפלגהוהשניהרפונiויק~ית,

טופלוביץ,בטדביה.לצ'טניקיםהפרטיזאניםביןשהתחוללבקרב- , 1941בשנת

טטומידדרז'השלהמדיניתהתנועהבראש , 1941בתחילתעצמן,הציבלעומתו,

סעיפים.וניסוחיתזכיריםעימונושאכשהוז~תנאים,עלילשווא,להילחם,לאיטליה

ואשיץ,.ביןשנתגלעוהדעותחילנקועלידברירענולאהחמישיתהמיתקפהבזמן

בוואשי'ן.מיוחדענייןגילהשלנוהמודיעיןששירותזכורני,אולםמיכאילוגיץ.לבין

גםתוקף,בכלהתנגדשוואשיץצ'וסיץ,דובריזההסופרשלמפיושמעתימזמןלא

הגינזכים,באחדחומר,איסוףכדיתוךהפולש.עםהפעולה t1לשיתוהצלחה,ללאאם

שעםטען,בהםואשיץ,שלבמכתביםצ/וסיץנתקליידאבה",שלוהרומאןעבור

נגדבושתשתמשכדיהפולש,מידיהצ'טניקיתהתנועהשקיבלההראשוןהתותח

ואשיץכתבבמונטנגרו,ה.צ'טניקיםתבוטתלאחרכליה.עליהנגזרההפרטיזאנים,

שבתנועהמאחרלצ'טניקים,סרביהאבדהמדיניתמבחינהכימסרביה,לררז'ה

צ'וסיץהיגיון.כלנעדרטרור,שלשלטוןהקדמהעצמהוהיאסמלי"םשולטים

לןואשיץ,מאודמקורבשהיהקרלז'ה,מירוסלבלסופרכאלהמכתביםשבעהמסד

שהשתתפוכישרון,בעליסופריםהיושניהםהרא,שונה.העולםמלחמתלאחרביחוד

היתהלאהכל,בסךכתיבתו.להטאתמהראיבדשוואשיץאף-עיל-פיבמלחמה,

בתחילתכיייתכן,קצינים;השורצתתנועתו,ועלדרז'העלרבההשפעהלוואשיץ
נושאי'םלעוררעלוליםאלהדבריםכייודע,אניכיאםבמקצת.אותםזיעזעדרכם

גםמנצחיםהיולאשהצ'טניקיםבדעתי,נחושיאניאילו",היהיימהשלטורדניים

ומיליטאנטיםחזוןבלעיהיו:הקומוניסטיםואשיץשללאוריינטציהבהתאםנהגואילו
זאתעושהשנכשל,מיכליוגסלאביים.יותר-מכלשחשובומהבגישתם,יותר

 •ביותרהמכוערתבצורה
שהתקבצוהצ'טניקים,שלנשקםאתהגרמניםפירקושווארץ",יימיבצעשלבמהלכו

ידיעתם. ttלילגם,ולעיתיםהאיטלקיםלרצוןבניגודנעשהזהדבראותם.וכלאובערים
הגרמנים.חדרועדיהשרקהצפונית,מונטנגרובערירקאירעזהדברכילציין,יש

נחיתתשללמקרהבצ'טניקיםבטחושלאמאחרכך,נהגושהגרמניםספק,אין
ונמנענוכאלהנטיותלצ'טניקיםל,ייחסמיאנומצידנואנחנו-הבריתבנותכוחות

לסרביה.להימלטימיכאילוביץדרז'ההצליחרבבקשוירקהעניין.כלעלמלהגיב
כיקראתי,כלשהובמקוםאולםבגרמניה.במאסרוהושםנלכדג'ורישיץפאבל

את'הגרנזניםהחזירואיטליה,שלכניעתהולאחרנדיץ,ממשלתשלבהתערבותה

איתם.בבריתוהפעםבפרטיזאנים,שיילחםמנתעללמונטנגרו,ג'ורישיץ

שגילןלחוסר~הסובלנותשגרמוהמניעים(לחקרלרדתסיבה'לנוהיתהאםגם
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כמה.פילנוחשובהיההקרבבשדהאנושגורלנןהריהצ'טניקים,כלפיהגרמנים
כנראחתמשלחתבריטית.משלחתשללבואההמתיןיזרובקרנוהעליוןהפיקוד
מיוחדתחשיבותייחסנואנואול>םבקרואטיה.ואחתהמזרחיתבבוסניההוצנחה

ועצםמידע,לאיסוףמוגבלתתהיהלאפעילותההעליון.לפיקודשתשוגרלמשלחת,
במיכאי'לוביץ.הבריטיתהתמיכהקץעלבישרבואה

באותוהמשלחת,צנחהדורמיטור,הרשעלנגובודיהכפרליד , 1943במאי 28בליל
יוםיבבוקרהסובייטיים.למטוסים , 1942בתחילתפיאדה,המתיןבוממש,מקןם

יזרו.קרנולידטיטו,שלהקטןאוהלואלהעליןן,לפיקודהמשלחתהגיעההמחרת

נתגלההמאופקתהתגהגותוחרףאשרדיקין,ו.פ.קפיטןעמדהמשלחתבראש
מזכירמעיןששימשגילינו,הרגיל.מגדריוצאתאינטליגנציהבעלכאדםמיד

שהצביעמשוםוהיכלפינו,התחשבותשביטאמשוםהןהרשימנו,זהודברלצ'רצ/יל

המלחמה.לסכנותהנוגעבכלהגבוהיםהבריטייםהחוגיםבקרבאפליההיעדרעל
לאחרנמקום.עתבאותהנוכחיםשהיוהמטה,חבריכילידיעלנתקבלההמשלחת

לאכלל,שבדרךאף-על-פיהארי,החלקאתטיטונטלבהשיחהבאהההיכרויות

העליון.הפיקודמצויבוהמצבאתהמשלחתבפניתיארטיטוהדברנים.מןהיה

תמיד",מכותריםייאנולבאות.שצפההקשה,החזותעלדברלומרמבליכמוב,ןאך

 :מסורימתבנקודהטיטוהעירערמומימבטילעברונמעיףכשהואמישהו.אמר
אנחנווהאיטלקים,הגרמניםנגדנלחםבאמתמילהשתכנעההזדמנותלכםייותינתן

נשארוופניהםהגיב.ו,אלהמשלחתחבריושארדיקיןאולםמיכאילוביץ".דרז'האו

ברצוינםכיציינו,רקהםהאנגלים.אתלעצמנושתיארנוכפיממש-חתומות

האויב.בכוחותמתענייניםהםוכילנולעזור

הסילעיםגביעלישוביםבצוואת,אכלנוכך,לכנותהניתןאםזו,חגיגיתבהזדמנות

אתעליהםלהעמיסטוסיםלמשלחתנתנוהאשוח.לעצימתחתהאוהלים,ונפתח

חברירובן-מיוחדמשמרלרשותםהעמדנווכןהמטלטליםואתהאלחוטמכשיר

האויבשלהאווירהתקפותבגללזה.תפקידםמילוילצורךוהודרכו,שנבחרומפלגה,

הפיקודעםשהתההבריטיתהמשלחתהחשיכה.רדתלאחררקדורמיטורלהריצאנו

ההתקפה.זמןכלבמשךהעליון

הערפלהנתסיתי.בהןביותרהקשותהצעדותאחתמאוד,קשההליכהזוהיתה

שגדלתיאף-על-פיוחלק.לבוציההרשבילואתחדירלבלתיהלילהאתהפכווהגשם

העקבותלמראהונרהמתיכזהסמיךבבוץלבוססמימילינזדמןלאבהרים,

 .בערפלאבדוואנשיוהטור,נשברלפעםמפעםמנעלינו.בושנוצרוהעמוקות
לנושאיהם.אפילומאו,ןקטנההיתהתועלתםאולםפנסי-כיס,היוהאנשיםמןלכמה

המטעןעלואוכפיהם,בבוץומעדושהחליקומאחרלרכב,יכולנולאהסוסיםעלגם

ומכיוןבלילה,לדאותהיטיבלאפיאדהמשהונפלו.נשמטועליהם,עמוסשהיה

אתקשרתיהעת.כלונפלוחזרנפלשרוכים,ללאמגפליםונעלמאודעייףשהיה

יפול.לבלארוכה,דרךכברתבו,והחזקתיהאוכףעללעלותלועזרתילסוסי,סוסו

באודנמשךשהיהמסעהשחר.עלה·כברהאגם,שלידסושיצה,לערוץכשהגענו

ועייפים,בבץומכומיםהיוהבריטיםשעות.תשעב>לילהנמשךשעות,שלושהיום,
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בני-לרריתםאתכיבדוהםהחקרניים.מבטינועלהגיבולאוגםהתלוננולאאולם
סיגריהלגלגלכיצדמעט,לאנושועשעיםכשהםמהם,ולמדןאנגליותבסיגריות

עצמית.תוצרת

כשורה,התנהלוהכלגשםירדלאהסושיצה.מעדוץלסגתהמשכנוהשניבלילה
טיטויצאממנהכתוצאהאשרטיטו,שללסוסובקשרשנפלהטעותלאיזןפרט
סוסימעלירדתיולכזלידו,לרכבבנוחהרגשתיילאכולו.זועםברגל,לדרד

הסוס.עלעלהארכב,לאאנישגםלדעת,כשנוכחאולםמיא,ןהואלו.והצעתיו
לשוזוחולשהושכב.צנחלנוח,שביקשאימתכל :רעהרגלהיהלסוסיאולם
לערוץ;מחוץכשנמצאנןהדברקרהלמזלו,-עליורכובכשטיטואותו,תקפה

במקצת.צחקנןלפחותתלאותינו,כלשלבעיצומזרגליו.עלהישרונפלנשמטטיטו
מתחתי".הסוסצלל IIמכז,לאחרטיטוסיפר"לפתע",

מאתים,מקוםלאתרמראשאותישלחטיטובחורשה.הפיקדוהתמקםהיוםבשעות

צ'טניקיםבסביבהשנמצאומכיוזהלילה.צעדתאחרילנוחהפיקודאנשייוכילובו
מעלדו,ברניבכיווזויצאתיחייליםכעשרהאיתילקחתימיחידותיהם,שברחו
נתתיולארעננה,רוחביהפיחווהטלוהשמשבהיר,בוקרהיהפיורה.הנהרלערוץ
ומא,חוריהכבישיםלאורוהמיקלעיםולטירטורב,נקיקים,הפגזיםלהתפוצצןתליבי

בקיעיםביזדרכנועושיםכשאנולמישנהו,אחדמפרדסעברנושבדרד.עיקולים
 , .עפר.ותלוליות

נסוהםאנשים.שניבהוהפתענוכבשיםמלאהלשוחההגענוילכפר,סמודביער
אני !'ייעצרובני-לוויתי,עםיחדלעברם,צועקכשאניאחריהם,רדפתיבבתלה.

רובתיריותשתיאולםאקדחי,אתהוצאתילרוץ.המשיכוהם "!בכםיורה

זרועוהניחמע,ןהבורחיםאחדמרובהו.בהםירהמאחורישעמדחייל :הקדימוני
לזקניםבדומהמדובלל,זקזבעלצעירהיההואאליו.רצנולעשב.וצנחעץגזעעל

יכוללאשאלותינו;עלהשיבלאהואלחזהן.חדרהכדורהצ'טניקים.שגידלו

שעוניסכדורים,וחגורותרוביםשנימצאנוהכבשיםמןהרחקלאלהשיב.היה

היהלאבמפתיעעליהםכשעלינןהכבשים;אתחלבוהצ'טניקיםאשוח.עץאל
חרוזיסרשומיםובוקטזפנקסמצאנוהצעירשלגופועלבנשקם.לאחוזבידםסיפק

כמהשלחנוהרועה.לאהובתומוקדשיםבלתי;'מאומנת,בידכתוביסכפרי,בסגנוז

וחיילינונשמתו,אתהצעירנפחבינתייםשאירע.א,תבכפרילהודיעהשומריםמז
היהשהאחדודיווחן,חזרוהשומריםלנוח.ושכבוהחלבאתשתווהצמאים,הרעבים
בן-אחיו.והשניידוע,מקומיצ'טניק

מתאימותמערותגילינןהערוץ,בקצההד,שלובצלעודן,לברנידרכנוהמשכנו

:לאיכריםומוצרי-חלבמעושזבשרשלכמותמצאנוהמערותבאחתמחסה.לשמש

מזו,ןהסתירוולכןהמיתקפה,שלואכזריותההיקפהלגבימוקדמתהרגשההיתה

נאפינו,עלההמאכליםשלהמגרהוריחםרעביםשהיינולמרותומטלטלים.בהמות
 .דברבשוםגנענולא

העליון.הפיקודשלהטוראתצ'טניקיםקבוצתתקפה-במאל 31-בערבלמחרת
שלנןשהצדברגעארלםנהרג.אחדוחיילטיטושללראשומסביבזימזמוכדורים

עםיחדהעליוןהפיקודהגיעבוקרעםהצ'טניקים.הובסונג,ןלהתקפתיצא

שלי,החייליםכיתתאלולאאלילאבטענותאבולאהםאליו.שנלוותההשמירה

לאנגדםהלילההתקפתמחשבותיהם.מהלנחשיכולתיהכבושהמשתיקתםאולם

נכמרורחמיזו,בדעההייתיא,ניגםצעיר.אותוהרגנואילולאמתבצעת,היתה

עדרולידשלוההרעלכאן,זרים,כוחותשללמכת-הלםקורבזשנפלהצעיר,על

ששעההבריטית,ילמשלחתלהוכיחטובההזדמנותגםזוהיתהברם,שלו.הכבשים

היום,לאורופלדהעופרתהשמיםומןהמידרונותמזעלינוממטיריםשהגרמנים

לילה.עםמארבים,הצ'טניקיםלנושמים

ליחידותינוהותרמוות,אוחייםשלשאלהעבורנוהיתההביצועשמהירותמאחר

מתווגםאולםכב,ןבלבנתקבלהזוהחלטהעיניהן.כראותבהמות-ביתלהפקיע

לפרטיזאנים.נאמןהיהדורמיטוראיזןר :הדבראתיבינועמנושבניברורה,אמונה

הפיקודשאנשיהעובדהאףעלמערה,שבאותהבאספקהלגעתטיטואסרזאת,עם

הראו , 1948בשנתאיזורבאותוכשביקרתילמזון.מאודנזקקוהמשמרגדודוחיילי

אףאולםבהמות-בית,החרמתעבורידינועללהםשניתנוקבלותהאיכריםלנו

לזכוריכלולאהאיכריםימים.אותםשלתאריונשאהלאקבלותמאותןאחת

והמשפחותהענייםסבלומכולםיייותראמרן,הםהוחרמו.וממיהוחרמיבהמותכמה

בדעתכםישמתיבהמתם.אתהסתירולאשהללומכיוןמנהיגיכם,אתלכםנתנואשר

ןווהאלוהקבלותאתלכבד

להם.השיבותיאונר"א",שלעזרהלכםנתנוייהרי

בעקיצה.ליהשיבולכולם",וניתןאמריקנימשהוייזה

לאנשיםפיצויי-מלחמהלשלםהממשלהבכוונתשאיזוידעתי,הממשלהחברהייתי

לשיםהואאלו,בקבלותלעשותשעליכםיימהנינוח,בחיודלהםהשבתיפרטיים.

למעןלכםשהיהמהכלשנתתםבגאווה,יזכרושצאצאיכםכדיבמסגרת,אותז

המפואר".המאבק

הבטחות,שלהמפוקפקערכןועלזריזות-מחשבתיעל-הםגםחייכוהאיכרים

מלחמה.בעיתותהניתנות
שלאעדכל-כד,רבהבתדירותבטיסות-תצפיתהמטוסיםחגוכילוהיוםבמשד
תקפובהמזונפלהשלאבדבקותסוסיםתקפוהםהמערות.מןראשינולהוציאיכולנו

אותושהגיעונוהחדשותאולםוא'זלה.הלכההעליוזהפיקודשלהאספקהבני-דאם.
לגרמניםהיתהלכןקודםימיםשלושהאושנייםטובות.היוהקרבותמאזורייום

אתתחילההדפההשנייההפרוליטאריתהחטיבהאולםסוטייסקה.נהרעלשליטה
אתכבהשואחרהפיווה,מעמקשלנוהמוצאדרדאתלחסוםשניסתההמחלקה,

מהאולםגשר.ראשעליווהקימה-סוטייסקההנהרלערוץהכניסה-סיחה
שלגודלםמהןקהוטייסהסאלהנשקפותהגבעותעלןהשניהערבמןהתחולל
סוטייסקההנהראלוהדרוהפיורהמערץוהיציאהמקום,מכלןשםהאויבכוחות

מובטחים.היו

התפרצות-היצריםכל :עצמהעליוםאותועלתהמושבעת,וכחניתשהיתהזדנקה,

כלועםהטבחיםעםהשומרים,עםשרבהלאחרחדשה.בהתפרצותנסתיימהשלה
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סוערתהיתההתפרצותהכיייתכן,טיטו.אלבסערההתפרצהדרכה,עלשניקרהבןי
הרטהשלנוכחותהשם;היתהלאטיטו,שילהקודמתאשתןשהרטה,מאחרברותר,

הריסוער,מזגבעלהיהטיטושגםאף-על-פיכלל.בדרדאותה,מרסנתהיתה

הייתיכךוכן,הטובשמולמען-זדנקהכלפיבאיפוקתמידנהגאנשיושבנוכחות

לה,להיותהיתהיכולהולאלההיתה(לאעליו.הריגשיתהשפעתהבגללאומר,
פיה,אתשתס,תוםצעקתי;עליה.חמתירתחהרגעאותרעליו).אתרת,השפעהכל

בעיותישהמרכזישלוועדבוכיוןההר,מראשאותהואזרוקבשערהאrרפוסאחרת

התערב;לאטיטושלה.ההיסטריתבהתפרצותמאשרבהן,לעסוקיותר,תשובות

ליחסיסחזרתימכןלאחרריב.אותונסתייםכךפה.פצתהולאבבהלהזדנקה
לזה.זהאדיביםהיינולאלעולםאולםעימ.ה,מתוקנים

אלפיםמשלושתלמעלההיההערוץעומקהפיווה.ערוץאליצאנוהמחרתיוםבערב
שלאמאחרלאטבו,דרכנועשינוחדיפ.לסלעיםבינותהתפתלהצרוהנושעולרגל,
זאת,למרותפצועיהן.עלאלונקותאומטענועלסוסהסלעיםביןלהעבירהיהניתז
מזתשושיםהיינודורמיטור.הרעלשהיתהמכפייותרקלהכאזההליכההיתה

בערוץהזוהירידהשאתמישהו,העירבוקרעםוהעצירות.הסיבןביםהמעידות,

והרצוץ,העייףפיאדה,השיבכדועלרעה")(ייפסיעה"זלוסטאפ"בשםלכנותנינתן
 "!להמתאיםזהששםספק,ייאיןעולז,בקול

וכאב.עצבותבמיןהערוץאתאפפךוערפיליםגשמ,יורדהחלביוני-3היוםבבוקר

נביחתשלענות-חלושהבקולהשיבוההרההר,אלהמישורמןעלההתותחיםרעם

העליוןוהפיקודפורתא"נחמההיתהמטוסיםעלינועטושלאהעובדה,המיקלעים.

למחסהלנוהיתההניקרהמרטיני.הכפרשלמרגלותהניקרה,אלבדרכוהמשיך

הגיעיאםזוכר,איניאךמשהו,אכלנורב.זמןבההתמהמהנולאאולםהגשם,מפני

שלהאיטיתהתזוזהשבלטיטו,וביחודדאגנו,כילנושהם.כלדיווחיםאלינו

יהיהדומהא,ולםזאת,לבטאהעזלאאיששלהם.המשמריחידותושלהפצועים-קשה
להימלט.רביםסיכוייםללאנואחור,שםנותרוהםואילונחלצנו,אבוכאילו

,המרכזיהוועדמחבריו'אחדוממושכת,עמוקהמחשבהלאחרכמוטיטו,אמרלפתע

שעה.אותהנוכחיםהיולאוז'ויוביץמילוטינוביץשתקו.הכלאיתם".להימצאחייב

' l האיששפוקהכמיולאשבוציעכמיטיטואמרג'ידו",אתה,שתלךטובהכי

היהפיאדהרנקוביץ.היהתפקי,ןאותועלין'להטילהיהשביתןהויחי,ןהאחר

אז,האמנתיהפוליטביורו.חברשלסמכותנעדרהיהמזהוחוץלחלוטין,תשוש

רנקוביץשעםמאחרברנקוביץ,ולאבינחרשטיטועכשיו,גםמאמיןשאביכפי

וממלאיקציניםובחדהציערנקוביץ :אליוהתרגלוכברשיתוף-פעולהביתרעבד

משהבחין,המרכזי.הוועדושלהפיקודשלהשוטפיםבענייניםביעילותוטיפלתפקידים

החלטתיאתלהצדיקכדי-טיטוהוטיףידי,עלבהתלהבותנתקבלהלאשהחלטתו

הבולשביק"םגםהכל,לאחר Iו-גאוותיאתלטפחכדימאשריותרעצמו,כלפי

!וןביותרהומסוכניםהקשיםלמקומותמנהיגיהםאתלשלוחנהגו

כישלוןליוי Qשצתחושה,בישניקרהאף-על-פיללכת,החלטתיכברבליביברם,

טארההנהראתלחצותמנסיםהיינוו/אםשאלתי,יקרהןן,ו/מהזו.בשליחותי
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אפשרריוו!נפנינווהלומקומבאותוצפךפיםפחותהיוהאויבריכוזי 111לסנג/אק

לתימרין.יורתרבות

אלחוטל".קשרנקייםהמצב.אתאתהתבחןבסרר. ....יאמר,רגעהירהדטיטו

והאוגדההשלישיתהאוגדה :אוגדותשתינמאצוחסותיתחתשהועמדבשטח

הוחלטאחת,מינצעיתליחידהשתיהןאתלאחדהיהשצרידמאחרהשביעית.
ת iהאוגדשתיעלהפיקודאתיקבלהשלישית,האוגדהמפקדוקאנוביץ,שדרובןא

עלהפיקודאתיקבלהחמישית,החטיבהשלמפקדהקובצ/כיץ,סנהרכיכאחד

מכן·לאחרניתןבנידוןפקודההשלישית.האוגדה
ולנוע.להמשלךעמדוומטהושטיטומכיוןכיחודלהתמהמה,סיבהכלליהיתהלא

עלי.:ויהמת.עלמתאבללםכשלכמעטהיתהפניהםוהבעתבדאגה,מעלינפרדוהם
גשר-פידוה.הבהרשעלוהאךעיהקטןלגשרבחזרהלבדי,לדדדויצאתיסיסיעל

להדהר,הרביתיהרכינהבשעתהרוס.היהכברקרושבו,לידהנהר,במורדהחכלים
הפציעים.מאותלהצלתאוהצבאלבעיותכלשהופיתרוןבמוחיעלהלאאילם

בנחושות-בהתחשבנדמה,סהארכפינוראהדבראיןאוליגעצמיאתלנחםניסיתי

כמההאוויר.מזגהשתפרהערוץמתודכשיצאתי ...שלנוהאילתורוכישרוןדעתני

השמיםשחזרועדהדרד,מןלרדתחייבהייתיראניהעננים,מתוךהגיחומטוסים

השמים.מןהמטוסיםשנעלמועדאועבים,ובתקשרו
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בשטחהגרמניהפיקודבחר-שווארץן!"מיבצע-החמישיתהמיתקפהלצורך
 :כוחותינואתולהשמידלכתרבמטרהלהםשנמצאניותרהמתאיםבשטחמתאים;
ורמות-ובלתי-עבירים,זורמיםנהרותמאו,ךתלןליםמעבריםכמהעםעמוקערוץ

שלהחסרונותןכלהלתרונותכלעםענק,מיבצרמעיןזההיהחשופות.מירעה

עצמועללהגןבנקלהיכולמספקת,במידהותחמושתמזוןלרשותואשרמיבצר,
נתנסינואנומתוכו.ההיחלצותביותרתקשה-יכותראםאולםלמדי;ממושךזמן
הפחדים,מולאלניצבנועתהרקאולם . 1942בשנתזהשטחשלבמגרעותיוכבר

עלינו.הטילכתיקונם)(בימיםזהנהדרשנוף

 :הרביעיתבמיתקפהמאשריותרגדוליםכוחותלמערכההגרמניםהטילוהפעם
וגדודאוסטאשיםשליחידותמספראיטלקיות,אוגדותוכמהגרמניותאוגדותשבע

הצ/טניקיםשלנשקםפרטיזאנים. 18,000כנגדאיש 120,000הכלבסך-בולגרי
נטלולאןלכןאותם,יישיחררו!ןשהאיטלקיםאוהגרמנים,ידיעלמעליהםפורק

ועלקטנותאיכריםקבוצותעלשביצעוגיחותלכמהפרטזו;במיתקפהחלק
סוסיםמאותקיבצוהם :ללוחמת-הריםמיוחדותהכנותעשוהגרמניםהפצועים.

בפיקוחםואספקה,מזוןולשאתלהוביל-מבוסניהמוסלמיםרובם-סבליםואלפי

בהריםלטפסבמיוחדשאומנויחידותאפילולרשותםהיוגרמנים;שומריםישל

שהגרמניםמקום,באיזהגם(קראתיכלבי-גישוש.עםיחידותובזחבלים,נעזרת

כך,עליודעיםהיינוהמנהיגים,אנן,נכון;איננוזהדבררבים.מיםמעיינותהרעילו

מעיינות).מאותםשתינןלאאםגם

והיויסודות-אבןלהןהיואולםופתלתלות,צרותדרכים,חרושהיהכולוהאיזור

הריבחירתנו,לפיבנקודותשהתרכזנונכך,יתרוןלנןשהיהאף-על-פישמישות.

כולולמיבצעהתייחסוהגרמניםבמשאיות.תגבורותלהביאיכוליםהיושהגרמנים

החיוניותהעמדותאתאישיואשרהםהגרמניםהחייליםשלהם.נלעדימיבצעכאל

האביב,היהשלנוהיחידישהיתרוןאומר,הייתיולמוות.לחייםנלחמוומהןניותר
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עלקמעהלנוחיכולנןילפחותבמטוסלם,שלהםהשימושעלגםשהקלאף-על-פי

היוטרשיםאותםאילומאשרקלות,ביתרולתמןרמחסהלתפוסהקרקע,פני

שלג.מכוסלם

רקלאהדריכובשעתואשרמחשבות,בגדררקהינןכאןשליהצבאיותהמסקנות

מאלתנו,אחדכלשלמנוחתואתאחרת,אוזובדרךגםאלאשלי,מנוחתיאת

הנוראהאסוןאתלהסתיר,יכלולאוגםהסתירן,לאהמנהיגיםהחיילים.לאחרוןעד

 ,קילומטרלחמישיםשלושיםביןשלבקוטרטבעתאותנוכיתרה-נקלענושאליו
חודריםלהבות-מוותשלכשסילוניםליום,מיוםסניבנווהלךשנתהדקמעגל-תופת

הפננוכאח,ךוחייליםמנהיגיםאנו,אחר.במקוםופעםאחדבמקוםפעםדרכה
מוחלטתמהשמדהלהינצליוכלואשרכליה,עליושנגזרהמיסדר-אחים,למעיןלהיות

אישית.והקרבהמשותפתבגבורהרק

נפרדתיכאשרמבטחי,שמתיונהםליביאתמילאואשרהןאלווהקרנהגנורה

קורצושלנווהסולידריותאמונתנומרטיני.שלמרגלותבניקרההעליוןהפיקודמעל

 :נעםשורשיםולהכותללחוםלחיות,הוסיףמהםשנותרהמעטשגםכזה,מחומר
ידעתי,ואחוות-אחים.אמונהללאין, \tוכאלהומתאים,מוצקאירגוןללאמהפכהאין

שלנו.כזהומיוח,ךעל-צאביכוחשלפירושולהניןמסוגליםאינםהגרמניםכי

נחזוראךועין,בשןזוממיתקפהשנצאלהשמידנו,יוכלולאשהגרמניםהאמנתי,

החדשים.ולמגוייסיםאנושותלפצועיםרקהיתהדאגתייחידותינו.אתונכנס

-מהןילאחתאצטרףושאניקבוצות,לשתילהתפצלטיטושללהחלטתובאשר
ראותמנקודתנכונההחלטהזושהיתההזה,היוםלעצםעדמאמין,שאניהרי

ועדקשה,ביפגעהשאזאף-על-פי-פוליטיתראותמנקודתשגםוכמובן,צבאית

מפגלםהיינואילו :צבאיתראותמנקודתכישלונה.שבלאותי,מקוממתהיאהיןם

אתלפרוסמציליחיםהגרמניםהיוציר,ובאותובו-זמניתכוחותינוכלאת

יכולותהיחידותכל :פוליטיתראותמנקודתציר.אותולאורךכוחותיהםמרבית
דבר-קשההפצועיםאתמפקיריםשהדינובתנאיהכוח,עיקרעםיחדלסגתהיו

היינוהייביםפצועינולמעןצבאנו.שלומטורתומצפונועםאחדב·קנהעלהשלא

סבהשללמטהודרכיכשעשיתיואומנם,הקרב.בתוצאותלהתחשב,מנלילהילחם
פצועינו,אתילהציליכוליםאיננואם :בקרביונתחזקההחלטתיהלכהקובצ/ביץ,

השיקול;םאפשרי.בלתיהיההדברכיובחיינו,במעשינועדותלהביאעלינו
הטאקטיים.השיקוליםלפנילבואחייביםהמוסריים
שמחהואפיווה.רכסעלקטנטןבכפראיכרים,בביתקובצ/ביץסבהעםנפגשתי

מכורחיותרמילוטינוני·ז,איבןגםאלינוהצטרףקצרזמןלאחרלראותני.מאוד
אבנו"י,שלהפועלהוועדהמרכזי.הוועדשלהחלטהמאיזןכתוצאהמאשרהנסיבות,

משנתקבלהאולםהעליון;הפיקודמאחורינשארחנריו,עלנמנהשמילוטינוביץ
הפועלשהוועדגםהוחלטלחזור,שעלימרטיני,שלמרגלותניקרהבאותהההחלטה,
העליון,בפיקודוגםבפוליטניורוגםחברהיהשמילוטינוביץמאחראלי,מצטרף
-האחראיאניהייתישרשמיתאף-על-פי-חייבהייתיעימי,שווה-דרגהשהיהומכאן
הדרך~אורךלכלעשיתיאומנםוכךעימו,במשותףהענייניםכלאתלנהל
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ולעבורלחצותוכיצדהיכןהיתהבפנינו,שעמדהביותרוהחיוניתהדחופההבעיה

ידיעלחטומיםהיושכולםמכיוןבחשבון,הונאולאאחריםכיווניםאק· Jלסנג
מסובךהיהלסבג/אקהמעברגםאולםכלשהו.תימרוןאיפשרוולאכנדיםכוחות
במהירותזןרמיםשמימיןטארה,הבהרבערוץהמעבראפשרותאתשקלנווקשה.
הנקודההנהר.מורדשלאורךהגשריםכלאתנזיקשהאויבבלתל-עניר.והוא

וטארה;סושיצההנהרותבמיפגשנמצאהלגישה,וניתנתחופשיתשנותרההיחידה

ל\~ותההדרךמוקשהלאכךבשלכייולתכןגשר,כלנמצאלאזובנקודה
מחלקה,ושלחנוהעליוןלפיקודכךעלדיווחנובחרנו.בוהמקוםחיהזהנקודה.

גשר,לבנותפנאיהיהלאשביל-גישה.שיפלסומנתעלאחראיים,חבריםבליווי
הנהרשלהשניבעברושקטה,נקודהאלחבליסלזרוקהצעתי,לפיהחלטנו,ולכן

 , Yגזרי-ע·עשויותמרפסודותאונפוחים,בודות-כנשיםגביעלגשר-צףולהקים

המלחמה.שלפניהימיםמןבמקוםשבותרו

אופילורפיון,במיןלחושהיהניתןאןלםבואי,לאחריומייםלדרייצאההמחלקה
-הפצועיםלמעןקורבןוליפולמופקרלהיותבשורותיה.השורריםבלא-איכפתיות

יותרהיה-אלונקותנושאיהיהמאיתנואחדכלאםגםלהצילביתןלאאותם
במשךבגבורהשעמדובאנשים,מדוברכאשרגםלשאת,מסוגלאנוששכוחממה

קבןצהעימינטלתיזהמטעםומלחנוות.מחלותמחסור,צעידה,שלחודשיםשישה

נהרות,שנינפגשיםבההנקודהאלבעצמיויצאתיאנשיםשישהאוחמיש,הבת

דרכנועשינוהדרךקיצורלשםהטארה.אתלחצותכדילעשות,שניתןאתלבדוק
שביל.ללאבשטחהסושיצ/הערוץאל

לעקוףחייביםשהיינומאחריותר,רביםבקשייםגםאולםיותרמהרלשםהגענו
שדברגילינו,הטארהמוצאאלכשהגענואגיות.במידרוניולהחליקוצוקיםסלעים

האמצעיםבידינוהיושלאלמרותהאפשרויות,אתבדקתיהחבריםבעזרתנעשה.לא

ימןסבהאנשישלמרשלנותםמאוכזבהבדיקה.לצורךהמתאימיםןהוככשירים

שביל,ללאבשטחשוב-הפיווהלרכסחזרתיהמשימה,למילוישנבחרוהאנשים

ורצוץ.עייףלמטה,הגעתיהלילהרדתילפניקצתיותר.עודרבבמאמץהופעם

ביוני. 6ב.יוםזהשהיהמשער,אני

לאקונצ/ביץסבהשלשחצבותוואפילובכל,שאחזאילםפחדבמיזחשתיבשרבי

במקוםבדיוקהטארה,שלהימגיתהגדהעלהשתלטהאויב :להסתירובכוחההיה

בבירורלהבחיןיכולנו .הבהראתלחצותבכוונתנןהיהבו-והיחידהאחד-

שמעלבשדות,הפזוריםכחולים-ירקרקים,במדיםחיילים,שלקטנותבקבוצות

אלהאויבחייליירדוביץ, 1קובצסבהשללמטהושהגיעלדיווחבהתאםלערוץ.

-פיווהרכסאלסושיצ'המנהראנישטיפסתיבשעהכנראה-הטארהגדות
 •המעברהכנתעלעשמלומאנשינו,כמהפצעיאווהרגו

הוטל :משמעותחסרעכשיוהיההיוזמה,היעדרעלבקרבישהצטברהזעם,כל

העליון,לפיקודהודעתי-ביוני-6ה-יוםבאותוחדשות.החלטותלקבלעלינו

לחציה.ביותרכטובבחרנובוהמקוםלרבותטארה,הנהרקטעעלהשתלטשהאויב

לגדההאויבעברבינתייםאולםהטארה.עלאחריםמקומות-חציהבדקנולמחרת

ואניבערוץ,מיבצרנואלהאויבפלשכךהנהר.שליותרהנמוךחלקואלהימנית,
העליון.לפיקודזוהתפתחותעלהודעתי

שהגרמניםהחש,דבליביהתעוררלסושיצ/ה,מעלהרמהשעלבאויבמתבונןעודני
תקפה.המיבנוהלךמאודעליוהעיקוהלךגברזהחשדשלנו.הרדיולדיווחימצותתים

אותוכוונותיך.אתיודעשהאויבהקרב,בשעתביחודיותר,נוראהמחשבהאין

שסיפרהראשון,היהץ J'רבקובהמלחנוה.לאחרנתאמתוהואממניהירפהלאחשד
נתגלושסודותינולהניח,ישלדיווחינו.עתבאותהציתתואומנםהגרנוניםכילי,

באמצעותדווקאולאובתכלית,פשוטשהיהשלנו,הצופןפיענוחידיעללגרמנים
ז,ה.בכיווןגםהשערותשרווחואף-על-פי-העליוןהפיקודבתוךסוכז

והשלישיתבאניה)(אוגדתהשביעיתהאוגדהלמפקדשנתמנהוקאנוביץ,רדובאןהגיע

מילוטינוביץשקלנו,הטארה,עלהמעבראתהאויבשחסםלפניעודאולםהמאוחדת.
הפיקודשליחידות"';הליוויאלהשביעיתבאניהאוגדתאתלצרףהאפשרותאתואני,

אישןרשיגיעלפניעודהדבר,אתלבצעהחלטנווקאנוביץ,שלבהסכמתוהעליון·
הסרותיחידותללאלמפק,דהיהשווקאנוביץהיתה,התוצאההעליןן·הפיקוד
האוגדהמפקדשהיהקובצ/ביץ,סבהבובועץלפעםמפעםאשרמפק,ד-לפיקודו

בחתימתו.פקודותמוציאהיההואגםכיאםבמקום,שנותרההשלישית,

שזמןמאחרהעליון,הפיקודליחידותלצרףהחלטנוהשביעיתבאניהאוגדתאת

הטיפוסרוח-ילחימה;אודבקותהיעדרבגללחלילה,ולא,לקרב;כשירההיתהלארב
מעלהאוגדהאתדחקהינוארמיתקפתפעולה.מכללהוציאוההנוראהוהעייפןת

ינוארמיתקפתבתחילתהעליון.הפיקודליחידותצורפהוכךמולדתה,באניה,

קרואטיםוחלקםכפריים,סרביםמרביתםצעירים,-איש 4,000האוגד.המנתה

אף-על-פי .-1,500להאוגדהחיילימספרירדמיתקפהאותהשלבסופהעירוניים;

שהלכההטיפוס,ממחלתאבידןתיהמרביתלהבאורבים,בקרבותחלקשבטלה

להמשיךהיווחייביםמרעבסבלובמחלה,לקואשרשאלההעובדה,בשלוהחמירה

ולניע.
מההררייםיותרהתקשו,משגשגים,מישורייםמאזוריםשמוצאםהאוגדה,אנשי

ודיכאוןמורך-לבפשטמכך,כתוצאהובמחלות;בקשייםבמחסור,לעמודהעניים,

קלדרינה,שלהם,הקומיסארוהןיאקשיץ,מפקדם,שהןלכל,ברורהיהכולה.באוגדה

המזל,ורועהתלאותעלהאשםאתעליהםלהטילהיהניתןכאילורב,סבלסבלו

דבקהשחוםעורםרקאשרכשלדים,והאמיצים.המסוריםאנשיהםאתשפקדו

ובלקתותכפריםדרךהצבא,מאחוריהצעיריםבאניהבניאותםדידןלעצמותיהם,

לאאישוחסרי-שם.אבודיםהגה,ללאגוועוהםותשושים.בוהיםמהוהים,הרים,

אפילוזהמעיןדברעלהלאלבתיהם,בחזרהלהגיעיכלואילוגםמהאוגדה.ערק

 :בתלונהקולןאת.מתםאישנשאלאאחתפעםאףבני-באניה.שלדעתםעל
לשיחרורוולהביאמטבחעמםאתלהצילמנתעלחייהםאתלהקריבנשבעוהם

עליה,נימנושעדייןאלהןנמק.הלךפשוטהאוגדהשלכוח-האדםהכובש.מעול

היולאפיזיתאולםובמסירות,בנאמנותהצבאייםבתפקידיהםלשאתהמשיכו

לעשותהיהניתןשלאמאחרמבושה.ונכילמיםאומלליםהיוולכןלבצעם,מסוגלים
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ועוררבהנהגהזעזועגרמהואהתונונות,שלזהתהלירבעדלעצורכדידבד,
הרואית,היילהבהיעדרגםהאחרות.שביחידותהחלילימבליבותאומר,ללארחמימ,
מכולן.והמוחשדותהגדולותהטרגדיותאחתזוהיתה

המסוגלימהפצועיפאתגמנשלחהשביעית,באניהאוגדתאנשיעמשיחדהחילטנו,
נאזורולדימירהמשורראתאליהמצירפגוגמכןבמספר.מאותכששברגל,ללכת
עליהמ,להגןמחובתנושהיהמשומרקלאריבאר,איבןד"ראבנו"י,נשיאואת

לאהפריצה.שלובקשייםבסבללעמודמסוגלימהיולאגילמ,שמפאתגמ,אלא
מרקוגממוסלמי.ומנהיגאבנו"ישלהפועלהוועדחברפוזדרץ,נוריהאתשלחנו

נסוגלא 1942שבשנתעלצערואתבגלויהניעהואעימנו.נשארוויאצ'יץ

גמנשארנועימההשלישית,האוגדהלמטהילהצטרףבתוקףדרשועתהלבוסניה,
ומילוטינוניץ.אני

הלכהלאהיאביוני. gה-בערבהפיווהרכסאתעזבההשביעיתבאניהאוגדת

אתאיבטחההראשונההפרוליטאריתהחטיבהכיידענו,אנו :נעלםאיזהלעבר

הבאהלפריצהגשרראשנוצרכךביוני. 5ביומעודסוטייסקהנהרעלמעברה
ביוני. 10ביומשבוצעהבבאלינוביץ,והמכרעת

עמנסוגה,ילאהיא-ואותימילוטינוביץאתגםשכללההשלישית,לאוגדהבאשר

העליון,לפיקודזהדברהצעתיאניכן.לעשותיכולהשהיתהאף-על-פיהשביעית,

התייעצות.באותהנוכחוווקאנוביץמילוטינוביץגמהקצינימ;עמהתייעצותלאחר

הנהרותשלהמיפגשמנקודתחזרתינוביומהתקיימההתייעצותשאותהחושבני,

הנהרמעבריעלהשתלטהאויבכילנו,שנודעברגע :כלומרוטארה,סושיצ'ה

אשרקשה,שהפצועיםגפ,המלצתיהעליון,לפיקודששלחתימסר,באותוטארה.

וביערות.בערוצימיוסתרועליהמ,להגןאואיתנולקחתמנוכלשלאהיהברור

אותואפילולקבועביכולתיאיןהצעתי.אתשיגרתיבוהתאריראתזוכראינני

יומבערבזהשהיהלוודאי,קרוב,בינתיימ.שפורסמומיסמכימסמךעלתאריר,

הפיקודתשובתכיהיטב,חרוטבזכרוניאולמביוני.-8היומבבוקריאוביוניה-ך

לאחררקהגיעהזווכיתשובהלאותהיומיימשהמתנובזמן,הגיעהלאהעליון

תשובה.לקבלודרשתישחזרתי

לאותהשבהמתנההסבלהוא-שליבזכרונירקולא-בזכרונישנחרטהדבר

השארתאתלאשרהחלטה,ילידילהגיעמאודמתקשהשטיטןלי,ברורהיהתשובה.

עמדהואטיטו;עבורהקלימהדבריממןזההיהשלאכמובן,מאחור.הפצועימ

ניצבנךכברעימה.להסכימיכולימהצבאולאהואשלאביותר,נוראההחלטהבפני

זוהיתהארפצועינו,אתולהרוגללכןדעלולשהאויב,האפשרןת,בפנילכןקודם

טיטושלהתמהמהותואתכזו.באפשרותהיכרנושביודעיןהראשונה,הפעמלנך

לאלכךהפצועים.לגורלהאחריותאתלידיהעבירכאילופירשתיעמדה,לנקוט

 ~זהמטעממעטגמואולי-הטובשמיייפגעשמאמחששולאלהסכימ.יכולתי
עםהמרכזי,הוועדעםבקשרנמצאנו :בישפיעמווהאחריותהחובהמרגשאלא

-הסמכותהיתהבידסרקולמעשה,-האפשרןתהיתהובידמהעליון,המפקד
זר.מעיזהחל~הלקבל

נג 4

הקלחתבתור

שלואפילוהקצינימשלוממצב-רוחממדעתממודאגפחותהייתילאזאת,עמיחד

נקלענו,אליוהנואשלמצבמודעימהיוהללוסביבי.שעלהפשוטימ,החיילימ

כוילםהפצועימ.למעןמאמצינושלההיגיוןלחוסרגמהיומודעימטעמומארתו

הפיקודמןהגיעהלאהחלטהאות,האולמלהחלטתי.והמתינואליעיניהמאתנשאו

האויבייכנסשאממאחרהפצועימ,שלסיכוייהמאתהפחיתרקזהדברהעליון.

מתגלימ.שהיוספק,איןשלהמ,המיסתורלמקומותבסמורעימנו,לקרב
אחרותלצוקאחרצוקכובשהואיומכשמדילהתקדמ,האויבהמשידבינתיימ

שליוהרגשתיזהמצבבו.החזקנושעדייןהיחי,ךהרכסשהיההדורמיטור,עלתל

ייהמצב :טיטואלהבאהההודעהאתביוני, 8ביומלשגר,שהביאוניהמבתוכו,

עדנילחמפריצתנו,תיכשלאמהטארה.גדותבשתימחזיקהאויבביותר.חמור

האחרון"*.לאיש

ספק,ואיןהפצועימ,נטישתשללבעיהמחוץאחרות,בעיותהיולטיטוכיייתכן,

דרר,לעצמהילפרוץהצליחהטרמעצמו,שלו,הקבןצהכאלו.לוהיושאומנמ

והקשיימהסכנותיותר.טוביםסיכוייההיוהמספרי,ליתרונהשהודותאף-על-פי

טיטו,ידיעלשניתנהבהוראההתבטאוהעליוןהפיקודיחידותניצבושבפניהמ

טיטוידיעלניתנהזוהוראההגינזכים.ואתהארטילריהנשקאתבווצ'בולקבור

חייבימ :כןלפניואוליהפצעימ,ואלהשלישיתהאוגדהאלאותישלחבוביומ

 :מזןויתרההיחידות.שלהתנועהבקצבלפגועהיהשעלולדבר,כללמנועהיינו
הנוחהמעבראתלנו,כבדותאבידותגרימתתורמ,הגרמניחסמוביוני 5ביומכבר

בהצלחה,פריצת-הדרד,סוףסוףבוצעהוכאשרורכניצה.הכפרדררלנסיגה,ביותר

-המזרחלתבוסניהלעבראלאהמערבית,בוסניהלעברהרצוי,בכיווןנעשתהלאהיא
מתודבמהלכה.האויב,שלהתורפהנקודותןחשיפתהלחימהלהתקדמותבהתאמ

שלי,הקבוצהלגורלדאגשטיטוללמו,ןניתןיותר,מאוחרימומלסמכימדיזזחימ

לא'ייאנחנובזעמ,וקראוהלומהנהפסעהואאותה.בקורותמלהתענייןחדלולא

להצעתי,התשובהבמתןהיומיימבןהעיכובואף-על-פי-כןאותמ~"לנטושיכולימ
יחידזתעמיחדתיסוגהשלישיתושהאוגדהמיפתור,במקומותהפצועימאתלהשאיר

האוגדותביןפירצהנוצרהבגללהאשרהיחידה,הסיבההיוהעליון,הפיקוד

מ.הגרמניחדרושבעדהוהשביעית,השלישית

בערוצימהפצועימאתלהשאיראישורו,אתטיטואלינושיגרדברשלבסזפו

אישוראותוטיטושלחחשבונילפיהעליון.הפיקודיחידותעמולסגתובגאיות

מתמידלחץותחתטיטושללאישורוציפיהתורנפצע.בוהיומביוני, 9ב;יומ
להסתרתהאחריותאתעימי,שהיווהקצינימאניעצמנו,עלנטלנוכברהאויב,מצד

אילולאגמלעשותו,אחרדברלנונותרלאכנדרש.יחידותינו,פריסתואתהפצועימ
העליוןהפיקודעברשעליוהפיווה,עלוהגשרמרטיניהכפראישור.אותוהגיע
שהופקרולאחרמידהגרמנימבידינתפסוהפצועימ,אלבדרכיאותישימשואשר

חדשגשרלהקימחייבימהיינווכרהעליון;הפיקוד .שלהנסוגותהיחידותידיעל
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יכלולאשהטוטיםעדכל-כך,ובלתי-יציבצרהיההגשראולםהנהר.במורד
כשהםהשבי,לצידואותםולמשוךהנהרלתוךלהובילםעלינוהיהבו;לעבור

בזרם.יסחפולבלבחבלים,קשורים

עליילאהמהתוקפיט.היושהטלמרותמשלהם,צרותלגרמגיםגםהיובינתיים
שנותרהיחידצא iהמאתלחסוםנידםעלהלאגםולכןוצ'בו,למרתוברמטיני

נותרהלחצות,הצליחוהעליוןהפיקודשיחידותברגענרם,הפיווה.בביקעתלנו
נידיסיפקשהיהלפניהיציאהעלהשתלטנואנוהגנה.ללאממרטיניהיציאה
השביעית.האוגדהשעברהלאחרמיד-כןלעשותהגרמנים

ביוסכלומר,-מאחורהפצועיםאתולהאשירלעזובאישורקיבלנובוניוים

הפצועים.בהסתרתלאותללאועמלנושבאגפינוהאנשיםאתכינסנו-ביוני 9

הנהרערוץאללרדתהשלישיתהאוגדהמטההחלליילה,אותושלמאוחרתבשעה

חבריעמהלכנוואנימילוטינוניץקדושבו.גורנישלידהקטן,הגשרלעברפיווה,

תפקידיםבעלישלרבומספרנזמונטנגרוהמפלגהמנהיגיגםאלינווהצטרפוהמטה

ופאטריוטיס.

בובזלוסטאפ,השבילמןתלולופחותיחסית,רחב,היתהשבילבהיר.לילההיה

חצינולאזאת,למרותלכן.קודםימיםכמההפיווה,אלהעליוןהפיקודאנשיירדו

רובמלחמהבעיתות :הפיווהשעלהגשר,פניעלהנהר ת~,לילה,ועםכמתוכנן

שכמעטמכיוזלגבינו,במיוחדנכוןהיהזהודברכמתוכנן,מתבצעןתאינזהתזוזןת

שנישאןקשה,הפצןעיםידיעלנחסמההדרךלחץ.תחתנעשהשביצענןדברכל

הזדנבןןפליטיט,כוחםשתשחייליםקל,פצועיםמאותכמהואיכריס.חייליםבידי

המזלרועאלאביניהם,איהדהצבאיהאירגוזשלאקטנות,בחבורותמאחור

באותולשלהם,זההנקצבלצידםופסעואליהםנילווכמואלההמשותף.והאידיאל

התקדמותנו;בעדעיכבו jהגםהמתיםגוויותהמשותפים.הנסיגהובנתיבישניל

משגתם.לעוררםוישעייפותמרובקרסורקשמאאוהםם J'שמתבטוחים,היינולא

כחלחלערפלוהטילבטלליםהסלעיטאתועטףהבוקרהאיריורדים,אנועוד

גושיביזשנעצרוקשה,פצועיםכחמישלםפניעלעברנובדרכנוהנהר.פניעל

אתכבמחי-יד,סילקו,הכבושותוהצעקותהחמצמץהסירחון :הדרךלידסלעימ,

מפגישהיראתיכמהעדגיליתי,אזרקכמפק.דנוקשותיואתהרענניםהבוקרטללי

ניתזכיצדןלהמלומראדםיכולמהוכיהאנושים.הפצועיםעםפגיםאלפנים

ןעימםיחדלמותיכוליםאנואיןומדועאותם,נוטשיםאנולמהלהםלהסביר

אנויכולנולאעצמם,הקריבךאילןלאאשראלה,כלפיזואנוכיותנובעתמאיז

חסרתהזו,האמתאת-האמתאתלהםלומריאנורשאיםהאםןלהילחםאולסגת

רקאולמההתחשבות,למירבזוכיםשהפצועים :המציאותמחוייבתאךההיגיןן,

הפצועים ?לחיותהבלתי-מעורערתהזכותישלהילחם,הכושרבהםשנותרלאלה,

אלהאתעימם;שלנוהרפואיהצוותאתהשארנובטענות.באולאדבר,ביקשולא

רוח-ההקרבה.אוהתפקיהשחייבמכפימתנדביםיותרוהיו-להישארשהתנדבו

גדודו,שלהפוליטיהקומיסאר-רגלקטועויפה-תואר,אדמוניאחהצעיררק

פקודה,לתתממךמבקשאניג'ידו,ייחבריאמר,אליפנה-קרגויבאץיליד

אולםהזה.כדברשעושהמישישמושג,ליהיהלאמאיתנו".ילקחלאשנשקנו

לדעת.עצמםאתהפצועיםיאבדולבלזאת,עושיםהרפואהשאנשיהבגתי,מיד

עללהגןהםיכוליםבעזרתואשרהיהידהאמצעיהינוזהגשק :בליביחשבתי

להחזיקלהמלהרשותציוויתייבוא.שהאויבילמקרהמעצמם,עינוייםולחסוךעצמם

געש;רקדימה,נפרוץשאםאמרתי, .לפריד.המיליםכמהגמלהםאמרתיבנשקם.

השתדלוייאתם :מן-המותןישרליהשיבמקרגויבאץוהקומיסארלמענם,משהו

!וןתדאגואללנולפריץ.

מישטחשללשפתושהגענןנרגעאולםהחורש.דרילרדתשבגוועצוביםנדאכים

לנו,הסבירוהםסיירנו.ידיעלנעצרנוהמדוליליס,לעציםבינותארוד,גלישה

 :איתולעקוףניתזלאוכיתותחי-הוביצרסוללתידיעלמופגזהגלישהשמישטח
שסיירי-תצפיתלנו,התבררשהגיעונוהדיוןחיםמזצוקים.התנשאוומעליומתחתיו

לנואיןוכיעמדותינןעלבשצ'פן-פולי,הנמצאותלסוללות,מודיעיםגרמניים

קובצ'ביץסבהחיילינן.כלשעשוכפיבריצה,מישטחאותולחצותאלאברירח,

ולשכב,לאוץליפולעלינולשרוק,הפגזיםיתחילושאםוהסביר,לרוץלנואמר

לשנייה.אחתהפגזהשביזבהפסקה-ולרץולחזוראוחר

שבילפניעל-בעקבותיבאווהשארלרוץהתחלתילזינוק.אותשלמשןדבריו

הגלישהמישטחשלרוחבוופגרי-סוסים.גוולות-אדםגביעלסלעים,ביןהמתפתלצר

העבירושלנוהסייריםלהיעצר;מבליבריצהאותוחצינוואנומטר,-100כהיה

אונרדמו,האויבשלהת.צפיתאנשי :לנושיחקמזלגוהקודם.בלילהסוסיגואת

באש.פתחולאוהתותחיםעלינוחיפהשענן-ערפל

וגישרוןהפיווהשלוהכחליליםהסואניםמימיופגינואתהקנילןמשםתרחקלא

הגשר,אתהפגיזולאאומנםהתותחיםצוקים.שניביזהנהר,לאשדותמעלשנמתח

נלתל-עביריםצךקים 4כפלייםכפלזו,שתיקהעלייפיצוו'ההפצצהמטוסיאלום

התלון,הגשרבעודהנהר.שללאורכוגרמניותהתקפותמפניהמעברעלהגנו
תנהר,במורדקילומטריםארבעהאושלושהבמרחקהתח·תית,בקרושבושנמצא

תגרשקוראכמישלם,נשארהואנפגע.לאעילית,בקרושנוזה,גשרהריניזוק,

זההופגזוהגשרשלידהנהרגדותברם,הגרמנים.שלוהטכנולוגיההידעכלעל

-הנהרסלעיביזהשמאלית,הגדהעל-השניהעברמןבגוויות.וכוסועתה
מראםהצעיר,גילםלפילדוןאס-מבאגיהבוודאי =נפגעיםכחמישה-עשרנלכדו
הקטנים,ושדות-האחרהתלולים,המידרוניםשעלכרי-הדשא,הבלה.ולבושםהצנום

והזמןהאנשיםברשותנוערדהיולאגוויות.זרועיםהםגמהיוהגשר,שמאחורי

מאחרתוחלת,חסרתוכך,כדביזנדמתה,במתיםוההתעסקותמתינו,אתלקבור

נטשנן.פצועינושאת

והשדותשאגוהמטוסיםקולם,להשמיעהתותחיםהחלוהגשר,אתעברנורק

חוציםכשאנולהמשיך,היינוחייביםזאת,למרותההתפוצצויות.מהלםהרעידו

השיחים;וניןלעציםמתחתמחסהותופסיםלשנייה,אחתהתקפהביןהמישטחאת

חוציםשהיינומכפייותרמהראולירגל,מאלףלמעלהבןתלול,מידרוןחצינווכך

כברמאחורינוהרחקלאוצ'בו.רבזתאלהגענותשעבשעההפרעה.ללאאיתו
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מיקלעיםאושבאש,שעלןמכפריםהיתמרעשןהפיווה.רכסעלהאויבהופיע
נפץקולותהגיעןהעליון,הפיקודנמצאבובמקוםמצפון,ההרים.ביןהידהדה

תוךהיום;כלבמשךמאיתנוהירפולאהמטוסיםזה.אחרבזהשנחתופגזים,של
לטפלדרךמצאובקודש,כדרכםהטבחים,לשנייה.אחתממהמורהעברנורבסיכון

העלןלאואילהכל-לחלוחית,ללאמאו,ןיבשיםבענפיםאשהבעירוהם :במצב

עדיה.להגיעמאשרארוחה,לבשליותרהיהקלעשן·

שחום-עורצעירחמדיה,בנועםהיההואפוזדרץ.נוריהנפצעווצ/בורמתעל
וכיתת-מידנחבשהואקרסולו.אתריסקפגזרסיסאשוח.עציביןששכבופוזל,
לשאתו.הוקצתהחיילים

להרוגהעליוןהפיקודצוהפועלאלהוצא :הווצ/בועליוםבאותוהתרחשזהוגם

שירותיםלביצועאותםוניצלןאיתםנטלושיחידותינוהאיטלקים,השבוייםאת

אלהשבוייםהנרטווה.בביקעתמארג',אוגדתכשהובסהפברואר,חודשמאזמיוחדים

בסךהיומהםכמהיודעאינניובהפגזות.עריקהכדיתוךברעב,במחלות,נכחדו
יותרלאבוודאיאולםיותר,כיוייתכן,מאותשלושאומאתייםכיייתכן,-הכול

מאופקתהתנגדותבקרבישהתעוררהאף-על-פיהשלישית.לאוגדהסופחומעשרה
לשנותו.יכולתילאוכךכךשביןהעובדה,ילאורביחודכהכרחי;קיבלתיוצו,לאותו

נאזור.אתשירתאשראיטלקי,שבוישללגרמניהעריקתוהיתההצולמתןהעילה
הואגםקיבלנאזור,שלבמחלצתושהיהומביוןביותר,אדיבהיהאיטלקיאותו

קנה-הפרטיזאניםאצלנדירהתכונה-הרבהבמסירותויותר.טובותמזוןמנות

ברם,האיטלקית.בשפהיפהעימוהסתדרשהואעודמהנאזור,שלליבואתהאיטלקי
התעוררכןנאזור.שלמכתבי-הידאחדעימוליטולהאיטלקימןמנעלאזהכל

העליון.הפיקודשלהימצאומקוםעלהגרמני,האווירלחילמידעשמסרהחש,ך

שהפיקודמאחרביותר,מוגבלערךבעלהואזהשמידעעת,באותהשידענוכמובן,

בכלהאיטלקי;משרתוואתנאזוראתהקדיםותמידמתמדתבתזוזהנמצאהעליון

באותושלנו.הפריצהכיווןעלןביחודמצבנ,ועלמידעלקבלישמחהאויבזאת,

נחשבהיחידותינו,שארוכלהעליוזהפיקודחבריהשתתפובוולמוות,ילחייםקרב

ידועיםשאינםג'ילוייםבהזכשאיזגםביותר,חמורלענייזלאויבידיעותמסירת
לאוזנינוהגיעו-היוצ/בובקרבוההרסההרגשלבעיצומואפילואךלאויב.

בשבוייםשירושעהשבכו,פרטיזאנים:היולהורגלהוצאותבקשרמזעזעיםסיפורים

שאנשינוכך,כדיעדאותםקירבוהמשותפיםוהתלאותהסבלאשרהאיטלקים,

יוגוסלאביים.חיבהבשמותאותםכינו

שלקבוצההשלישית,האוגדהמטהעםיחדאיתנו,שניקחגםהוחלטווצ/בוברמת

הפצועים-קשהאתלהסיע-תפקידםבפצועים.לטפללנושעזרוהמפלגה,עובדי

סוףשקייםבמידהנסתיים,-קשהפחותהפצועיםאתולארגזמיבטחיםלמקומות

ממנההתנגשותהגרמנים,עםאחרונהדמיםהתנגשותחזינולמוות.פרטאחר,

כלצומחתהיתהילאולכןחיים,לצאתהמפלגתיהמנגנוןלאנשיסיכויכלהיהלא

מיטרה,גםהיתהעובדי-מפלגהאותםביןהפצועים.עםנשארואילולאיש,תועלת

בההשלישית,סנג/אקמחטיבתזה,תפקידלמלאכזלפניימיםכמההובאהאשר
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אנשיאתגםמשמלהוציאההחלטהכיספק,איזהמפלגתי.המנגנוןילחיזוקפעלה

דאגתירקלאאולםעליהם.נמנתההיאגםשמיטרההעובדה,מןהושפעההמנגנון,

וכך,החלטה.לאותהשהגיעהיחידהייתילאוגםהכף;אתשהכריעההיאלמיטרה

התקבצוהעליוז,הפיקודיחידותאלכוונושהפצועיםואחרההתארגנותתוםעם

דנילןלמשל,כמו,קביים,עלמהםכמהעימנו;לדרךויצאופצועיםמאותכמה

התקבצובעיצומן,שהיועזים,מקרבותלרוב,פצועיםועודגנרל.הואשכיוםינקוביץ,

בפיקוחועליהםשפיקדומשלהם,מנהיגיםהיוהללוהפצועיםלכלאלינו.ובאו

ולאצורךהיהלאושלי.מילוטינןביץשלכלימר,המטה,שלהמתמידובטיפולו

מפלגה,חבריתזוזה,בשעתלסכנות,לחשוףהמקובלים,ילנוהליםבהאתםזההיה

המחרת,יוםבבוקראלינו,מיטרהוכשהצטרפהלבתי-חולים.כעוזריםזמניתשסופחו

יכולמיוכי-מיבטחיםלמקוםשהגיעהמשוםכל-כךלאלשמחתה,קץהיהלא

לחבריםוהצטרפהשחזרהעלאלא- ?ימיםבאותםמיבטחיםמקוםעללסמוךהיה

מוות.סכנותהרצופהבדרךבביטחה,להתקדםתוכלעימםומכובדים,מוכרים

אוגדתאתלהשיגבידינויעלהלאכילנו,הובהרהןוצ/בולפיסגתבהגיענומיד

יתפרץדרכהאשרפירצה,התהוותההעליוז.הפיקודיחידותואתהשביעיתבאניה

כל :למונטנגרולחזורחייביםהיוהמפלגהמנהיגירב-התושיה.אויבינובקנאות

רדנתיישבתיכמה.פיעגומיםוסיכוייםרבהסכנהלגבםפירשווהיסוסשלרגע

ב,ליבי.גמלהשכברהחלטה-למונטנגרושוב,םבענייזוכןבמצב,עימם

אםגםבכפרים,סמכותםוכיומתפורריםהולכיםשהצ/טניקיםבדעה,היינוכולנו

פתחזהמצבכשהיתה.מבוססתתהיהלאשובהאיטלקים,בעזרתכנהעלתוחזר

לבוסניההפרטיזאניםנסיגתלאחרחוקית-למחצה.ולפעילותגלויהלצעידהסיכוי

לחמוקואוהדיהמפלגהחברישלזעוםמספררקהצליח , 1942בשנתהמזרחית,

מאולתרים.ובמיקלטיםביערותשהסתתרואחרהצ/טניקים,להםשטמנוהמלכודתמן

נשקפהעדייןהתפרקות,שלבתהליךנמצאושבמונטנגרושהצ/טניקיםואף-על-פי

צבאיתיחידהושוםצבאיאירגוןכלבמונטנגרולנוהיהלאלמפלגה;סכנהמהם

לשממהשהפכהלארץ,לחזורעמדוהמפלגהמנהיגילשם.ילחדורמסוגלתהיתהלא

הגנה.ללאבסיסים,ללאתחבורה,קוויללא-האזרחיםובמלחמתהכובשבידי

פחדמתוךלאלמונטנגרו.לשיבההיתהלאהתלהבותגםאולםהתנגדות,היתהלא

שגברההרג,למראהכולנועלהעיקכבדשיאושאלאהחוזרים,שלהאישילגורלם

כל-כך,נוראשהיהגורל-האנשויםפצועינושלגורלםולמראהעינינו,לנגדוהלך

מאודנו.בכלאותוחשנוכיאםהנושא,אתלהעלותהעזנושלאעד

ן"לשםשנחדוראתהמציעייוכיצדשאל,יובנוביץבלז/ורק

לבזכבושים.בשטחיםיבתנועהמשלי,יותרהרבהרברב,ניסיוןבעלהיהבלז/ן

לסבול;עלולישהואהאבידותעלמראשלחפותניסיוןכאללשאלתוהתייחסתי

בערוצים,ביערות,הסתתרו !ממניטוביודע'אתה I :ונחרץקצרבאורחלווהשבתי

רודפיםוהאיטלקיםהגרמניםהצבא.מןשתתרחקוובלב,ד--שתוכלומקוםבלכ

 • Nהצבאאחר

הנהרלערוץומשםליערותיצאווהםרעהואתאישחיבקנוהדבר.והיהקםוכך
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דרכם,עלנוראיםקשייםלהםניקרומכז,לאחרליסחשבלז'וכפיאולם,פיווה.
כלמאחוריבולשותכשהזהאיזור,אתסרקוהאויבשלאוגדותארבעאושלוש

מידם,להינצלדרךנותרהלאהמונטנגריתההנהגהולחבריסלע,וכלגזע-עץ
שכנועטעדיום,כחמרשה-עשרנמשךהענייזומיסתור.התחמקותידיעלאלא

צ'טניקים.שלקבוצותגםבאיזורנמצאוהיה,דילאשבכךוכאילוברעב.שוגועו
הסוטייסקה,לערוץבכיווזוצ'בורמתאתו)זצינולדרךיצאנוהצהרייםאחרבשעות

שטחגם.לעבורעלינוהיהאולםטוסים. 7הנמפנימחסהלנומשמשיםכשהשיחים
שטיפסוהגרנזנים,המקלעניםבטווחנמצאזהשטחלעוקפו.יכולנושלאחשוף,
ירוזה,אחרבזהבריצה,השטחאתשחצינואימתכלהמסולע.המגליץהרלראש

צעידתנוקצבאולםאבידות,לנונגרמושלאכמעטאורז.עצימחורשתלעברנו
נשבר.והטורנחלש

והאפלולית,העמוקההסוטייסקה,ביקעתאלהנשקפותלפסגותהגענוערבעם
תמונת-ניףשלבבואתה :זלנגורההרשלהאדומיםהרכסיםנישאיםכשלמולנו
לארוחתהפסקהעלביניהםהצבאותהסכימוכאילושככו,הקרבותויפה.רומנטית

בעקבותינו,באוהפצועיםלנוח.יכולנוולז~שמחנולאאנואולםולמנוחה;הערב
פרייבור,הרשלהצחיחהרכסוהלכו.נצטמקוושורותינווגברוכירסמוהספקות

קרוביםכל-כך-הגרמניםאתלראותיכולנו :האויבבשליטתהיהשלשמאלנו,
היהניתזלאשםמאולתרים;מיקלטיםשללצידםקטנות,בקבוצותיושבים-היו

לנהרבכיווז-ימיןמצדלעבורסיכויינוהיוטוביםפחותעודאולםלעבור.
מהבבירורידענולאהאויב.שלחזקיםקשרועורקיקרחותזרועבשטחדרינה,

מהאו-הנהרשל·השנישמעברוההריםועלהסוטייסקהעל-מולנוהמצב
כשהלהבותהפיווה,רכסאתהאחרונותיחידותינועזבולילהאותומאחורינו.המצב

שלצוקיואתומאיריםמרצדיםבאש,העולותהרועיםוביקתותמהכפריםהעולות
הפעםואילובאש;בתיםלהעלותששךשתמידהאיטלקים,התקדמושםהדורמיטור.

ואזרחיםפצועיםחייליםולטבוחל·לכורלרדוף,-הגרמניםעלביבקותםעלך
חסרי-מגן·

בחסותללכת.המשכנושחרעםהסוטייסקה.נהרלערוץמעלהלילהאתבילינו
לאחרהגענו,שאליומתנשא,צוקאלהנשקףרכס-סדלךלדראגושהערפל,
קטן,כר-דשאשלבקצהוהתמקמנותלולים.במידרוניםשעות,שלוששלהליכה

הצר.בשטחנושנמצאהביותרהטובההתצפיתבנקודתסדלו,דראגושלמרגלות
לפנינוכל-כך.קטזשטחרקעעלגםניכרהיהוזהלהחרי,ךעדנתדלדלוכוחותינו

החמישיתהמונטנגריתהחטיבההיתהעימנוהראשונה,הדלמטיתהחטיבהנמצאה

שעתה,המהולל,מוסטרגדודגםעימנוהיההשלישית.סנג/אקחטיבת·ומאחורינו

איש~מאותכששהחמישיתהמונטנגריתמנתהעתאותהבמחצית.אנשיומספרקטן

מארבע'למעלההשלישיתהסבג/אקיתיותר,ואולימספר,כאותוהראשונההדלמטית
איש.ממאהיותרנותרולאמוסטרשבגדודמניח,ואניאיש;מאות

המוראלואומנםקשה.הפצועיםאתשנטשנולאחרביחודירד,שהמוראלצפינו

עליהם,המוטלאתלמלאהמשיכוהאנשים :ובלתי-צפויה·מיוחדתבצורהאךיר,ך

י"י-להיפצעשלאזהירותמתוךאולםלכן,קודםמאשרריטוןשבפחותאפילן,וייתכן

מאל-פעמיותרנתהדקולחיילייםהקציביםביןהיחסיםלהיהרג.ולאע,צהיפל
נעלמה,ייחבר"הקומוניסטיתהפניהשצורתעדכל-כך,נתהדקוהםבעצם,-בעבר

להסגירעלהלאאיששלדעתועלמגבוה.שנאכףרשמי,משהובהשהיהמכיון

קשוריםהיינושכולנומכיוןאלאלהורג,מידשיוצאשידע,משוםלאעצמו,את

ואנובעינינו;ערכםאתהחייםאיבדוכאילוהיה,דומהובמוות.בסבללזהזה

שי, iעל-אנלכוחולהיכנעלוותרממאניםכשאנואוטומטית,כמעטלהילחם,המשכנו

ואבסטרקטי.לת mחסר-ת

אבנו"י,חבראתלהשאירנושאי-האלונקותבדעתשישמלשהו,סיפרנוקראותו

לנטוששניתןשחשבו,אולפריצה,יאחרןשמאחששו,הםמאחור.פוזדרץ,נורלה

האלונקאיםכיתתלמפקדלקרואשלחתיאחרים.רביםשננטשוכפיפוזדרץאת

המפלגה",חבראיננו/הוא Iפוזדרץ.אתיטשןאםלהורגשנוציאםעליו,יאיימתי

עינייםביתלההכיתהמפקדמיוחד".טיפוללולהעניקעלינוייולכןאמרתי,

אולםההנהגה.לחבריבסמוןפוזדרץאתלשאתהמשיכוהםומבינות.נפחדות

כלפיו.מחוייבותנובשלאלאמצבו,נשללאמתמדת,למעמסהלנוהיהפוזדרץ

אותנויטבחונגו,יפגעוהגרמניםאםיהיהמהןתיכשלהפריצהאםלו,יקרהמה

נשימותיואתנושםשפוזדרץאמר,הרופאיםאחדןהגאיותלתוךאותנוויזרקו

שפקדוהתופתכאניבשלולא-הציעהואתקווה.כלחסרושמצבוהאחרונות

שתחישזריקהלולהזריק-לןלקרותשעלוללמהדאגתנובגללאלאפוזדרץ,את

יום,באותונפטרנוריהברם,שבקלים.קילהיסוסללאהתנגדתי,לכךקיצו.את

לוערכנוושלנו.שלוליסוריוהקץהקיץוב.כךהצהריים,אחרבשעותביוני, 11

שהתאבלבנן,מאחורינו.השארנופשןטהאחריםמתינושאתאף-על-פינאה,הלוויה

העובדה,שלנו.המטהלצוותכחברצורףהקיימות,בנסיבותמוגזםבאורחעליו

אשרההנהגה,שלהעדיףבמעמדהקשורהואיגהמזלשלענייןהיאבחייםשנותר

במותם.גםשווים,היוהכלנמצא.בכפיפתה

חלפנובדרכנורציניים.קרבותלאפניםכלעלרבים;קרנותהיןלאיוםבאותו

לכאן.בדרכזשהקדימונויחידותשלנפולת-פצועיםוסוסיםפגריםפניעל
היערמןופצועינו.אנשינונעובוהיער,שבילאתבשיטתיותהפגיזןהתותחים

כגודלשגודלוסלע,בצוקהבחנופדלודראגרששלהמירע.השדותעלשהשקיף
הרוגים,חייליםתריסרראינואלין,משהתקרבנואולםתחתיו.לחנותוהחלטנובית,

החלוהגוויותהוביצר.מ.פגזשסועותהיוגופותיהםמדורה;לשיירימסביבפזורים
בלהיטותןבנסיגה;הןגםשנמצאוהעליון,הפיקודיחידותעלנמנוהם ..להירקב
מזועזעיםאחר.דברשוםלעשותנידןסיפקהיהילאהמוות,ממלתעותלחמוק

הרחקבו,לחנותמקוםלחפשיצאנומהגוולות,שעלההמבחילומהריחמהמראה

כפיהמתים,אתקברנןלאבמידרון.היורדתבדרךגבוהסלעבצוקבחרנומשם.

אתלחלץביכולתנוכשאיןמתים,לקבורטעםהיהלאאחרים;רביםקברנושלא

החיים.

מישטחהיהבראשוכתצפית.גםלנושימשוגבוה,תלךלשהיהשלנו,הסלעצוק
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הקלחתבתורמלחמהעת

ועמוקיםצריםנקיקיםעםטוטייסקה,עמקהשתרעלפנינולנמנם.יכולנולעיוישר
התחתון.בחלקומיוערות,וגבעותקטניםושדותהעליון,בחלקו
במורדדרכושעשהגרמניט,חייליםשלארודטורלפתעהגיחסוחההנהרמערץו

שאוגדתלאחרכיציפינן,בתדהמה.הוכנוטיינטישטה.מישורלעברהסוטייסקה
הסוחה.לשהצריםהקטעיםעלהגרמניםישתלטוהנהר,אתתחצההשביעיתבאניה

היהניתןלאשמסביב,ביערותנמצאיםאנואיןכאילוהנהר,אתשיצלחואולם
היערכותםמקוםעלדברידעלאהגרמנישהמפקדנ,כך,אלאזו,עונדהלהסביר

במרכזוחנוהגרמניםכשבאןספק,לכלמעללנוהובררזהדברכוחותינו.של
סוטיהם.מעלהמטעניםאתופורקיםאוהליהםאתתוקעיםכשהםטיינטישטה,מישור

שלו.הראשונהדלמיטהחטיבתעםמאנדיץגליגולעבוראמורהיהעצמוזהבמקום
מצןקאנו,שראינןמהלראותהיהניתןלאשמתוכםביערות,דרכםעשוכברהם

אתלקבץגליגוהיהיכוללאחיפזוזמרובסדלו.לדראגושמעלהמתנשאהסלע
המונטנגריתהחטיבהשלאחדגדודעלמולקחתבידועלהאולםהחטיבה,אנשיכל

היהמאנדיץשלתפקידו •מאחורהשתרכושלומגדודיוששנייםשעההחמישית,

היהבכךהטוטייסקה;שלהימניתשנגדההגבעותעלולהשתלטהנהראתלחצות
בגודלשהיהשלנו,הרפואהחילושלהיחידותיתרשלמעכדןאתלאבטחאמור
שלמיבצעייבהצלחתתלויההיתההחטיבותיתרכלשלתנועתןחטיבה.של

מאנדיץ·

ומיקומם.הגרמניםתנועתעללולהודיעמאנדיץ,אלרץושלחמיהרקובצ/ביץסבה
עלמאנדיץ .שלילהתקפתודבות,שעותמשךחסרי-סבלנןת,המתנןמכןלאחר

דרושלמאנדיץכיידענו,דקיק.גשם-הריםלרדתהחלהמעבר.ואבטחתהגרמנים

המשבכועצמותינולשדעדרטוביםלהתקפה.ןלהתכונןגדודיואתלפרוסכדיזמן
שלנו.הצוקממרומיבנעשהלצפות

לגאיות,נועל·להתנשאהחלווערפיליםהשמשכשצצהמאוחרת,אחר-הצהרייםבשעת

עידכלברחוהגרמניםהסוטייסקה.מןשעלהמיקלעים,טרטורלאוזנינןהגיע
שאנחנןאירתראה,יירקאוהליהם.ואתסוסיהםאתמאחריהםוהשאירןבם,נפשם

לנו,היהנדמהמרחוקואומנםבהתלהב,ות.קובצ/ביץסבהקרא ,"!אותםמניסים

אחרתהיתהשהאמתלנן,התברראולםבהם.והיכההגרמניםאתהפתיעשמאנדיץ

ואזהגרמניםאחדאותםגילהקציניו,עמהתייעצותקייםשמאנדיץשעהלגמרי.
ללאמאנדיץ,ציווהברידה,טאיןנאש.הגדה,ילאורךשהתפזרוהגרמנים,פתחו

אכידות,משלישיםלמעלהשסבלולאחרהסוטייסקה,אתחצהבהתקפה,לפתוחהיסוס,
רעבים, iהמוהאנשים,יודדהחלהלילהעבר.לכלשבטיינטישטההגרמניםאתהניס

הפרטיזאניס,אתוהבריחומחדשהתכנסוהגרמניםשבאוהלים.המזוןעלהתנפלו
מאורגנות,היולאשיחידותינןלמרותמאנשיו.שלושיםמאנדיץאיבדשובוכך

בידינחסםולאהעליוןהפיקודידיעלשנפתחהמעבר,לאורךבנסיגתןהמשיכי
הסוטייסקה.לידהמעבראתתחילהלחסוםחישובמתוךלוודאיקרובהגרמנים,

בשלפנינןבקטעגרמניםעודנותרושלאשהאמנו,מכיןןביחודלשמחתנו,קץהיהלא
ואוגדתהסוטייסקה,שלהשניצידושעלהגבעותעלגרמניםראינולאהיוםבשעות

שמחתנומהר,רדהלילהלחימה.ללאלכןקודםיומליםשםעברההשביעיתבאניה

ביצעו,העליוןהפיקודשיחידותידיעות,לידינןהגיעןהחשיכה.עםגברוואמונתנן
נשמעולאכןכמובבאלינוביץ.רבתיפריצהביןני, 10ביוםדהיינולכן,קודםיום

שהגרמניםהוא,הדברשפירושהנחנו,מאנדיץ.שלחטיב.תומכיווןלחימהקולןת
מאנדיץוכיהעליון,הפיקודיחידותידיעלשהובקעההפירצהאתעדייןחסמוילא

תגענהאשרעדאוהמחרת,יוםבכלבהןויחזיקהחשופותהגבעותעלישתלט
הרפזאה.וחילהנותרותהיחידות

למדורות,מסביבלישוןשכבוכולו,ןהצבאהמנגנוןאנשיפטריוטים,בלדרים,

נמנמנוהמנהיגים,אנו,גםנמצאנו.בומקוםובכלבגאיותשלנו,המיסתורבמקום

·עלמודאגיםהיינוזה;אתזהוהערנוהתעוררנולפעםמפעםאולםקלה.שעה

שעותשחלפוככלגברה,לזעם,שהפכהדאגתנו,ממאגדיץ.ידיעהכלהגיעתנושלא

הגיעה-אי-רציונאלייםלנבכיםוירדהצללהודאגתנוהנוקרהפציעכאשרהלילה;

 :מבולבלהיהנייר,פיסתעליחי,ךרץבידישהועברהשדר,הידיעה.סוףטוף
שמלעהגבעות,מעברעללהשתלטבידועלהשלאמאנדיץ,הסביראחדבמשפט

מאחורנשארעצמוהואואילןקדימה,לנועהמשיכהשהחטיבהמאחרלסוטייסקה,

בלדרים.שניעם

ידידות.יחסיביניהםוהיוההתקןממות,מתחילתגליגועםעבדקובצ/ביץסבה

מוניטיןלויצאו .-1942בבמונטנגרושהותיבזמןמאגדיץאתלהכירלמדתיאניגם

כיאםעמ,ןשבראשההחטינהבמטרתו.הדבקומפקדביותרונועזקשוחאדםשל

מהבליבנותמהנושלנו.הטובותהחטיבותלאחתנחשנהמלא,בתקןהיתהלא

דבקותו,עםאחדבקנהעלהלאשקרהמה ?למאנדיץקרה,!ומהזולחטיבהקרה

לאלעולםאולםנועזים,ובנטיונותרבהבתושיהביטוייהאתמצאהתמידאשר

סולידריות.בהיעדראובפחדנות

הדעת,עללהעלותהיתיכוליימי :אישיתנפגעהואנבוך.היהקובצ/ביץסבה

 "! ?בךיבגודמאגדיץשגליגו

 "!צאבידיןביתבפנילהעמידומחייבייהדברבזעם,מלרטוןחדלילאמילוטינוביץ

ענייניםהתפתחותעלמאודוזעמתידאגתיכיאםמכעס,התפרצתילאכשלעצמי,

זו.צפויהובלתימסובכת

אותןבטוח,מעברללאאותנוהותירההראשונההדלמטיתשהחטיבההעובדה,

התוצאהמראש.חזויהובלתיקשהבעיהבפגיאותנוחציבהבלב,ןקלבמאמץכבשה

חצאיושניחטיבותחצאישניעם:נותרנוניכרתבמידההצטמקושכוחותינוהיתה,

עברמכלעצמםעללהגןחייביםשהיךאיש, 1,200הכלבסך-לב:בדגדודים

עלכמהפיעלהשמספרםהגרמנים,גםאב.לפריצת-הדרך.אתלבצעזמניתובו

לאחרידיים,בחיבוקישבוולאיותרטובישנולא-ידענולאבכמה,-מספרנו
בטיינטישטה.הראשונההדלמטיתהחטיבהשלופרלצת-הדרךהתקפת-פתעאותה

התייעצות.וקיימנוסדלובדראגושהצוקמאחוריהסתתרנוביוני, 12יוםבבוקר

הסוטייסקה.לעברלדרךמידשנצא-בהתמךקובצ/ביץסבהשגם-הצעההועלתה

בטיינטישטה.הגרמניםאתהניסמאנדיץכשגליגולכן,קודםיוםהוצעןדומותהצעות
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תחלק'הרובתמלחמהעת

התנגדתיאניואולםהדעת.עלכמתקבלתזוהצעהנראתהצבאיתדאותכונקודת

שרקאובןוצ'בונמצאךעדייןהאבטחהןייחידרתהרפןאיתשהיחידההטעם,מןלה
יוכלןדרכהפירצה,לבינינובינסשתיוןצרחשש,קייםןלכןמשם,לרדתהחלו

איר tלה'רציתילאאולםלי,גםקסםבפנינושנותרהיחידהמוצאלחדור.הגרמנים
שעדייןאלה,לפחותהלוחם;בטוראותםלכלוללז~אוהגנה,ללאהפצועיםאת

תנאי,עלנתקבלהדעתיבגורלנו.עימנולהתחלקזכאיםהיולנוע,היומסוגלים
הסוטייסקהז~תלחצותשנוכלכדיהאבטחה,ויחידותהרפואיתהיחידהתזוזתשתואץ
הערב.לשעותעדילפחות

אגפנועלבהתקפההגרמניםפתחובבוקרוהחמיר.מצבנוהלךהיוםבמרוצתאולם
תזוזתןכוחותינו.אתלפצלובכךסדלו,דראגושאתלכבושברורהבמטרההינזני,

לבידודהמביאההיתהסוטייסקההנהרלעבדהמקומיותהיחידותשלהמיידית
מבדונונו,הגרמניםחדירתאתלחסוםכדיבנפר.דיחידהכלשל-וכיתורה
לרשותנושעמדהקטןבנזספרבהתחשבגדוליסן" n-גדזליםכוחותלמערכתהטלנו

כשהגרמניםמרים,קרבותניהלנוהצהרייםאחרשעותכלהקרב.שלובמורכבותו
היהסדלו.מדראגושמבוקרת,בורגמותבאשאנוואילותותחיםבאשמפתייעים

האויג.מטוסיידיעלהאווירמןהופגזנולאשלפחותכךוגשום,מעונןיוםזה

הגרמניםהפוטייסקה.עללהשקיףכדיההדלפיסגתטיפסנושובהצהרייםאחר
הנהר.במורדהשמאלית,לגדהמעלהמתנשאאחד,צוקגביעלרקלעינינונתגלו
הגרמנים,ידיעלשהונףהקרס,צלבבדגלהבחנונוטיינטישטההרחקלאאולם
הואדע;מנשראותזההיהשלהם.האווירלחילהימצאםמקוםאתלצייןמנתעל
שאליהןהגבעות,כוללהגרמנים,ידיעלהשמאליתהגהדלכיבושתוקףליתןבא

אף"על-פיקרב.ללאהשני,לעברלחצותבתקווהלכן,קודםלילהמאנדיץהגיע
היהיכוללאהקרנ,מהלךעלשהיאכלהשפעהלדברלהיותיכולההיתהשלא
השניהמטהלאחרהשנוא.הדגללעברבתותחלירותבפיתוילעמודקובצןביץסבה

נו liוכובמשחק,שניצחכילד I\~ושרמרובצעקוסנההדגל,אתה,גרמניםהורידו
ממשי.צידוק'כללההיהשלאשמחה,חשנו

מנשרתתחושהאותיתקפהלפתעובחוביותינו.בדאגותינושקענןשובמהרהעד

בושהיןשלי,הקטןהעורתרקאתנטלתיהגרמנים.עםמלפגש-דמימעלרעות
בחריץאותוודחקתי-עימישנשאתיהיחידהספר-ההרןןו!ןזעםרשלמותכמה

-לזהותנייוכלבאמצעותואשרגופי,עלדברשוםימצאלאשהאויבכדיסלע,בנקיק
בשנתהמלחמה,לאחראיזורבאותוכשב,יקרתיבו.להתגאותשיוכלמשהן,או

בואז,שחלפוהרנותבשניםתיקי;אתלז~אולמשבסלע,הנקיקאתמצאתי , 1948

אותו.שמצאמיהיהבוודאי

כוחות :בשמחתליודיווחברדיולחדשותשלנוהקשבבריצהאליבאיוםאותו
ווזוחיפנטלריח.אותתהיאוהיכןמהידעלא!אישפבטלריהאתכבשובנות-הברית

ביןהנמצאקטן,איהואשפנטלריההסברתי,ואחראמרתי ,"!מאודחשובהידיעה

פבטלריהשלנפילתהואילןנגוך,הסתלק,שלנוקשב-הרדיולאפריקה.סיציליה
התפשטההידיעהברם,ההנהגה.לאנשילבדיחותחומרשימשומצננועלוהשפעתה

משוםביחוד-קנה"קשבכלנאחזוהםהלוחמים;בלבאומץונםכהבמהירות

 .המוזרהצלילבעללשמפרטפנטלרית,עלרנרוחצידברידעושלא
אתהגרמניםהפגיזוהסוטייסקה,לעבריחידותינוכשירדוהצהריים,אחרבשעות

אשוח,לעץמתחתצוק,מאחוריכשעמדתילנהר.סדלומדראגשוהמובילהכביש

היער.בעוביונעלםרגליונשאאחרבי,התבונןנפחד.איילונזהרמוזררחששמעתי

אשר-העליוןמהפיקודשהגרענוהאחרוןהשדר-שדרקיבלנוצהריים ,nאחר

נשלחהנרטוןה.מקורלעברפנוחמור.!ןמצבנו :כךבונאמרוקאנוביץ,ראדובןלדברי

קטנותביחידותחצוקשה,במצב,תימצאואםמקלינוביק.יחידות-סיודאליכם

האחתהפעםזוהיתהידיעתי,מיטבולפי-העליוןהפיקודסטהבכך ." ...יותר

זה,מעיןפיתרוןחזינואנוגםיחידות.לפצלשלאהעיקרון,מן-והיחידה

אותנומקרבכמהעדשידענומשוםשפתינו,דלעללהעלותוהעזנושלאאף-על-פי

ובוהו.לתוהוכזהפיתרןו

היאגםיצאהההנהגהסוטייסקה.לנהרנדרכן·יחידותינוכלנמצאוכברערבעמ

רקאולמהרטוב.היערמעבהאלשהובילהבוץ,המכוסהברררהיחידות,עם

פניעלחלפנוד J'מליער,ונכבסנוסדלודראגיששלתקטןכר-הדשאאתחצינו

מעלקפץקונצןניץסבהלרגלינן.ניתךפגזיםורעםהדרר,לצדפזורותוגויות

מחששבקבוצה.אחריורציםכשכולנוהמתנפצים,הפגזיםלכיוזןבמידרוהורץהדרד
וצעק,בחוזקהבזרועיאחזסבהאולם , J!ןייארצהצעקתינוספים,פגזיםלנחיתת

מטח-תותחיםניתךרגעאותובעקבותיו.כשאניההר,במורדורץ!ןןקדימהןןקדימה,

עליםנגדעו,ענפיםרעם,היערנמצאנו.בוהמקוםמןיותרוגבותימינהחדש,
הדדך,לאורךימינה,פנינוואחרההרנמורדרצנושובגופינו.אתכיסןועפר

היערואתהכבישאתסורקיםהמ J !וסביבתה.סדלודראגושמעלרועמיםכשפגזים

ההתפוצצות,לכיווןתמידןןרוץקובצןביץ.סנהליהסבירשלהםןן,ההוביצדיםעם

לראשך/ן.מעלהשגיהמטחיחלוףואז

לדיןוחים,המתנוסוטייסקה.נהרלעברלאיטנולדרתתמשכנוומזועזעיםרועדים

 :ועודזאתהאויב.מפנילהימלםבידןעלהשלאוליןזידות,הרפואהלחילוכן
לחמויוםאותוכלביותר;עלובאוכלזההיהאםגםלאכול,חייביםהיוהיחילים
כנרהסוטייסקה,עלהמשקיפיםבמישוריםשהתלכדנועדריקה.קיבהעלוצעדו

הידחאולםהתבהרו,השמלםעצמם.בתוךמכונפיםשתקו,החייליםחצות.שעתחלפה

להרים.מעברשקעכבר
אתעזבנורקמאחריו.ןההנהגהבראשפסעמוסטרגדוד-לנועהתחלנןושוב

הנהראתחציתייסקה. J'הסוטשלהתלולהגדתועלנמצאנווכברהקטן,כר-הדשא

השנילעברושנזרקבכבל,נאחזיםנשהמברגיל,דרכםעשוהחייליםואילוסוסיעל
ובאותהקטןנהרהואהסוטייסקה :בכבללאחוזאפילוטרחולארביםהנהר.של

טביעתםעללסיפוריםשחרשאיןמכאן,לברכיים.עדאפילומימיוהגיעולאעונה
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מלחמהעת

תותחינושקולהוא,ביותרהחשובייהדבררחב,בחיודטנההשיבבהר",ייתירי

זן)יישםע

חלףלאהמוזרה.הסקודהעלבמקצתתוההכשהואללכת,פנההתותחניםמפקד

גבנו.מאחורירועמיםהחלוותותחינורבזמז

-המפקדאני !חבריםייקדימה,לעומתם,טנהשאגהעורף,מןהגדודיםכשהגיעו
 .הדרדבמורדקדימהורץ "!אחרי
י. jלירגעאותוניצבהחמישית,מונטנגרוחטיבתשלהחדשהמפקדנוריץ,טבו

לאשהתפוצצושבשעהאיטלקיים,התקפהרימוניכמהנשאהימכיתלזרועומתחת

ששמםמגיבורינואחדהיההואגםלשכב.ליהורההימניתבידוהרגו.ולאפגעו

לינחשבלצידולהימצאגםבמקובלות.וטולדעליזלהיותובנוטףלתהילה, .יצא

שאלתי. ," 1האויבאתרואהכשאינדרלמונים,לזרוקהטעםיימהלכבו.ד

מדבר,ועודנודרד",לנומפלטיםהםכך !שיתפוצצו-הואביותרהחשוב"הדבר

רימון.עודזרק

ולעינינוימיןמצדהחורשז,תסובבנוקטן.בחורשהתפוצץבוריץשזרקהרימון

נרמניחלללשכבהבוקרבתודעפר.מפוזרועליומסורגתילבנויבונקרבגתלה

שנפלבוריץ,שלשרימונוחשבתי,לרגעקצרה.תטפודתובעלבריא-גוףבוד,ך
הרגשליהרלמון"לאהגרמני.החיילאתהרגטגור,בםקוםוהתרטקהבונקרלתוד

הגעתי.מסקנהלאיזוהבי,ןפנישמהבעתבוריץ,אמראותו",

פניוהנעתבמקצת.שהיכרתיומוטלמימטגג/אק,אישהחורשמןהגיחרגעאותי

והשחילקרא ,"!הגרמניהממזראתאותו,יידפקתיכאח,ךוצוהלתאכזריתהיתה
היוכמוסילמי,שלא'הפרטיזאנים.עלחביבשהיההכלי,-כתפועלהמיקלעאת

שכדמשער,אניברגשיותיו.היטבשלטהואאדונוקשים,חיווריםבוריץשלפניו

אני,גםוחשתינראיתי

לקראתיבריצהבאמילוטינוביץהרימונים.אתידהממנולמקוםבוריץעםחזרתי
 "!נהרג'טבה Iהוא,דדביולמשמעםאמיןשאינוכםיוקרא,

 " 1איד 1"היכז
זהשהיהחושבאני-במיליםהדבראתהביעאףמאיתנואוחדהרגשנו,כולנו

שלהירודהמודאלעלהרטניתהשפעהתהיהטבהשללמותוכי-מילוטינוביץ
במאומהנפלןלאאשרקציניםלנוהיוהחברים.עםשלנוהיחטיםועלהחיילים
כמעט,אגדיתבמטירותהגובלכזה~הדוקבקשרקשורהיהלאמהםאישאולםמטבה,

לבואיכלולאהפוליטייםהמנהיגיםשלוהמוניטיןהפופולאריותאפילולאנשיו.
לקרביוצאשהיהצבא,אישהיהטבהטבה.שלוהמוניטיןהפופולאריותבמקום
כלאישיתהיכירהואשיטתי;תכנוןלפימאשריותרבקרבו,המפעמתהרוחמכוח
מפקדה.שהיההחמישית,המונטבגריתהחטיבהחייליאתביחודחייל,

גםאלאבטלכויינו,פגיעהרקלאמהווהקובצ/ביץסבהשלשמותוחשתי,אגיגם
לאשלבמרחקלראותוהשתוממתיעלי,שהשרההביטחוןובתחושתהאישיבבטחוני

בצידוגכו,עלמוטלעמדנו,בוהמקוםמןמטרעשריםאומחמישה-עשריותר
מגפי-קצותאולםאךהלים,ביריעתמכוטההיהגופוהתלול.השבילשלהשמאלי

הקלחתבתוך

יתרכמוקשה.הפצועיםמןחייליםבכמהמדונראםאלאבנהר,רביםחייליםשל
וקוראוחוזרקוראכשהואטוטו,עלהנהראתקובצ/בלץטבהגםחצההמנהיגים,

 "!צבאיבטדרתתבצעייהחציההפקודה,את

כןאםאלאגרמנים,איןכאן II :טבהאמרהנהר,שלהשמאליתלגדההגענורק
הנהר",שפתעללנוממתיניםהיואחרתביותר;חלשיםהם
 " 1דרכנובהמשדלנוהםממתיניםאולי II :טפקהבעתינאירקשתקו;הכל

שעלהפצוע,.שלוהמתחנןהחלושמקילוהופרעההמתחורווייתהאיילמתצדעתנו
הצילך !ליעזרוייחברים, :טיינטישטהלעברפנינוכאשרהדרד,שלידהשיחיםמן

'עייפות,מרובבוודאי,נרדםהמטכן '''!חבריםפח,אותיתשאירועל !חבריםאותי,

מפנלהטתתרבוודאימכזלאחרלפנ'נו;כאןשחלפוהיחידותידיעללנפשוונעזב
לאפה,פצהלאאישאולםלכן.קודםיוםאיזור,באותווחנישעברוהרגמנים,

אתלהטיליכולנוולאאותושישאמיהיהלאבטוסינו.האטנךולאמלכתעצרנו

בליבוחזרמאיתנואחדכל :יעודזאתלקרב.לצאתשעמדוחייליםעלהםעמטה
לפצועים.אחראיםוהםבעקבותינואניסהרפואיהשירותשאנשיהתירוץ,על

כשממשדקות,עשריםואוליחמש-עשרטיפטנו .קרקוביהרעללהעפל·להתחלנו

מביןעלינו,נפתחה-אוזדןילהרומתחתההרלפיטגתטמון-ראשינומעל
עצרנו,בובמקוםנוע,ללאוניצבנןטוטינומעלקפצנומיקלעים.אשלשיחים,

מןזההיהלאכיאםבעיני,ביותררצינימצבנונראהלאלפחות,רגע,באותו

גדודדםשלטורבראשצועדתכשהיאגרמני,למראבתיקלעשההנהגההתבונה,

לקרב.כשיריםובלתימצומקים

לאחדטוטיאתשמטרתילאחרללכת.המשיכוקציניםכמה·ועודקובצ/כיץטבה

אבוד.שלנומוטטרייגדוד :טבהאמרכשהישגתים,בעקבותיהם.הלכתיהבלדרים,

שליששאיבדאף-על-פיוירה~הקרקעעלשכבהגדודבונקרים",כמהביזנלכדהוא

ברח.ולאעמדו,עלהגדודנשארמאנשיך,

הקציניםושארקובצ/ביץטבהביוני. 13ביוםהשחר,עלותעםהתחלולזהקרב

הגדודיםעלצ'יוןמידשבו.ובחוטר-ההיגיוןנקלענואליוהמביןבמצבהיכירו

קדימהלעבורההנהגה,מאחורישצעדההשלישית,טנג/אקחטיבתשלהקדמיים

 ,מוטטרגדידאנשיעםיחדוההנהגה,השמשזרחהכברשהגיעו,דעולהתפרט.
שוחהכלכמחטה,מנצלים,כשהםהקרקע,אלנצמדוהחייליםהכביש.עלנמצאה

החברלם,עםיחדרגילינו,עלעומדיםנשארנוההנהגה,אנשיאנו,מהמורת.וכל

התקפלמילושביץטימוד"רונהרגו.נפגעונורו,טביבנושעלשאלההעובדה,למרות

נפצע.הוא-עזרלאדבראולםקטנה,שוחהכתודכולו

אעזשלאוידעתי,ידוע-שםגיבורהיההוא :קובצ'ביץלטבהנצמדתיתחילה

ופעםפעמים,וכמהכמהמעליואותידחףהואאולםלצידו.כשאניעצמי,לבישי

צעק, ,"!הארץעל!·שכבמטוכןזה"לא,לקרקע,בכוח·אותיודחףבכתפיאחז"אפילך

 "!אותםנטדרייעכשיו

התותחניםמפקדפנהמטויימתבנקודהלצידי.אוטבהשללצידונעמילוטינוביץגם

 "!המטרהאתקבע !ומוכניםערוכיםהתותחיםמפק,ן:ייחברואמרטבהאלשלנו
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הקלחתבתורמלחטהעת

ציוויתיליריעה.מתחתהציצואחר,דברמכליותרלנעולאהבאותמשלו,התותחן
הבלדרלמזכרת.לשמרורציתיאקדחו;אתאלילהביאסבהשלמבלדריואחדעל
 "!האקדחאתלקח:"נוישהומאןכזבואמר,.חזרפבה,שלסביבועלחיפשרץ,

מישהוניגשמיקלעימאשתחתממש :נזזעזעימבזה,זההתבוננוהמנהיגים,אנו,

התייעצות.וקיינזנואותוביכינןהצ,ךמןעמדנושאנושעהסבה,שלאקדחואתוגנב
אוליבשורותינו;המשמעתולהתפוררןתלדמרראליזציהאזעקהאותלנושלמשזהדבר
סבה.שלממותונוראפחותשאינולמשהו,בוודאיאולמלדמוראליזציה,אותלא

נכלא,וישבתיבלתי-ליגאליתבפעילןתשעסקתיבזמןגםכמוהמלחמה,במהלך
מעצםאלאולמוות,ילעינוייםמחששרקלאפח,ךקרובותלעיתימנתקףהייתי

כלכסופר.יכולתיאתלהוכיחההזדמנותלעולמעודליתינתןשלאהמחשבה,
ב.דאולמסכנות.ל iמאלניצבתי-זאתדרשוהמטרותוהשגתשהתפקידאימת

התבונהשמןילי,היהשנדמהאימתכללסכנות,עצמימלחשוףנמנעתיגמבבד
כמהשלבמרחקבלב,ךובוזה,בקרבוהנה,בושה.עליאביאשלאאוכן,לעשות
בוראבעיניהמוותנדמהלאקןבצ/ביץ,סבהשלגופתןמונחתבוהמקוממןמטרימ

לינראהלאהמן'ות :חייימישבכלהשיא,רגעהמופל,~,הרגעזההיהצודק.בלתיאו
קרבאליכעיוור,רצתי,ולאבעצמישעצרתיהעובדה,אתבלתי-רצוי.לאואףמוזר

תזכורתלאיזואוליאוהצבא,כלפישליהאחריותלרגשאולילזקוףישומוות,

ביחודבכלא,כשישנתיבו.לטפלשעלינןכלשהו,ענייןעלהחברימ,אחדמפי

פעמיםבדמיוניוהעליתיחזרתי , 1961-1956בשנימהראשונה,המאסרבתקופת

המוותזןלאינטימיתקירב,התחושתאותהמקננתכשבליבירגעימ,אותמרבות,

'למות.הכמיההואל

נמשך.הקרבאולמ

משורותהעריקותלרבותהמחדלימ,עלנזעמיממסנג/אק,האנשימהגיעובינתיימ

מקוםממלאהשלישית.הסנג/אקיתהחטיבהמטהבפיקוחנערכהההתקפהחטיבתמ.

תשומת-ליב".אתמשךמשומג/יה,לשעברקציןסטנוילוביץ,בןמההחטיבה,מפקד

ייזה :כךעלצחקהואאולמדמ,שתתהברישול,חבושהשהיתההשסועה,כתפו

אחיומילטיץ,/ו iבוהחטיבה,שלהפוליטיהקומיסארגמשמנמצא "!דברשומ

היוגוסלאבית;הנןפלגהשלמושבעואויבהשמאלניהפלגמנהיג ' rמילטי~פטקושל
ומצא-המפלגתי""הצדקאתלצידולגייסמנתעללמוסקבהנסעהמלחמהערב
כברבוז/ושלהעצמיתוהקרנתוליבואומץסובייטי.סוהרבביתכלואעצמן

אחיובגללבודבקהשכאילוסטיה,שלחששכלהפיגוההתקוממות,מתחילת
שאלההמהפכנית,בתנועההמקובלותמןמיוחדת.להוקרהזכהאףוהואהבכור,

שהואהיה,בוז/ושלייחטאן"שכלאף-על-פי-מישגה"ב"עשייתנתפסואשר

פתוחות,בזרועותבחזרה,מתקבלימ-אחיןשללפלג-הפוליטיאחולאאח-משפחה

כבדמ".תוכםייאיןאממיידילחיסולצפוייםשהםכפיממשבתשובה",ייחזרואם

בחטיבה,פוליטיקציןשהיהןוסלין,בן-דודי;שלבניובולטוביץ,האחיםגמשםהיו

מפצע"והחליםטרםאשרייסטרוניו",בכינויוידועשהיהכפיאובויו,הצעירואחיו

שחפת.חולהוהיה

עךצמתלפילדוןשאמ-עצמוואתאותנו-אותנולשכנעניסהמילטיץבוז/ו

שעהחליד,וסטרוביושלפבינו.באיזורהאויבשלרביםבונקרימשאיןהריהאש,

המרכזי),הורעד(הגריחהו"מאתם,תוכלו,ייעכש~ובידו,ורימוני-הידאותי,שהקניט

 "!נלחמיםאנוכיצדלראות

מןמטרלםכעשריםבעקגותיו.יצאווהשארפטרןניוקדימה;והגיחהתכופףמילטיץ

בחייס;היהעודלעזרתוהחובשימכשאצומילטיץ.נורהסבה,מונחהיהבוהמקום

החובשימגםאולםלהתרומם.מנסההדרך,שלידבשוחהמכאבים,מתפתלשכב,הוא

בהרגסטרוביוגםלדבר.עדהייתילאבעצמו.וירהאקדחואתהוציאואזנפגעו,

פנים.אלפניםבקרבלגזרים,שנחתךסטנוילוביץ,מןמהוגם

גםוכןואנישמילוטינןביץאמתזואיןבכישלון.נסתיימוהןשגםגיחות,עודהיו

ויציב,אמתגיסא,מאידךאולםגיחות.אוקרבותבראשעמדנוהמנגנון,אנשישאר

היתהלאהאמת,ילמעןהצבא;קצינימאחוריהתמהמהנוולאמחסהתפסנושלא

זה.אתולאזהאתלאלעשותאפשרותכל

בוהתבוננתיקרובותלעיתימוסלעים.עשבהמכופהרן, jאוהרשלטאזורנועל

להיאחזלנואיפשרלאהתלוליםומידרוניוצחיחותוהדרך.שלצדלשיחים,מבעד

בליבנושהסכמנושעהבו.החזיקוולאכבשולאהעליוןהפיקודיחידותגמבו;

רקטההתעופפה-המי-יודע~כמהבפעםעצמו,לביןבינואישכל-זולעונדה

הקרקעאתלקעקעמרגמותפגזיהחלולאחריה,מידאלינו.בכיווןאוזרןמהרזוהרת

ידיעלבעל-פהלנושנמסרהידנעה,הגיעתנוגםכן ..סביבנושעלהשיחיםואת

טיינטישטהבכיווןכלובור,הגלתי-בזוגן,ערפנואלמתקדמיםשהגרמניםמבוהל,בלדר

שמעליה.והפסגות

התייעצותקיימנןמהן.חלקופיזרוהבריחווהאבידותהאשיחידות;שומלנונותרולא

היערותלכיווןשמאלה,לנועהחלטנוסבה.שללגופתוסמוךעמדנן,בובמקוםקצרה

הדשה.נקודת-פריצ.הלעצמנוולחפשזלנגור,ךוצוקי-הר

טל.עודנותרלאהעשבועלהעליםעלבבוקר.שמונההיתהשהשעהמניח,אני

המידרון,במעלהלעלותוהתחלנוהדרךאתחצינוההרים.במידרונותהיכהכברהחום

אתהרדיו,משדראתהשדה,מטבחאתמאחורינומשאידיםכשאנומ,בשביל-כבשי

הקומיסאראיבנוביץ,דרגישהניקרהדרכנוועלרבזמןחלףלאהפצועים.ואתהמתים

פרופסורנעשההמלחמהשלז~חרהחמישית,המונטנגריתהחטיבהשלהפוליטי

ועובד-פוליטילדוגמהחיילמזהיר,סטודנט-בלגראדאוניברסיטתשלורקטור

שלנו,החדירהתיכשלשאםוהחלטנו,עימוקצרההתייעצותקרימנולהתבטא.מיטיב

פרוצ/יצהיערדרך :דהיינוסוטייסקה;הנהרפניעלקטנות,בקבוצותנחזור,

זו.תוכניתשהצעתיהואאניטועה,איניאםוסבגןאק.למוטנגרולווצ/בו,ומשם

לזה.זהובלדרים,פטרולימולשגרבינינוקשרעלילשמורהחלטנוכן

עימנןהיוברדו.טיסובולסביבותצפון-מערב,לכיווןמוצאלנולחפשיצאנווכך

יותר,בטוחיםחשנוהיער,לעוביכשנכנסנושונימ.וממטותמיחידותחיילים,כמאה

·הפריצהתוכניתאתשזנחנומשומלאבושה,חשתיפנימהבקרבימה.לזמןלפחות

פירו·זנ,.הסוטייסקה,מביקעתעולהיריותשהדאימתשכלשידעתי,מכיוןאלאשלנו,
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אלאלעזרתם,לבואיכולנןשלארקלאחלל.נופליםופליטינושפצועינןדגרבר,
כך.עללדבראפילועוזמצאנושלא

 _מעייןלידהצוק,שלמרגלותניער,-נוכחנומטריםמאותכשששלבמרחק
קביצתאתזהבשםלכנותניתזאם-שלנוהחלוץקבוצתגרמנים.שניגילינו

מעליהםפירקהכבר-וחסר-האירגוןהמפוזרמחננובראששהלכההאנשים,
נשקם.את

בגרמנית.שאלתי ,"ןהגרמניםהחייליםנמצאיםן'היכז

מקום/',"בכלסביבו,עלזרועומניףכשהואעובה,בסרביתליהשיבמהםאחד
שלחוצפתםעלוגםשלנוהזהירותחוסרעלגם-חמתיאתהעלואלהדברים

איגז,הנסיךשלהשביעיתהאס.אס.לאוגדתשייכיםהיושהשנייםכנראההגרמנים.

שלנוהעליןזהפיקודשיחידותלאחר , 11Sה-הגרמניתהאוגדהאתהחליפהאשר
אוגדתיותר.רחבנקוטרלהיערכותמתכנסתהיאועכשיולשורותיה,נעדחדרו

לאחרזו,רחבהפריסהלבצעהיתהמסוגלתאיגזהנסיךשלהשביעיתהאס.אס.

הסוטייסקה.אלהיורדתהדרךאתופינוהסוחהעמקאתעזנושלנושהכוחות
איגזהנסיךשלאוגדתןהסוטייסקה,לידזואוגדהעםהתנגשהמאנדריץשלהחטיבה
החזיקהבהזהעמרות,אתבסתרתפסהלכךואיתבוסה,מאותהליקחהאתלמדה

 • 11Sה-הגרמניתהאךגדה

והגרמניםהואיללירות,העזתישלאומכיוזכתפי;עלתלוישהיההרובהאתשחררתי

חבטתי-קריאותיהםאתלשמועיכולנו-מעלינומטרכחמישיםשלבמרחקנמצאו

אתשלפתיגבו.עלנפלוהגרמנינשברההרובהקתהגרמני.שלראשועלברובי
לראיההסכיזאתמסרתימכךלאחרצווארו.אתחתכתיאחתידןבנתופתסכיני

טבחערכוהגרמנימאשרהמלחמה,מלפנישהיכרתיופוליטי,עובדנדליקוביץ,
ואחרפירפראחדשרגעהשגי,הגרמניאתדקרנדליקוביץ . 1941כשנתכפרונבני

פגיםבקרבגרמנישחטתישכאילוסיפור,בעקבותיההניאהזותקריתמת,שכב

היכןכמו-למלכודתשנקלעמיכללגבינכרךוזה-דברשללאמיתופנים.אל
להימלט.ניסוולאעצמםעלהגנולאהםבתדהמה;הגרמנים

היטב,ושמורמדוייקרובהזההיההגרמנים.אחדשלרובהואתנטלתיכךאחר

עת , 1944אביבעדרובהאותועימינשאתינשברה.שקתוהשנילרובהבדךמה

הפיקודשלהשמירהבגדודהשארתיךאזהמועצות;לבריתלשליחותישיצאתי

עלהגרמניתהפשיטהבזמןקרהשהדברמניח,אני-לאיבודהלךושםהעליוז,

 • 1944במאי 25ביוםדרבאר,

וכאלתבודדיםחייליםיער,מכוסהרכסעלנעצרנומהזמךלאחרבדרכנו.המשכנו
לערב-רגויותריותרדמינווכךהדדךכללאורךאלינךהצטרפךיחידתםאתשאיבדו

כארבעיםהיוהמפלגה.חנריאתאלילזמןוציוויתילעצורפקודהנתתיולאספסוף.

האירגןןאתלמוטטואופן,פניםבשוםילכמ,אל-כעדרלנהוגלכםן/אסורחברים.

וערכנןקציניםזימנןאחרי,החזיקךהחרוןוקנוביץמילוטינוביץאמרתי.והסדרן',

והוקמךמפלגה,חנריהיושלאאנשים,אליהםהצטרפומכזלאחרלקבוצה. Pאות

 ,צבאית.יחידהלמעיןבחזרההתארגנךוכךךכיתות;מחלקךת
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במשךסביבנו.ועלמעלינונמצאוהגרמנים :סיוריםשיגרנונמצאנובוהמקוםמן

הקשר,נפסקערבעםםנג/אק.מחייליכמהעםקשריצרנוקמעה.התקדמנוהיום

הורגיםכיצדלשמועיכולנוסביבנן.עלמשמרותהצבנוקדימה.נעושהםמכיון

הכביש,ועלהסוטייסקהלאורךשלנוהשירותימאבשיואתפצועינואתהגרמנים

בעל :מזעזעלמחזהעדיםהיינובומקומבאותוזההיהבוקר.אותוצעדנושעליו
נפלהכאשרהרגעאתניצלהואילהורגה;שיקוםקשה,הפצועהז~שתולתחנונינענה
במונטנגרוההתקוממותמאזשניהםאתהיכרתימבוקשה.אחרומילאתנומה,עליה

אותיגםבתו.שלזההבקשהחר lזאבמילאזמןובאותומקוםבאותו .-1941ב

המהלךיקדושנחשבחבריוובעיניומדוכאקודרהתהלךהמלחמהאחרהיכרתי.

ידענולאאיתות.לצורךירושהגרמניםהיריות,מספראתספרגואדמות.עלי
פהמעלינך,חגומטוסיםגםחיסולנו.עלמדבריםשהאותותידענו,אולםלפענחם,

פגזיהםאתהטילוהםליבם.לתשומתראוייםהיינולאששובדומהאולםושם,

העליךן.הפיקודיחידותנלחמובובמקוםמשם,הרחק

בכיתור,פירצהאיזולחפשבוקרועםולנועלהמשיךהחלטנואי-ודאות,אפופים

שבוואדיבאש,גרמנימשמרפתחכביש,שחצינושעהבו.להסתתריעראיזהאו

איננוביץ,דרגישהמצאערבאותואלינו.ולאאחרתאנשיםלקבוצתמכווגתהיתה

הרחקלאהכיתור,מןמוצאהחמישית,המונטנגריתהחטינהשלהפוליטיהקומיסאר

גדודיםשנידרכולהעבירהצליחהואהראשונה.בפעםלפרוץניסינובוהמקוםמן

פזוריםהיוהבונקרים :קרבלילאעברוהםפצועים.-350כועודחטדנתושל

מארביהם.אתנטשווהגרמניםמזהזהומרוחקים

לבינםבינוהקשר-גדודיוכלאתלהעבירביץאיבנושלבידועלהשלאאף-על-פי

היהכיייתכן,המנהיגים;משלנו,רביםךיוזמהאומץ-לבהךכיחהוא-הופסק

לאשאיבנוביץמעניין,משלנך.יותררבצבאיניסיוןובעללאנשיויותרקרוב

לחדורהיוחייבותשדרכםפוצ/ה-קלינוביק,כבישועלבבלינוביץלכיתורנקילע

המנהגים,אצלנן,-ובילבולפאניקהבקבוצתיאחזוכלוםהעליון.הפיקדויחידות

מתיחות,שררה ?מאיבנוביץתושיהבעלי,פחותהיינומדועכז,לאשאם-צעמיובי

לאהואגםומוותפחדלכלומעברמעלנמצאנוכברפח.דלאאךוהסתה,מבוכה

כל :האחרותיחידותינועםהקשרהיעדרהיהמכלהגרועהדבראולם,ירנו.הפח

כשלעצמו,לחם,אחדכלמעניינך.איננושובהאחריםכשגורלשלו,בסביבתךלחמאחד

כליל.נתפוררווהאחדותאירגון-הגגאולםנפש,בחירוף

ורקחשכה,היתהביערגבוהים.צוקיםנישאוומתחתנולימיננולמולנו,נעצרנו.

ורעב.לחימהדאגה,מרובתשושיםהיינוהעצים.ענפיניןכוכבלוניצנץושםפה

למדימתאיםהמקוםהיהלהערכתנוברגל.שעותעשריםעשינושכברבוואדי

כלהקתהאדמהעלורבצנושומריםהצבנךהמחרת.ביוםמאמצנוולחידושלמיגננה

כלבים.
לפתעמשנתי.להעירנימבקששמשהךהיהדומהכבדה,תנומהעלישנפלהלאחר

מכסהמשיזקןואיקונין;פרסקותעלמצויירתשדמותוזההצלוב;בדמיוניהופיע

מניבניוהופיעהעלתהזושדמותידעתי,רחמים,מלאמבטובעיניופניואת
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עצמימצאתיכ\~ילוטשל , i'לנעמהנוכחותהאולםילדותי,ימישלהסיפורים
 :לשוואאךהדמות,אתלסלקטודע,נאורתניפיתי,וחום.אורמפיי,.מבטחימ,במקומ

החיצוניימ,בקרויהברודהיותר,עודמעודנתלעצבותוהפכהנתמוססהרקהיא

ואין-סופי,נצחיושקט,הישניס;וחבררהעציםהיוסכיניעלעיני,אתפקחתי

ועצמתיחזרתיפצועים,זעקותנשמעוולאמעולםאשנורתהלאכאילומישל
לדברהתחלתימגע,כדיעדקרובמוחשי,-ילפניוהופיעחזרוהצלובעיני,את

שמטרתנןלדעת,אתהשבוכחבוודאיוהאמת,הטובלמעןוסבלתלעולמבאתאמ :עלמר

ואלשכחתנולאוהןאתה.שהתחילתבמהאנוממשיכימלמעשה,ונאצלת.צודקת

שאינגיידעתי,אלהדבריםכשביטאתיבקרבנן.וסןבלחיאתהלנפשנו.להניחנולך
שלתוצאהאלאאינהכולהשהתופעהלעצמי,ושיננתיוחזרתיקומוניסטלהיןתחדל
נוראימ.ועייפותמתח

לחלוטיןערשהייתיבטוחני,נפסק,וכיצדומתיהדברנטשךזמןכטתזוכראיני

מעשה-שזהולרגע,אףדעתיעלעלהלאעיני.אתכשעצמתירקהופיעההדמותוכי

ואוטץ,שלווהתחושתביהפיחהשהדטותאף-על-פיבכלל,טתחוללרםניסיםוכיניסימ

שאילולאדומה,ואף-על-פי-כזהתופעה.אתלהציגכיצדדעתיחצויההיומעד

שלמימ.בלתינותריםהטקרהנסיבותוהיואישיותיהיתהלדבר,כלשהןניטיןנתתי

הןלהיפגע,עלוליםשבכךת iלמרזה,בספרהמעשהסיפוראתכללתיזהטטעם

שלי.חדוגמאתיהטוהרוהןהאתאיזמ

ממחשבותמחשבות-בתקיפותאךבטורדנותלא-בטוחיוצפובאוטכןלאחר

טברליןשרופאימהסיבה,מהיולאידיאלוגיה.לפרטיזאניםלגרטנים,הנוגעןתשונות

ןבלקאנייםוסטודנטיםאיכרימאלה,ובהרימבגאיותרוצחיםנזהיידלנרג,ופרןפסורים

נוראכוחקיימודאי iבטספקת.סיבהלשמשיכולהאיבנהלקומוניזםהשינאה

אותנוגמודוחףכאלה.טרופיםולביזהלמוותאותםהדוחףאחר,ובלתי-מתרצה

לשמשעשוייםוהקןטוניזםרוסיהכייירגכן,מעשיהמ.עללהמולגמולנגדםלקום

שאינהזו,דבקותזו,להיטותואף-על-פי-כן,מסוייטת.במלדה;אתולהצדיקהסבר

הניצבהאדםשלוהלאומהגבריותלמעןזהטאבקות; iהטואתהסבלאתעודרואה

שאיןהרי ..;._הרוחולהתעלותחצוצרהלתקיעתדוטהכשהמוותהמוות;נןולאל

החמה,כשעלתהכלום.ולאולנין,מרכסלניןאואידיאולוגיהלביןאלהכלבין

הרסניותכמהעדשהרגשתימכיוןהללו,התהומיותטחשבותיאתהצידהדחקתי
ולם tזעצמי.אתאניטקריבלבוענםאשרולמימטד;לרעיונותלהיותהןעלולות

מעשהשאיזהאימתכלנמוחיועלןצפוהןטליני.לעולםנמחילאמחשבותאותז

והעלומה.הניסתרתהוויתי-הרוחנית,שללטציאותהפכוהןעלי;לאייםבאאכזר

טהלללהנעיםפחותהיההחומהיער.פניעלבהירחומהגיהביוני 15יוםנןקר

ניסן,פרטיזאנימשגישמעלינו.הצוקעלנמצאונים 7הגרנעלינו.שעברוהקשההקר

שמענוואבובאשעליהמפתחוהגרמנימאולמהסלעימ,ניןלחטוקעצמם,דעתעל

במרחקהערוץ.לתוךנפלןשגופותיהםשעהמטר,כחמישימשלבמרחקצעקות,

הכינוהסוחה,לאורךקטןכר-דשאעלטתחתנו,מטרטאותז~רנעאןמאותשלוש

הנהר.שפתעללהנאתמטיילוטכןלאחרארוחת-בוקר;הגרטנימלעצטם
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ממקומהאבןלהזיזאיש iהעלאז,~תןלמרות .-150לוהגיעטספרגוגדלביגתיימ
מצאנןמקומבקירבתבעישון.להרנותשלאנזהרנןגמכןענף.שלזלזללשבוראו

בזהירותהמימאתוהביאושאבושלנוהנחוריממןכמהלבו;חסרולאןמיפטעייה
כמעטאולםהתחנוךשת,טעומסקרסנוכולנוכמעטלמיגננה.עצטנוהכנוחתולית.

 {~בשלאהשניהיומזההיהלטעשה,ובשר.לחממעטלהביאדאגלאאחדשאף
פינו.ז~לאוכל

התקרבוהמהשטח.אתלבדוקוקנוביץ,כולל··ביותר,האחראיםנוחברינוכמהשלחנו
מצאולאאולםטיגריותיהמ.אתטציתימאותםשראוכך,כדיעדהגרמנימאל
אתשנשמידהצעתילהחשיד.התחילהערבהטקומ.מןליציאהבטוחמעברכל
אתחיסלוקנוניץלזהותנו.הגרמנימיוכלןשבאמצעותמוהמיסטכימ,הניירותלכ

רשלמותאלוהיובוודאינייר;גיליונותכמהלגזרימקרעטסלשהשלו.המלחטהיומן
יל (Jהפועלהוועדהחלטותאתהשמידמילוטינוביץמאמריפ.כתיבתלצורךשערך
היההשעון :בשלילתהחלטתיאולםשעוני,אתלזרוקאםבדעתיחככתיי. IIאבנו

נפל,מילידיהבדלואיןשלל-מלחמה,

המדוייקהטקומאתקבענוהפוגה.ללאעלינויורדדקיקכשגשמהתייעצותקיימנן

מחלקת-הקמנוכןשבפרןצ/יצה;יער-העדתוךאללסוטייסקהמעבראללפריצה
היהנקלהמענר.אתלאבטחייהיהשמתפקרדהלערך,חבריםשלושיםבתמחץ,

איזגורגורניכפראתקבענו Jןלכובקרבות,ביערביחודבלילה,הדרךאתלאבד
המיפגש.ילמקום

בשקטעבדהכלסלעית.פחותבדרךלגהרלהגיעכדילאחורינןפנינןהלילהכשרד

מצאנימהדרך,ירדנוכאשרהדרד.לאורךעשינוהמורדשלניכרחלקתקלות.וללא
אתחצהכברשלנוהעיקריוהכוחהחלוץחילהסוטייסקה.ילגדתמעללפתעעצמנו

יעלהוכיבפרוצ/יצהמחסהשנתפוסדעתם,עלהעלולאשהגרטנימכנראה,הנהר;

נפתחההנהר,לשפתשלנוטורה-הדרךשירדברגעאולםקרב.ללאלחמוקבידינו

נלחש.שאל ,"ן,לירות Iלידי.עמדנדליקוביץראיהשממול.מהגדהז~ש-מיקלעעליו

נודדימ.מטחימארבעהמטיקלעוירההראבתשובתי.לחשתי II !ן/אש

כןדרכה.אתתאבדניפר,ךשאםיראתילמיטרה.אמדתי , II !בחגורתיחזק"החזיקי

יחדיו.שנמותטוטבלמות,עלינונגזרשאםבדעתי,עלהגמ

והכלתטסוהבהרבןיבחגורתי.נאחזתכשמיטדההנתר,לגדתבירידההחלקתי

התקבצההיריות,בגללשנעצרהחבריס,קבוצתגדתו.עליותרוברורבהירנדטה

המיקלעלימיני.ובמסלשהלשמאליובווקמנוניץבטיילוטינוביץהבחנתימקום.נאותו

ליבזיני,שעמדזה,שלגופתופני.עלמימהתיזובנהרשפגעוהכדורימטירטר.שוב

בקבוצתנו.אנדרלמוסיהשררהמסלשה.זהשהיהאני,בטוחהיומעדלמימ.נפלה

שטאלה.פנו~וקנוביץמילוטינוביץ

אנירציתיכךלאאךהבלתי-נודע.אלובריחהגטורההתפוררותעלינואיימה

-ביותרהגדולההאחריותאתלידיליטןלשטחונתיידעתי,הדברימ.פניאתלראות
'קדימה, Iבקןל,צעקתיןצבאייממנהיגיםעודנותרוכשלאטמגי,חרץאחר,מלוכי

המלם.לתוךגופיאתוהטלתי II !חברימקדימה,
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נעילתשלמאי-הנעימותלה(מנעכדילברכיים.מעליהיהלאהמיםשגובהקיוויתי,

הגהרנויכתפי.עלאותםותליתימגפראתחלצתיהחציה,לאחררטוביםטגפיים

וכלהחלקתיחלקלק,למקוםנקלעתיהדרךשבאטצעאלאעמוקים,היולאאומנם

לחגורתי.נצמדתכשטיטרהע, iלפסוהמשכתירגליעלמידקמתיבמים.שקעגופי

אחריהםלחפשטעםהיהלארגילותבנסיבותאפילומגפי.אתסחפוהמלםאבל

ענייןהואטגפייםאובדןברם, ?ובחיפזוןבחשכה,זאתלעשותניתןוכיצדבנהר

באדמת-רגליעללהגןעביםגרבי-צמרזוגלינותרובמקצת.טביש,ואפילוטביך

יומירם.למשךלאפניםבשוםאולםאחד;יומלמשךהלחההיער

-תלןלהשהיתההשנייה,הנהרגדתאלהגעתילהיעצר.מבליקדימה,מיהרתי
התרובזטתיבהם,נאחזתיושורשים.שיחיםבההיואולםששיערתי.מכפיהרבהתלולה

באש-הבחנתיקצרים.בצרורותנמשכההמיקלעאשמטרלם.כעשרהעודוטיפסתי
נטצאתששםציפיתיבובמקוםבדיוק-ל';מינימטריםכשמונהשלבטרחקהקנה,

הטיקלע.עמדת

חששתי :למטרהוכיוובתיוברשותישהיוהרימוניםמשנלאחדמנרתיקיהוצאתי

בבירור;נראתההמיקלעאשאלינו.ויתגלגילויחזורבעגףאובגזעהרימוןיתקלשמא

מיטרהאתוטשכתיהרימוןז~תזרקתיחופשי.מסלול-זריקהיהיהשלרימוןנראה,

לקרקע.איתי,יחדאותהוהטלתי

הגרמניםאתחיסלהרימוןאםידעתילאכיאםהמיקלע,אתשיתקהההתפוצצות

בעדטעכבהיהבחשכה,זהדברלוודאהניסיוןאותם.הניסשרקאושבעמדה,

ואנוחוסלהמיקלעשלטסך-האשמקום,מכלבסכנה.מעטידניוהיההתקדמותי

חיגרשהיההעיתונאי,צ'יקוביץ,מירקוביטחה.וביתרלז~'(טנולטפסהמשכנו

פחותהיתההגדהשעלהצמחיהמיטרה.שלבחגורתהואחזהשיגנוטילדותו,

לוחטיםשלקטנותכשחבורותקמעה,לנוחאפילוהעזנוצפופה.ופחותסבוכה

פנינו.עלחלופות

נשבדוענפיםגמירה.חשכהבושררהעבות;ליערונכנסנונטינוהראשונהבפניה

והשמעתילעצור,לעברםקראתיאגשינו.שלרגלםמדרךתחתפיצפצווזלזלים

עובדצ'נגיץ,פרידאלינוהצטרףקריאתי.עלהשיבלאאישאולםהסיסמה,את

הנהרלביקעתולרדתלחזורואחרילרכסלעלותיש :ללכתעלינולאןידעתיהטנגנוז.

בנקל.טצאתיבהריםדרכיאתפרוצ'יצה.
בזגליכשלפתע,האחרונה,לפניההגענולאטלאטמסויים.טכיווזאשנשמעהשוב

 "!ייעצורהקריאהלעברנונזרקהמאיז,לדעת

שוםבאלאהסיסטה.אתוהשמעתילחשתי ,ן'!ייארצה,לאוזני.זרהנשטעההקריאה
 !תשטתוייאלגרמני.טארבזהשאיןמקווה,עודניכשבליניקראתי, "!ן'תענוטענה.

 " 1אתםטיפרטיזאנים.אנחנו

התיזוהארוריםהכדוריםלקרקע.צמודשכבתימיקלע.שלמלועובאההתשובה

- 'ן!לשמאלושנייםלימיהן'שניים-בגרמניתנוקבתפקודהבאהאחרבפני.בוץ

עדשמונהשלבמרחקנמצאוהגרטניםזו.אחרבזורובה,יריותשתיולאחריה
יריתי,אניגםהרובים.בריחיטגירתאתבבירורשמעתימאיתנו.מטריםעשרה
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נאטם.וקפיצומלממלאהיהשגשר-הרובהמאחרנקישה,השמיערקרוביאולם
לחשתי. "!להרטסניבשטאלהןברוץבאוי 1 !

הערפל.אתופיזרעץ-אשורשלהלבנהקליפתואתהשחרהאירלפתעהתרוממנו.

מימיז.דרכנואתלחטוםשעטדוהגרמנים,שניאתלהקדיםכדיכוחניבכלרצבו
פרטיז~;:'בים,כחמישיםעודהשגגואליה,בצטודוכשצעדבןהגיבעהאתמהרעקפנו

אתשעשתהמהקבוצהחייליםהיורובםפרוצ'יצה.נהרלעברסדר,ללאשרצו

ולהיכנסלחזורהרעיוזפצועים.כמהוכןהצוק,ילמרגלותההנהגה,במחיצתהיום

באורחעלה,הןז~אולםרוח,לכלשהתפזרנולפניבמוחנועלההשוטמה,יצה 1לפרוצ

חצןהםביניהם.היולא~וקנןביץמילוטינוביץברם,אחרים.שלבמוחםגםעצמאי,

ואיבדושמאלה,פנולטארב,בקלעואולםאני,אותושחציתיבזמןסוטייסקהנהראת

דרכםהמשלכומכןלאחריומ.אותוכלבמקוסבשארוהםהצוקים.ביןדרכםאת

יצה. 1לפרוצ

דבריםונשאתיהנהר,לגרתטעלשבלטסלע,עלעליתיאנשים,קבוצתכינסתי

רקומאורגנות.מסודרותומחלקות,כיתותכהקמתהצורךאתהדגשתי :בפניהם

שתהייבה,ככלקטנותותהיינהכראוי,טגובשותביחידותלהאתרגןבידינויעלהאם

עמדוהםפעם.לגן'שהיהלצבאבדומהצבא,ולהיותולחזורמעמדלהחזיקנוכל

מאיתנו.רבלאבמרחקבמצאושהגרמניםהעובדה,למרותלדברי,והאזיבו

העפרעםנפלתיטתחתי.הסלעבשמטדברי,אתלטייםבידיסיפקשהיהלפכי
-מטרחמזשה-עשרלעונזקוחול,עשביםהמכוטההגדהאלהטתגלגלותוהאבנים

שנגזרתינטוחים,היוהכללעזרתי.טידרץנדליקוביץראיהעצמו.לנהרעדכמעט

הנהר.מיאלדרכיהמשכתינרליקוביץעםויחדשריטותכמהרקסבלתיאולםלגזרים.

בבולוכסזשירדולאנשים,בחזרהשנגדעו,הענפיםגביועלהסוףקנידרךמשם,

הנהר.אל

מאחורינו.רבלאממרחקאשנפתחהקטנה,לחורשהבטטוךלהשיגס,כשעמדנו

השיחים.ביןאללקרקע,נפלנוויחדבזהזההחזקנואוזנינו.אתהחרישוהכדורים

ועייפיםעצבנייםהםגםהיןהגרמניםאפילו.נשרטלאטאיתננואישפילאבאורח

ועודלמיטרהמחוץ-דותלכלבתפזרהכולההקבוצהאולםלירות.היטיבןולא

קציבים.ארבעהאושלושה

כדיהנהר,במילצעודשעלינובמוחי,טחשבהעלתהביערות,דרכנוהמשכנו

עקבותינן.אתילגלותהגרטניםטכלבי-הגישושולטבועריתנואתלטשטש

כעשריםפרוצ'יצה,נהרשלהמלםטפלחלום,ב.תוךכמןלעיבינו,נתגלהלפתע

מתחתלנוח,ושכבנוהטלםלמפלטעלאלוהגענוטיפסנןגובהו.טטריםוחטישה

שלטמלקלעןכדורבשוגגבפלטלפתעאזוב.מכוטהתלוליתפניעלאשוח,לעצי

וזאת-לגמגםוהחלהחווידנדליקוניץראשי.לידטמשחלףהכדורבדליקוביץ.ראיה

וללא-חת.רגוענהםעטדוהואעליו,שעברווהתלאותהסבללאחר
חיליים.עשרהבתקבוצהבקרחת-יער,דרכנו,עלניקרתהמאוחרתכוקרבשעת

שאחדלשכנעם,קשההיהטוס.שלעורוא,תפשטוטרשרשתזרדיםמדורתליד

היינואותזגםצועקות.והחלולהיסטריהנתפסוהנשיםמןכמתלשמירה.יציאמהם
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מלחמהעת

גםהיהלגולשהוכרסינו.אתומילאבוהסוסבשראתצלינוברס,להרגיע.צריכים
לקחתיאניבשר.שלגדולותכמולותעימנונטלנובסמרטוט.שכזורמלח,מעט
ממנויללתפרהפקיץפבלשלואשתובשמש,העוראתייבשתיהעור.מןחלקגם

כשמילוטינוביץלכלוס.עודיצלחושלאנטושים,סוסיםהרבהנמצאובשטחסנדלים.
לעצנוםהםגםמצאויום,שלבאיחורלפרוצ/יצה,סוף,סוףהגיעו,ווקנוביץ

ללבם.אתבווסעדוסוס

ובפרטבנקל,לגלותןשניתןגדולותובקבוצותלנועלהמשידמדימסוכןזה,היה

כשיריםהיולאגמולכןזה,אתזההיכירושלאמאנשיםמורכנותהןכאשר

אחתכלכשבראשקטנות,לקבוצותלהתפצל , iכעלהחלטנו,גננה.למיכל-כד
ילהתארגנךתבקשרסוףללאויכוחיםפרצוופוליטיים.צבאייםקציניםיתייצבו

אשתומיטרה,ביניהםולוחמים,קציניםכעשרהסביבינתקבצולבסוףזו.מחודשת
הגיעהמלחמהשלאחרגז/אביץ,ניקולהגםוכןנדליקוביץראיהפקיץ,פבלשל

גנרל.לדרגת

נעוהגרמניםנסיגתנו.נדרךשנמצאפרילבור,הרברכסוהתבוננתימחסהמצאתי

להישארבדעתםשישהגחתי,מאולתרת.לעמדת-אבניםמסביבבחבורות,נלצבואו

הקטנותהקבוצותאחתניסתהערב,עמהטיהור.מרבצעאתשיסיימועדבמקום,

קרחתעלתופתנאשמיד iפתחהגרמניםפרייבור;דרדהמקוםמןלחמוקשלנו
הסתתרנו.בההיערו

שגופתומכיוןלמותווגרםבזהלנחשיכולנולאמת.גרמנימצאנוז~חדבצריף

שימשומכנטיוברם,מקום.לאותושבאנולפנירבזמןנהרגהואלהירקב.החלה

שלבשהלפניאולםלנוחצה.ערומהשהסתובבהפקיץ,פבלשלאשתואתיפה
בנהר.אותםוכיבסההכיניםכלאתהשמידהגופה,עלאותם

ושביתותמונטנגרושלהעוניבחיינסיוניפרוצ/יצה.ביערשהינוימיםשלושה

כדילמאכלוראוילםעשבי-נרללקטכשיצאתילעזר,ליהיוהכלא,בבתיהרעב

איןשלנו,באנרגיהרציואנליבאורחנשתמשעודשכלידעתי,כוחי.עללשמור

רחב-ידייםהיהפרוצ/יצהאיזוריראנו,לאמהגרמניםגםברעב.שנגוועחשש,

שכמותםוזמן,כוח-אדםדרושמדוקדקיםחיפושיםבולערודשכדיכל-כד,ובתולי

לפרוצ/יצה,לחדורכללניסולאהגרמנים :ועודזאתהגרמנים.לרשותעמדולא

היערות.אתהחוצותהדרכיסאתהיום,לאורבדקו,שיגרתישבאורחיורים,לטפרט

לשמשששולאאיגן,הנסידשלהשביעיתהאס.אס.מאוגדתהאס.אס.,אנשיאפילו
במוות*.המורגליםמכותרים,לפךטיזאניםמטרה

והואהבוקר,ב,~וו.הפרייבוררכסלנונגלהביער,הרביעייומנוביוניו 18ביוס

השטח.אתלסרוקגז/ביץיצאיקרה,שלאמקרהלכלמגרמנים.נקיוזד,ירוק

השגנובחזרה.הדרןכלאתלולחסוןכדיבעקבותיו,אנוגםיצאנוסבלנות,מחוסר

-יזרולטרנובצ/קובכיווןצעדנוויחדהיערומןלצאתשהספיקלפניעודאותו
מגליץ.הרילמרגלותהשוכןאגם

צובגיץוו.סמילאגאשלו,מותומז/ורניץ,אבןהקרואטיהמשוררשלשירומתוןבית ...

256 

.~-~-- .. -- --.. -- -----~---'-"---.-.--- ----.--.... 

הקלחתבתור

אךונותו jחללאכולניסינוההר.וצמחייתהערפיליםבחסותהאגם,שפתעלבחנו

נחשביםבצרפתוהגבוהיםהמעמדותשבעיניששמענו,אף-על-פירב,בתענוגלא

מןוערפיליםגשמיםיורדיםהחלוכדאחרהטעם.לאניניתאווהמאכלהחלזונות
עכשיו,רקובוץ.אבניםחלוקיהמכוסהלדרדמעלהמתנשאסלעים,העטויההר

רעב,מזי-למצבנומודעיםנעשינוהראשונים,הצאןרועידרכנועלכשניקרו

בני-אדם.שלמראהלנושיווהשבידינוהנשקרקשיער.ופרועיעייפים

 Zזב



הקלחתכתור
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צבא".לאיזהיודעיםגםוכולםלצבא,שייךשאנייודעים,כולםאחזור.כךואחר
חברשהיהשאף-על-פיהסכמנו,ואנימילוטינוביץמשמעת.בחוסרגבלהעקשנותו
לחופשה"."לצאתלונתירהמפלגה,

ניתןכיצדהתייעצותקיימנובוקר,עםלמחרת,איזגורי.בגורניהלילהאתבילינו
שבאהופזורה,קצרהבאשהופרעההתייעצותנןלפנות.ולאזכוחותינךאתלכנס

כוחותינו,שללבריחתםלגרוםכזובאשהיהדיאולםאיזגורי.בדוניהיערותמכיוון

ולמרותמחדש.שאורגנוביחידותיהם,ביטחוןחשולאועודהתגבשוטרםאשר
 .אלינווחזרוהתביישושנמלטואלהעמדות.שתפסקטןגרעיןעימנונשארזאת,
מגאקו.אוסטאשיבסיורשהתנגששלנוסיורזה:היהדוחהגיענןקצרזמןלאחר

ולגייסהצבאשרידיאתלארגןמנתעללמונטנגרו,ייצאשמילןטינוביץהחלטנו,

שלאלמרות-דוחלמסורכדיהעליון,לפיקודאצאאניואילוחדשים,כוחות

כשלושיםעימיהיובגורלו.עלהומההעליוןהפיקודנמצאהיכןמושגלנוהיה

מילוטינוביץחיילים.מאשרתפקידיםבעלייותרלנוהיןמפלגה.וחבריקצינים
וקבוצתיאניואילוביוני,-19היום;אןתושלהצהרייםאחרבשעותלדרךיצא

 .איזגןריבגורניהלילהאתבילינו
על(גאקו),לצ'מרנושמסביבהכפריםאל-לדרכיאניגםיצאתיהיוםלמחרת

ופליט,שרידמצאנןלאבשטח.ששרדוחיילים,אחרולתורהמצבאתלבדוקמנת

הצליחוהדלמטיוהגדודמוסטרגדודשלקטנותשקבוצותלנו,סיפרוהאיכריםאולם

מקום.באותוועברןלחמוק

הכפריים,היוימיםבאותם :הקצהאלהקצהמןהמצבנשתנה 1942אביבמאז

בוקר,עםומתעורריםכפרטיזאנים,לילה,עםיצועםעלעוליםאיזור,שבאותו

כיאםבפנינו,בתיהםדלתותאתפתחוהםלליבם.הפחדחדרעכשיוכצ'טניקים.

 .הגרמניהכוחמולשניצבןהפרטיזאנים,גבורתעלהשתאוהםבזהירות.כזעשו
עיניהםשבמןמשוםביחודלהכניעו,שאיןמנצחככוחבדמיונםהצטיירוהפרטיזאנים

קיבץזאת,כלולמרותהגרמנים.נגדבואבקללאהצ'טניקי,הכוחהתפוררכיצדראו

להתקפותעימםלצאתכדיאנשים,קבוצתהמקומי,הצ'טניקיהמנהיגפופוביץ,מילורד

היכולהגדולה,יחידהללאאולםבנו.שצידדואנשים,נמצאוכפרבכלבוגדניות.

יותר.גדוללגוףשיתפתחמיידיסיכויהיהלאגרעין,להוות

קשרלמצואחייביםשאנומאחרשהיא,צורהבכלעצמנואתלחשוףשלאהחלטנו,

יומייםבפגינו.הניצבתביותרוהחיוניתהדחופההמשימהשהואהעליוז,הפיקודאל

יורדיםהתחלנו-ביוני 23ביוםזהשהיהמניח,אני-מכןלאחרשלושהאו
לעכילםהספיקטרםזכרוננואשרוההרס,המוותלזירתבחזרההסוטייסקה,לנהר

יעדמהסוטייסקהדרכנוכשעשינוממנו.יימחולאשלעולםידענו,כיאםכראוי,

-נישאותרמותעלושם,פההפזוריםהגרמנים,קברותרקאלההיולסוחה,
נערכומכבר-שלאלנו,שהכזירו-מצויירותכבגלויות-דוארמופתי,בסדרערוכים

שאיןסירחוןגלריקבון,שלעזריחאותנותקףהסיחהבערוץאולםקרבות.כאן

דבקזהונוראכבדסירחוןמרקב.נעכרעצמןשהנהרהיהדומהמפניו;להימלט

אותועמדשלמיםימיםהערוץ.מןשיצאנןעדשעות,ארבעאושלושבמשךבנו

המאןחרות.הצהרייםאחרבשעותאיזגורי,גורנילכפרהמיפגש,למקוםהגיעהקבוצתי
עםיחדלבואנוהמתינוהםלכן.קודםשעתייםלשםהגיעו~וקנוביץמילוטינוביץ

החטינהחיליירונםפצועים,כמהגםביניהםפרטיזאנים,ממאהלמעלהעוד
בגורלםנפלמהירענולא !מספרםהיהקטןכמהאך-החמישיתהמונטנגרית

גדורים.שניעםלעבורהצליחאיבנוביץשדרגישהידענו,לאזמז:אותןהיתרשל
שחלקיםששמענן,מאחרהשלישית,סנג'אקחטיבתלגורלמודאגיםפחותהיינן
מולדתם.איזורלעברדרכםעשוממנה

אספקתאתמילוטינוביץהסדירכברכקומוניסט,והןכספקהןבעל-תושיהבהיןתו
בגורבינמצאשלאכזאחרהצבאיות.היחידותשלבאירגונןוהחלהאיכריםמןהחלב,

גוליהלכייןרקדימה,קבוצותכמהשלחנןכל-כך,רביםלאנשיםמקוםאיזגורי
הגרמניםהחייליםהצליחוכיצדבליבם,השתאיאיזגןרימגורניהכפרייםפיווה.וז'ופה
שוקולרחילקוהם :הגרמניםשלבשינחסדיברוגםהםמגליץ.הרילצוקילטפס

דוניהשכז,בכפרואילן .איזגוריבגורניהיהכךהחלב.בעדשילמוואףלילדים
היימקןםבכלולאנפש.-120כהתושבים,כלאתהאוסטאשיםהרגואיזגורי,

נמצאההאוסאטשים.כמוהתנהגובהםכפריםכמההיו :כל-כךטוביםהגרמנים
ההתנהגזתהבדלי :רכושולהחריםבתיםלהרוסבתושבים,לפגועהאוסרתפקודה
למיניהם.הקציניםישלהגישותמהבדליבוואדי,נבען,

 :המנהיגיםאלינו,ןבאשרשהנהגנו.ההתארגנותלהליכיהתנגדות,ללאנענו,חיילינן
סינההיתהמאיתנןאחדלכלאותנו.שפקדוהנןראיםהנסיונותעלמלדברנמנענן
במאומההורידולאהעלהלאזהדבראןלםבשבחן,לדברגםוכןזולתןנגדלטעון

כפיבשארימחדש,הכללהתחילוהחלטתנןהמוסריתאחדותנוששרר.המצבמז
אף-על-פלעליו,שהוטללתפקידהתנגד-למפקדמ IIמ-אחדגדודמפקדרקשהיו.

ולנוח,לאכול IIאמר,הביתהן',חוזראניכל,ייראשית :ליבואומץעלידועשהיה
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הישרמישוריגלאמוץ,הו,

שרלאאףאחדנוכים,בניד

ניכרו~דמתך tבקנרעלקבר
 ...בכומרבניהזעלאימהות

הקלחתבתור מלחמהעת

רר iהמשאתשםמצאנןהפיקו.דעלנלמנהשאביוידעושמיאתזכרוהעליוז,הפיקוד
האוגדהשלחיסולהלאחרמילושביץ.סימולרפואההפרופסורזן~תקונצ/יץגוראז

וורבניצהלכפר,והגיעונסוגוואחרמיפתור,מקוםוסימוגוראןלהממצאוהשלישית,
והכפריםוורבניצהתושבייפות.פניםבסברוקיבלםבפרטיזאניםשתמךכפרהיה

הגישעכשיווגםרפואיתעזרהלהםהגיש 1942בשנת :סימךאתהיכירךהסמוכים

בירך.פציעתךחרףעזרתן,אתלהם

הםארלםעימנו.לבואןגוראןסיכזושלליבםעלדיברנו-אב,יביחוד-כולנן
הטובמלחסםונהנורגועיםהיוךעכשיוכוחסאתכילתההמיתקפהלשמוע,מיאנו
ברגלן,צלעסלמומזה,וחוץ,הבלתי-נודע,אלמועדותהיופנינווורנניצה,אנשישל

למונטנגךו,נסיגהשלת iהאפשראתהעליתילרשותו,סוסלהעמידהבטחתיאולם

אמרסלמוואילוגוראן,אמרהאלה",הטוביםהאנשיםביזיותרלנוטובייכרגע

שאיבםוכמוכז,חייליםהמשאיזנזאחרסכנה,להםנשקפתשאיןבביטחה,לי

המכובדהאיכרבןארחם,אלפניתילבסוףהמפלגתי,המנגנוןאנשיעלגםגימבים

לומסרתיילן.יוחזרובגרבם,יוציאאשדההוצאותשכללו,ואמרתיבכפר,ביותר

העליוז,הפיקודכחברעליו,בזתנוססתכשחתימתיהפירעוז,להבטחתכתב-התחייבות

לאחרחובואתלתבועי iכייבות lההרגדכתבעםלבואלעולםטרחלאהאיכראולם

גוראזאתבכוח~ו tהוציבמפתיע,תקפוהסמוך,ליובינומכפרהצ/טניקיםהמלחמה.

שלמעמדםהיהמהמושגכמובז,ילהם,ה i'הלא-צוואךיהםאתוחתכווסימן

ומשורדסרנימדעןאכדןכךמעשיהם.עללהמהצפויותהתוצאותומהקורבנותיהם

האוסטאשיםשערכוהטבחשלהתופתאת.הנציח(ייהנוך")//יאמה"בשירו,אשרקרואטי

שמוכזמלישמעשה;באותוהתפארןבחון/לרביםשצ/טנלקיםשמעתי,בסרבים.

וסימו,גורז~ןאתשקירבמהווכיכלל.להתפארלאמאשרמרושע,כמעשהלהתפאר

 :מזהזההיושוניםכיאפוחוכמה,עדיזאופיןמשותפיםומסירותסבללאאם
המאופקתהאירוניהבעלוגוראן,כמעט;ירא-השמימזהועםהרציונליסטטימו

ניר~דהצלתים,שלאכלאשמהרגשיוחשאנימיצרהיוםעדהשופעת.והחוגמה

,אואישיותםמעמדםברם,כגורלו,היהלאמשוררשוםשלגורלוגוראז;את

וורבניצהמתושבלכנזהשלשחנופתםאף*על-פיעימנו,לבואעליהםלצוותליאיפשרו

גדרליםלובטיםצרותעודלנונכונושלאבטוח,היית,ילאחשדותי,אתעוררה

כמה.פי

ת iכאהלוויה,לוולערוך rקובצ/ני~סבהשלגוויתואתולמצואלחפשהחלטנו

אתוורבניצהאיכרימשטרקוואומנם, ..אישיותןשלהסימליתלמשמעותההוקרה

-1942בהיטיב.סבהאתהיכירוהמסבה.אתגילושליל,אחרבחיפושהקרבשהד

קברווןרבניצהאנשיבל-יימחה,רישםעליהםוהשאירמטהו,עםבכפרםחנה

 ~קברןלידביקרתימקומ,נאותו , 1948בשנתכשענרתיאותו.רק-אותו

הדרד,שלצדנחלקהנפל,בוהמקוםמזצעדיםכמהמרחק

שנהרגוהגרמניםשניגוויותגפמצאןאםהאיכרים,אתשאלתיסקרנותפתחך

מותן,אתסבהמצאשבוהמקוםמזהרחקלאנדליקוביץ,ראיהועל-ידיעל-'ידי
אתותיארוחתןכיסכשצדודיהםהמעיין,לידמוטליםאותםמצאןאומנםהאיכרים

שלאיכולתילאולתודעתי.לערר~גדפילנגדי,חדרכאילובנחירי,בזבחייסררחון
 ~והנוונוטוניתהעצובהמבגינתועלמקריינה,ורדים iפזמון-ננאותולהיזכר

בנפשי,הירהרתיולרנקוביץ,לטרטןהעליון,הפיקודלגורלדאגהנמלאתימכליותר
תהיה--הדעתעלנדתקבלהזהכדנדאיןוהרי-כולםעלהכליהבאהאםשגם

בעינינראהלאהדברי. iהמרכהוועדאתמחדשלכובןביותר,הדחופההמשימה
ונציגיםבנןןנטנגרך'ילוטינוביץ 7נבסלובניה,נמצאשכקרדליליישוס,כבלתי-ניתן

שהרודחפיםמחדשעוררואלו iמעיותוכניותמחשבןתובסרביה.בקרואטיהאחרים
חדרוז~להשכלמרגע-המהפכהצבאהנזפלגה,ההתקוממות, :בקירנירדומים
המסוגלכוחשוםנמצאלאששובכאלה,למימדיסוהגיעותפחוהמולנפש,לתודעה
להרסם,

הראשונים,הקורבנותשליותיהם iגונערמךבולמקוםהגענומכןלאחרקצרזמז
הדרך,לצדבור,באדמתמישטח,פניעלהסוחה,במורדזההיהלהורג.שהוצאך

מרקב,דביקיסבלואים,ועטויישחוריםתפוחים,-ש I'אכחמישה-עשרשםהיו
תלקםהקורבנות;ביזחייליםהיושלאדומהלבנות.תולעיםרחשוועיניהםבחיריהם

אחיותיהם-שחורותבמטפחות-ראשבשיםכמההיוכפרי,לבושלבושיםהיו
בכיתור.נלכדושבמלקרהנשיםאןלצבאנו,שהצטרפואלהשלואימותיהם

לנזצואבתקווהפרוצ/יצה,ביערשלבו,הליליתהפריצהאתביצענובובמקוםעברנו
אואותו,בלעהסךטייסקהנהראםנודעלאולעולםשםהיהלאהואמסלשה,את

לטיינטישטהשהגענולפנימת,ושםקני-הסוףביזמיסתורלאיזהזחלנפצע,שמא
עלהשלאהסקנן,ומכאזגוויות-אדםןשלערימותחמ·Uואוארבעדרכנועלניקרו
כיהעי,ןזהכגוזוחודרחזקרחון J'סבשבי.מחייליגורביסלקחתהגרמניםבידי

יכוליסכיצדתהינןהרוגים,המונישלגוויותיהםנרקבותהאלהוהגאיותביערות
הכליםולאכוח-האדםלאברשותנוהיולאיאולםהללו,הגוויותאתלקנודאנו

טרם , 1948בשנתמכן,לאחרשניםחמשמקוםבאותוכשעברתילקבורה,הדרשוים
הקציניס iטיטורנקוביץ,שללידיעתםהדבראתהנאתיההרוגים,כלעצמותנאספו

לנהרמסביבשנקשרההאגדה :כנדרש iנאספוהעצמותאמצערםנקטוהםהבכירים.

המקומ,לקדושתגשמיביטויגםליתןהצורךא,תהעלתהסוטייסקה
לטיינטישטה.שמתחתהמידרונותעלהגרמניםבעמדותביקרנוהצהרייםאחרבשעות

השישיתמאייביצהשחטיבתהפילא,מהוכיבמומחיות,ובנויותמוצקותהיוהז

בערכהשווהשהיאלהוכיח;עקרבניסיוזעמדות,לאותןכשהגיעהלשנייםבותרה
אליה,בחיפזוןצרפהטיטואשרהפרוליטארית,לחטיבה

אתבבת';הםשיכנו 1942שבשנתהאיכרים,ווובניצה,לכפרהגענוהלילהרדתעמ
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ומלבושיםנעלייםגםתחמושת;וכןרביםנשקכליבזזוהאיכריםלפרטיו.המקום
שעינינואף-על-פיכך,עלדבריםלהרבותשלאידעו,בפיקחותםסוסים.אופילו

בהם.צרההיתהלא

כברהוא _התקדמותנובעדקןבצ'ביץסבהעיכבלאבמותושאפילוקרה,וכד
מצאנוצ'טניקי.כפרשהואשידענוליובינו,.לכפרבדרכנוהמשכנולמחרתנקבר.

חלב.מעטינולהשקותעלינורחמיהןנכמרובקושישרקנשים,שתיים-שלושרקבו
לו.הסמוךביערהלילהאתובילינורטאילכפרהגענויוםבאותועיד

מורה-לנולשמשיוכלאשרלצידנו,שהיהאיכר,שלשמולנונמסרבוורבניצה
האוסטאשיםאתלהזהירבכפרמישהועלוו .שמאמחששדרכנן.בהמשךדרך

איכר,אותועםמלהתקשרנמנענופוצ'ה-קלינוביץ,כבישעלששמרווהגרמנים,
ועלאיכרלאותואותהושאלנוצעירהרועהלנוניקרתהבבוקרהמחרת.ליוםעד

היאנרגעה.כךאחראולםאוסטאשים,שאנומחששפחדה,תחילהבכללותו.המצב
החשכה.רדתעםאלינוובאהכפר,מןחמקוהואהאיכראתבחשאיהזעיקה

איכר,אותוהיהכזה-מחודדיםוחושיושקטהילוכוושרירים,עצמותכולי
האגדות,מןהנועזיםוהמורדיםהדרכיםשודדיוהיאטקים,ההג'וקיםהתגלמות

אשרמימי-קדם,המורדיםשלצאצאניצבלפנינוילדותי.מימיחלומותיגיבורי
רקשלאנפש,ועזתפיסהמהירהיההואןהכפיה.הכוחהרשות,עלתגרקראו
אותנואירחהואנגדה.חוצץלצאתגםאלאהמתקרבת,בסכנהלחושמסוגלשהיה

יכולתמכפירבהיהשמספרנןמכיוןחבריו,שבעזרתכמוב,ן-הערבלארוחת
לסמוךשניתןאנשים,היכירגםהואשלום.בעיתותאפילואחתמשפחהשלהאירוח
ביחודמקום,בכלנפרסהמהימניםאנשיםשלרשתדרכנו.שעלבכפריםעליהם,
במידהשנטוותה,משוםאוליבחסותה,בביטחהלעבורהיהוניתןהסרביים,בכפרים

ככל :ברלשיחדומיםהבריותהבריות.שלליבםומאומץהמרמגורלםרבה,
מצמיחים.שהםהחוטריםיותרחזקיםגםכןבהם,וחובטיםאותםשמבערים

ודרךהמלךבדרןמתוקנות,ובדרכיםשביליםללאבשדותאותנוהובילהאיכר
לפניאותנו,החנהתנןמה,שנתפוסכדיהאוסטאשים~בידישהיהמילייבינה,כפר
הקשר·~יש tאתלחפשיצאשבעצמושעהאחד,ילכפרסמוךביערהשחר,עלות
עברנו-תבואשלאצרהלכלאולם,-בובטחנולאכול.משהולנולוהכיןשלל

נוהגהיהבדיוקכך :בופגעולאהפתיעלאזהדברשמירה.והצבנואחרלמקים
מכתב,מידילקבל ,-1971ו 1970בשניםבבלגרא,דלראותניבאאיכראותובעצמו.
ממשלתית.לפנסיהתביעתואתלחזקכדילפרטיזאניס,המילחמהבזמןעזרכיהמאשר

בידישישלאוזניו,הידיעההגיעהבוודאי :ומחשובמאופקבנימוס,התנהגהאר
הבטחתיהכל.ולשמועלראותהםיכוליםשבאמצעןתםמכשירים,מיניהרשויות

תועלת.לויניאלאוכיבעינינראההענייןשאיןהזהרתיואולםהמכתב,אתלולתת
שניתןשירותעלכאישורטובהחתימתךאולםחינך,שסריודע,"אניהשיב,כךעל

 • nהמלתמהבזמן

אחרבחיפושינוהמשכנווהאנררלמוסיה,ההרסכלבתוךפח,דללאאךבזהירות
פגזיםמהמורותאיכריס,שלתיאוריהםלפישאותרובשבילים-העליןוהפיקדו

זההיהלחמנו,שלאאף-על-פיוכרי-שדא.חיטהבשדרתשצעדוחיילים,ינוקבית
מנות-עלוצ'טניקים,אוסטאשיםשלסיוריםביןמשתחללםכשאנוומייגע.'נוענהנוסע

החלהאפל.הליילההיער,בעביעלינו,עטהלפתעהקרקע.עלישינהעליבותמזוי
שהאויבמחששמדןרות;להבעירמעיזיםהיינןלאוכךכךביןאךגשם,םגיורד

הבוקרערפליבשיס.עליםועלהעציםגזעיעלשעוניסישנומקום.בקרבתגמצא
שלאכל-כך,עייףהייתיאולםתחתי,ניעבעוהגשםמימשנתנן.אותניהעירהקר

לנוע.כשהתחלתילחיים,חזראולםשותק,השמאליצידידבר.תרגשגירי

ועכשיולצבאנו,זקמוראנשיהתנדבו-1942נהיוס.אנורעברנוקמור rבכפר

מחצרויחפהקטנהילדההגיחההכפר,אתלעזובכשעמדנובחביבות.פניניקללבו

שלבתהזיהיתה!וואיתךאותיקחג'ידו,חבר Hוקראה,לעברירצהכיתהן

נמצאהשלאמכיוןרקנפשהמילטההילדההכיתור.בזמןשנהרגהגוטמן,/ו Iר

כשעברתיכלשהו.לבושגםעבורהומצאנואיתנןאותהלקחנואימה.לידעתאיתה

הילרה-גווחטובתשחורת-שיעראישהאליניגשהאוז/יצה,ירך 1952בשתנ

יתיאבן~להםונולדהמפלגה,ועדתמזכירלג/ורריץ,נישאהתיאמזקמור.הקטנה

עלשמחובעלהלבואימאודשמחהלהזמנה.נעניתיבניתה.למסיבהמינתבי rה

בחלקו.שנפלהכבור

ניכשנכנסיאהורינה.הרשלמרגלותינוקה,בכפרקרתביותרהמענייזהמ·קרת,רם,

בתנךרים,לחשהעדייןשהאשאף-על-פיחיה,נפשבונמצאהילאלכפר,חשכהעם

כפרזתהיהלהרתחה.האשעלחלבהוצבושםופהלמיכלאותתוכנסוהעררים

סוף,סוףאוסטאשים.שאנוחשבותושביוכישייתכןבליבנו,ההשערהועלתהסרבי,

תיהלאכיאםופיסח,אילםישישלנונמצאהכפר,שלהישניםהבתיםאכחי
כוכבילפיבוודאי-הביזהואאלין.לרבריכ'ולנושלאכך,כריערחסר-בינה

ואזלאיש.רעלגרוםבכוונתינואיזוכיאנחנומי-כובעינךשעלהקצוותחמש

כאלה-בתיםבשנללם-שלושההלילתלשנתהסתררנןהחשכה.תוואלירייהקם
נלקחה,ממנואשרבבית,האחלירמוגברתשמירהוהצבנו-עליהםלהגןשניתז

נטיפוס.שחלתהאישהבוקר,עםלניסיפרוכך
צריךהיההכפרונעלם~חזרקלהשעהמקץאולםבוקר,עםחזרהאילםהזקן

הוציאווהילדיםהפרותאתלחלוב.הנשיםחזרולאטלאטהחיים;נשיגרתלהמשיך
עלהופיעוברובים,חמושלםגברים,וכחמלשיםרבזמןחלףלאלמירעה.הערראת

מכיוזהאוסטאשים,שלנקםממעשיפחרוהםלכפר.מעלהמתנשאתסלעיתניבעה
אם,אומידהמקוםמןנסתלק·לאאםבנוילירותואייימובכפרם,לילהששהינו

שמאחרלמסקנה,הגענוכלשהו.שללניקחלפנינו,כאזשעברןליחירותנרומה
חייאתלסכןמבליבאשעלינולפתותיוכלולאוילדים,בשיםש mרשהכפר

שיטינןכןכמוליבנו.אתשנטערלאחררקהמקוםאתשנפנהילהם,השבנו,יקיריהם.
טענותיהם,אתדחינושלמה.חטיבהשלהחלוץקבוצתרקשאנןלנו,האמלנןוהםנהם,

שייתכןשהנחנן,אף-על-פילפנינן,יכאןשעברוהיחידותידיעלכלשהי.ניזהשהיתה
ברורמיטור,'יהכיתורבשעתכמךחזק,נלחץנמצאואוליבתלונתם.אמתישכי

אמורגנתבצורהמזוןמיצרכילהחריםסיפקהיהלאהעלייןהפיקודיחירותובירי
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דהיינו,-הפרטיזאניםכינשבעו,הנשיםראלםיותר.אופחותצודקתחלוקהולפי
זאת,ולמרותלהס.שנמצאומזוןוכלבהמהעימםלקחו-העליןוהפיקודיחידות

שתיתנהאמרו,וכןדברבשוםנגענולאשאנווהצהירו,להגנתנונשיםאותזיצאו

היהולאומרושש,עניהיהשהכפרהעובדה,אףעלהיה,אומנםוכךאוכל.לוג
לילדיהם.חלבמספיקלהם

בנולירותהיועלולים :בהםבטחנוולאצ/טניקיםהיויבוקהכפרשלהאיכרים
לצדהציבןארתןמיקלע,עםקטנהמישמרקבוצתשלחנוהכפר.אתשנפנהברגע

ביןגדולובמירורח-זמןזהאחרבזה-אנשינואתלפנותהתחלנומכןלאחרהדרך·
נפרדשהאחרוןלפניהמיקלעלעמדתהגיעהראשוןשהאישכך,-לשניהאחד
 .הכפרמנשותלשלום

עיסקת-וביצענוהצענולפגישה.הצ/טניקים.אתזימנומחשד,שהתכנסנולאחר
בכמותבידינושנמצאהתחמושת,להםנתנוישלהםהרעהטבקתמורת :חליפיז
רובה,נשאהואמורה-דרך.אפילולרשותנוהעמידודעתם,שנחהלאחרגדולה.
כתפו.עלנחבלקשורשהיה

II זאחדבאףנלחםשאינואתם,צבאמיזאיזהII , .שאלתיו

I אלוהים'חיII , ,השיבII מחרואםצ/טניקים,אנחנוהיום !צבאלאשאנחנובאמת
'/אתם :לפרטיזאניםהערצהמלאהיההוא ., Iפרטיזאנים'נהיההפרטיזאנים,ינצחו

 "!הגרמניםמולאפילולעמודיכולים

עללספרהואחייבתחילה :היססהואאךאלינו,שיצטרףעליולהשפיעניסיתי
הביאהר~אולם·דיחוי.סובליםשאינםעניינים,וכמהבכמהילטפלמשפחתולנניכך

מעבראלאותנושהעבירמהימן,איששלילידיואותנומסדושםלסייטלינהאותנו
סרייבו-וישגרדא.הברזללמסילת

סמלהופיעולפתעקמעה,לנמנםהספקנורקגלאסינץ.לרמותהגענובוקרעם
חביבעליז,היההאומהוהה.לחולצהפרטאותות,כלמדיןעלנשאשלאמלוכני,
הביעוהואחיוביהיהלפדטיזאניםשיחסודומהצ/טניק,היותואףעלופטפטן·

הואסרבית.אחים"יישינאתבהשראהוהפרטיזאנים,הצ/טניקיםמלחמתעלצערן
התעקש,לבסוףהאפשרית.במהירותארוחהלנולהכיןהכפריותשלליבןעלדיבר

להילחםמיאןאשרהצ/טניקית,רוגטיצהחטיבתמפקדג/וקיץ,לויטננטעםשנפגש
נפרטיזאנים.

עמלהיפגשואני,וקנוביץהלכנו,הדרשוים,הזהירותאמצעיבכלשנקטנולאחר
אדיבלאחגורות-כדורים,ועמוסמזוקן·שחום-עור,היהג/וקיץמבוד.דבניתג/וקיץ

הקומוניסטיםאלבטענותבאלאהואנבוך.היההואבהתנהגותן.מעליבלאנםאך
מעודריםאנואיןכעת IIהיתה,תשובתיהמלך.נגדשהםלכך,פרטדבד,שוםעל
להערתי,הפולשןן.גגדהמזיויןהמאבקהיא,שלנוהיחידההמשימההמלך;בעייתאת

הואשהפולשסוף,סוףלהביןעליהםמנשקםאותםמפרקלםכשהגרמניםשעכשיו,

הצ/טניקיםביןהפעולהשיתוףנגדטענותיעלמענה.לוהיהלאהאמיתי,אויבנן
 "!תכסיסרק'זה Iהשיב,הפולש,לבין

הירפיתי.ולאטענתיו, Iכאלהתכסיסיםעבורבחייהםמשלמיםהסרבים!/אלום

אתיפרולאלמלךאמוניםשבועתנשנעכיהשיבאלינו,להצטרףלוכשהצעתי

טיעוניואתג/וקיץמעלהכשלעיתיםתכלית,חסרתשיחהזוהיתהשבועתו.

 IIזעוזביםאתם!/מתישאל,לבסוףובזעם.במרירות

I ,הלילהכאןלנוחועלינועייפיםייאנוהשבתי./מחרןןI .ן

פגישה,אותהעללהםוסחתיודנקוביץטיטועםכשנפגשתימכן,לחארקצרזמן

המל;זמהלאחרואילו ."!ביש/עסק Iשאומר,כמיתוכחה;בהבעתפניוטיטוהעווה

תרשומתנמצאההצ/טניקיםבגינזךכיבאקראי,כביכולליבי,לתשומתרנקוביץהביא

ג/וקיץ.עםשיחתיעל

שהצ/סניקיםלב,שמנושהה,שבובכפרכשהתבוננובג/וקיץ.בטחנולאפנים,כלעל

-שג'וקיץבליבנו,חשדהתעוררשונים.ובכיווניםזה,אחרבזהאותו,עוזביםהחלו
השכניס,שבכפריםהצ/טניקים,אלרצימשיגר-פקודהלפיוביןהואביוזמתובין

אנשינושמספרמאחרובהצלחה,אותולתקוףיכולנועלינו.התקפהשיארגבוכדי

מאחרכן,לעשותנמנעתיאולםמשלהם.טובוחימושנואנשיוממספרגדולהיה

הצ/טניקיםשהאיכריםומכיוןסבנות,בפגיהמרכזייםאנשינואתלחשוףרציתישלא

חמקנוהחשכהרדתעםכפר.באותוהלילהאתבילינולאביטחוןליתרעצבניים.היו

גלאסינץ.הרשלהצחיחיםהמידרונותאלמתוכו

מוטבשלי.הגרמניברובהארנבותשתיצדתיהמחרתיוםשלהבוקרבהשכמת

ריקהקיבהעללהסתובבמאשרפשוטים,מיםולשתותחיות-ברשלבשרלאכול

רעב.ומזתשממהבארץ

בבוסניההאוסטאשיםעלכליההב,יאוהפרטיזאניםכישמועה,פשטההאיכריםבין

מידיקטנותעיירותשלשרשרתאומנםכבשוהעליוןהפיקודיחידותהמזרחית.

עינינובמוראינולסניצה, iלוובאנוכשירדנוהמזרחית.בבוסניההאוסטאשים

הכביש.לידבשדה,מוטלתערמת--גןויות

לאורחיםרקהשמורבכבודהפרטיזאניתהמיפקדהפנינואתהקבילהבוולסניצה

היחידות,מןבכמההמונטנגרים,כששמעוהמולדת.למעןולמחרפי-נפשםבדירים

-אוזרןהרעלבזרועונפצעשטיטןלנו,נדועשםממש.הילולהערכובואי,על
 :פעמיםוכמהכמהלידמידעברהוולסניצהאגדה.לסיפורהפךשכברקל,פצע
הפרטי-לקחוואף~על-פי-כן,להורגו.אדםולאלהחרימושכדאידברבהנרתרלא

יכוליםהיינוהשכנים.בכפריםובהמות-ביתחיטהבאיסוףועסקושללמעטזאנים

העליון.הפיקודואתטיטואתלפגושלקלדאני,להגיעמיהרנואולםיפה,שםלניח

שלפיקודותחתלהיותא,מורותשהיושהיחידות,המשמחת,הידיעההגיעתנובררך

גםהעליון,הפיקודתחתשהיוהיחידותמןיותרקשותאנידותסבלולאוקנוביץ,

 .כלילנתפרקואם
קלדאני.אלהמשקיפהקטנה,במערהביולי,-3בנפגשנורנקוביץועםטיטועם

ואילומשחפת,למותשעומדכמינראהרנקוביץ :ממישקלםהרבהאיבדיהשניים

שתשמשי jכ-במוסקבהשרכששהטבעתעד-כדי-כך,נצטמקוטיטושלידיואצבעות

ואבדה.נשמטה-צרהבעתאותו

השיבאותי/ן,שרטורקהם-דברשום IIפציעתו.עלטיטואתשאלתירשאית
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נפצע.לאשמעולםכמיבה,השתמשוהואעודחבושההיתהלאזרועוכלאחר-יד.
סיפוראלאאינואדוניו,עלבגופושהגזשעהנשמתו,אתשנפחהכלבעלהסיפור
שהביןמשוםולאמפח,ךכןשעהאדוניו,אלבגופוהכלבנלחץאומנםאם :בדים

בבליסטיקה.משהו

אליבאלאגםהואביקורת.אוטענהמילתללאאולםבצער,לדיווחנןהאזיזטיטו

לספריכולתיילאנפשית,אבלבשלטוז.נמצאתיעודכללפחותמכז,לאחרבטענות

המאורעות.פרטיאתלאביחודבסוטייסקה,אותנוהקור,ותאת

.שגרמההיאקח,וטייסהסחצייתאתלאבטחמאגדיזשלשאי-הצלחתורמזתי,כאשר

אתשחצואלהכאילו ?ליעשותהיהיכולמהייוכיבמרירות,טיטוהעירלכישלוננו,

מאוחרמאנדיך.ב"פרשתהדיןונסתייםזובהערה "!לנוהמתינולפנינו,הנהר

כאן,סופרשכבראתלישסיפרולאחרילמעשה,קרהמהמאנדיץ,אתשאלתייזתר

הכיתור,חגורתאתהחייליםשפרצוברגעבמצב.לשלוטיכולתי"לאבצער,העיר

בעדם".לעצורהיהשמסוגלבעולם,כוחהיהולאקדימהרצוהם

הפרלריטאריתלחטיבהמכוונתהיתההמתינו,לאשלולקבצוהשגםטיטו,שלהערתו

ולפיקודלטיטולהמתיןאמורההיתהזוחטיבהלקיץ.דנילושלבפיקודוהראשונה,

הפרןליטאריתהחטיבהכן.עשתהולאנבלינוביץ,המכרעתהפריצהלאחרהעליון
כך,עלעמדאשרפופןביץ,קצו/השלהרשאונההאוגדהשלחלקהיוותההראשונה
הפריצה.ביצועעםמידלנועחייבותהאחרות,והיחידותהעליוןהפיקודשיחידות
מלחצות,-טיטוקרי,-העליןוהפיקודהיססקוצ/ה,שלהמסוייגלדיווחובהאתם
בדרגהשהיהז/ויוביץ,סרטןגםוכןקוצ/הדיך.בטוחהיהלאשהמעברמאחר

להתקדם,המשיכוהראשונה,לאוגדהיהעליןוהפיקודחברבתורוצורףממנו,גבוהה
שהגרמניםמשוםבשלום,נגמרהכלברם,ותיסגר.תחזוריהכיתורהשגורתמחשש

מחשד,כוחותיהםאתלכנסבידםעלהשלאעדכל-כך,נפלהם mורמפוזרימהיו

תמיכתועל , 1948בשנתהצהיר,ז/ויוביץכשסרטןהנהר.אתחצוומטהושטיטולפני
רנקוביץ,שלביוזמתוביחוד-נגדוהאשמהבתורתמיקרהאותוהוועלהחזרבסטלי,ן

פופוביץלקוצ/הצדקן.הצדדיםששנידומה, 1האמתהיתהמהלעדתי.בניגדואך
סכנתמולאלבמהירותלפעלולצורךפרט-חיצונייםמניעיםכללהיותיכלןלא

לםיטן.שיאנהאצורההיתהפגימהשבליבוספק,אין ?ז/ויוביץלגביומהמוות.
נשכחומזמןאשרייהפשעים"שללהחיאיתמהתנגדתי , 1948שבשנתכפיממשאולם,

טיטןאתז/ויוביץשלששינאתךהזה,היוםלעצםדעמאמין,אינניגםכןמלב,

כל-כך·מרושעלמעשהלהניעוהיתהיכלוה
לפיקבצותי.לעמיעדלולמסורביקשניהבריטית,המשלחתראשדיק,ןן.פ.

מספךאתאוכישלוננואתלהמעיטמבליזו,לבקשתונעניתיטיסושלהוראתן
העובדה,למרות-כל-כךמרופטלהופיעאנישחייבעלהתביישתיאולםאנידותינו.

זרה.מדינהשלנציגבפני-הקרבמשדהחזרתיעתהשזה
להם,שהותרדבר-מזוןמצרכילהתריםהוסיפןשיחידותינןעלמאודכעסטיסו
 .דברלשוםנזקקנןלאששרבהעובדה,אףעל-הדורמיטורעלברירה,בלית

טיטוסוףסוףזימןלקלאדני,הגיעילפנייומייםאוןיוםהועילו,לאההתראותכל
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בערהטיטושלחמתולמכביר.עובדותהציגרנקוביץלהתייעצות.קציניואת
לשידודאותנתנואלהדבריובוזזימ.שלצבאבראשיעמודשלאשהצהירעדכל-כך,
ביחידות.מערכות

לארבעיםחומיעלה:לפתעמערכותשידודלאותולתרומיכולתילאעצמיאניברם,
מזיעני Rכשוהלחה,הקרההיעראדמתעלשכבתיימימ.כמהנמשכהומחלתימעלות
גםהיינוסוסי.עללרכביכולתישלאכמעטלדרך,כשיצאנוגופי;בכל'\ריעד
היה,אילווגםרופא,איתנוהיהלאנמים.מבשולבשרלאכילתחזרנושוב :רעבים

היוחבריואילוקיבה,מהרעלתסובלשאניסברתי,אנילעזרי.לבואהיהיכוללא
מפנייראתילאיבוקה.מכפראישהאמותהבוודאיבטיפוס,שנדב,קתיבטוחים,

בחשאיא,ותורוקןשרנקוביץלדעת,מבללהכן,במצבאקדחיאתהחזקתיהאויב.

קודח.כשאניאתאב,ךשלאכדימכדורים,

גבוההיהשליהמוראללאיתני.סוףסוףחזרתיקץ,להןהיהשלאהליליותבצעדות
הנפשיתעליונותנולמדי.איטיתהיתההגופניתשהחלמתילמרותוהלך,השתפרואף

ביותר,החשובכגורםאז,כברבעיני,נדמושלנו,הפיזיהמצבוכןהגרמנים,על
 :עצומותהיוהחמישיתבמיתקפהשסבלנןהאבידןתניצחנו.וגםשרדנושנזכותו

אבידותינו,למרותאולם,כמעט.שניחבר-מפלגהכלאךמובחרים,אנשים OOO,7כ-

בלתי-משהוהיהלצבאנו :ועודזאתנסיךננו.גםוגדלשלנוהליחמהרוחגברה

אידיאלרוח-קרב, :הגרמניהצבאלרבותאחר,צבאמבכליותר-ילהכנעהניתן
ודבקות-במטרה.

בוסניהבהריוהאוסטאשיםהגרמניםלביןהעליוןהפיקודביןוהעכברהחתולמשחק
מאשר-יורתולאפחותלא-להיותהפך:הואהיגיןוכלחסרנעשההמזרחית,

יוםבבוקרקטנוניים.אותנוועשהלמתחיםלנוגרםזהדברהחיים.עלשמירה
יפההסתדרנובינתייםבלב.דשומריםשניבלוויתלטייל,טיטולויצאאחדהביר
מפנימסיורו,ב,שובויכעסבוודאישטיטוהערתי,כךואגבנחמדיםבתיםבשני

שללאמיתולגמרי.מליבנונשכחהואאוילומהודרים,למגוריםאדגנושלעצמנו
כשהואמאוחרת.לילהלשעתעדחזרלאטיטואחריו.לחפשחייליםשלחנודבר,

הסתדרוכברהנכנדיםהאדוניםייובכן, :אלינוזעמךתאהיפנהצעמו,לעכועס
איש !ייאדונים"בשםחבריםלכנותבנפשכם,שערו-נעלבוהכל!וןבנוחיותלהם

 :נשכחהוהתקריתכלשהובענייןילראותוניגשתיונח,שנרדםלאחרפה.פצהלא
נינינך.ששררוהרגיליםליחסיםחזרנו

שהפסיקהמשומטיטו",שלייפרתואתלשחוטשישכך,עלעמדשלנןהאפסנאי

העממית-בגישהדבקוהמרכזיהוועדחבריבאחרת.להחליפהוישחלבליתן

עדטז mלשאיןאשרמקודשות-למחצה,בהמותכאללפרותהמתייחסתמסורתית,

כלשלחביבתםהיתה:היאזומיוחדתילפרהובאשרהטבע.בדרךלהתפגרותלהגיען

טיטו,כששמעתלונה.ללאהנוראןתהמיתקפותכלאתועברההעליוןהפיקדוחברי

למלא,ישפקודןתנדרגה.המאלוראתלהורידוציווהמכעסרתחנשחטה,שפרתו ~

דרךרנקוביץמצאולכזפרה,גבללמאיורמדרגתולהורידטפשיזההיהאלום

 .אחרלמקוםהערבהמאיורילאותולסדרשקטה
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מלהטהעת

לזקן,"תג~דבהלצה,לרנקוביץאמרתיהסערה,כששככהמכן,לחארימדםכמה

גל".רשברהשהפרה

לטיטו,רבקוביץאמרטובה,חבריתברוחלמדורהמסביבכשישבנוערב,אותו

שבורה/'.רגלהיתהשלפרהיודע,בוודז~י!!אתהכבאקראי,

II נכעס.טיטושאל ," 1כךעלאישליסיפרלאמדוע

רנקיביץ.השיבמפניד",נבהלושכולםכל-כך,!'התפרצת

אוףבדרגה,הורדלאהמאדורט~נלה;אחרות,רבותכפרותפרה,שאותהקרה,וכך

הדרגות.בסולםהזמן,במרוצתעלה,

הייתיאגיושקט.שקולהיההוא-רנקוביץלאאבלימים.באותםעצנביםהיוהכל

החלפתיהללו,הבפלאותמעיסקות-החליפיןבאחתחליפיז.לעשותשאוהבכמיידוע

-במשהולהחליפושניתןדברליהיהלאזמןבאותואולמ !סבדליםבזוגמגפיאת
 !כלוםלבוהיהלא

בסמוךשמש,שטופיסרקלעציבינותהזורםקטןבחלילירעצמנומצאנוחאדכוקר

במקרהלטיטו.אותוושלחהקפהבועטהשיגהשלנוהיחידותאחתעזובה.לטחנה
לשוחחאהבנאז/ורלכבודו.קפהלהכיזציווהוטיפוגאז/ור,המשוררעימנוהיה

לו,שיחקשהגורלאדמנןשראהטיטו,עםביחודביותר,החשוביםהאגשיםעם

השיחהנסבההקפה,שתייתבשעתהעס.משורותשהגיעלאןוהגיעשעלהמכיוז

שלדעתומלחמה.בעיתותלתפוסשעליוולמקוםלמלאהאמןשחייבהתפקידעל

עלואילןהעם;שללצרדוכלומר,הצדק;לצדלהתייצבהאמןשעלהיתה,אבז/ור

האמןביןשהקשרהסכים,טיטובבטיותיה.להתחשב,מבליחופשית,להישארהאמנות

הבעתילאמן·המעודןשביחסהחשיבותאתוהדגישחשוב,דברהואהעםלבין

ביותר;הגבוהההעדיפותבעלתהיאהלוחם,עמולצדהאמןשלשהשתתפותודעתי,

שלמות.לכלללהגיעיכולהענודתואיןבלעדיואשרמשהו,

היוגוסלאביהסופרקרילז/ה;מירוסלבאתמלהזכידמנוסהיהלאזו,מעיןבשיחה

המלחמה,לפרוץעדלמפלגהקשורשהיההשמאל,אישהיהקרלז'הביותר.הנודע
רגשילהבעתקבוע,כמעטאובייקטשימשכד,בשללפרטיזאניס.הצטרףלאאולם
גאז/ור,שלהצטרפותוילאחרב,יחודתוקף,מישנהקיבלהזןגישהוזעם.עצר

הציתהכמלחמה,הפאשיסטיהטירוףהשתלולותברם,שמאלני.היהלאשמעולם
עלצערנו,אתאני,והןטיטוהןהבענו,וההומאניטרי.הפטריוטיהמרד ת~~בקירבו

מאיןכהומאניסט-לודרושהההתקוממותהיתהשלדעתנומשוםאולי,קרלז/ה,

השתתףלאנאז'ורלהתקוממות.הואהיהדרושמאשריותר-בארצנולודומה
בספרההאזרחיםמלחמתשבזמןלבו,סחהאוקרלז'ה.אתשהעריךאף-על-פיבצעדנו,

קומוניסט"~אתההרי ?בספרדאינךכיצהייהאאותו,ושז~לנקרלז/הפגש

מכלוהותרדיליהיהומסירחון.מגוויותהמוות,מןנחרדייאניהשינ,וקרלז/ה
הראשונה/ו.העולםמלחמתבזמןבגליציה,אלה

לאהבעיהאםתמהנילפרטיזאניס,הצטרףלאשקרלז/הבעובדה,כיוםאניכשמהרהר
נאשרהרלזוהשלבספקנותןהדברקשורהיהלאכלוםכמה.פיוסבוכהעמוקההיתה

ןצורותיהכלעלתוקפנותנוכחשלו,העקביתהחרדהובתחושתהיסטוריים"ליישיניוים

~6S 

הקלחתבתור

חמרתהיאהמזרחית,בוסניהמרחביפניעלנדידתנןכיוהבנו,רבזמןחלףלא

לקרואטיה,לעבורחייביםואנירנקוביץשהוא,הרעיון,אתהעלהטיטותכלית.

היכירואחריםמנהיגיםגםהמזרחית.בבוסניהישארוהפיקודאנשישארואילו
הציעו,באקיץומלטדדפצ/ביץפקובמעגל.כזוצבאיתשבשוטטותהתכליתבחוסר

עלידןמי,סמךהעליוןהפיקודלמונטנגרו.תחזורשבפיקודםהשנייהשהאוגדה
והן·לסרביה,המוצעתהפריצהלצורךנטיסנו,אתלהרחיבמנתעלהןזו,הצעה
שלשיבתהעלההחלטהבמונטנגרו.הצ/טניקיתהתנועההתחדשותאתלמנועכרי

והמשמעותיותהטובותההחלטותכאחתהעת,בבואהוכחה,למונטנגרוהשבייההאוגדה

ל t)'ובמלחמותיהביותרהגורליהתפקידאתמילאשם,שנוצרהכותריכוז :ביותר

סרביה.

בוסניהלענדצעדנומוסוליני,שלנפילתועלהידיעהכשהגיעתנוביולי, 25ביום

הצעדזהוכידעתנו,הבעבוהמדורה,לירערבאותוכשישננווקראוטיה.המזרתית

סיכוייםבפנינובפתחיםעתהוכיהמלחמהמןאיטליהשלצאתהלקראתהרשאון

 .ירתרוטוביםחשדים
שהייגומזוז,בעיקד-לילהבטיסןתעזרהאלינוללשוחהבריטיםהחלועתאותה

שיקרהכפי-טענותגםחסרןשלאכמובז,אולםחאר.דברמכליותרלוזקוקים

מתאלמיםאינםהמלבושיםמדי,קטנים:המשלוחיםבריתבנותשלצבאותביןתדיר

והמיסתוריןעזרהאותהאולםלנו.שמגיעמכפימספיקמקבליםאבואיןושבכלל

האיכרים.עלרגרשוםעשוהמטוסים,בואאתשאפפו

לנהרמעלהמתנשאההרשעללכרי-השדאהגענוהמחרתיוםבבוקריללכת.המשכנו

לכדהורדה,ניילהכפרעלבהתקפת-פתעברדו-סרייבו.הברזלומסילתגוסבה

אף-על-פיהצ'טביקים.מאנשיוושלושיםמיטרןגיץגלוובאתמיתידותינואחת

הרגיחידתו,נתוךצ/טניקימרדמיטרוניץגלוובאירגןפרטיזאני,מפקדשהיה

מסילתעלהשמלרהתופקדלפיוהגרמנים,עםהסכםלידיוהגיערביםפרטיזאנים

היהעלוללהימלט.מיטרוביץניסהשנלכ,ךלאחריחידתו.ואנשיבידיוהברזל
נ,

-מטרהללאהכיוונים,לכלנאשכשפותחיםקרובות,לעיתיםשיקרהכפי- mלבר
סיפוךאתכששמענןגולגלתו.את rומח-השיגןסרבי,חיילאחריךרדףאילואל

 Ifגולוב IIהשם- "!שלההברבורשירתאתשדהייהיונהד/ויןביץ,העירהמעשה,

זו,בתקריתמעורבהיהלאהעליוןהפיקודלב.בכלצחקנןוכלונו-יונהפירושן

בשעותשבויים.בחקירתעוסקיםבדברהנוגעיםהמטהאנשיכישידענו,אף-על-פי

שייתכןבליבבו,חשבנוראשינו.מעלרוניםיריותשמענוהמוקדמות,הצהרייםאחר

השיבותייחסנןלאאולםא'זtמים;שנמצאוהשבוייפ,אתלהורגמצויאיםהםכי

הדרך,שלידבחלקהקטן,במרחקלצעו.דחזרנומכןלאחרקלהשעהלעניין.כזיוחדת

מעןותים.גופותמחוצות,פגיםניגרים,מוחות-הרוגיםכעשרהלעינינונתגלו

מצאאפילוטיטו :כל-כדבנוחעצמנוחשנוולאעימבו,נמצאההאנגליתהמשלחת

ן"אחרבמקוםזאתת iלעשיכוליםהיולאייהאםלהעיר,לנכון

 !בבוגדיםם J'מטפלא,גוכיצדיראוהאבגליםאםיזיק"לאאמר,הפיקודמחבריחאד

יעדוים".המוכךכךבין
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מלחמהעת

הקומיסארתודורוביץ,מילקואתשאלתיבוסנה,ולנהרהברזללמסילתבכיווןכשירדנן
ז"לשארקרה"מההאןגהד,שלהפלויטי

אמר.בפוליטיקה",ואניבייםצעיריםבחורים-ליחידזתינואותםייצירפנו
N אמרתיבצבא",ישארולאכאלה. 

ישארו".כזמהםכמהאוליייברהא,

כוח-אתלחשדניתזלאהאןמה,שבגוףנקבוביתלכלאזזחיםמלחמתכשחןררת

המעבררגיילחילילגביהמתנגד,הצדאהרהנוהיםבאלהרקאלאכיחידית~אהדם

להבין.מסוגלחדור-אידיאולוגיהשמוחמכפיכמה,פיפשוטהואלשביאחדמצד
הרמותעלהנןחבאקליםמחננו,אתהקמנושםוואלז/ץ,הרעלהסתייםמצעדנן

לבוח.סיף,סיףיכולנן,שטופןת-השמש,

 2םו

החדשהמשטר

~~~~~-~~~~~~~~~~---.-..-------------~---~~--.~-.-.-----.~-~ . -----... --- ... ----~-.-- ... 
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1 

מדרגתנדהמוננחשלים,~זודים tבמיקלטלעצמניחיפשנוכללשבדרןאף-כול-פי

"לאמהםרביםבוולאשיץ.האיכדים,נשותשל,ןבמיוחדהאירכים,של,נחשלותם

פתיחותהיו Wבי,ןטוויותשמלותלבשוהגשיםלכפרם.הטמוכותבנוריםאפילוביקרו

או,חוסרקובשרמן"המאה,שערןאתמרחוהןהחרצה.,שופעיםכשחזיהןלקורקבן,עד,

מצונוצם,היהבפיהןהמיליםאוצרלמצחן.מעלבערמה!ואספוהו,אבמצע,בזזנ;ר.:יל
שהיההעליון,הפיקודשלהאפסנאיוכדומה.הביתבבהמותהקשורותילמיליםפר~

חטדיעידיםמיניכלשלהליפיןעריהסרביות,נוריםלבניאופייניתתכונהשונב,

אותושאלוהחליפיןבשעתמשובחת.גבינהתמורתלכפריות,נתןאותםערי,

 :בת~יובותן
ן"אמיתרמזהבאלההאםתגי,ן-צדקייבהן

הקדושים".,כלובשםאלוהיםנשם ~.ייבוודאימבודתת,ברצינותהשיבכןועל

כעסןלאשולל,שהולכוהנשיםשגםמניח,ואניהמובול,שלי t'לתעלולצחקנןאנו

בפניהזדמגות~פזנפתחהכאןנרצצו.הםמזהב,העדירםהיואלאםגם :עליו

להשתתףלנשיםלהתירובעליםאחיםבפניוהתחנניאבוהן :שלנוהפמיניסטיות

כנימי,הדר,ןבכללבושותקבוצות,קבוצותפגישות,לאותז·;בדאהונשיםבפגישות,

הנוו,למ ;מןמקצתשראךמאחרהנשים,שלמזוכמהפיגבהוהברמההיוהגבריםחג.

היוזא.ת)נוםלכפר~מחוץסתרכדיותוךעבידתםכמקוםהצבאי,ידקרותםבעת

מאשר.העבודה,נוומסשלטבעית,חלוקהנולייתרמשותתיםהמיניםביזהיחסים

 nקיבלצבאנ,ואתאולםכפר,באותועברןכבררביםצבאותמי~י. ".שינובו.דנול
 ,הגרמני,.הפולשנגדולחמנובשפתםדינרנן:אנוצאבםזההיהכאילוהאיכר~ם

המנהיגיםמזוכמהטיטוידיעלהצנותינתקבלהלוולאשיץשהגנונו;ל:;ננינווד
 .האויבמסוכנילמניעכדימושאלים,בשמותשמיתיהםאתל.וף flלהביותר,החשוביס

שמעת~יאחדיוםאולםימיקומנו.תנועךתינו~חרכרים, Iהאית j'חק.,ידיעללעקך~,

 : Pיפךדי Wנולצלוייםכבשיםשנישנשאואיכרים,ארבעהעםמתוזכחלםשומרלנואת
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מלחמהטת

השומרלםשלהמיוחדמיחסםהאיכרים.לעברהשימריםקראי JJ !טיטושוםכאן'/איך
המהומה"נוהעלוכששאלתימסיוימת.מישרהנושאשאניהאיכריס,הבינוכלפי,
האנגראכז.מנצ\~שלכם,העליוןהמפקדשטיטך,//שמענו :בשמהחהאיכריםהשיבר

אוותשהביאהואשהגןרלמאחרעינינן,במולראותררוציםרהייגרמטעמיםלר
זה".ארורלמקום

אתהפסיקסיטרביקורם.עלמראשלהדויעמבליטיטו,לאהאיכריםאתהבאתי
עלהעס,אתהפוקדיםהוסבלהתלאותעלרבח.וםבאריכותנוימםידיברעבדרתי

המלמnה~שתסתיםילאחרמחדש,הבניהתוכניותעלהמלמחה,לסירםהסיכיוים
מפקדנןישלהנפלאואורח-ביטויודיבורןמפשטותוהתפעלנןעמדנוהמנהיגים,ארני,

מושלאהרעבותעינינך :השיחהלזתםסבלנךת,חסריהמתנן,גםאולםהילעון·
דעותעלמישהךהעלהלאשךבמעשה,אותךלחארהצלויים.הכבשיםמןלרגנו

ירתררבהיההאגדהשלכוחהההנהגה.חברישלהאמיתייםהשמרתאתלהסתיר
אמצעיכלאףעלנפוצו,וצבאוטיטועלהידיעות :והמציאותהזהיררתשלמכוחם

 .שנקטנותהזירית

ראביתוכ.גםאלאסבילאבררחרקלאהמוסלמים,הכפיריםקיבלרבוהראשונהבפעם
פנלאיםאגשיםהיוהם :לפתענתבהרההמךסלמיםבעינינוגצטייררשבההתדמית

תעימי-חליכות.

מעבדאלוףא-לסלובניהדעהסבהמעברלאשהשתרעתופשי,באיזירצמנאגר
ו;דויnפברורהביריהדנמאצהגרמניהכוחואוסטריה.להוגנריהונודהאיטלקי,לגבול
להינכעאיטליהנוומדתהמרכזי,דן,ועדשללהערכתוהולך.דנוךהגרמניםמפגי

 :תוכניןתינןגםשרגוזילהערכהבהאתםמצבגר.אתבמאודישפראשרדברבקררב,
ברירות,שליותררבמגווןבידינויהיהובכךבמקום,ישאררהעליוןוהפיקודטיטו

נסיירואנישז'ןיוביץנקבע,כןאיטליה.נפ"!לתשללמקרהאןמיתקפהשללמקרה
גםאליצורפןזהלצורך//בךרבה//.אתלאורלהוציאאחזןרלכךובנוסףבקראוטיה

השירותיםלנןהיןלאבקרואטיה;'//בורבה//תאלאורהוצאנו·לאאולםודדייר.מיטרה
ליטלוכדיונתכנסהעליוןהדועדחזראיטליהנפילתוילאחרלכר,הדרושיםהטכניים

יותר.חשובותמשימיתעצמונול

מטפראבנרן/י,שלנשיאהריבאר,איבןדן/רהשביעית,באניהאוגדתאלינוהצטרפו,
גםבקרואטיה.המונוצהלנשיאשנבחרבאז/ור,והמשרררהמרכזיהוועדשלחברים
רקיאטיה,לשהעליוןהמפקדתפקידאתלידיוליטלועימבו,בלשחטרזיץוולימיר
וטזיץהעליןד.הפיקודראשבתפקידיובברביץ,ארסךלאינוהצטרףשבינתייםמכיון
המיתקפותשלבמהלכןאוומץ-ליבומסירותךבשלרקלאלהערכה,ראויהיה

עלחנוליוזהפיקדושלהשפעתובחיזוקתרומתועלגםלאאהוחמישית, .הרבינוית
הצטרפהטיטו,שללשנובראשתוהרטה,גםקרטאויה.שלהארשיתהמיפקדה

אישתשלובודמעותלההולכי-בטל,ממכובדים,העליוןהפיקודהשתחררכדאלינו.
מכובדיםבעקבותיהתביאעוד:התהילהארעייםצעדיםרקהיראלהכלברם,שבזנחה.
זדבקה,שלופחדיההתפרצויותיהאתתגביררקהרטהשלנוזיבתהואילרחשדים,

לשוחת-הרטו.
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ושמובהעשריםבמשכההצעדהלקרואטיה.פולימפטרובויצאבובאוגוסט 11-10בליל
מחוייבהיהזהרבמאמץאתת.משנוהפחותבתהפסקת-אוכלנוםרצופית,שנוות

מסילתכבישים,שנילחצותעליבוהיההסכבה,לאיזורמחוץשנצאעד :המציאות

כשהללןהאנושי,ולפבללכוחגבולאיןהאויב.בפיקוחשהיווררבס,בהרואתב:רזל

שלחוליהאנשימניע.להםמשמשיםהותקווהשהאמוהנאבשים,בליברתב~~אים
כוחבקירנIבלפתעגילררוחם,יבפלהכוחםדללשכברהשביעית,באביהאוגדת

שרקכל-נד~חלשהיהבאז/וררקדאמתם.עלרגלםשדרכהברגעישונורר,בלומרץ
סוסו.עלולרכבלהמשיךהיהיכולרבבקישי

אתופיזרוהושמשהרוחגםבאומלכת,נוצרנוסוףכשסוףבאוגוסט, 12יוםבבוקר

אולםבכל.שלטווחורבזבח.שלותנווני,פלנוים.המכוסהיאניהרמתמנולהערפילים

היההדברפירושאםגםצבאם;פביאתלהקבילגאיםהיוהמקומייםהאיכרים

הצעירות,והבחוריתהקשישיםובשר-כנשים.קמח-תירסלחב,ילדיהםמפיליטלו

עבדו-בצאבשירתןהצעיריםהגבריםכל-המקימיבמימשלתפקידיםשמלאו

הקהילהאחדותלעשמרזהודברעוררין,ללאבקילםשמעוהכלוביעילו.תקשה

שמחה .מעטגםעימבוהאננוולעמל,למחסורנבוסףהמלחמה.המשךאתואיפשר

לפיקודשצורפואלולזאורם,השייכותשהיחידותלהם,בישרבר :יאניהלכפרי

הצ/טביקיםמרמיםהושמדואלושיחידותשמונוות,בהפיצםיקיימו;תחייתהועיןו,

צעמם.אתרק

יותרקצרתבדרדשיאצההשביעית,באביהאוגדתמעלנפרדבופוליבגלמוצ/קו

יוםמעמדהחזיקהאוסרסר.מעלאבז'ורגםבפלמקםובאותושלה.לבסיס-הבית

עללהתגנרבידושינולה-.שלבומשארשלויותר-שוןא wתקוותמתוךשלם

הפריצהבעתבראשובפצעהוא :בטובחשלאדדיירגםולרכב.לוהמשידחלושתן

וכאבי-רשא.סחרחורתעלהתלונןיעכשיו

נודלילה,נוםבסתריצאוובניםבבותשלגדולותות Iקבומבשילה;החלההחיטה

הכפריםהביתה.האלומותאתולהביאלקצורכדיהאויב,מנומדותקטןלמרחק

מינילעצמםאילתרוהאיכריםפנום;אחרפעםבאשתינולרגלאמוץבסביבות
ולחזורמתקרב,כשהאויבביערולהסתירםמסגרתםאתלפרקשביתןצריפונים,

הפכההמלחמהונוחב.בפבהכשהאריבמידומהר,מותשהצריפוביםאתולהקים
השאו,זורעה,מעשילהגותיכולהאדם:איןראעיגםולכזבלתי-טבנוי,לאורח-חיים

לעיהם.לגבורגםמסרגל·איבןאנםד,

הכפרים,ועדילעזרתנובאוולכןקט,ןהיהשלנוהליוויבאז/ור.אתלשאתהחלטבי

כלאותההפגזותכלאתיינוברתלעודדו,ניסיתילכפר.מכפראותושהעבירן
!וןהפנוםגםתתגברולכןהמיתקפות,

משילשלוי'מויתמאשרים,פרטיזאבביןיותר,בוראמוותישייהאםב,השיכדעל
 Hןקיבה

ננורותעשריםבתקבוצהפניבואתהקבילהברנוליוסקה,לכפרהשגנונןלפנימנוט

לאארץ. wחבלאיתיבבותשלכמראה-הטיפוסישחורות,ונויניהןלבןנוורןחטובות,
הירינויתבאז/ור.אתלשאתהבבותאתהכפרועדשיגרולכזבכפר,גבריםטתרן
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מלחמהיעת

היהידוע;לכך~פרטהוא.ממצבוהושפעיפקודותיווכיבשטחלתנאיםמודעהיהלא
בתניבתוכפךלאאישכיאםהמךעצות;בריתעלהלגלגניתבביקורתןרוקבינה

במיפקדהרבהבחופשיותשפרחוליחסי-האהבה;מודעהיההמרכזיהוועדובמסירותו.

סיטו,עללאלפחותביותר,שהפיעלאזה'דנרכרם,קדואטיה.שלהמדכזיובויעד
 :לקראוטיה ."שיצאנולפניהפקודה,'~אתולי"לז'ויוביץןבתןההחלטהאתכשקיבל
 ,לרוקבינה".מקומממלא"חיפשו
'הגיע iבלי'קההחופשיבאיזורהצכא;:שנמצאכיהתבדר,בקאריץשלדיווחומתיי
יסודי"טיפולונליכנדנשקללאשבסביבה.המבוצרותהעריםעםתיקולמעין
בדיוקהיו:אלהאומנם,הענררנים~מצבאתלשנותייקשההאויב,כעורףיותד

 :הכללייםוצרכינןשאיפותינואת'יתאמהישלארכה,באיטיותאדשנשעו,הדברים
עצמו:הצבאקרואטיה~חלקיוברובת iאחרבנקודותגםאבוסטאשיםלהכותצורךהיה

:הגיוניות'נראובקאריץשלממקנותיויהאפשריים.האמצעימבכלכוחותאוזרטובהיה

שהיה דחאמ"':':'ויךניץ Jזמאשריותראני; ~זהיריםהיינולרוקביגה,אנשרבעיני.

כיאףמשנינהיותרזהירהיהבקאריץ,,דווקאהצביאים~בעגייניםיותרמעורה

שנפאן,להנין,היה jניתבקאריץשלמדנריורןקנינה.לגביכוונותינומהןחש

שאבו,מכפיכמהפירביםקשייםהרביעית;המיתקפתבמהלךילהם,תיןבקרואטיה,

בעצם,שהיו,קשיים,-לידינושהגיעךהשדריםמתוןלהסיקיכולנךהעליון,בפיקוד

משלנו.בהרבהחמורים

בענייניראניהצבאבענייניבעיקר,יטפלןשהואנינינו,הסכמנוואניז~ריוביץ

כלשל-יובסופןאוטרצ'אץ,העיירהשלהמיפקדה,בבנללןביחדהתגוררנוהמפלגה.

המדיניות.אתותיכננורשמיםבינינןהחלפנוירם

ובשארזונן'לאיתועדחופשיולהישארהצליח _,..;באניהקןרדוןןלוקה,-זהאיזור

לגביואילו-שם,להילחםהכוחנמצאלא,לאוסטאשיםהמלחמה.ילסוףעדחופשי

בלם.:חךמריןלאתחבןרהקווילאבןשאיןבלתי-תשוב,איזורזההיההגרמנים

;,ואירגונסתושבלושלבאחדותמתלוייםהיוזהחופששלוהמשכועוצמתואולמ

?רוב תא"':""בכפריםיניחוד-הפרביםהיווכללית,החיים.שטתיבכלהמגובש

עירךניים.ממרכזרםקרןאטים,דובהמורכבתהלתהההנהגהואילןהאיזור,תושבי

הקומוניסטיםשלהשמדתםגםוכזהפרבים'השמדתפירושואופטאשישלטון
ובלתי-חיוניהיהחשונות:העממיםקבןצותביןהקשרהקרואטים.והאנטי-פאשיסטים

 ,כרבעיוהמופעלחמתו,~םהמנגגןואולםשום,יפהכפטריותצצוהצ/טניקים-נמנע.
באיבם.בעודםקץלהםשם

איזורבאותך:שהיהכפיכל~כן,ומוחשיברןרהשלטןומבנההיהלאמקוםבשום

לשללחותיו,המנגנוןעובדושל,הטובובמזונםכלבןשםרקלאהתבטאהדברמשןחרר.

:('/המועצהה iזנניא'בראשהעניינים;התנהלןבווהניורוקראטיהרשמיבאןרחגם-אלא

לשעבר,חברל-לכלאעמדבקרוז~טיה")לאומילשחרךרהאגטי-פאשיסטיתהאזורית

ןגרגיריץדברןלכלןלממשלהלצערתדמתהה JIזבנואותיק.קומןניסטגרגוריץ,פגל

המימשלשלוחותלמיניהם;בתי-ספרפעלובאיזורכרימןו.מידעומלאבןחאדםהיה
יפגימה,במפלגהאפילולחוש,היהניתז~אולםוחוזרים.מידעלאלהאלהסיפקו

 ttההרהמשטר

אתנשאןהנערותמאו.ד;פופולארי'ןר iגאאתעשוהפדטיזאניסופרסומוברדיו
באוןוהצהירראשואתנשאור Eנאזכפרן.שלהקדושהיהכאילומשלהחלזעו,גופו

 " 1יןתריפהלהיותיכולמהןכי !קרואטימשוררנושאותפרביותייבעדות .:מחודש

הקרואטים.הפרטיזאניסשללשטחם .......אונהנהראליודדינמהחי,לןנךהערב~הדתעם
ןמרגשת'פוערתפחותכ;ןשיאהמערבית)(ביסניך~קירינהאתהשארנומrו,אורינו:

לחזורתיכננובעצמה.ונוטחתמבופסתיותראולם , 1942שבנתשהיתה.מכפי
 :ששיערנומכפל'קשה-החורףבמיתקפתקשה.שסבלוקטנות;עיירןתכמתולכבשו
 , iשלטרפותמשתוללות-סבינםכשעלהמוות,למחשקשנקלעואוזרתיםיnילים

לכפראירעמהשאלנויפנן.אשרלכלקפואימי,דבר~קוחההרים,ןמהנשובות
לשנוחיכולמי(וכיייבורבה"שלהמערכתבו'שכנה 1942,בשנתאשרדריניצ'י,

דר';ביצ;יעלעלרשהצ/טניקיםמסתבר, .) 1עצמוע;יו,עשברוהקשימהנסיוניתאת
קומו-איכריסהתגוררך,שבהםבתיםגמוכזהדפוס.שכזבו.הנותאתבאשיהעלי

הביתמתוךמיטתיאתלהךציאציווההצ'טניקי,המפקדדוקביץ,'מאבהניסטים.
ג/ללאס".ישזזןש"נמיטת.מפניבאש,ולהעלותה

תחושתגםמשרהאולםואיתז,מאיים-לילה,עמנרמה,מלמיו,במפליהאונה,נהד
מלחמהלניהוללצפותיכולנוכאזהצחיחים.ההרימבוידרונותמולאל-שלווה

'יהמיפקדהשלהפוליטיהקומיסאדבנךהאןנתייפגשיללדיותר~וראציןאנליתשי,טתית
לפוליטיקאיהיההמלחמהלאחראשדבקאריץ,ולדימירקראוטיה,שלהראשית
בבוכונית.הגיעהן.אהקרואטםי~הקומוניסטיםבקרבב,ודעימנתלג

מדיבנרקזה:כבישהכביש~עלנלמצאלא:בוקרשעםיכדילמכובית,מיר.בכגסנו
ז/ןדוביץבוודאיבמכונית;היהעודמלזןכראיביסיור.מטוסיידיעליוהופגז-יום

מכן.ילאחרהןסעןיהשארונאזן/ור;

מסוייגותהשקפותיוהיואזכברמשותף;בסיטנעדרתהיתהבקאדיץעםהשיהח
המחושבים,וגינוניוהפושרמזגןבשללוניתזייגוויה,"הכינויאירוניה.ןספוגות

יכולiריזזiלו,החדהלאינטליגנציהתודותאולמהמבחלל.,שומגו'בשל_אונשר Jיותו-
בקרואטיה.הדבריםמצבעלכלשהיתמונה'ימקוטעת,שיחהבאותהייאפילולקבל,

היכתההקךמוניסטית,בהנהגתהסדניםמדדמתוך·שצמחההפרטיזאנית,התנועה

ההתעוררותנמצאתיובדלמטוה"כליטןרא.לוארלךקרואטיה,חלקי',בכל,שורשים
לשיתוףהקרואטית,האיכריםבופילגתעללחציםהופעליכזבעיצומה.הלאומית

מעונייניםהיינואולמ ..ל.דברמודעיםהיינוואנלז'ויןביץהקומוניסטית.עמפעולה
 :דיוקליתדקרואטיה.שלהראשיתהמלפקדהשלןבמצבההצבאבמצביותרהרהב
כקרואטיההצבאיחידותכימשוכנעלם,היןהעליוןבפיקודהמרכזלהוועדוחבריטיטו

n רוקבינה,איביהמקןמי,המפקדשלעקשנותובגללבעיקרמספקת,תנופהסרים

פקודתואחרמילאלארוקבינה :ילדוגמהבספרה tJאהזרחיבמלחמ,תמתנדבשהיהמי
(יימיבצעהרביעיתהמלתקפהבזמןהגרמניםעליותרתזקלחץלהפעילטיטושל

'פקודהאי-בזילןיעלהקרואטיתהראשיתהמיפקדהידיי'על"'שניתזההסונ-וייסו,').
היהניתןכיילתכן,איטלקית.למיתקפה:זמז~באותוחשופים,יחן:עצמםשהםהיה,זן

העליוןשהפלקוד'לרמוז,המבקשתבושומייוכחנות,בןהיתהאילולאזה;הסברלקלב,
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ויעילותוייחודו .המןדיעיןשירותשלוהקשוחההארוכהבידיהקשירחשש,מבין

היום-לענייניימעברמעלשהואאמצעישישמשבכך,תלוייםחשאישיררתשל
אינסאותוהמנחיםשהרעיונותמארחבבכיו,לחקרלרדתביתןשלא-יים

II בבי~טעותH הינהיסמכיתיII לאל-תחליףn . העליוןבפיקודהדברהיהכךלאעידןי

משוםגםוכמובן,פוסקות;בלתיוצעדותקרבותשלבעיצומןשנמצאמאחרשלנו,

המרכזיוהוועדהעליוןהפיקוד :שונההיתהשלווהמדיניתהתרבותיתהשמושרת

עלברובומבוססהיההשלטוניומיבבםהנסיבות,בכורחרקהענייניםאתניהלן
 .האישיהוכשורהמעמד
כמההמפלגה.שלמרכזיועדהיהשלאכמעטבקרואטיהקטנה.סערהעוררבארנו

המחוזותבענייניאיש,אישושקעו,רוחלכלהתפזררוהאחריםנהרגומחבריו

אתשקיבלגםוהואהברנגאנדריהניהלהמרכזיהיועדענייניכלאתנקלעו.אליהם

התערברתובלילאאולםכביכול,טיטו,שלבהסכמתו-ביותרהחשובותההחלטות

ביער,הרחקאלאבאוטוצ'א-יr,אפילרהתגוררלאהברנגשבקט.ביוזמותטיטו,של

משלו~ואבטחהאנשי-סגלדפוס,ביתגםהחזיקשםלמעבו.שנכבהבבית

מוגזמתבהדגשהאייוגוסלנאיה,עלבדגש-יתרלהבחיןהיהביתןשניהלבתעמולה

הנוהיםהאיכריםשליליבםאתלרכושבצורךהדבראתהסבירהברנגקרואטיה.על

הקאדריםבקרבהשוררתבמתיחות·לחושהיהביתןאחתובעונהבעתמאצ/ק.אחר

למפלגה.להצטרףרביםסרביםמשכההמתמשכתוהמלחמהההתקוממות :הסרבים

בכךאליה.בדרכםנמצאואולצמרתהגיעושביניהםוהאינטליגנטייםהמסורים

גודןלמפלגההברגנשיווההקראוטים,ההמוניםלמשיכתמיעיניועיקראתשתבן

 :היוגוסלאניהמרכזיהוועדשללמידיניותובניגודהיהזהדברבולם.קראוטי
הבלתי-ניתזשהעיקרוןהריהלאומי,בייצוגתמידהתחשבהשהמפלגהאף-על-פי

המפלגה,כלפילאחריותםבהתאםתפקידיםממלאיםשהקומוניסטיםהיה,לערעור

האישי.וכשורםהאידיאולוגיתטהרתם

הוטרדתיסופית,החלטהלכלללהגיעמבליאךאלה,לכלליבי.נתתילאטלאט

יד;דותיחסיליהיולאהמלחמה,לפניהסוהרבביתשהותישבזמןהערבדה,מן

שחשתי,השמאל;.לפלגישיךהייתיאניואילרהימניהפלגחברהיההאו :הברנגעם

שהיהריבלאותובהמשךנגדו,בביקורתילצאתמסוגלשאנילחשוב,עלולשהוא
לא :ועודזאתזה.מעיןבדברלהאשימניאפילורא-הכלאבביתביבינרנטוש

הברנגשלדן,ותיקחברושהיהמאחרבעניין,טיטושלתגובתועללסמוךיכילתי

ז'וירביץלשכדעתובעניןידעתיהיתהלאכןכמוובאמנוות.נסיונועליסמך

לאשיכנעהון.הברנגשלשטיעוניומשוםאוכמובי,לראותהיטיבשלאמשוםאר

זולתו.בהשקפותהאחדתמכנולאגםאולםכך,עלהותוכחנו

לחלוטין"מקריבענייןודווקא-הברנגעםהתגנשותלמנועהצלחתילאמקוםמכל
הסמכותיתהצורה :פירוטליתרימים.באותםמסויימתמשמעותלושהיתה·כזה,אולם

בנטייה-מנהיגיםעםהדברכךתמידכייויתכן,-קשורההיתההברנגפעלשבה

עליהןשהושםהחנויות,כלהיוחייבותאוטוצ'אץ,שלכיבושהבזמןמותרות.לחיי.

הברנג;שלאשתואולגה,שלבידהסיפקשיהיהעדסגורותלהישארזמני,עיקול
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ההר;"המשטר

בעיניה.חןשנשאמהכלאותה,ולסרבביםלעצמהר mלבריפה,ממניצעירהחשיחה
שהחליפוםואלגנטיים,עירונייםבבגדיםתמידלבושיםהיוואולגהאבדריה :ועןדאזת

הנשיםמןכמהבגדם.עלפרטיזאנילסמלזכרכלללאכמעטאדקרובות,עליתים

יתירה,בשמחהפניאת.הקבילובזגרב,במחתרתפעילותימימישהיכירובישחהובית,

הופיעופעםמדיואנדריה.אולגהעלבפנילהתלונןהיויכרלותשעכשיומכיןו

הענייניםממצבנחתשבעושלאלמחתרת,אןלכלאחבריםגםבפנית1iוליברנ

והרגליםהיוהרהנגדפעילים,באסיפתלצאתאותיחייבואלהגילוייםוסגוננם.
המפלגתי.תבצמרתאריסטוקראטיים

לאשלו,הנוצץהחייםאורחעלהברנגנגדשמתחתישהביקורתידעתי,מראש
בחשיבותם,מישנייםהינםאלהכגוןענייניםלגביושארטיטר,צאלתגובהכליעוררן

אתלשכנעבכוחישישגם,ידעתיגיסא,מאידדהמפלגה.מדיניותבשמרתעדרכל
אומנםוכדמטרותינו.בהשגתהפוגעבמפלגה,לנגעהפכוהמותרותשחייטיטו

שהדחיקו,רקלאוהאקסקלוסיבירתהמותרותכיהבבתי,טםרעודאזכיוrףחיד",
והיעדר-הביקורתהדחיקה-הואנהפוךלאאבמפלגה,הביקורתאתיירת,'מקר

 · iהן'נ~בנגדהסרביםשלחמתםאתעוררואלהכגוןיחסיםשלהם.יוצאפוועהיי

ההתקוממותעלגאיםהשיו-הסרביםכלפילחשדרתורגמוהקדאוטים, nרישים
לצ'טניקים.אבהדה-והתלאותהסבלעליממורמדים

אתהפתיעההבלתי-מרוצים,אתעודדההיאכללית.רmרתסערתעוררההצהרתי

מכן,לאחריומייםאויוםנפגשנושכאשרכמובן,הרבנג.אתהוכעיסהוזיייביז
להיותשעליהרגשתי,עלי.זעמותאעצררקבכדאולםבעצמו,ילעצורהנרגבגיסה
סגירתעלהחברותשלהתמרמרותןאתלידיעתרהאבתיכווונתי.את,לתסבירגליי

j1, לה.הרצויאתהבןלבחורתוכלשואלגהעדחנויךת
חשופת-שת;תסתיבבשלישהחברהמצפה.אינךנהרי I :מעםאותיישיסערגב 1J:ו

 Dםחז

התנהגיתעלמדבריםאנוזזהעלדיבר·מירכי Hכנעלב,בואדוילו,הישתביארגי
סחבות,לבושימסתובביםשחבריםשעה !דבריםלבצעישישבההדרדועלצרנעה

 " ...הפצועיםעבירתחשובותדי rוא
במיסדותביקוריםלערוךליעזרהוא :יורתאדיבבשעהארףהכלבלערנחנג

מדעותי.בכמהןהתחשבזוןיבים,

ביתמימימריבותהעיקולאעליומסלובניה.חזרוקרדלירבזמןחלףאלברם,

יוגוסלאביהשלהמרכזיבוועדמשלייותרוישירהרבהסמכותלןוהיתההכאל
לאקרדלי.עמולהיפגשלחזורשמחתיהברנג.ועלהקרואטיהמרכזיבוודעיכן

חשדותי,הרגשותי,כלאתבפניולשטוחיכולתיועכשיורבזמןזהאתהזראינן
הפרטיםולכןמשלןשליליתהתרשמותכברהיתהלקרדלי .ורעיונרתיחששרתי

והמצ~הברנגלגבימסקנותיךלקביעתתרמורקבפניו,שהבאתיהמשכנעים,
טיטרשלזעמםהתעורריותר,מאוחרהברנג.שלהסרףהתחלתזוהיתהבקראוטיה.

-הדלמטייםוהאייםאיסטריהסיפוחעלזבנוא"ה,מטעםההכרזהעלהמרכזיוהוועד
לריבונות.יומרנותבכךבהפגינםלקרואטיה,-איטלקייםהיואז jשע
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בשל'.;טתו liדלם i'הפקממשלת II :בלונדןרהגולהבממשלהנוסףשינויחלעתאוהת
המלחמה.שרבתפקידמיכאילוביץ'ררז'העדייזשימשבהפוריץ,בווזידרשל

ומוכיח,המצבאתהמנחחמאמרפרסמתרקדימהןן) II (יינאפריד"הקרואטיבשבועוז

,למעזהפועלים:ה"פוליטיקאיםוכיכללית""התפוררותמתחוללתהגוליםבקרבכי
להזנשיך,נזתכורנ~םהםבאמצעותםאשרפקידים,לממשלתםהחדירוסרביה-רבהןן

 , , "לכז.קודםבידסנקוטהשהיתהבמדיניותבמחתרתן

~מעמדולהאנאז/יר . iגאז/ולביזהקרואטיתההנהגהביזגם,התעוררהמתיחות
'אליומזוניןהחלי"הואבלב.ד,טקסי"תפקירולאמינהליתפקידה" IIזבנואכנשיא

ימשניעיונו,דבריס'אקחאניכיסוכם,פקידות.נתןרכזלו;שידווחוכדיפקידיםן
בזמןבו,שטיפלתי'הוא,ואנילטיטו,ומקירבהמרכזיהוועדחברהייתל' :טעמים

לשלומושאלתיהשיב.שמדובר'במשהוחש,כשהואקיבלני,הואחהמישית.המיתקפה
-יא""אולםהמילים.בבחירתמאידנזהרכשאניבנושא;פתחתיאוחר;למשאלותיו

'וי'כוח,ללאהסכים,הוא' .'ניקירימטרתאת'מידהביןאילולאפגה,היתהלאהבחרות
עצמיהיאאוילוכהם,לטפללגרגוריץלתתאלאשילייםבעניינים"להתערבשלא
אלי,אבז/ורשליחסוהצטנןזאת,ובכליבאמת.חשוביםבענייניםהברנגעםיוונוץ

מבצעו.רקולאהעניין,יוזםהייתישאנישהאמין/'מאתר
ימפלגתממנהיגיכמה'מטעםהצעהתכוללמסלובניה,מברקקיבלנועתבאותה

תקום ') 1 ( :הבאיסבתנאיםהפרטיזאנים,עםלשיתוף-פעולההקראוטיתןהאיכרים

פול~טיים "קומיסאריםרקילאישרתוזובחטיבה ) 2 (ראריץ;האחיםעל-שםtזטיבה'
החטיבה ) 3 (הקרואטית;הא~כריםמפלגתמטעםקומיסאריםגםאלאקומוניסטים

הל~לה,חצותלאחרובפולשים.באוסטאשים'רקאלאהאזחרי,במשמרתילחםלא
בכפר'שבמצאההראשית,למיפקדהואניקרדליהברנג,מיהרנובאוגוסט, 27ביום

פלגה bשהשעה,אחר,למקוםיוםבכלהמיפקדהנעההאוויר,מןההפצצותבגללסמוו.'
ללאאולמערני,היההוויכוחבאוטוצ/אץ.מפריעבאיןתיפקדואחרותשולוחות

עלנתקבלו'הקרואטיתהאיכריםמפ;לגתידיעל'שהוצעוההצעותחילוקי-דעות.
ולאשלנןהעליוןלפיקוד'כפופהתהיהראריץ'''האחיםזדטיבת JJשבתאנידנונתו,
הנרתבירוס,ואנקהשאביהוחלט,כןכמוהאזרחי.במשמרממלחמהפטורהתהיה
מפלגתעםיותרמפורטןתשיחותלניהוליה jלםלובנצאהקרואטי,המרכזיהוועד

הקראוטית.האיכרים

2 

שבגללההיחידה,הסיבההיתהלאהקרואטיתהאיכריםמפלגתעםהומתןהמאשניהול

הסלובנים,חבריגואתלבקרהמרכזיהוועדחברעלכיהוחלט, .לסלובני.הבסעתי

י iונקונמזוןעשירבאיזורהתנהלהזושמלחמההעוב,דה,אףעלמבודדים,שנלחמו

לכך.הסכמתןנתןוקרדלילשם,לצאתביקשתיעצמיאניהיוניים.תחבוהר

היהלדרך;יצאנןהראשית'במלפקדהיזעיבהאותהלחאר'ימיםשלושהאושניים
אשראורשצ/נ~ן,נוגדןהמינצעלםראש iאלינבלווהסט. iבאןג 30ביזםבוודאיזה

היהשאורשצ/ניןיאף-על"פיובבריטניה.בפיזיוגוסלאביהשגריד,בשעתושימש

בןנקוב-אינטלקטאולכשליותריהתנהגוותהיתההכרה,ובעלמוכשרכחיליידוע

נוהגהיה :אנקהיהחברהאתלהקניטואהבוחכמהחייסמילאהיהיהיאפורמיסטי.

דברגותה.בעדלעצורמסוגלאינומחסוםששוםכל-כך,גדולשפיהלה,לומר
יפחותוהרבהיותרלמענייןמייגע,'ייאדהמענייןמסענו,אתאורשצ'נידהפךוכך

מייגע.

אגודים.לאבנל-ברקתשנדמופוליטיבצה,אגמילעינינונתגלוליערות,כשנכבסגן
לאעכשיואולםהמלחמה,שלפניהימים'שלניעםנאותולאלהאלהנשתפכוהם

והאכסניה.הקטןהקפהביתשלהמפוייחיםיקירותיהםרקחיה,'נפשאףלידםנראתה
אימתניםנדנווהדרד,לאורך cהקטנות,ההנויותושלהנפריםשלהעשניםהחורגות

האדםנלס.הכמושכאןדומהלצוקים.בינותהאלה,הקטניםבמישוריםיותר,עוד

עצמו.שלזכרכללהכחיד
הדרך,לידבחורשהשניצבקטןלבית ;__לקורדוןשהגענועדנעצרהלאמכוניתנו

אינןהמפקד,אתלראןתביקשתיהראשון.הקרואטיהגדודמטהשכןבהאשר

ואנישז'ויוביץישניאק, iגאתביחודאך-'י-הוליבאץווצ/והקומיסארואתגושניאק
המיפקדה.כראשרוקב,יגה,שלמקומו'אתלרשתכמועמדטיטו;בפגיעליר~המלצנו
התרשמותלאולםיותר,יטובהוליבאץואתגושניאקאתלהכירלמדתימכןלאחר

המפלגהשלבבית-הספרכסטןדנטילמד'גושביאק'במאומה.נשתנתהלאהראשונה

280 281 



מלחמהעת

למיעוטיםהקומוניסטית"האוניברסיטה-ז" IIקונמ IIברשאי-התיבותהידועבמוסקבה,

נתפרסםעתאותהבספרד.האזרחיםמלחמתותיקהיהוכן-במערבןןלאומיים
בספרד,המתנדביםשביןבתבוסנים,העקשנימאבקועלהמרכזיהוועדחבריביןשמו

רבקוביץ,אתליהזכיריושליטתו-העצמיתנוקשותוצרפת.אדמתעלשנמצאמבחנה
של-הפנימייםהתנאיםתוצרהיההוליאבץיותר.רחביםאופקיםבעלהיהכיאם

מיבצעיועללתהילהיצאשמוקרלוכץ.בעירוהתרבותיתהתעשייתיתההתפתחות

אירגוןלעוכזקרלובץ,מולדתןבעירהאוסטאשיםנגדכהלכה,ןהמתוכנניםהנועזים
שימשהאומעשי.ושיפוטןשקולדיבורואבה,גברהיהבקורדן.ההתקיממות

תוצאותאופצ/יץ.צ'אניצההפרטיזאנים,האיכריםלמנהיגבכפיפותכקומיסאר,

המלחמהלאחרהוכרע.טרםהמהפכניםגורלאוילןברורות,היוכברהמלחמה
החדרתנגרהיההוליאבץואילוהמלחמהשרבתפקירממושך,זמןגושניאק,שימש

הרשמי.הסוציאליסטילמימסרקרואטיתלאומנות

החלפנובידיו.תופקדהראשיתשהמיפקרההאפשרות,עלרברלגושניאקאמרתילא
בטעם.מוגשתאךצנועהערבארוחת-הערבארוחתאתיחרוסעדנודעותבינינו

באשהועלוההבראהובתיהבתיםבטופוסקו.המראפמעיינותאלררכנוהמשכונ

ררכנןהמשכנוהמחרתביוםהפצועים.אתושימשותוקנוהבריכותאולם ,נשררואו
ההרסאתהעיןמןהטתירואשרמוריקים,תירסבשרותשעברהאיכרים,בעגלת

באניה.לשהחורבןאות

איכריםקונצתהמקומית~הרשיתשכנהברבית-הספר,לבנייןהגענוהצהרייםלפני
עללכאןהוזמנוהםבמילים.וחוסכיםמרצינ~םבית-הספר,בחזיתישבהקשישים

לרדתעדדרכנולהמשיךיכלוונלאלהם.המגיעההקצבהגובהאתלקבועמגת
לנועיכולנןבוהחופשי-למחצד"האיזורהשתרעמשםהרחקשלאמאחרהחשכה,

ולכןהאיכרים,שלהרצוןשביעותבחוסרחשתיהחשכה.בחסותרקבביטחה

פגעושאלהאף-על-פיההפקעות,עלבפניהתלוננולאהםאולםאליהם.גיגשתי

להםשהכאיבהדברחארת.דרךואיןהיאמלחמהעתכיהבינו,הם :קשהכהם

שלישיחיללכלרק :השביעיתבאניהאוגדתשלהמדוללותשורותיההיה,מכללותר

מבניך,אחראתלבכותעליונגזרשלאביתהיהישלאכמעטבחילם.נותראבוגדה

האיזורמכפריכפרכלעל :יעודאזתסימן.לרייתירמבליניספושרביםובפרט
-צעיר" II-ידובנושרמוערץוישבליקהאחת.והצתת-בתיםאחרטבחלפחותענרו
נצחים.לנצחזהבשםישרזכרמקום,אבותוובחהדנעלמהגורליר-באהכאילומשל

אף-גדותיולעירובבוערץואתלמלאהאוסטאזעיםבידיעלהלאכילנו,נאמר

בתחילתפשע.מכלוחפיםבלתי-חמושיםשהיוהסרביים,הקורבנותבמאותאל

 :קורדוזשבחבלווליוןהקטנהבעיירהסרבים, 4SOכ-האוסטאסיםרצחו 1941
אינטגרליחלקהיוותהאלאמצידם,להתנגדותכגתובהבאהלאהסרביםהשמדת

האוסטאשרםהובילוגלונה,בעיירהכפר,מאותוהרחקולאהאוסטשאית.המדיניותזעל
התפללןהאוסטאשים-האורתןדרכסיתלכנסיהאותםהכניסןהסרבים,נכבריאת

כלהכנסיה.אתופוצצואותםשחטוושם-אחרתבכנסיהאולםאלוהים,לאותו

מדם.העקובוגורלוביתכלשלו;והטרגריהבית
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אותםאלפניתיולכן-בוחלקשנטלכמל-המרבגורלםמעורבהייתיאניגם

למצואיוכלובאלהשרקידעתיאבותיהם;מורשתשלובערכיםבלשוןאיכרים

שלאלעצמםדרררלקרואהסרביםיכוליםאתם,חישביםייוכיצ,ן :פורתאנחמה

אתזיכרוואחרתררךבכלסרביהשתחררמתיוכיווההקרבההמויתבררך

הזוכרים !במוותקוסוביגיבוריגםבחרוהסרביהשםנוללזעמורמנתעל !קוסובו

היהמסוגלוכלוםושיפודןנולסרביכמןפצעיואתמרפא'הואהמימרה,אתאתם

הריןוהואובתיהאתוהבנוירדמהאתהקיזאילולאסרביה,אתלשחררקראג/ורג/י

ודורותבמשךדמההוקזאילולאשמנוהאתשומנוהיהמיוכי-מונטגגרונום

במלחמה'סרביה,שלוסבלותיהנצחונותיהבלייוגוסאלביהקיימתהיתהוכלום

לטנויןבאאינני- JIואלבניהפנלנולהנסיגהשלדרך-היסוריםיללאהקורמת,

ארוךבאוםנשאתישלאאובאוזנםשהשמנותיהרבריםהיובדיוק,שכאלה,היום,

יותר.

במקוםככה,לאינןמרבריםםהאיןלמה IIבכייני,בקולהישישים,אחדהתלונןואז

 ttJ ' •••אנטיאנטי,אפזוה, :אותןמביניםלאאשנובמיליםלהשתמש

·דמנוות.ניקורבנויביהםזעגםאף-נול-פיאותו,ביחמוהכפרייםחבריו

זעהיהחיילים,כשערהב.לוויתאופנים,'שניבנותבנוגלותלררך,יצאנוחשכהנום

לאברם,השונות.הדרכיםאתוהיכירו·סבההנהרבחצייתקודםניסיוןכברלהם

להזנויקנולולמקימותשהןהשרנושמחששהנולגות,אתהחזרנואונורבזמןחלף

הצרדיותהררכיםאלפגונוי-הקרבות,הראשיים,הכבישיםמןירדגוהאויב.סיוריאת

מוצלים,פררסיםמתוךלפנום,מפנוםמגיחים;כאשנובשרות,הנווברותוהנעימות,

מהימנים.בערברי-אורחלהיווץענבי-לןויתנונעצרושוםפהפתוחות.חלקרתאל

לילה.אותוכלהרברנמשךכךלצעו.דהמשכנוואחרים mלדיובנחתהקשיבוהם
ילנורפילימבנורהשחרהפציעכברהסבה,גרותשנולבוק,צרקבניאלכ,שהגנונו
נראהקומותייס.בנירחבי-ידיים,היוובתירבנוציםטבלהכפרוכרי-הרשא.השרות

המקובלת.בשיגרהפנינוהקבילהכפרועדועשיר.פורההיהשהאיזורבנוליל,
בכפר,בירתרהמפאורבביתאותנוואיכסנוכיבדונומנהיגים,שאונמששמעואולם

לישוןלנוינוצווהםלכביש,בסמוךנמצאהכפרונקירת.טובותמיטותבושהיו

בבבדיונ.

אשלנו.וון,נימלטווואיך

בסביבה,רועיםלנוישהכביש.מןהנוילהבאבקחבניןמשאיות,תבואנהוואם

ומשםלנהר,נודהתירס,שרותדרךתצאואזהאויב;בהתקרבלנוהמאותתים
לביצותןן.

חסריהוונודחבריכברהיר.הצהרייםאחרבשעותונררמנו.הבוקרארוחתאתאכלני

הסלובנים,הפרטיזאניםנסרגוקצרזמןלפנידקסיפורם.אתבפנינוילשטוחסבלנות
שלמרגלותביצות,המלאהינור,עבראלופנוסבהנהראתחצוהמיתקפה,מפני

היתהלאלירםשהגיהעשהידיעהמסתבר,אך-כךעלנדועלגרמניםהכפר.

האנטי-פאשיסטית".הנשיםייחזית-ייאפ"ז"שלהתיבותלראשיהתכייןהישיש •
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מלחמהעת

אתכי1ורו'והם-הגרמניםממספרגדולהיההפרטיזאניםשמטפרמאחרמדוייקת,

הפרטיזאניס.מפקדדרפשטין;פטראתהטרידלאהדברברם,ממונע.גדודעםהיער

מקומותבארבעהאןבשלושההכיתוראתפרץואחרביערלגרמנימהמתיןהוא

חבורותכמהמשמעת.וללאסדרללארוח,לכלנפוצוהגרמנימאחת.ובעונהבעת

לפרטי.זאבים.אותמשחשכ.והאוסטאשים,בידי-נורוהסבה,מימיאלשנמלטוגרמנים,

~ותםהסתירווהכפריימהכפרלתוךנמלטוגרמניםשלאחרותקטנותקבוצות

נסוגוערבעמבצןןת1ז~אותמהרגוואזהפרטיזאנים,לבואעדובמחסניםבאורוות

-משותףבקברגרמנימבעשריםקברוהכפריימואילובאניהלעברהפרטיזאנימ
לאחרימיםארבעהאוישלושההבתים~חצרותואת'השדותאתלהםיצחינושלאכדי

--שלנוהוועדחברילרבות-הכפריימממונע.גרמניגדודבכפרהופיעמכז
העמלסןעתאותהלפרטיזאניס.קשרכל-להמואיזבקרבידלהמהיתתשלאנשבעו,

לגרמנים.כמתנהמשאית,עלחזירימ

הגרמני.המפקדאשלשנהוגרז",הגרמנימייהיכן

האיכרים;השיבולעשותןו,שנוהגימכפיאותמ,"קברנו

הכניטוואזאמת,לושנאמרמהני'שוכנעהקבר,אתלפתוחציווההגרמניהמפקד

ושתו,שאכלולאחרסמלית.הלוויהלהמלערוךכדילארונות,גוויותחמש-אוארבע

רקייתכןכזהדרבהכפריים.מיחסמאורמרוצים'כשהםהכפר,אתהגרמנימעזבו

עויינימ.-גורמימ---אומרגלימ-בהםשאיןבכפרימ,

היושהאוסטאשימבסלובניה,האחרימשבכפרים'האיכריםוכןבוק,צרקבניאיכרי

בצחוקבטענות,אליהםכשבאנוקתולי'מ.והפכודתמהמידואליהם,להגיעיכולים

כדי'רקדתמאתהמירו:הממכויישיםחייכושלהמ,ייהכפירה/ומעשהעלכמוב,ן

האורתודוכסימוהטקסיםהחגימיעללשמורממשיכיםהםאולמעודם,אתלהציל

לאבוקצרקבניהכפרהסלובניים.לפרטיזאניםלהתגייסצעיריהמאתושולחימ
שלאחראף-על-פיהאומה.ולגורלהואלגורילוומודעותותושייתועללעולםיישכח
בחיימ.ולהישארלהימלטאיכריוהצליחובאש,הכפראתהאוסטאשיםהעלומכן

בשעותאשרשלהם,המשוטימסירותאתבוקצרקבנידייגיהעלוהלילהכשרד

ובשק~הטובעניתהנהרגדתאליבשקטידדנוהמימ.לפנימתחתהוסתרוהיומ

השכי"-כעשרהבעברפנינו,אתהקבילובשקט,שווב,הרוגעימ.הנהרמיאתצלחנו
המשמרותתנועתואתמסילות-הברזלמעבריאתהאיזור,אתיפהשהיכירופרטיזאנימ,

האויב~של

שללערות-עדהחוצימבשביליםבזריזות,דרכנועשינוירח,ללאבהיר,בלילה
בעמקים.העוברותרחבותנדרכימאואלון,נוצי

אורכה,לכילבונקריםהזרועהזגרב_;;_נלגרא,ךמסילת-הברזלאתחצינןרנהבזהירות
מלתקוףחדלולאנימ tשהפרטיז'.מאחרוהאוסטאשים.הגרמנימבידיהוקמואשר'
התחבורהעורקזההיהמתמי.דכוננותבמצבהמשמרותהיומסילת-הכרזלןאת

הכיתהמפקדלחשהמסילה,אתשחצינושעהלנלקאנימ.הרייךב'!ןביותרהחשוב
רכבת'ייזוהימטדים.כמאתליםשלבמרחקאדומאורעלמצביעכשהואאוזני,על

המסילה.לחצייתביותרהקצרההדרךייזוהיהוסיף,שחצינולאחר "!משוריינת
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כל-כךשאנודעתם,עלמעללמואיגםהנןשוריינת,ברכבתזהברגעלהםיושביםהם

 " 1קרובים

השגימעברהשניצבנניין,עלהצבועהכיתהמפקדקרואטי.בכפרעצמנומצאנו

רחבת-יידלם.כיכרשל

אוסטאשית/'.ג'נדרמריה.תחנתייזוהי

בקרבי'~-יהשתומנזןתיאתכובשכשאגישאלתי, ,"ןהג'נררמימייוהלבן

במשרדיהםמבללםהםהיומ"במשך :ליגלוגשלשמץללאלי,הסבירהכיתהמפקד

אוביערותמסתתריםהמולכזאותםשנתקוףמפחדימהםבערבימ,.בבניין.שמ,

היכן".גללינולאעדיין-התירסבשדות

כלעלג'נררמריה;תחנתהיתהלאכאןאחר.כפרהחוצהרחובשללאורכועברנו

כזן.תחנהעלהצבי·עלאאישפנימ
ן'ןפדו-אוסטאשיםאומרגלימהזהבכפרישייהאמ

המאיןמפלחמ.נשמעאינוציוץאפילו"אולםהכיתה,מפקדהשיבשיש",'/כמובן

נגדנופעולהנקטושלאאותם,שיאשימומחששאותנו,שדאואפילולדווחמעיזים

במועד".כךעלדיווחושלאאו

·מסוגליםעצמםהחיים.שרקהטוגמןובלתי-מובנת,גמורהאנדרלמוטיהזוהיתה

בנוליבאזוריםהפרטיזאנימ.',ובלילההאוסטאשרםשלטוביומ :שכמותהליצור

הזדרזולא-ובזגרבפודרבינהמלובניה,כמויציבים,קרואטיםאתניימיטודות

כי'ליתכן, ~האוסטאשיבגושטרהיכירולאגםאולמלמד,ךלהצטרףקרואטיהבני

ם J''האלומלמימדיםובניהבטלהטרביםטכח-הגיעלא,.שגבללההטינות,אחתזוהיתה

אוכלוסיהבעליךרים jא .,._ובקורדוזכליקחבהרצגובינה,הגיעשאליומ J'והמטורפ

חיונידבדשומואשרהבסיסייםבערכיהם,לאלהאלהמתנגדיםשאנשיהמעירבת,

ביניהמ..מקשראינו

שבילעלהמידרןנות,באחדדרכגוכשעשינופאפוק.להרהגענו,לא.לילהאותו
לעצורהעזנןלאאולםמאו,ןעייפיםהיינוכברהשמש.אותנוהדביקהטל,מכוסה

מפקדהאויב.שלידובהישגהיהתיוםבשעותאולמחופשי,בשטח.נמצאנומלבת;

רכוביםבאוברקיץ,דושקוהחטיבתי,הפןליטיוהקומיסארדרפשטין,פטרהחטיבה,

למטהאיתםיח.דהגענוהצהריימאחרבשעותפנינן.אתלהקבילטוסיהמעל

עימנוהפגישהמשמחתיותרנבעהה.חמההפניםקבלתפאפוק.הרעלהפיקוד

וכןמפינו,לשנזועניקשושאורותמרבימ,דבריםהיו :הרשמיתהחונהמןמאשר

באוזנינו.להשמיעשבוקשן~בימ,דבריםהיו

:בשנתתגובותיעלולתהות-להשקפותילהקשיבאישיות,סיבותגםהיולדרפשיז

הרצגוביבה,חטיבתמפק'דשגדט,וולדןעם·יחדהמפלגהמןדרפשיןסו·לק 1942

דופשיוהיהכמה'עדנהרצגובינה.,שנוצ'ערובלתי-צדוקותמןגזמותהריגותעל

שהדנרסבור,ואיננייודע,אינני·בויע,ךהאשמ·היהכמתועדמעשים·באותמאשמ

'בוצעלאגזאוהחמורהיה-עליהם"שהוטלשהעונשלמרותאל-פעמ.כדאוי-נחקר
ךכשהגעתיהפיקודיים,בתפקידיהםהנזשיכושגרטוגמדרפשיזגםרבה:כקפידה

רקה';הלאדדפשלןברם,לכופלגה.בחזרהדרפשיןנתקבלכנר,לסלובניה,אני
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מלחמהעת

לדעתביקשמאודוחקרנית.רגישהאינטליגנציהבעלאדםגםלאאמכושר,חייל
גםוהיכרתיבסקרנותוחשתיאניהמרכזי.בוודעעכשיואדורתיךחושביםמה

דברכללבדרך-בינינוקירבהנוצרהשנפגשנןמרגעהתרןמיות.במעלבתיו
צאלי.נדיר

בעתהאמיצההתנהגותושעלברקיץ,דושקוהפוליטיהקומיסראעםנפגשתי

הראשון,הרגעמןחבריםנעשינואנוגםשמעתי.כברבלגראד,משטרתבידישעוהב

עמוקים,רגשותבעל'עצמן;בתוך'מכונסהיהברקיץ :הגענרלא,ידידןתליחסיאולם

הקשייםאתבפניתיארלהתלונן,אןלהתררבבמבליביטוי.לידיבאיםשאינם

יחדכשנקלעו,בהתתלה,עליהםלגבורגרגןריץפבלועלעליושהיההנוראים

טרורשלטהב.הפאנונית,הביקעהבתוךואיכרים,קטנהקומוניסטיםקבוצתעם

הואמיצההנמרצתהדמרתהיהשברקיץעת,אותההכחיש,לאאישאוסטאשי-צאני.

אותולשפוטאםדעתו,עלזהדברמעלההיהלאאישכיאםבסלרנביה,ביךתר

התגהגךתר.לפי

שאשיץ,יבטושלזוהיתהבמטה,חשונהעמדהבעלתראלםמתבלטת,בלתידמות

היהמסוגלהשמטהכזר,ביעילרתמאורגןהיהזהשירותהמודיעין.שירותראש

'גילהמהגםאלאהאויב,אצ'לכלשהיהתפתחותלערקלא,שעות,כמהתוךלדעת,

במטרהרב,צבאלאחרוהנריכזווהאוסטשאיםהגרמגיםהפרטיאזבים.צאלהאויב

לפסגרתיהם·להגיעשניתןובמוכים,נוחיםהריםמהפרסיאזנים;ההריםאתכליללטהר

אלואנשיוהמטהלפיגויהביאוכךעלמדידיקיםדיווחיםממונערת.ביחידותגם

דרפשיז,פיצחסיפרתי,שכברכפילשוזא.היוהאויבמאמציולכלסבה,מעבר

התקפות-עריכתגםאיפשרוהמדוייקותהידיעותאח.דגרמניגדודבוק,בצרקבנו

היהשברוברבתוכז,השןנוחיל-המצבהשמדתואתשכנותעריםעלחזקותפתע

·ובמצב-ממונעיםהיוהכל .הא,זרחיבמשמרמקציניםהגיעוהידיעותרוב .ארסאטשי

צבאמזוז.ולאחסנתלפצועיםתת-קרקעייםמיקלטיםנבנררב,הבתבונהמתמיד.הכז

והשיטותכמים mהמתהאמצעים .דברשמעולאראהלאבאיזור,שעברהאויב,

'הדרךלצדשבחפחמיקלטים,ליהארועצמם.בכפריםגםדבקוהקונספירטיביות

אתלאבדלכלביםהגורמתשיטה,אפילומצארהםוגפגים.שעבגבידוליוהוסוו

הנגדיהריגולבראש'יירבות,שניםבמשךשאשיץ,עמדהמלחמהלחארריחם.חוש

וכמובזללעייתו,זינוקנקודתשימשהבסלובניההצלחתרהיוגוסלאבי.הצאבשל

לעגיין.תרומתיאתהרמתיאנישגם
רנבוז·רב-ביסיוזאךצעיר,אדםצואליץ,דושא,ןהיהסלובניהשלהרודעמזכיר

להבדיל ,היהשקשהעדכל-כך,הדוקבאורחפעולהשיתפוהצבאוימסההועוד
היךשלאאף-על-פיממושכות,ישיבותקיימגוהתפקידים.ללחוקתפרטביניהם,

 .מערנייניםהיוהסלךבניםהמהניגיםבסיסיים.בעגייניםמחלוקותארגדולותבעירת
לה,ומחוצההארץבפניםההתפתחויותאתהמרכזיהרזעדמעריךכיצדלשמרע
זעתם.חוותואתבהםשנתנסוהנסיונותעללשמועמעונייניםהיינואנחנוארילו

צוטניקיםסוכנים :בפעולותאפילו,לפתוח,הצוטניקיםבידיעלהילאבסלובניה

·תומכים;לגייסבידםסיפקשהיהלפניעדוהמודיעיןושירותהמפלגהברשתנלכדו
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החרשהמשטר

האיכריםמפלגתמנהיגישלהפאסיביהיחסאולםהליל.בחשכתנעלמןפשוטחם
 :כהשיהנשארהסלובנים,הפרטיאזניםאצלהביקוראתערכנושבגללוהקרואטית,

לשבתחזרודעתם,אתשינרששובולחארלפגישה.לבאראפליוטרחראלהם
-הקרואטיתו~יכריםמפלתגאתולפצללנסותאלאלשעות,לנוונתרומהולהמתין;
זהמזוייןכמאבקהתומכיםאתלמחננוולהעביר-שניתזככלובתונבה,בעקשנות

מגפייםלרגלירקיוב.ה,קצרדמוניה;שומוצעירפגשתיבהבחטיבה,גםביקרתי

התעניינותנו.למרכזשהפךחאמרנבךו,חיוךבסוךפביולעוגדולות,גרמניות,
 .כל-כךומוכןכשירצאבנןרבהאלאמקוםבשום

האיוזר,ותנובתהייצורכשורבגללקרלאמזוז,סאפקתשלבעיותהירלאבסלובניה

איןהיתה,הבעיהלכפרים.העריםשביןלמסחרקץשמהשהמלחמהמשוםאלא

להרוס'במקוםאליהם:מלהגיעהאויבבעדלומנועשאנגרו,המזוןמיצרכיאתלאחסן

אתלעצמםושמדיאותןהוחרימוהסלובניםהפרטיאזניםאנוהידשי,מכונותאת

מכוניותוטוריהחיטהלאומותאתהביאומאשמכונירתשלסוריסהטחינה.דמי

התתייולמחסניםליערותאולכפרים·מלאיסשקיםשלמטעניםעימןנטלומשא

אווזיםהחטיבהאנשיכלקיבלולפעםשמפעםבמזוז,כזהשפעהיהקרקיעים.

הערב.אלרוחתצלידים

שהלךהכיתור,אף'עללהילחם,הבחושהההחלסהמןלהםבאההתלהבותמקורברם,

אתעברואלה,חייליםאלה,אנשיםממנו.להיחלץהיהניתזלאיאשרעליהםוסגר

זזלוחםהכוחוללחום.לנשוםהםשיכלויםעלשומחופנימה,בנפשםהמוותסף

לאהכוחמןשלישלפחותלמהכשאשלתי,מסרבים.רוברמורכבלהיותהוסיף

לאט"לאטהצלחתו,בחוסרשמתביישכמידרפשי,ןהשיבקרואטי,להיותיכול

 .לכרמגיעיםאגי
מןביקשתיהסלובנים,הפרסיאזניםשלולהבניתהפשרטהמגרברתםהתפעלותמלא

המטההעליון.הפיקודשלהמשמרלגחדמובחריםכיתת-יחלייםלהקצותהמסה

יבגאווהבעצבמגוריהםמאיזורנפרדושנבחרו,החייליםלבקשתנו.להיענותשמח

 .ביותר"חשובותולהתחייבויותזרים"לאזוריםעימי,לדררויצאו
לתהילה'(/הרועם")גרומךבביק" I1ההריס,איליהזכההברלז,במסילותפיגועיובשל

להעמידלונזדמןביוגוסלאביהרקאולםבספר,ןהמאלכהאתיפהלמדהיארבה.

בעיצךמההרועםון 1fנמצאמקום,באותוכשהיינורחב.מידהבקנהנסיונואתבמבחן

היכןהמטהידעלאהמקריםברובפגשבוהו.ואלהמסתוריות,מפעולותיי~חתשל

יחרהעצמי,הרצוןבלעהמסתורי,הגיבורשעהאותהמטפלפיגועבאיזהאונמצא

קציניםמלהארכבתפיצוץהיהביותרהגדוליםממיבעציךחאדהקטנה.קבוצתועם

האלההחבלהבפעלוותבולגרי.שרשלוצריחותביוןו,מחופשהשחזרוגרמנים,

כפימלחמה,בעיתותבלתי-נמנעהיהזהדברמפשע.חפיםנוסעיםגםנפגעו

כשהארץברכבת,לנסיעהםצריכיםמדוע :הגנדיהסיעוןבלתי-נמנעגםהשיה

זדם .ושותתתמשועבדת

בןקסעתקפוהםהברזל.במסילותחבלהפעולותהמיפקרהגםביצעהעתאנותה

לקחת.היהשניתןכלונסלולערר,קילומטריםחמישה-שער

181 

---.------.--.------- ...----.--- .. '-'-~---~-'""""''''"''''----------------------------~------------~י"'-



הרש ח':'המשטרמלחמהעת

 .עצמאילמחבלשהפך.קרואטר,-המלחמה .....שלפניהשנים .מןותיקקומוניסט
לאמעןלם II :הבאהמעשהאתליסיפר-:--·האוסטאשיםנגדהפ.רטיתבמלחמתך
לכדנךאחדיומאמת~;בהןישראשיםהעורפיםגיבוריםעלשאגדות-עםהאמנתי,

וכךכךביןלנסות.יכדירקחיל-הפרשים,שלישנהחרבהשחזתיאוסטאשים.כמה

מהם,אחדשלצןוארועלהחרבאתנופפתילמות.האוסטאשיםשלדינםהיהאחד

אללומתפלאהריתי·שלאכל-כך,חזקהיהחכראותודלעת".כמוניתזוהראש

תמדמ.אישהיההו~~חרב.ללז,בהינף-יההאוסטאשישל.ראשואתמ,ת'(זהיה

יביצעלאובאילו,·זוועות:איזאותוהסובבבעולםכאילוסיפורואתשסיפרופשוט,

תפיסו'תערבובעלכהערהרק.זה,ס(יפורכאןמביאאניבמיוח.דנוראמעשהכיל
סיפורי::העס.במורשתומרכסיסטיותקומוניסטיות

מתלונתהבפגע-ביקורתלדברי eביותררגיששהיהדרפשין,וביחוד-הגירסמטה

כיחשו,.הסלובניםעת~בטרםגייסוהקימושמיהרועלהראשית,המיפקדהשל
הראשוןהגייטאתאירגנההראשיתהמופקדה :קינאהמסתתרתזותלובהבואחורי

הראשית.במיפקדהלהיוועץמבללהשני,הגייטאתאלרגנוהגייס,מטההם,ואילו

והחטיבותהזמן.כללנהורהמשיכוחדשיםמתגייסים. :זובהחלטתםתמכתיאני
כוחן.הגבירו

·היתהלהערכתנובסלובניה.נמצאתי , 1943 ,בספטמבר 8ביוםאל,טליה,כשנכנעה

מלומדי:ייה'<ינוכבראולםהיוגוסלאבים.לגבינך,לפחותבמילחמה,מיפגהנקודתזו

שלהקרובהלמפלתהציפינולאלכןהגרמני;הכוחאת.להעריךלמדנווגםמלחמה

האמנך,אנןואבפריקה.ברךסיהבקרבותהוגסושהגרמניםהעובדה,למרותגרמניה,

האיכריםמפלגתהתפררותוכןהגולההממשלהומנהיגיהצ/טניקיםשהתפוררךת

כיתוריםלבצעהכוחהגרמניםבידיעודיהיהלאלהערכתנ,ותימשך.הקרואטית

מכברשלאהסוגמןפריצות-התז~בדות,בעריגתצורדיהאשילאוקיווינו,ממושכים

לשגיונות-:תקוותאותןהפכובסלובניהדווקאהעליון.הפיקודיחידותידיעלבוצעו

התייצבה , 1944שנתבסוףהאדום,הצבאפלישתעםביותר.האכזריתובצורהשווא,

גםאולימ,.חשיבותם,אתהגבירהזו·עובדה.בעורפה.עצמםמצאווהסלובניםהחזית

שטחיםנתוימכותרלםהגרמני~·ה"וורמאכט"שלהאכזרלכוחומטרהאךתםהפכה

·ביותר,האכזרייםמןשהיובקרבות,הסלובגיםלחמוובכפור,בשלגקטנים,הרריים

מעודם.היוגוסלאביםהפרטיזאניםידעואותם

היחידותכלשלילמטותשהגיעהכפיהזה,הגייסלמטההגיעהכברהבריטיתהמשלחת

 ,אנשיעבורביערשהוקמוהקטניםהעץמבתיבאחדהתגוררההשמלחתהגדולות.
הבריטיםבצידן.שסיבותטענות,גםהיוקורקטיים.היךהמשלחתעםהיחסיםהמטה.

מדובלעשותמהירעולאשהפרטיזאניםאף-על~פיבסלובניה,מזוןמיצרכיהנחיתו
 ,שכנגךהעובדה,למרותלליקה,דינאמיטסיפקךגיסא,מאידךלדינאמיט;וזעקומזו,ן

מזי-הר.עב.הפצועים,עבוראפילוהיהלאומזוןהכל,שםנהרס 1941בתחילת

שקרהמטוליפ,מקרהעלבפניהם,מסתמןנבוךכשחיוולי,סיפרובמטהחברים

אותו,והפגיז·והמשלחת,המטהשלהקודם,מיקומםאתגילההאויבהמשלחת.עם

בלדרנכנסבשוחות,מחסהלתפוסנמלטוכשהכל·.לפגז,פגזשביןבהפוגהקשות.

) t אנשינופעולה. ~/כננקט;ןלאוהסתירו.הקשרמכשיראתבטלהמשלחת,בניין

ואונרתי,בחבריסנזפתיחדזtz.מכשירקיב,לךהבריטיסואילךבמנשירלהחזיקהמשיכו
אתיגייסושלאלכך,רק iדאגבריתנו. i'כבהמבעת'(ד.הזהברנרתעשוייאל

ישהמשחלתעלאןקשרמכשיריגביבתעלעודשמעתלמכזלאחרזם". iלצרכיאנשינו

 .ןזילל'(נושלבאמינותמפגוע tי'מנסההבריטית
הזנןיגוניאפילוצאתנו,לפנייותר.יומייםז~ולופואוליימיים,שבועבסלובניהשהיתי

כשהממוניםפיצ/ביץ,זן iלרשייכת.היתה.הנולחמהל;כגיאשן"בשמורה,לצידלצאת

ןזן U'."דשלת~הציד jמשנזךיותרהוקסמנוידנן.עלעךזריםהרו'זן,מטעם.הצי,ךעל

ם, J'יצעיד~יילים tבפגענו :מלחמהעיתותשלצידזההיהעצמו.הצידמןמאשר

היווהקרנות,ן J'במנוחהשלזה,רגעכידעתנו,עלכללהעלינולאבציד.האטךרים

הנולהמה,לאחרבכירים,נושאי-מישרותשלמעורערת,הנלתילזכותםההתחלהאת

שמודות.חיותולצודמוגבל'<םלאזורי-צידלהיכנס

שידענו,נזשוםביחודהסכמכו,הסמוכה.נה J'סלב jבמגםשנבקרהציעיבמטהחברים

;בשעותלדרןיצאנךאצלם.גםלנקרזמןנמצאלאאםללעלבובמוסלב.'{נהשהחברים

עמאילוכחלנהרילהגיעיאמוריםהיינןטובים.סוסיםעלרכוביסהצהריים,אחר

,ונקדיץדרפשיךהירם.בשעותרקהגשרעלנקודת-משנזראיישוהגרנוניםלילה;

ביןהמתנושכתיארוכה,טוללת-עפרפניעלבהליכה,הגשן"אלהגענואלינו.נילוז

בצילםלנןהמתינהמנוביתמראי.כמומתוכן,כזשתקףהירחכשאודם, J'דגבריכות

מוסלבינה.שלהיחידהלמטההגענועשרובשעהבניינים,כמהשל

יציבנרא.הסלובניהשלהחופשיהאיזור :מהשוואותלהימנעיכולנושלאכמעט

מישורייםמשטחל-קדקעהמורכבזה,חופשיאיזורלמוסלבינה.בהשווהאורחב-ידיים

אוהאויב,שילשערנותולמקוםערהשתרעאחרות,ועריםזגרבשלידונעימים,

רעםעת,נכללהשתנותהיהעשויהשטחגודלזאת.איפשרוהקדמייםכוחותינו

בכפראיכרים;בנישללהצטרפותםגמעדיםהיינוניכר.בשיעורהתרחבלילה

ןמפוקחת,רציניתבצורהאולמוצהלה,שירהללא-אנים iהפרטילשורותקרואטי,

שפעהמפקד,מסטיץ,וולרוברם,ילמלחמה.ויוצאיםלצבאמתגייסיםשתמידכפי

הפוליטי,הקומיסארבלינוץ,מרקךשלהגפש"'/השתפכותוז~ילווהחלטיות,ביטחון

קישרהאשרלבוינהרה,דמתהמוסלבינהמלאכתנו.עלהקלהכיאםהמצב,.אתסיבכ,ה

עתאותהקרואטיה;בירתלזגרנ,שמסנלבהפרט"זאניםיי iמרכעםסלובניהאת

ומסתיימתבן/מטן/מתחילהשמדלנתוואמרו,פב.ליץשלשבונו jtעלהכלהתלוצצו

הח'<ות)(גןיימקטלמיר"ועדה J'העלרמסיאתגבושבהנןלטה", IIמכלומר,-/מם" Jב

זגרב.שלהשניבקיצה

עמדתהצלבךהגרמניםכיהאומדת,מוטלבינהשללמיפקדתידיעההגיעהבואנועם

דרפשיןקיבילולמחרתעליו.שעברנולאחרכשעהלוניה,הנהרגשרעלמיקלע
פרטיזאניםשכמהנודע,לגרמניםכיהאומר,בסלובניהשלהםמהמטהדוחוברקיץ

מטענן ~עללגרמנימדיווחשכלשהןברור,היההנהר.אתלחצותעומדימרמל-דרג

פוסינו.שלהטובהדהירתםבזכותאוהאויבשליעילותולחוסרתודותניצלנווכי
שלהאלחוטאיהדה-מנים, jלגשדיווחהבוג,ןכיברקיץ,ליטיפרהמלחמהלאחר
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חורשות-אליניםמוקףוהביתבשדותשומרלםשהילדיםבוכייןלישון,ולשכבבגדינו
הרגלמתוךיותרנועלינו,בגדינואתהסרנולאזאתלמרות,הנהר.מישילותעלות
סבההנהראתהצינולדרכנו,יצאנוהחשכה,ירדהכששובזהירות.מתוךנזאשר

וליקה.לבאניההמובילהלדרךועלינו

פירקישלנוהיחידותפיה.עלהקערהבינתייםהתהפכה-באוטוצ/אץ-בליקה
השלל,החוף.איזורכלאתכמעטושיחררןאיטלקיותגייסותשתישלנשקןאת

לאאםגםדלמרוןלכלומעכררבהיהממונע,ורכבמזוזמיצרני:נשק,שכלל

לצבאוהתנדבובאוומאיטטריההאייםמן ,מליטורא,לקרואטיםתקווה.לכלמעבר

בלתל-מנוסהטרי,דם tבכוח-זנתמלאוותיקותיחידותשלשורותיהןהפרטיזאנים.

לוחנויםשללגרעיזומסביבקודםניסיוןסמךעלחדשות,יחידותהוקמואיתן·אד

מנוסים,

עלהשפעהכלהיתהלאהבזרדולהתפשטותאיטליהשלמפלתדומה,אף-על-פי-כן

אוטוצ/אץ,אתהאוסטאשיםמגדודיאחדתקףבספטמבר 14-13בלילהאוסטאשים.

ללחיטה,וגלתי-כסיריםפצועיםחיילים,משילושיםלמעלה,הרגשלנו;במיתקניםופגע

לאוסטאשים,לקריאתנובמענהכילי,נאמרלילה,באותועודשבא,כלעומתונעלם

עדייןאולםיודעים,"אנחנולעברנו,האוסטאשיםקראובמלחמה,נוצחוכברשהם

 :שירזיטרוגםהם "!האדמהפניטעלנוכםרביםלמחותטספיקזמןלנונותר
היתה " ...מעטרקיוותרוהסרביםמןאד /אטאטלידידיפולהכלרוסיה,ייהו,

שהיו.דבריםשלשיכחהללאכניעה,ללארחם,ללאמלחמהזו

לראשןנה,חשתי,ימים,אותםשלהסלובניהניסיוןואתהטציאןתאתלקירביכשספגתי

לעצםגופנן,נקבוביותדרךשחדרמשהוחי,משהוהינםשהמהפכה,שההתקוממות,

למעשה-ניסיוןאואידיאולוגיניתוחזההיהלאשונהעם.שלוישותוישותנו

ובלתי-מתפשר.קודרעצמם,אורח-החייםלאאגבורה,

גוזמה,כדיעדאדרבחיורר,גחורהיההואהאזרחי.המשמרמןשערקאישהמטה,

שלניהמקרההמנהיגים.שלבמחלצתםלהימצאתירוץלעצמומצאתמידאשר
אותו.שהסגירהוא

בינה. ...וגוכזוס .. l"'j 1., --II.Jי .. י.':ו-.זממחיררייןבידידותנפדדנובמוסלבינה,לשהותנוהשניביום
לליקה.בחזרהלשובבפנינוהלילהרדתעם

הקד-הנוערשלהמחוזיתהמזכירהשהיתהוחיוורת,צעירהאישהאלינונילוותה
להיותהיתהטורה t ,הראשובהשתחנתבוומכיןואיזור,מאותוהיהמוצאהמוניסטי.,

ולשמועלעזרלבות iילהימנתעלאלינוהצטרפהסבה,נהרשעלמולדתה,נכפר
מצז~הוהר~~מכבר,לאנהרגבעלהכמותנו.חשוביםחבריםמפילשמועשניתזגל

ארן-מצרים.במטררותשבליבהלשכולמיפלט

חצותועםסיסאקנמורדהברזלמסילתאתחצינןבמרצים.בצעדיםרגלי,צערני
שלבעיצומההיההכפרסוסים.עםעגלהלנולהכיזהיואטוריםבולכפרהגעני

יליישחילקהויחפהבריאןתשיפעתבחורהבריגל.שללציורודמההילולת-שתייה
 ," 1אתם"מידרכנו.אתחסםלמתניו,צמוד"קולט"שאקדחכארז,בחורואילובמצקת,

הקןמוניסטיהנוערמזכירשאניאתם,יודעיםהאםןרצונכםבזה I {בחוצפה.שאל
 IIזבמקיס

א:לה.כגוןבמחזותמורגלתשהיתהלמרותנבוכה,היתהשלנוהצעירהמורת-הדרד

הסוערהוויכוחלתרדבכנסהברגוטאנקההמדובר.כמהילצעירלהסבירניסתההיא
אתםייומי :להתדברבהחלההבחורההעגלה.אתלרשותנולהעמידבתוקףודרשה

 "!שביסעשרמז.הפרטיזאניתאניזשאתםחושביס,

בטלהמופתעת,בזעם.התפרצתימתניו,שעלה"קולט"עללטפוחהצעירכשהחל
המרכזלבוהוועדחבריסייאלהז,וזנו,נולולחשהבזרועןהבחוראתשלנומורת-הדרד

שמיל~~ההמו,ןבתודונבלעהבחורברגעבן-רגעהעליון".ומהפיקודקרואטיהשל
פבליץ.נגדשיריסושרגן-הבירהאת

כזום,-וצוהליםשיכוריםהיוהםגםאולםהוועד.הבריאחרמחפשיםהתחלנו
עליךלפקוחכדרעימויצאתיהעגלה.אתלהכיזמידיצאהואהתורן·לקציןפרט
טסתתריםהיוםייבשעותלי,אמריחדיוכשפסענוינן.בעקבותאבוובני-לוויתיעין,

התומכיםהכפרייםוכלהטפלגה'תאמזכירהשומרים,גםכזהסוף;קנייביזהוונודחנרי

תפקידיואתזונחאיננוהוועדאולםבנעימים.לבלותרוציםהםהערב,בשמגיעננו.

לשכרה".שותיםכשחבריובלילה,רלאסוף,קניביזמסתתרבשהיאביוס,לא
אחרזהמילאמידוסוטיס,קרוזלהכיןהאיכריםלאחדהוועדחבראמררקואומנם,
ומנונות.טענותללאההוראה,

השחר.השיגנוכברלוניה,הנהרבניקעתכשהיינו cלנומהדרשומהרחלףהזמן
הוןולאקום,המאחריםמןהיההאויבדאגה.ללאנסענוהיוםלאורגםלואם

הנוער"שלהמהוזיתהמזבירהילשנו,מורת-הדרדרשאיים.בבישיםבלבסביבה
אמדץ-טובבחור"הוא :בכפרבחוראותושלהמחוצפתהתנהגותונולהנתצלה
 • Hאותינחנדעודובלתי-ממושמנו.במקצתמחוספסעדייןשהואאלאומסור,

אתלפשוטיבוליםשאנולבן,אמרחהיאבביתה.אותנושיכנהלכפרה,כשהגענו
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ויטחהט,ומשה

זהשהיהמניח,}~ני-אץ Jמ~ןטרצואני, 1~ורןני' iיצאנך,קרדלישלהזמנתולפי
ריבארר IIדהסלובנית.האנט:יפאשיסטיתבעצרת ףתתשהל....;.,במפטמבר 25ניום
 .·בנפרד-אולם·לעצרת,הואגםנסע

·אילולאבדרך,מקוםנשוםהלילה.אתלבלותצריביםהייבוולאבמכוניתנסענו
ונברמרייקההתקדמו·הגרמניםצפויים.נלתי .אירועים .•..כמהבניצתבצדקאירעו

ובאונונותהלולאבמהירות, iוחתעצמשהלכךיחרדןתינ;ןסךשאק·אתוכבשוחדדו

אתלפנותחיתהביותדהדתופ.ההמשימההגרמנים.התקדמותבעדלעצורדלין
ישהוכנסוחיהודים,אתלהצילוכןכינוש,בסכנתשבכוצאןהערים, iמהמזוןמיצרכי

בעיקר 1ז'ויךבי"עסקמטעני,ז~'(נוזכדוניאםראב.נאילמחגה,האיטלקיםידיעל
ביהודיםהטיפולאתלידישבטלתיהיטב,ליזכורפניס,כלעלהאספקה.בפינוי

ךבפיגויים.

שלפנימיותבשתלים-שלושושוכנומראב,היהודיםפדנןכברדבר,שללאמיתו
לכולםלאמקרואטיה.רובםיותר,לאאםיהודים,מאותכמ.ההיושננטשו.בתי-ספר

ננגדיםישישיםרונם-לכנרינייםמסביבהסתופפווהםבפנימיות,מקוםנמצא

שלהס.הוועדלהוראותונשמעומאורגניםהיוהםעור.מזוודותובידלהםעירוניים

שבלרם,אוגברועודקשישהגנרתאפור,שיערבעל Vישינמנכבדמורכבהיההוועד

הצטרפוהיהודיםשהצעיריםאף-על-פיקומוניסט,היהלאהם iנאישיותר.צעירים
שסופרלאחרקלות,ניתרואפילו-לפעולהיהניתןכזהועדעםנרם,לקןמוניזם.

שהיןבני-אדם,אפילוהסיבות.להמשהוסברוולאחרהדבריםמצבמהובכנות,להם,
המתקרבתבסכנהלחושיכוליםהיוכיהודים,לגורלם,רגישיםופחותלמודי-פחדפחות
נואש.אמרוולאלפאניק.היהודיםאותםנתפסולאזהולמרותךבאה;

ללאנתמשכהבגורלםההכרעהמאוחרת.ליל.הבשעתהיהודיהוועדעםנפגשתי

נידיבןהיהלאגיסא,מאידךאולםעו,ןלהפתיענויכוליםהין·לאהגרמניםסוף·

·כולמאתלפנו.תשישמיד,בינינוהסכמנוהתקדמותם.נעדלעכבמסוגלשהיההכוח

שיימצאןמאלה,חוץבכפרים,לפזרםושפלייקהלמחוזולהביאםהחוףמאיזור

הדבראתלבצעהכרחהי.ההצבאיים.העזרכשירוגוי iאנצאבלשותכשירים

וכךהאיטלקי.הצבאמרדישללשנלקחורכבכלילרשותנוהענויךהצבא .במהירו.זו

נקלטולייקה,דדרממלובניהכששבנךמכן,לאחרימלם'~עשרה.הפעולה.התבצעה
במסחרלעסוקהחלואחך~םרבלמאולםהצאב,שלהעזרנשידותירביסיהודיםכבר

ללאהיוהתלונותכלהרגילה."הפרטיזאניתןןבכלכלהפגעוכך ;>די·ועלככפרים

עלאייסשלאשכמעט ; iככדי·ערבלתל-משמעותיהיזההמסחרהיקףאולםמועיל,

המסורת iבוחלקכאלפשוטלתופעההתייחטנן·והמקובלים.הממוסדיםהמסחריחסי

היהודי.ת

לחטינה,התאךגנושכבריהודיםלצעיידיפמסביבנסבההשתעוררההיחירההמחלוקת

השמדתעלידעוהכלאלאהקומןניסטים.רקלאנשק.להםהיהשלאשכובעטלמרות

ולערתיםכוללעיניבהשמדהעמקךהגרמנים,וניחרדהבולגרים,האוסטאשיםהיהןדי!;נ.

ררהנומורתאתוהבענןהודים J'לזהיחסשגינינןאף-על-פיהתרברנות.תוךאפילן

~נו. tעמנןננירצתעלהבענושאותןמהתגובותשונות jהיאלושתגובותהריממבו,

הדברהשפיעעלינואולמ~שיזם, tהפשלהנוראאופיואתחשפההיהודיםהשמדת

 :ספקאיןולמאבק.נקםפעולותלנק·יטתאותנומשעורריווורינטלקטואלי, tזבאורח
שגםכפילעניין,תרמהעצמם,היהודיםשלהפאטליסטית,שע,. J'החפדתעמדתם

ישנו.שבקרנםהעמלם,שלזךוכןעצמםלביןשנינםההתנכרותלכדתר;מה

ם i'עטו J'הוהאוסטאשיםשהגרמניםרק ~~ל :גפרדתיהודית"יחיהדלהקמתהתנגדתי

במלוח,דכבדותנ}שימותעצמהעל.נוטלתהיתהכזושיחיד.האלאדמה,אתלהקי,ז

לפליטה,שנותרושיהודיט,בעיני,היגיוןחסר~ה tנרזהדברלי,כאבהנקם.ילמען

שידעתי,למרותהאהרות~ליחידותינוהצפודיםמאלהיותרנוראיםלאסונותייחשפך

שבקרנ,והעםכבב';-עמנןמנניכחלקבהםה.יכרתיענמו,נפניל~~ןםהמשהיהודים

מיוחדתביחידהלשרתליהודים.להתירשאיזדעתי,עלעמדתיזוומסיבהישבו.

אתהיהודיםהצעיריםקיבלון iנרצלאההונגרים.ו 1 \הצ/כיםלמישל~ששרתן,כמו

שהיהודיםפה, i'ולשאהצעיךיםשלללחצםנכנעהואאולמ·הוועד.כדלאזו.עמדתי

נתחושתעמדתי~אתהוועדקיבלדנר,שלבטופוהעמים.כיתרחובתםאתימלאו

מחאה.ולל~~הקלה

שנמצאבבסיס,התגודרנותחילה.לסלובניה.ואני,'ז/ויובלץהגענן,בספטמבר 27ביום

מנהיגינמצאוכאזמאו.ןמתוחכמתנצורהשהוטוובוחים,עץבצריפירוג,ניעד

ורבים i~נדר tשלזידגשק,טונזשיץ,הסלובנית.השחרורחזיתשלומנהיגיההמפלגה

שנותרואלהאולםבשני.נפלןאונהרגווהמחתרת,הכלאמימימחברי,אחרים

לראותני.שמחו ~ועידלסקובשקלוקהשגטוורץ,לידיה,קידריץ,בוריס-ובאו

אירגונית.ובפעילותהחלטותבניסוחוחים; iברי ;_ילעצרתנהכנותעסוקיםהיוהכל

היושלאהשחרור,חזיתשלההנהגה J'חנרמביןהחשוניםעמנפגשתיגםשמ

שוםייצגלאוירמארקוצנק.ואדוואךדרוטיופיפוירמאר,יוטיפ ~קומוניטטים

נודעספרותימבקרהיה:הואיותרעודרבהחשיבותוהיתהכךובשלפול~זכיגוף
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היהלאעתאותההלא-קתולית.הליבראליתהאיטליגנציהחוגיעלהשפעהוכעל
הסלונני,לעםהיסטוריתהזדמנותבבוהפכהראההואמרכסיסט.ילאוגםכמפלגהחבר

היותחאףעל-ביותרוחשובהמודרניתחברתית,כבתורההיכירובמרכסיזם

תרבותספוגרחבהמורשתבעלאדםהיההאוהאסתטית.הבחינהמןביחודפגומה,

ופאטריוט,הפוזיטיביסטיתהאסכולהמחסידיהיההואהליכות;ונעיםרענןאירופית,
אופורטוניסט,היהכןולפאשיזם;לקלריקאליזםחריףמתנגד-שכזהובתורת

נועצווקידריץקרדלילקומוניזם.אסתטיתסובלנותלהחדירהעקשנייםבמאמציו
כברודמוקרטיה,ידידותשלרגששמתוךאף-על-פיבלתי-חשובים,בענייניםבו

שמילאההמרכזי,בתפקידבהתחשבברם,המפלגה.שממלאתבתפקידוהיכירקיבל
סחקרדלישבפורמאליות.ענייןרקהיהזהשדברברורהשחרור,בחזיתהמפלגה

וידמארעםונוקבארוךויכוחמכבר,לאניהלו,וקידריץשהואעת,באותהלי,
השחרור.בחזיתהמפלגהשממלאתהמרכזיבתפקידלהכירלשכנעםבמאמץוקוצבאק,

באורחגםולולוותר,האנטי-פאשיסטיתבתנועהידידינוחייביםמדועהבנתילא
עליהםלילחוץהייתחייבמדוע II ,'Iקרדלאתושאלתיעצמאותם,עלגרידא,פורמאלי
ז"כל-כך

כתפיהעלשנושאתהיא:המפלגההשתנההשחרורבחזיתשהמצבלי,הסבירקרדלי
רצונה,למרותהשחרור,חזיתשלמחובתהולכןהמקומיות,הרשויותואתהצבאאת

 ,הקואליציוניים.מרכיביהעלויתןרתוךומאוח,ךרחבאירגוןלהישאר
שלאהפשוט,הטעםמןגםולוהזמן,עםייעלמוהקואליציהשמרכיביהיתה,דעתי
התרחשובסלובניהאולםהמפלגה.שללזהלהשתוותהמסוגלאירגןולהקיםניתן

כפיממשיוגוסלאניה,חלקיבשארמאשרלוטין nלשוניםובקצבבצורההדברים

לחזיתבדומהאירגוןהיהלאאחרמקוםבשוםעצמה~ההתקוממותעטשקרה

ידםסמכועליהסלובניה,שללזובדומהמשותפתתוכניתהיתהולאהשחרור
השחרור,חזיתכשנוסדהלשחרור.החזיתאתהמרכיבותהאחרות,והקבוצותהמפלגות
אחת,לתנועההתגבשוהללוקבוצות.שמונה-עשרהאליההצטרפו , 1941אבפריל
חדורשהיההפשוט,הטעםמןהקומוניזם;שלכוחובהדרגה,וגבר,הלךשבה

הקבוצות.משאריותר,ומציאותייותרמאורגןיותר,החלטיגםוהיהאידיאולוגיה
למפלגותלכןקודםשנטומישלבעברםהתחשבלאיוגוסלאביהשלהמרכזיהויעד

המזולרן.במאבקשיתמכובתאני-פתוחותבזרועותקיבלםהואלהיפך,הבורגניןת;
 .שהתפורדוגותהמפלשלשיקומןעל-יותרנכוןאו,-הקמתןעלחשבלאאףאיש
לשמשהיהועלולההתקוממות,למעןשנוצרהבאחדותפוגעהיהזהמעיןדבר

לאותזשייכיםשהיווקבוצות,יחידיםשלהשתתפותםמתנגדיה.בידימנוףאפילו
ת iההתקוממשלהתשתיתאתהרחיבההיאוסמלית;למראית-עיןרקהיתהמפלגות,
אלשותפותאותההגיעהלאלמעשה,אולםילמשנהו.אחדממצבהמעבראתיהקלה
בסלובניהגםאולםהדרך.בתחילתרקשםוגםלסלובניה,מחוץ-לזהמעבר

 _והצבאיהאירגוניהכוחלהןהיהפחותועוד-השפעהקבוצותלאותןהיתהלא
אולםהשחרור.בחזיתהדבריםמצבהיהכזהזכרוני,למיטבלמפלגה.שהיהכפי
האמיתית.משנזעותםאתיותרטובלהביזהצלחתילאהיוםשעדלהודות,עלי

מכן.לאחרשנהשלושיםרקלכךביטוישנתןאף-על-פיצדק,טיטוכילי,נדמה
מלחמתזוהיתהדבר,שלנסופובסלובניה.התרחשלזהבדומה"משהו :אמרהאו

היינןשלאמפניבעיצומה,עודנהכשהמלחמהכךעללדבררצינולאאולםאזרחים.
 .•הדבר"מןתועלתכלמפיקים

פוליטי,תפקידלמלאראס,יוטיפשלסיכוייוהיואחר,מסוגמלחמהזוהיתהאילו
למלאנטיהכלגילהלאכווידמאר,שלאאד,ךוידמאר.שלמאלהאפילוקלושים
היההארןבריא.חזקכיאםשנימ,שבעהיהכברהואלשמך.ראויפוליטיתפקיד

 , Iסוקולן IIבומנהיגמדריךהיהעקרונות.ובעליציבאיטי,כושר-חשיבהבעל

גכלהתפשטהואשראוסטרן-הונגרלה,מימיעודבבוהמיה,שמקורהספורטאגודת

אגודה.באןתהוקבועחשובעיקרוןהיווההיןגולסלאניהרעיוןלאביות. Oההארצות
היוגוסלאני,העםבקרבשוניסמתפקידיםתפקידיםהאגודהמליאהמכד,כתוצאה

סרביה IIבבעיקרהאגודהדגלה:בסרביההלאומליםמנהיגיושללאוריינטציהבהתאם

פרו--בסלובניהו"אנטי-קרואטיתןן;ריכוזיתבעיקרההיתהבקרואטיהרבה";

לביןהסלובניהעםגורלשביןהקשר-היוגוסלאניהרעיוןזההיהיוגוסלאבית.
לשתףהסוקולים,ועלראסעלשהשפיע-יוגוסלביהשלושיקומההישרדותה

"סוקיל"חבריאחים-לנשק. ם,.להםלהיותמכן,ולאחרהקומוניסטיםעםפעולה

נעדרי-אתדחףאשרהואזהדברלאומית.ותודעהצבאיתדבקותהוכיחו

בטתיוההתקוממותכישלוןלאחרביחודהקומוניזם,לזרועותהאלההאידיאולוגיה

בסלובניה,שהותיבזמןבלתי-מעורער.מאח,ןככוחנותרההמפלגתכשרק , 1942

חדורי-צעירים,שסוקוליםאף-על-פייחו,ךבעלתמכובדת,ייצוגיתדמותראסהיה

ואפילןבמינהלהצבא,ביחידותהדרגותבסולםעוליםהחלוכבראידיאולוגיה,

במפלגה.

שבאורחמשוםבוודאישלו,העצמיתהרוחניתהתדמלתעלקוצבקשמרגיסא,כאידי

רקעעליותרעודבלטהעצמובתוךהתכנסותודתי.היהומטאפיסיאיטלקטואלי

איבושיכירומעונייןהיהולאביקשלאלעולםהמסתגפת.הרוחנית,!,.מןתו
לכללנאואלהאולמרחבה,ותרבותעמוקחינוךהיהספוגראווה.בטקסייכבדוהו

קרדליגםרצון.מתודשלאחלק,נטלנהםומייגעים,ארוכיםבוויכוחיםרקביטוי

לאוסגנונן.לשונואתושיבחוהספרותיכשרונואתמאודהעריכךקידריץזגם

שהיווהוקרה,הערכהלושהקנוגםהם-וביושרובכנותולושידמהמיהיה

שהתארגןהלבז",המשמר IIשלהקמתןשעםמכיוןשייצג;לכוחותיחסכלללא

שמאלנית-קתולית,תנועהלהקמתביותרקטןסיכויהיההקתולית,האוכלוסיהנקרב

בשורותיהם.ונקלטונטמעו,התקבלו,לפרטיזאניםשהצטרפוהקתוליםסוציאליסטית.

דאהכנראהקוצנק_אשרהקתולית,התבועהשלוהלאומייםהחברתייםהרעיונות

היתהוזאת-התפוררןתשלבתהליךבמצאווסלובניים,פופולארייםרעיךנותבהם

שהעניקהארלגורלו,העמביןהזה,הטראגיהקשרכיייתכן,שלו.האישיתהטרגדיה

אדיוננו;נסמתוךלהבינהיכולנוהקומוניסטים,אנו,אשררגועה,דבקותאותהלו

 • 1972במאי 24זגרכ,ןיסניק, "
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להגיעאמורהרהקוצכקל!ז.שותפיםלהיותיכולנולאתינו, iלמטרבוגדתמהיותה
וגמעתי, iשנלאמעולםי~ IIאננושל-הנשיאלטגןולהתמנות 1942בשלהילבוסנךה

 ם~~וגםממלובניה. iלהוציז~היתהבהזמנתוהע~קריתשהכוונהמאמיז,אינניכינם

ז~מצינו 7נעיקר-הרוימרמשבאותםכן,עלשיערערמלאין-אלומעיזכוונותהיו
והחשוביםהמרכזריפה,כופיםאיושלצורך:בי;חודרחבים,חוגיםאלינןלמשוךמכוונים

ר .!i ~~ז ;___קוצבקאולםמדיגיות.'מניפולאציותכמה~~ירעותמי,ךכמןואז,תנועתנו.של

במונופןלחדכלרלאאםגםובסרציאליזם,המזויינתבהתגנדותהיכידכאחרים,

מרחלקרבשינוייםביחוד :ההתפתחויותנ,ןבכמהתמךלא-המפלגהישלני mהר
שסיכורלהלדת,היההסךציאללזם-הבוצר~אתאיסטי.סוציאליזםשל.לכיווןהלכת,

בלב.דלםלובניםולאלסלובנים,המכרעת,בשעהאבדו,

ילהגיעדררמצ~~נוילולא i ~שפ,נשאריםהיינוברוג,ורטובקרישהיההעובדה,אףעל
שייבתשהיתהסוססקה,אחיזת-בבוחיותוכמהפיעליךהעולהמגוריםלמקום

ורים, J'והצהרהיטיםכלגםאלאנשמר,ה iiהאחביתרקלאאורספרג.קארללנסיך

שמימילהופיף,ולמיותרכזה,בטוב-טעםערוך-ביתראיתילאכוימיהקירות.שעל
'שנאספןרכז-א';רופיים, iנאמנותחפציגמצ\{והאחוזהנביתבשכמותו.התגוררתילא

ראשוניהםכילרתכן,אשרבעלים,שלשורהנווגרודורותשלושהאויי~ jשמשך

השקפותבעלבוגדני,משוררצמחמקלרכםיןתר.עודקודמלםלדורותשייכים

 iשבכוכאילך . J'הםלךננהאיכריםמעמרשלהפולקלורלהשפעתונתוזליכראליות
וחדריזורמיםמיםחשמל,עממודרגיים,לחידםוהותא,םהכיתהותקן:·הבהדילא

האיטלקיםאת jי iנ iהזן iהר :משלהשינוייםעימ.הוהביאההמלחמהבאהברם,טיה. j מ~~
במלחמה.חלקנטלעצמווהואהארמון,בתוךובונקריםעמדותהציבלאחוזתו,

התמקנונובושאל-המשרות,אנחנו,ואילוהארבזון,מחדריבכמהשוכנןשלנוהפצועים

אותנו,שירתווהמבארמוןנותרוהוותיקיםהמשרתלםמןכמהאחרים.בחדרים

הביזזנו i'זכינ·לוהאדיבהשירותנו.להתגוררשבאוחדשימ,רוזניםהיינוכמו
נעימה,הבלתיתחושת-המעמ,דלגביבלותרוהדוגמאטיתהשטחיתהתגליתלגילוי

וחח iלרמשנפתחואולםמחניק,ממשהיההנפטליןכדוריריחהמשרתים. .של

ההדרדםפניעלחלפההסמוכים,והיעדותקופרמהנהררעננהרוחב\~ההחלונות,

הרעימ.הריחותז~תוהבריחה

תוכניותיו,עמ'!חדאןרספדג,הנסלךשלעבודתולחדרלי jקך-ענרכןנןלאחריום

ששלמשיותר,עודויפהקטזחדרלעצמי J'נחרתאניילו lוזומזכירתו,דוחותיו

שלכתב-הבעלותנוסחאתלעצמלהעתקתיהנסיכה.ישלעבודתהחדרבוזדאי
הקירות.שעלילתמונות-הדיוקז,שמתחתהרישומים,ואתהשמותאתורשמתיהארמון
על;דלילהאותו .: 1יוטףובב.ה,הורלהעמטרזהמאריהת J'הקיסרשל iתמונןהיתה
חןזריםשבתמונות,האריסטוקרטיימ,והגבירותהאדונים-לסיפוררעיוןבמוהי

ות jמעמשונות,תקופותביןעימותנוצרוכדהפרטיזאנים,בקהלומתעדביםלחייס

ועלהחזרלסלפורהרעיוןאולםלי,אבדוהרשימיתשונים.·ןגורלות-אישייםשונים
למשל,כב}ום, J'הרהוראותיומללא-הכלאבביתכשישבתי-יותרמאוחרבמוחי

עלאומבטן,מפלגתייםביורוקראטיםלביןמלידהבני-אצולהשביןהדמיוזעל

כלפילחךשעשוייםהיויס, rrוהנשכהנדכאיםוהרוזנות,שהרוזניםהחמלהרחשי

העלילה, ת~~פיתחתילאלעולם~~ולםשלנו.הפצועימוכלפי.האחלות-הרחמניךת

נזעכראלהחורגיםאחריס,יבוה jלרעיבדומהרעיוז.אותועללהתבססאמורהשהיתה

מח'דLנה,בגדרנותר,והואהכתבעלזהרעיןרגםהועלהלאהאישי,לגיסיון
היום.עז

שהיוריו, iחארבעיםעילבאש,הועליז tהוזעור;קייםאלנבואורספרגארמוןגם

הארמון,אכדןעלהצטערת~להמ.דונזהמאיןיפים,ורהיטיםתמונות-דיוקןמלאימ

שלנזדכריו-ממוחלמששלא iרעיוןאותונשלאול';-שוכנעתילאלם iולע

הגרמניםיוכלולבלבאשז~ותו"העלינו'כיiדמלןזנוה,ל~~חרליהסביראשרק';דררץ,

מסורתיתשינאהקיננהם J'הסלוגנהפרטיזאניםשלבליבםכמרבצך".בןלהשתמש

וכןי:כרים, 'lהזממלחמותאינטלקטואליתבזורשת-וארמונותלזזחוזותעמוקה

הפרטיזז~ניםנגדשנמלחנןתוהלבן;והבוסמרהאיטלקיםנגדבומלחמןתיהםכתוצאה

-בוערה~~רמון IIמשלהס.נחות iהיןחינוושוכאשרלנזינצרים,ארמונותהפד
קררללשלבפיהםינוים,ז~ותםונישבתה,שחזרהישנה,בוימדההיתהברת~'ןהרוזן

וקידריץ·

חלק;;-ישיבות?קציני-צבא,המפלגה,פעיליררלם, 1בו :חייםהאחוז.השקקהובינתיים

חלקיהילעברהתקדמןמלונניותויחידותחופשי,היהסלובניוהשלניותרהגדול

והלך.התפוררהלבןהבושמר . ii'~נ Iהתקהגרמניםגםאולםאיטליה;שלהסלוננירם

שלהקשןחיםנןאנשיןמאדתכשבענויקלםמצ-ז~ובו iטוריאקארמוןאתכנשנו~~נו

הפגיזוה~)יטלקים,מןשיללשנלקחוקנל'יתותןי,כמהגררוחיילינוהלבן.המשמר

עלבכעסםכשבי.הלבןהנןשימךאנשירונז~תלוקחוהארמוןקירות ת~~ךפיצחו

הלאומיתכשנוחההלבן,הנושמרשלהנפשעת iהתנהגותועלשסבלוהז~בידךת

ארבווןשלהשבוייםכלאתהפרטיזאניםדגיסלןאיטיליה,נופלתעםכולםאתשפקד.ה

 :קרדליאתשאלתי~,וךםפרג,ןזת iIנאשיחה,ז iניט,-עהעבירןכשעלהאח,ןלוםטרראק.
 II ?כולםאתלהרוגצריכיסהייתם"למה

/ I ערמומי.בחיוךקרדליהשלב ," ...שלהםבמוראללפגועכדי

זו,גישהקיבלתיאניגממנהיגים.שלחישוביהםפריגם ו~~הזעם,פריה,ראהטבח
שלמטעמיםיורגראלאהבלתי-רשמית,בהיר}~רני.המעל'(,נמצ~~שקךדלימשוםלא

התחשבושלאמעשל-נקמ,נגדשהתקומםבקרבי,חלקאותואידיאולךגית.אי~השלמ;ך

בגללנאטמהולאנפגמהשלאנת'-דור,לבוררשתהיהשייןארשית, iדאנשמה

הבקפ.שבמעשהוהתכליתיות,לתיות g:התד

ליונל~ז,נההפכהכאילוזיומ.הליונליאגה.שלההתנגדותמכוחמאודהושפעקדדלי
אמר~ביער/ן,כז~ןמ"שרבליובליאנ.ה,יותרבטוחעצנויחיז:.,אני I /·מולדתך.לעיר

קשותהיובהריםצעדותאותןוכלילדותו,מימיעודברגליומחולשהסבלקירלי
האריךשב,:ללההעיקרית,הסלבההיתהזולאולם tזאחר.אחדלכילמאשררותרלו,

'המיפקדהשלמושנהמקום·ליובליאנההךתה 1942לאביבעדנליובליאנה.שהותואת
אולםיחידותינו,שלבהתדחבותןפגעהזועובדהכיליתכו,מלובניה.שלהראשית
ולהעךכותלמיכודיםהגיעזההתנגדותכוחהעיר.נפגיםההתנגדותכוחאתהגבירה
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מלחמהעת

כולה,באירופהאפילואוביוגוסלאביה,אחרמקוםבשוםלהםדומההיהשלא
הקלדיקאליתהמפלגהלמנהיגימחוץ . 1944בשנתהמר,ןבזמזלוורשה,אולי,פרט,

ונטלההשחרורחזיתלצדכולההאוכלוסיההיתההאספסוף,מקרבולמרגלים-בשכר
כתבי-עןרעיתונים,לאורהוציאההשחרורחזיתההנתגדות.בתנועתפעילחלק

חזיתשלהשידורתחנתאתלקלוטאפילוהיהניתזלפעםמפעםוקדיקטורות.

להיותאמורהשהיתההעיר,בתוימכותריםהאיטלקיםהיולמעשהןהשחרור.

המשטרה,לשורותחדרווריגולאלימהפעילותידיהם.עלשסופחהחדש,המחוזלמרכז

האומרתידייעה,קרדליקיבלאחדיוםהאיטלקי.ולמינהלהשונותלדרגות-הכמורה
שייךשאיננומאחרעיז,עליולשיםשישאדםנמצאמסויים,ברחובאחדבביתכי

ובעצמו.בכבודוקרדליזההיההשחרור.לחזית

תיבותבראשיאו,הבטחוני,המךדיעיזשירותהיהכולההתנועהשלהעצביםמרכז

בעלת"איויהירה,ממוייגתשהיתהקידריץ,שלאשתוזלנקה,עמדהשבראשובו"ס,

צידוקי- Jושלשורהביצערקלא/ס Iבופנים.משואללאתפקידהאתומלאהיוזמה

וחילז Jנטלאצהנןשנה-למלךשללהורגהוצאתולרבות-להורגהוצאותאו Jדיןו

זאתוכלשבויים,חקירתוערימז~סריםגםביצעאלא-שלוהאיטלקיהמשמר

אנישבאתיעדאיש. l00,OOOמ-יותרלאשלאוכלוסיהבעלתכבושהןבעיר

-האןסטריהאצילשלבארמךנוזאתכלליסיפרכשקרדליכלומר,-לסלובניה
מלהיותעדייןהיהרחוקס Hבוואילוליובליאנה;שלהשחרורחזיתנחלשהכבר

צעדיםנקיטתידיעלויעיל.מהימזהיותולמרותלשמוןראןימודיעיןשירות

ובאנזצעןתההתנגדות;תנועתאתלהכניעהאיטלקיםבידיעלההכלל,מןיוצאים

השובות.קשרחוליותכמהלשבורןצבאילדיןוהעמדותהמוניותהגליות

קרובות,לעיתיםחולפותןהיולאחוזהןבסמויקופה,הנהרלאוריהעוברבכביש

עלבטיבועלהומזונםיותרטובלבושיםהיוהחייליםיזצבא, iשלקטנותיחידות

 ' iאשפועלימ,יותרגםהיוהיחידותבשורותובליקה,בבוסניההחייליםשלזה

קיבלתיוראיתיןששמעתיממהוסולידריות.הומוגניותיתרשלמראהלהזשיוו

הפיקודשביחידותהטובותמןבכלוםנפלולאהסלובניותהחטיבותכיהרושם,את

החבריםטענווכןטיטוטעןגיסא,מאידיהאחרונים,בקרבותשלחמוהעלל'ןר,

כוח-אדםחסרותהןוכימדיקטזהיהבסילובניההחטיבותשמספרשסובבוהןן

אי-אולםחדשות.יחידותוהןקמוהיחידותהתרחבושםשירותיבזמןמספיק.

בסלובניה,הלוחמיםשלהקטןלמספרבאשרברשאןהעומדיםשלהרצוןשביעות

 1דנותהיךלוחמלםשליחסיתהקטןלמספרםהסיבותהמלחמה.לסוףעדנמשכה

שלהקלריקאליותכראוי,מפותחתשיטת-תקשורתולאיטליה,לאוסטריההקירבה

זרסלידה(עלגרילהממלחמתהפועליםושלהעירבנישלוסלידתםהאיכריםמעמד

קרדלי).גםהצביע
טענוהשחרורחזיתשלהחגיגותבאחתכאשרהמלחמה,לאחרמסויימתןבהזדמנות

כיהערתי,עצמך,בכוחותמדינתואתהקיםהסלובנישהעםהסלובניםןהמנהיגים

בניכלשגילןאחוות-הנשקבגללראשיתןהמציאות;אתתואמתאיננהזוהכרזה

אשרסלובניות,היושלאהאחרות,היחידותאתלשכוחאין-ושניתיוגןסלאביה,
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 בt'רחטרהשמה

בימיםבסלובניה,הצןטניקיםואתהאוסטאשיםאתהגרמניםןאתוהביסונלחמו

היהרנקוביץגםטיטו;ז~צלבלתי-רשמיבמיפגשהיההדברהמלחמה.תוםשלפני

עצמם,אתלשחררמסוגליםהיולא"לעולם :באירוניהמהולבזעםהעירטיטונוכח.
חד-היתהזושהצהרהאף-על-פי II !לעזרתםוהקרואטיםהסרביםבאולאאילו

התרשמותן,אתלאשרבאההיאויכוח,שלבלהטהניתנתהצהרהכלכמוצדדית,

האירגוןשלבגודלוהשתקפהלאבסלובניההאנטי-פאשיסטיתהתנועהשהתרחבות

זו.שאלהעללהשיבמוסמי?איננילכיהסיבההיתהמהשלה.הצבאי
שםמתקריםהיהלאאולםבמינו.מיוחדמשהוהיוהפןלשנגדומאבקםהסלובנים

בגןרלמיפנהנקודתלקראתחותריםשהםהמנהיגים,השתכנעואילולאכלשהוןמאבק

ובשוםאחראיזורבשוםאודותיה.עלחלמורקלהםשקדמךהמנהיגיםאשרהלאום,

לקראתכזו,והתלהבותכל-כי,ערהמודעותהיתהלאיוגוסלאביהשלאחרתקהילה

עצמאית.מדינהשלכינונ.ה

בקןצ/ביישנפתחסלובניים,נציגיםכנסשלבמהלכולכיליבישמתיעצמי,נאין

התפאורהןשלפניו.הכנסיםמכליותרמרשיםהיהזהכנסבאוקטובר. 1ניום

אחדשכובשמלב,נשכחשכאילוכי,כדיעדמפואריםהיוהקיר uקישוטיהכיבוה

מספראחריו.לשלטוןהגיעמנזנו,ךרבעצוםאחר,וכובשאתמוליומעדשםשלט

שבאוהנציגים 562מבין-עבודתואועיסוקו,בשטחאחדכלשבלטו,הנציגים

קדדליבמינה.מיוחדתהיסטוריתמשמעותלכנסשיוו-סלובניהחלקימכל

אךהפוליטי.וכשרונםמסירותםנזכותוזאתבכנס,מרכזיתפקידמילאןיקידריץ

פולחן-אישיות.שםהיהלאלהם;החניףלאאישזאתלמרות

ממלכתית,עצמאךתלקראתאחדות,שלרוגשגלעצמה;סלובניה-היההפולחן

הראשיכנואם ,קרדליכשהעירלסוציאליזם.וכהתחלההלאומיותהשאיפותלראשכנזר

רהשבאולםחלףמשרתים,שלעםכאללסלובניםמתייחסיםזריםששליטיםבכנסן

שלבשבחםשדיבדאלמתכלתרועה,לקריאותהפיזהרחשאולםהתמרמרות.של

היתהידתר,עודאולימרגששהיהמההחופשית.סלובניהאתהזכיראוהפדטיזאנים

המחתרתעובדישלהכפרים,מןעד iהרחברישלאחדותםהופגנהשבההלהיטות

שלהם,הקטנותהבעיותלכולם-הגלידוטרםשפצעיהםהחיילים,ושלהעריםמן
לאומיאידיאללעברקדימה,צועדימפח,ךכלנעדריהיוזאתועםשלהםןהפחדים

אלמוות.שלאחדלרגענקלעוכאחדוהמשתתפיםהנואמיםוחברתי.
יכתובאשרהוא:העם, J :הסלובניהסופרצאנקר,שלמימרההתנוססההבמהמעל

הסוציאליזםכאשראוקטובר,מהפכתלפניאלהדבריםכתבצאנקרגורלו".את

מעטיםרקהיךהבורגני.השלטוןמפלתלאחררחימאיםןשלכהלקאה-על-לבנחשב

חייביםהעםשאתהם,מנסיונםידעו ~~לאשרבכללןכאלההיואםכנסןבאךתו

ממשלת-עםבראשלעמודאידיאלווגית,המסוגליםןמתקדמיםןמנהיגיםלהנהיג

יעדהההיסטוריהאשרהתפקידשלבפופולאדיךתהיכירוהכלחדשה.חברהולכונן

החברה-לגורלןמודעותהיולאעצמםשהבריותמאחרהמחנה,בראשלהולכים

אתוכבשההענייםסינוורה Jגורלו/אתיכתובאשרהוא"העם,הסיסמאהאידיאלית.

תפקידהעטהעםגורלאת-זיהתהולמעשה,-יחדיןשקשרהמאחרהלבבותן
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מלחמהטבו

אותןמכתיבשהעםהגורל,אלאאינועושיםהקומוניסטים,שאבו,כל :המפלגהשל
פריהיותהמשוםביחודכנבואה,ובשגועההלבבותאתכבש.הךהסיסמאלעצמך.
משלהם.מלובגיסוציאליסטי,סופרשלהגותו

העולםמןוההינתקותהלילהואילובלילה,הכנסהתקיים"זידךהתקפתשלשש tמר
מטרהלעברוהליכתםהכבסמשתתפישלהעצמלהסיפוקלתחושתתרמןהחלצון,

לאהקומוניסטים,אנו,שקמנולפניעוררין.עליה~ין tשדות i1ז~תוךויחידה,אחת

קיים,ענייניםמצבשלכמהפךכאןמדוברשלאכזה,מדעיבאורחששיכנעמיהיה

וכל >התפתחךתכלולאומים.אנשיםבפניוחד-משמעלתברורהדרךבהצגתאלא

שלאלומר,לוניותרהמפלגה,ושלי'!וגיה jהאידי;~~שלעצמיתכהגשמההוכרותנועה

שללענזיניםנגעזהשבזחלךכמהעדךלם tזהסדיר,החייסלמהלךהתכחשותהיתה

נותרלאעיוור,ספונטאני,קיוםמעטלמבקשיםלננותו,לכוונו,צורךהיהתכלית,

והעצרותהכגסיםעמדןלמרמבז~ותםכברוהכל-יודע,וני I'החלמצפוןלהיכנעאלא

שלתחושהנוםל.נזבהיגיס,נדבקותנעניטכשהכלאחד",כאיש IIשלבסימןשלנו

מסוגה,הראשונהכקוצ/בליהעצרתהיתהואף-על-פי-כןרי, iהיסטעצמי,ך iעהכרת

ומהמנהיג>לם,מהקרבותמהרעיונות,מעצמה,וכולל,מדועטויטאל';,באורחשהוקסמה

מחולליה,שהיו

בשתיקת-אלמןלדבריםשה\~ז'(נואנשים,מלאבאולםה~דהדהשהךשמעהמילהכל

הגינהסלובניח; ן~\הפרטיזאניהצב~~המועצות,נריתהמפלגה,שהוזכרופעםובכל

כנסים,התקיימוהמלחמהלאחרסוערות,ומחיאות-כפליםקריאותשלנרעםהעצרת

וביטאספונטאניהיהלאמהםאחדאףאולםיותר,ומי!.זלהניםרעשנייםשהיו

לאחררקואמוגה;התלהבותהיאטוטז~ליטךיותשלתחילתהזה,ככנסאחדות-דעלם,

הרזכיס.התפקידיםהסמכות,האירגון,אניםמכז

המרכזיהוועדכנצי,כהכבטשלהפתיחהבטקסהופעתיקרזלי,שללהצעתונהת;ו:ס

שלנגלנתקבלההמוארת,הבמהעלוהופעתיבואי,עלההכרזהיוגוסלאכיה.של

השישיאךהחמישינסיונילאחדרקןדעךשהלךסוערות,ומחלאות-כפירםקריאות

קראדליוכשקרהכתב,עלהעליתיוחרוץ,כישלוןגחלנאומיאולםדברי.אתלשאת

למאורע,האתיםלאנאוםאותךנרמ,בעיניו,חןנשאג, iאורספהנסיךבאחוזתאותו

הריהמרכזי,הו>ועדחברהיותי"ף tעל :ועורזאתהצירים,שלולהתילהבותםלרוחם

באורחאותוחיבבושאומנםהדרוםןן,מן'אה Iלעודבחשנתיהסלובניםשבעיני

שךהמיוחדותהמשמעויותאתכרא,וימניזשאיננואח,ןבןראךאולםרומאגטי,
אוכללאששובשיר,שלמילותיושכחתיכאילוהרגשתידיכאוז.חשתיסלובניה,

לדברהיתהיכולהשלאבצורההנאום~ת tשחיברתימסתנר,לעולמ.בתיןאתלזכור
הנןשותפות.המהפכניות,היוגוסלאניות,הרגשותינובתוקףלצידי,חפו iולסהקהלאל

השכרוןאיןכלוםיהזה.היומלעצםעדכךעלמיצראניאולם-הדברמוזר

ואךבדי"ביקורתיותממחשבותיותרומענגטובמרעיון,ךם lיל~הנאהמוחלט,

באר, J'דד/'רביחודממני,גרועיםאףהיוהדדוםמןהחאריםהגואמים 1בלדואליות

כשרונועלוסמךבאומו,אתלכתובאפילוטרחילאהואי, IIאבגונשםנאוםשנשא

בקולן.הרועםלאריהשדמהמראהו,היהבו,ה J'שהכלכיאםהרטורי,
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היאנלכד.הרדדת iונקריאבמחראות~כפן(םהסתכמהלאבקוצ'בייהעצרתאולם

כאן,-הנעולהלרגעעדנמשכושהצעקותהעובדה,ולמרותלילות,שלושהנמשכה

עלאור,וזרהרוח,הפיח-~להיפך~~לאהדבר,פגעלא-לשיאןהגיעובעצם,

הכנסיםלכלכמו-בקוצ/נרישהתקיימהלעצרתשנתקבלן.ההחלטותועלהסיכומים

הנוצנניתוח :מעשרצדגםהיה-שלנווהקונסטיטוציונייםהאידיאולוגלים

את-הסתלרהאתתפסתילאעתז,~ותהמשל, J'למהעיקרייםהפעולהקוולוזז.זוןיוית

-להגשמהשניתןמהלביןשנאידיאולוגיההאוטופי!,.בין-ליישבהיכולן!חוסר
ננעהןהאחתנעיני,היוחדומציאותאידיאולוגיהמדיניותנו,שלהמציאותזן

ותשגשגתצלחגםכןהאידיאולוגית,קנאותנושתרנהככל :ועודזאתמזולתה.

לרשותנו,שיעמדוהמקורות,וירבוהאירגונימבננויתעצםפעילותנן,
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עלהגנובהבקרואטיה,בנויוחדפעיליםהיוהםרבים.מכלווניםהתקדמוהגרמנים

לחזורלנואיפשרלאזהדברהחוף.ולאורךהיםלעברשלהם,התחבורהקווי
ביקשבהםשדרים,שיגרטיטןואילוהעליון;ולפיקודלבוסניההצפולהבמהירות

כךוביןכךביןוריבאר.קרדלישלבהשתתפותםההנהגה,ישיבתאתבדחיפותלכנס
שהתקיימההמפלגה,מועצתבשלגםהתעכבהיציאתנובמהירות.לנועחייביםהיינו
קרדליסוטסקה.מאחוזתהרחקלאבית-הספר,בבניין , 1943באוקטובר 8ביום

החדשההמציאותאתכלאחר-י,ךשילב,בהמדינית,סקירההמשתתפיםבפניהביא

רכזי 7הנהתפקידעלאימפריאליזם,עלנושנותתורותעםהשוטפותהמשימותואת

התקשיתיעצמישאנימשוםבו,קנאתיהמעמדות.מלחמתועלהמועצותבריתשממלאת
לאור-המקובלתהתיאוריהאתילפחות,לרענן,או-חדשהתיאוריהלפתחמאוד

המישטרמשמעויותאתלפרטיםופירטבלהט,דבריםנשאקידריץהקיימת.המציאות

לאהמועצהזה.במישטרלמלא,יהי.ההקומוניסטיםשעלהתפקידים,ואתהחדש

אתהבכיריםנושאי-המישרותבפנילהבהירבידהעלהאולםבדיוניה,האריכה

האי-נבכיאלהציריםאתיותרלקרבוכזבפניהםשנפתחוהחדשותהאפשרויות

המפלגתית.דיאולוגיה

במכונית,ואניקוצבקוידמאר,ז'ויוניץ,קרדלי,יצאנואבוקטובר, 9למחרת,

ידעולאבהםמקומות,היוצדדיות.בדרכיםנסעההמכוניתלקרואטיה.בדרכנו

כאורחיאלינוהצטרפוווידמארקוצבקהגרמנים.התקדמוהיכןעדעצמם,המפקדים

לאומילשחרורהאנטיפאשיסטיתהלאומיתייהמועצהזבנוא//ה,שלהשניהמושב

בא,ותולחבלעלולההגרמניתשההתקדמותהיה,משנראהאולםקוראטיה//.באיזור

הוועדחבריאנו,אולםנוספות.לידיעותלהמתיזכדיעקבותיהםעלחזרומושב,

ובגישתןביוגוסלאביהשהתחוללוהשינוייםב,דרכנו.להמשיךחייביםהיינוהמרכזי,

להגיעחייבתהיתהשאבנן//יכך,כדיעדמשמעותייםהיוכלפיה,הבריתבנותשל
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לקוםהעתידוילמרשטרהנןלןכביתלממשלההקשורבכללכתמרחיקותלהחלטות
במדינה.

במעטהעצנוועוטהאיננוגםאולםביותר,הפתוחיםהאנשיםמןאיננוקרדלי
הדיוניםבמהלךהאישית.ושאפתנותומעמדועלבאיוםהואחשכןאםאלאסודיות/
חיננואשרהזאלןתכונותמאוד.וסובלניתפיסהחדמחשבה,מהירהיההפעם,

הגעתי, iשעימקרדלי,זההיהחשובות,החלטותבפנישניצבנואימתכלעלי.אותו
שעלמוהיחי,ךהיהכיייתכןהפוליטביורו,חבריכלניןהסכמה.לכללרבה,בקלות

עוררושגםכפיאותם,עוררךתמידשהחיים-שבתיאוריהבענייניםלדבריכולתי
השני,בפניהאחדהעלינו,גםכןלזה.זהאותנושקירבההיאההגות,הגיגי.את

בשנתבבלהאץשהתקייםאבנו//ל,שלהראשוןהמושבעלהביקורתיותדעותינואת

 :בסיסיותבעיותפתרלאוכיכדבעיהוכןלאזהמושבכיהרגשנו,שנינו ; 1942
דעתוהחברתי.המיבנהיסודותוכןלקוםהעתידההמכשלההעתידה,המדינהדמות

להכריזז~ףואוליבומשלהלכונןישאבנו//ישלהבאהבישינהכיהיתה,קרדלילש

נושאיםרקאלאסופיות,עמדותהיולאאלוברם,עימו.הסכמתירפובליקה.על

 .י iהמרכהוועדחברייתרועםטיטועםלדיון
בוסניה.לעברבמכוניתהמשכנוולמחרתלאוטוצ/אץ,הגענובאוקטובר 10בבוקר

היטבשנוורותעדיין-שתהיינהככלחיןr,.ובותבלתיןתהיינה-אפיזודותשתי

 :בזכרוני
מפניבמכונית,נסיעתנואתלהפסיקחייביםהיינוכוסניה,לגבולהגיענולפני

סוסיםלנוהמתינונרם,הצדדיות.בדרכיםפגעוהגרמנים ;הכביששנסתיים

מצהיבי!:,שיחיםעטוייםלסלעיםבינותשמש,שטופיםגאיותשחצינולאחרלרכיבה.

לקרחת-יער,-באוקטובר 1 [,ביוםזההיהבוידאי-הצהרייםבסביבותהגענו,

להמתיןחייביםהיינוהיוס,בשעותבדרךשלטושהגרמניםמאחרלפאץ.לדוניבסמוך

יותרועודרעננה,ברוחסוסעלרכיבהלאחרהבאהטובה,בהרגשההלילה.לרדת

הסתדרנובעתיההמאושריםחיינוועלובאהממשמשנצחוננועלערהשיחהלאחר

והכפריים , 1941בתחילתבאש,הועלההסמוךהכפרקרחת-יער.באותהננוחות

במקוםגםהמפוייחים.הבתיםלקירותשהצמידוגגוניםמתחתאובצריפיםהתגוררו

וסכך.ענפיםמכוסהא,שוח,לעץמסביבמנצריםשנבנתהסוכה,מעיןהיתהחנייתנו

במואותםהצילהאשרואחיותיה,אחיהארבעתעםיחדצעירהנערהבוהתגוררה

הוריה.רצחלאחרשנחרב,מביתםידיה

לשמורהצליחהפלאובאירחמשפחתה,חייערלחייהעלזונערהנלחמהשנתי'ם
ואתשלבוהמוסדותכלשמותאתידעהאולםוכתוב,קרואלמדהלאמעילםעליהם.

לה,מובבותבלתימיליםשכללוהלילו,המוסדותשמותממלאים.שהםהמשימות

היתהחייהעלשהשפעתםמשוםאולימיוח,ךקסםנתוכםכאוצריםבעיניהנדמו

עשוייהבלוייה,שמלהרקכשלגופהלמחצה,ערומההיתההיאומוחשית.מידית

בשדהתפוחי-אדמהלאסוףלילה,עםשתוכל,כדיהדרך,לידשם,רכנההיאגס.נד

-בשפתמצוישםבוודאי-ייפאריפ//נשםלןשקרהאעלובסייחעלולהטעינם
רכיבהלטוסכלל,בדרך , jנית ~\ו iiשמאחרמצחיק,נשמעשלאוזנישלה,העגה
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כמהלנו~הצרע J,ז~ותנו,וזzרת t-;Jלהוטהכשהיאסביבבו,התרוצצההבערהאציל,
עלהכלכמעטידעהא J'ההיחידה.מעיזהחילב,נו 1 ,לוב fולןאפוריםתפוחי~\~דמה

מוברתסכנהשהיוו-:-האךסט\~ישיםמןפחדהמכליותרתיו, iתגועועלהאויב
שלזיכרהעו.דיהיךלאומחרפההמשהיוסהזךילמןהגרמנ'(םמןיותרכזרית, lו\

בלתי-אנושיי,למאמץדוגמה J'לושימשני iמנפה Lהך ~,ללפ~~ץדוני iננערהאותה
ה, J'הנשבתהוטיישכחולאזיכרהיישמרוכךיתןמלעצמית.ולהקרנה,נלאה,

שלצעדהלאחר~בוסניה,מ.גבולהרחקלאקה; J'בלבכפרירעה lי\סשנייההתקרית

לשםהגענולפאץ,מדוניהנערהאתפגשנובוהמקוםמןשעותוארבעעשרים
 _והילדימהניזז,.יםהקשישים,הגברים-הכפרכלהמוקדמות,הצהרייםאחרבשעות

בבגההמקומיהוועדביתרקכליל,נחרבושבתיונ, iברחפנינואתלהקביליצאו
'צב~lימדישלבתערובתהגבריםונקי;נאההיהלנושםאותנו,שיכנוובומחדש,

מטפחות-היות iלנערבקייפ;אך~ם j'בלוובחלוקיםבשמלותוהנשיםאיכרים,ובגדי

אתוקיבלוהמרכזי,ובוועדהעליוןב,פיקודחבריםשאנוידעוהמלננות,ר~~ש
כברננזצאנו~ם tגםשלהםןהממשלהאנשיעמם,בנייינו iןנינוחה,בהכנעהפנינו

הצבאית,בברכ.ההחבריםאותםנירכוהאיכרים,ז~לכשהתקרבנוכוח.בעמדות

הגעתי ."!לעםייהופשבהתלהבותהשלנווהאיכרים ;"!לפאשיזםיימוותהמקובלת,
שנגרםלסבלמודעותמתוךגםאךבבדיחות,ספקוקראתי,מכןלאחרדקותכמה

'!כלבהתלהבות,לעבריקךז?והאיכרים ,'!!הטרביםחי t ;:.תהיו,ייברוכלם-לפרניס
ז'ויוני"'!',שלאוזנועלולחשלבבכלצחקקרזלי ,ן!!הבאברוךהבא,ברוך !לךטוב
 ,!'!איך!!ועודז!ויוביץ,השיבכדועל .'!!כזהדמגוגלהיותיכולשג!לדוידעתי,!!לא

שקורהנמהיותרמעונייניםהיוהםמאוחרת.לילהלשעתעדהאיכריםעמישבנו
בשאלה,מאשרהמלוכנית,במנזשלהתמלכתםאתיפסיקושהבריטיםובסיכוייםבעולם
בתיהם,אתולבנותלחזוריוכלומתי

ליאצה,הגענוהצהרייםאחרבשכותמשאית,לנוהמתינהשמלכביש,הגענולמחרת
שדה-קרבששימש _,המקוםז~תשכבשנועלצערחשתיקורפס,פניעלכשחלפנו

כגיעתה:לאחרלתהיל.הראויקרבללא-הפרטיזאניםלביןהאוסטאשיאלקזארנין
ל~~חרעיירה,לאותהונכנסההטשוריינותמיחידותינואחתבאהפשוטאיטליה,של

חוכטתם,ברובנטשןה,כברשהאוסטאשים

ורבותנרחבותבפעולותמטפוהעליוןשהפיקודאמצא,ליאצהבשובנוכיציפיתי,

הרעלניערותןכשהשז~רנוהוטיפלשבהםפעוטיםןדבריםמאותםיותרמשמעות

חדרהכמךרוח-ניצחוןציפיותי.לכלוטעברמעלהי.השמצאהלמהברםןןוליאזi.יץ,

שלמפל-המימלידהשוכנתהקטנה,בעיירהששררההמלחמהעצבותאתוסילקה
המוהרחובותמימי-הביניים,העתיק,למיבצךמסביבפזוריםובתיהפליבה,נהו

החגיגותבינתיים,.שגדלההבריטית,המשלחתומחברלהדרגותמכלפרטיזאנים

בעדותאליהןמושכותכשהןהקטנות,הלילהלשעותעדנתמשכוהצבאאנשישערכו

עשהלאומי,לשחרורהתנועהשלהתיאטרוןואילורחבלם;במכנסייםמוסלמיות
שלמחזותלהצגתעברודיקלוטים,כידוריותהוויתוכניותובהצגתקפיצת-דרד

-נאלטהופעתוכןגוגולשלהכללי!!ו'!המפקחנושיץשלהעמ"יינציגכמוממש,
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השמ"ז:,לפתעבטיטושינויגםחלמבוססת.במדינהטובה,מחוללהקתשלברמה
דמדתלושיווההלמחמה,ננותאשר,והנוקשההגרמילמראהןלעולםנוודחזרלוא

ןמכובדת.מרשימה

שבחפרהתת-קרקנוית,קטנה,לכבסיהבסמורהמיבצר,למרגלותשכןהנוליוךהפיקוד
תיאורטיקניtסשללהנורכתםהביביים.בימיעודהחלוית,באדמתהבוגומילים,ידיעל

תקופהת,מושגילפימתקדמתלכתשייכיםהבוגומלייםהיוןמכרסיסטיים,לינראליים
יותר'נטוחבחשנשהמקוםמשוםרקכנסייתם,,::לידלהתמקםבחרבןאבואולם

לאנבית,גרונקוביץואילוהכניסה,לידקטן,בצריףהתגוררטיטרמהפגזות.

אנטןוהפסלעימו.להתגוררבאנןקרדלי,גםוכןיאני,ז/ויוביץמשם.הרחק

שלדיוקנואתסלנו,זיזנוללפסל,החלומידלאינו,הואגםהצטרףאבגוססינצ/יץ

ינוצי-גינהמוקףקטן,בביתלבדולגורזוגוביץרדובולוהלדגיסא,מאידדטיטו.
וניושזוגשמבשר-רנו,כמיאוזני,נוללחשרנקוניץהפלינה.ממפלהרחקלאפרי,

בלמחמהסבלאשרשהסנלזוגוביץ,נאמכולאחראוומבםטיטו.נולשירכיתב
שיר.מאותוקט,נויםנפניוקראנשמתו,אתזיכרובמפלגה

יאצהמנולהאויבמטוסיטסוקרובותלעיתיםממשור.זמןמקוםבאותושהינולא

רצניואביוןויוביץפגזים.שלמטרנוליההטילוהצהריםי,אחרכשנוותאחהויום

מיקלנויםואששמתחתנוהקירות,לידמתנפציםשהפגזיםשנוההכנסיה,שללמיקלט

בפנס.,-מאיריםכשהםבמיקלט,נמצאוכברהחבריםושארטיטוסביבנו.עלניתכת

וקולותהמטוסיםרנושקירותיו.שלוהחשוכיםהנוגוליםהבקינויםאתשלהםתכיס

רופפים,מרנופי-אבןובנוייהדקהשהתיקרהטיטו,אתההזרתירב.זמןנמשכוהנפץ

טיטןנולינו.מתמוטטתהתיקרההיתהמטרתם,אתהפגזים,החטיאואילולאוכי

כליל,הרסובינוני,בגדולפגזים,כיצדלוכשסחתיגםנבור,אררגועלי,הקשיב

שקצינילאחררקבפניו,נסתמנהדאגהקומות.חמשבנינטון,בנייניבבלגראד,

שניהמיפקהרמאחרוילהקיםהתחלנומכןלאחרמידדברי.אתאישרוהמטה

למיקלט,הכניסתמולניצברהצריפיםעבורנו.והשניטיטועבורהאחדצריפים,

בסלע.נחפרהמלחמהלפנישעוד

אמחורימטוסיםלפתעהגיחוהחשדים,למגירינושנוברנולחארשלושהאו-שבועיים

ונשארנוגיבוריםפניהעמדנוואנייובבוביץפצצותיהם.אתלהטילוהחלןההר

שלרגלואתקטעפגזבנו.פגנולפינה,מעברשהתפוצץפגז,שלשהדףעדבחץו,
המשמרמגדודמוסלמי,תיילהלעיון.לפיקודפופוביץקוצ'.תאתשליווהצעיר,חייל

הונכסוהפצועיםבבטנו.נפצעמשמרתו,עלעתאותהשעמדהנוליון,הפיקודשל

תרםמכאב;נאנחכשהואהצעיר.שלהקטונוהברגלומידלטפלניגשךהרופאיםלמיקלט.

 '~:שאלתיוהקיר.לאנשעןהרצפה,עלישבהמשמרמגדודהחיילמדמו,הרופאיםאחדלו

' J חזקיםכאביםלדיש,? IJ 

בוהה.במבטהשיב ,' Jייככה-ככה

מאלחרלהתלןנן.,.נאהזהשאיןוחשבלכן,קודםנפצעשכברותיק,לוחםהיההוא

מתהרשאןופופוביץ.קוצוהאתשליוהרהחיילעםיחדהמערה,בתורנוחתיותר

מאוחרת.לילהבשעת-השנינורב;עם
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החרשהמשטרוכלחמהעת

התעוררןנמצאים,אנוהיכןבמדוייקידעושהגרמניםבליבנו,חשדש~ינןאף-על-פי
נתאשררחשדותאותםחשדותינו.אתהשכיחושארחדשות,תמורותהותחןללו~עיות
צעות iבאבמיאצה,דיווחיםמקבליםהיוהגרנוניםכ'כלי,סיפררנקוביץהמלחמה:לאחר
דארר.ירבי

הטובייטיתהממשלהבאמצעותבהצהרה,טיטויצאכברליאצה,הגענןואניכשקרדלי
לאלפיה-וארה"בבריטניההמועצות,בריתשלהחוץשרילוועידתבקשר-

שהמלךהוחלט,וכינמיכאילןניץתמיכתהבשליהמילוכנית,בממשלההכרהתהיה
ילנו;הודיעהאנגלי"הגנרל :שדר,נאותוטיטוהודיעעןדלארץ.לחזוריורשהלא

הגןלה'/~.ולממשלהלמלךבנןגעביותרעלינןתלחץלאהבריטיתשהממשלה
הצהרתןאתהביאהלאאפילןהטןבייטיתהממשלה :iדברצמחלאזהמכלאולם
החןייך,שריידיעלנאמרמתלנו,לספרטרחילאגםאישהןועיהד.בפניטיטושל

כימערבירם,מיסמכיםמתודלדעת,למדנוהמ,לחמהלאחררקיוגוטלאביה;לגבי
מולוטובהביעהצ/טניקים,לביןהפרטיזאניםביןלפיוסלהביאאידזדרשכאשר
לא.ותןהפרטיזאניס,אלסוב,ייטיתמשלחתלשגררצונןאת
שלואופייההיקפהבדבראןתנןלעדכןטרחהלאהסובייטיתהממשלהכיאם

שנתהדקווהקשרים,הרדיובאמצעותבגידון,רבמידעאלינוהגיעננו,תמיכתה
בכלמכריע,לאאםחשוב,תפיקדהמערב.מעצמותשלצניגיםלביןבינינוהולכו,
פיצרויהבריגךירמיל\~המערניות,הבריתבנותעםבקשרינוגםכמוהזה,המאמץ
הבריטית.הצבאיתהמשלחתרשאמקלי,ן

כתוצהאנזקלין.הבויגזירעםשיחותסידרתטיטןניהלמסלובניהשובנוקודם
כיהאומרלעיל,הוזכרשככרהמידעאתלמוסקבהלטפקיכולנושיחות,מאותן

עלשהתבססמעשי,פירושזהחיהלמלךןן.בנוגעכיותרתלחץ,/לאבריטניה
יןגוסלאביהשלהפנימייםבעגייניהבריטניהתתערבלאלפיןמקלין,שלהצהרתו

הרוסיםוהצ/טביקיס.הפרטיזאניםשלאלהביןביחודבתוכה;הכוחותביחסילאוכן
'שלובמיקרהבלבד.הדיפלןמטיתעזרתםעללממוךיכולנואמוד;.רחוקיםעדייןהיו

דיפלומטיתעזרהאפילו·לנןמובטחתהיתהלאבמיכאילוניץ,כתמיכהבריטית,נחיתה

באיטליה,'שלהםהחזיתעלשהןפעלהלחץמןמוטרדים·היךהבריטיםגלויה.טובייטית,
בהתערבותםדהיינן,מיכאילוביץ;בדרז/.המתמיכתםמןטרדיםהייגך·אנחנוואילו
אוגדר'תשל'שגיתן,ככלרב,מטפרשנדתקרצוהבריטיםאחרות,במילים .•נגדנו

עזדהילנושתינת,ןבתנאי-לרןחנושהיהדבר-גרורותיהשלויחידותגרמניות
יעילצבאמיכאילוביץלרשותעמדאילןהגלעדי.היוגוסלאביהכןחבתןרתןהכרה,

ברירה,היתהלאלבריטיסזו.מעיןיחסיסלהתפתחותמקוםהיהלאהכובש,נגד
עימםלהסכםלהגיעלחילופין,או~בפרטיאזניםלהילחםב,מטרתנחיתהלביצועפרט
אםהשני~ה,נדרךבחרוהםכאח.דהצדדיםלשניתועלתשיביארציואנלי,בסיטעל
האידיאולוגיתכדמגוגר.השמקורהשחשדנותנן,שעהיתר,התלהבותוללאבזהירותכי

להתלהבותמלהיתפסלעיבושמרהגםהיאברם,כראוי.להבינסלנואיפשרהלאשלנו,

מכזלאחר'באיטליה,לבסיטנוניחודהעזרה,גםגדלהמקלין,שלבואועםפזיזה.
הדלמטיים.שבאייםוליחידות,לפליטיםגם

·פרלמנט:חברנכללהפרטיזאביםואתההנהגהאתמקליןהבריגדירהרשיםמכליותד
זיקהובעלנעים-הליכןתאךכוסיייגבאפריקה,משלופרטיזאניים'ן IIנסיןנותעiכ:

:לבשטקטייםשבא,ידועיסבעינינו,מוזרהיהבמילים.מתוחכםלשלמושפדליטית
אולםמשעשע;ולאאקטצנטרילאהיה,.לאאלה,כלועםשלו.הסקןטיתהחצאיתאת

הוגרמית, .הגבוההדמותןלמראההשתןממתרעצמיאניכמןהו.מאיןאמיץהיה

כאילו- 1941בפברוארדרבאר,עלאווירהפצצתבזמן-הכבישעלהפוסעת

קורה.אינודבר

ההשערה,הבריטים.עםשיחותיותוכןאתהמרכזיעד iהוחבדימפניהסתירלאטיטו

-המועצותמגריתהעתידההינתקותו)ת tטיטןתיכבןהבריטים,עםיחדשכאילן
בקנחעולהאיבה-ןמיכאילןביץהמלדמעלהבריטיםשלחסןתםהסרתתמורת

היכרבולאי, iהמרכהוועדחבריאנו, : iבכואןמבםב.שטח.ששדרהמצבעםאחד

עםניהלשטיטוומתןהמשאשלהתפניןתוכלהנזןרכבןתכלאתהפרטים,כלאת

במילויאישאישעסןקים,בהיותנןיותר.המאוחריםבשלביםביחודהבריטים,

שיחות,באותןבמיוחדאפילוהתעניינולאבטיטן,שנתנןהאמוןובשלתפקידו,

בהרמוניה.יחדיןועבדנוחיינןז~נו.תפקידינןעלהשפעהלהןשהיתהכמהעדרקאלא

שטיטן,בכון,אומנםהנזשותפת.מפעילותנושאבנושלנוהמידעואתידיעותינואת

הצעמאי,וכןהמקומי,האופיאתהדגישואליו,הקרןביםהמרכזיהוועדחבריכשא.ר

בריתעםהאידיאולוגילקשרלהתכחשמבליאולםהיוגןסלאבית,ההתקוממןתשל

אמצעישכלמאחרבנידוז,עצמאותנןאתהכחשנןאילומוזר,זההיה :המועצות

אינבימפלגתנו.שלהחשןביםהמרכיביםלאחדהפכהןהיאאותההדגישוהתעמולה

הרחיק-ראות-צ/רצ/יללאאפילן-באמריקהאןבבריטניהשמישהומאמין,

בשבתגוטלאבי iהטובייטי-יהקרעהתרחשןתאתלחזותהיהשיכולכך,כדיעד

שתהיינהאירופיות,מזרחמדינותשלכינובןהיהלצפות,המערבשיכןלכל ; 1948

שלבןשהאידיאולוגיהאנן,אפילןהמןעצות.בבריתחארת,אוזובמידהתלויות,

בהדרגהשיתפתחכמשהןעימהיחטינואתראינוהמןעצות,בריתעםבאיחודדגלה

החופשי.מרצובנו

תקוווג. ~עזרתהאתולקבלהבריתארצותעםהבנהלכלללהגיעטיטושלתקוותין
רצוננן,את·שיקפן-הוטלןאיטמאיןרעםשניהלהשיחותבעקבןתהתעוררואשר

מזה·יותר,רבמשקלעימםליחסיבולהקבותולאלבדהבריטיםעםלהיוותרשלא
הפרטיזאניםאללשגרהרעיון,ז~תשהעלההואהוטהברית.ארצותעםיחסינושל
.שקיבלנוממהשמונהפיהעולהבכמותלחימהוכלינשקטעונהאוניההאלים,שעל

שאבהכפי.הבריטים,שלחשיבותםהמעטתוכןזומרשימהנדיבות-לבמהבריטים.

הב,ריתארצותאין :טיטןשללהתלהבותובמעטלאתרמוהןט,שלמפיוביטוילכלל

למאבקנוגישתהתהיהולכןמדיני,אןכילכליאינטרסבשוםבבלקאניםמעורבת
גישושיםאלו,תקוותאולםעצמית.טובת-הנאהעםקשרללאיותר,אןבייקטיבית

 • 379ע' ) 1953קולטורה,הוצאת(כלגרז:ייטיטן"יריהירלדימייךשלספרר • :באיבםבעודםהאמריקאיםידיעלנגדעוהמערב,מןנןספתתמיכהלקבלתאלה,
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 31וביוםמיכאילוביץאלמשלחתהאמריקאיםשיגרושוניםמתידוציםבתירוצים

 11ליברייטור Iןמדגםמטוסלםארבעהחגיגי,באורחרוזבלט,הנשיאהגיש?דצמבר

בממשלהדקהואמכירהמלחמה,נמשכתעודשכלהוצהיר,מלוכניםוטייסיס.
האמינה,אשרךושינגטון,אתאזכברהטעהופרגמטי,הרסניקצור·ראות,המלוכנית.

יריעלזולמטרתהגתיעוכיבמלחמה,שתחרבנהאימפריות,שליורשתןשתהיה
הכלח.עליהםשעברובמבנים·חברתיים,בקליםבאנשי·ריאקציהתמיכתה

המרכזי;הוועדבשםבמקדוניה,לויקמנוביץ;'טמפומכתבשיגרתישובי,לאחדמיד·
לכפילנקוטיששבהםהעצמאית,ולעמדהלזהירותליבו'תשומתאתהסבתיבו

הקמתלעב-בי.בי.סי.הודעההיתהמכתב,אותונשלחשבגללההסיבההבריטים.
ואין-בכוונתישהיהןוקמניביץ-טמפך,טועןזכרונותיובספרבלקאניתוו."מיפקדה

מפיקיחםהיווניםהפךטיאזניםאתלנתק ~עליההדיוזחועלכוונתוכנותיעלעיררין
אתראההמרכזיהועדדמשותפת.ייבלקאנית"מיפקדההקמתידיעלהבריטים,של-

העליזןהפיקודאתלהעסיקבריטייםמודיעיןסוכנישלתחבולה :דברשלהיפוכן
ייתכך,ומתפקידה.מחשיבותהלמעטובכרנבארה,ולאהיתה'שלאבמיפקדהשלנו

בני-לאביוז,שלוהרמלההכחשגדלוביאצה,המרכזיהוזעדחברישלבעיניהםכי
לאמעלום :כשמשברוראחדדברמקום,מכללבינינו.שבינםלמרחקישרביחס
לכללהיכנע-העליוןהפיקודשלכלומר,-המרכזיהוועדשלרעותעלעלה

מכתבוקבלתעםמיד-לזוקמנוביץ-טמפוואבשר ••.בלקאנילאגםשהאו,פיקןד
הלבקאניותהתניעותכלאתלכנסהמהפכניתהתלהבותןנמוגההמרכזי,הוער-דשל

כן~עלעמדגםהואאולםפעולה,שיתוףדרשהמרכזיהוועדאחהלגגמתחת
שלהמוכרלםהגבוליתבמ'סגרתעצמאית,תישארעםכל;שלהשחרורשתנועת

מדיגה.כל

שסופהמשוםאוליהמלחמה,תימשךמתיעדבניחושיםלעסוקטרחנולאשונ
בחזיתותמאשרהפנימיתבחזיתיותרבלטזהדברכיילתכז,לעין.שנראהכמעט

בשלואזתביותר,החשוכהמקוםאתטניקים Iהצתפסןשלגבינוכמובן,האחרות~
קרני-לעשותםהיתהעלולהואשרבמערב,ליהנותהוסיפוממנהאשרהתמיכה,

בשורותיהםהבהלתהגיהעאיטליה,נפילתלאחראולםאנטי-קומךניסיטים.ניגןח

עלשפסקיהמוות,פסק-דיזוהרי-אסון.הרסנייםלמימדיםהפנימיתוהתפורחתם
עםשלהםשיתיף-הפעולהבגלל-הסרביתהבודגניתהלאומנותועלעצמם;
המעיבררםכשבני·בדיתםיעכשיו,הפרטיזאנים.ידילע'בשיטתיןתבוצע-...;;.ראוויב
'להםחיפשן-'בפולשלהכיתלומםבאסיףף i'ס'כאשר-_;;_'רבלאבמדחקנמצאו

הגרמנים,ואילו !הגרמניםאצלמיקלטוהמפוררים,מוכי-הפאניקההצוטניקים,

יחידית"'להםלשמשבצ'טניקים,החזיקי-האחרים,למעז'כדושאיתולבורשנפלו
 .•.עזי

ובקילשיןבואסוייביצ/יטניקים Iהצשלהעיקרייםהמעיזיםאתהותירהאיטליהמפלת
כנסיסהפרט'זאניםבהםערכיעכשיו ::מונטנגרושלהפרטיאזניםכפניפתוחיס
 :מווויתרהובסנג/אק.בהרצגובינהגםקרהדבראיתוחדשן.תיחידות'בהםואירנגו
שבקראהמגןבשת,אךקטנה~לאוגדהאורגנהאיטלקייםמלחמהשבויישלקביצה

רלא:רעיונות,לשמוראויכושרהוכיחהצפצ/ביץ,לדבריואשד,גריבלרי,שםעל

 .עלוב.לקיוםאוהאחרון,לקרבילצאתהבריותאתשמנחיסהםלאומיות,~טיות
לרזנךג,הוצאןהמונטנגריםטני.קים Iהצמנהיגיכיהאומרתממונטנגרו,שהגיעההודעה

 ....... fסטנישיבאירהמפקד.גםתיהלהורג.המןצאיםכיןשמחה.בתרועותבתקבלה
כלההתקוממות.מפקדלהיותהצעתיאתחדה 1941ירלישבחודשסטבישיץאיתו

מקובלהיהואשר·ולארותורוכסיםלמונטנגריםהמקושדהמקוםבאךסטרוג,התרחשזה

לאחרבמןבטנגרןשערכניהסווריםבאחדשלה.מנהגיהלפידתכלהדתותןכלזל

עצמםהסגירושכותרו,הצוטניקים,המנהיגיםכייןבבוביץ,בלז/וליסיפרהמלחמה,

בשםהמלחמה.לאחרלדיןשיועמדןלד!בI,שהובטחולאוזרןמתןמשאלחארליריבן

יובנרביץ.בבלז/יאישיאמוןלושהיהוכיוביץ,עורן-הדיזובתןנשאטביקים Jהצ

לפר-נכבעוצ/טניקיםושלושה·עשרים_.במשרדו.כמתמחהפעםענדו Iשבלזזבכיון

אלמרצונוהצטרף,לדיווחים,בהתאם·אשרבויוביץ,לרבותנודן,כולםטיזאנים.

וכטנישיוהיההפרטיזאניםלידיעצמוהסגירשלאהיחידלמות.עליהםשבגזראלה,

בית,שלבלחוןבך,הבחיזפרטיזאבימלקלעןאולםמשפחתך.מקרובישלושהיעוד

יכוליסהיןהצ'טניקיםכיייתכן,לדעת.עצמםאיבדוקרוביוכמיקלען.אותווקצר

מדרגותבגרםרקלהג·.יעביתזההר,בצלעהננויאופטרת":למנזרמעמדלהחזיק

מכך.לאחריומייםאויוםאלייהגיעולמעשה,למנזר;נדרכםהיוהזגרמביםצר
יוננוניץ:בלז/ושאלנימדם,עקובמאורעארתןילגביסקרנותיאתשסיפקלאחר

 IIןהבטחתנןאתקי·ימנןשלאבכד.בראו·,,נהגנוכלום ?דעתךמהייןבכז,

אתמקיימיםהיושה~/טניקיםמשוםולאשאלתו,עלמידלהשיביכולתילא

הטבועההכבודיראתבשליותראלא-לאבהחלט-לפרטיזאביםהבטחותיהם

עמדלאלרשותכםזלכםהיתהאחרתנרירהייאיזו :השבתילבסוףלמילת-כבו.דבי
אריכי.םחודשיםבמשרבהריםאיתכםאותםלגרודיכולתםשלאובוואדיבית-סוהר

דעתעלשביצעתםאתלבצעהעליון,מהפיקודפקודהמקבליםהייתםוכרכךכין

עצמכם".

נתקבללכןאישור .•לסרביהפגיהםושמוהתארגנועבר,לכלשנפוצןהצ/טניקים,
וחזרניקראנובסרניה.המפלגהמזכירנשקוביץ,בלאגויידיעלשבשלחכשדד

טבח,על'עתיקת-יומיןאגרההיהכאילןואני,רנקוניץביחודשדר,אותןוקראני
תקוותםאבדהלאכיידוע,הצ/טניקיםמקום.ובאותועתבאותהבבתינו,המתבצע

לאעודכלננצחשלאאנו.שידענוכפיממשסרניה,להםאנדהלאעודכל
 rנדייישולהגרמניםשלשיטתישלטון-טדורשרדעצמה,בסרביהבסרביה.ביצחנו
מחדשהוקמןרבבעמלבכפרים.הצ'טניקים,שלשלוח"רסזבטרורמשולבבערים,
.הבולגרים,שלטובהסדביה,בדרום-מזרחואילובסרביה,הפרטיאזניםיחידות
הצ/טניקיםןהמנהיגיםהמפקדיםשלעריצותםמעמ.דלהחזיקיחידותינוהמשלכו

שנשקפהלסכנה,ומעברמעל,עלתההביריוניהאספסוףושלהשחורות"טרויקות IIהלש
טירוף:;שלומימדיםצורותולבשההפדטיזאני,הכוחומןמהקומוניסטיםלהם

 • uן'פרטיזאניותנשים'מאותואףשערותנשחטומחוזותובכמה,נשחטן;שלימךתמשפחות

רהצ/טניקותההנהגה;שלילראשה IIה/קרנסקיזםדיבוקחדרההתחלה.מןכ.כר
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מלחמהטת

כךעלבטענהמיכאילוביץדרז'הבא 1942בשנתמאופקת;התנהגרתשפירושו

מאופקתבהתנהגותהמהפכהאת.לנזנועניתןכאילומשלבמונטנגרו;סטנישיץ,לאביו

נגדלסיסמאותיהםהודותניצחולאברוסיההקומךניסטיםכאילו-כאזריתאו

לצאתלקריאתםהודותוהלכוהתעצמוהיוגוסלאביםהקומוניסטיםבעודהמלחמה,
למלחמה.

 :זהמדםעקובבלהותמחלום';ו"הגיוני"מהירמוצאהציעובמערבההערכרת
אתעוררזהדברפרטיזאנית.-ויוגוסלאביה-המערביתצ'טניקיתייי:-סרביה

טיטןלעתידנו.הרה-סכנותאיוסמהווהכזושהערכהחששותינו,אתגםאךחמתנו,

ביותד,החשובההמשימההינהלסרביהשהחדירהבמונטנגרו,המטהלחבריהסביר

זר.בשעהבפניהםהניצבת

בצוואת.ארוחותיהםאתואכלולזהזהסמוכיםבבתיםהתגוררוהמרכזיהוועדחברי

המינוייםבעבר.היהשנהוגכפיכלחאר-יד,ולאבישיבותנתקבלוההחלטותאולם

האישייםבכישוריםבהתחשבאולםלצרכים,בהתאםנעשובכירים .לתפקידים

והקשריםהקאדריםעלממונהשהיהרנקוביץ,לידירקיבלכךהעבר.ובניסיון

עסקוופיאדהקרדליוחקירות.מודיעיןבענייניהטיפולאתגםהבלתי-לגאליים,

היההיתר,ביןותרבות.עיתונותבענייניעסקתיואגיי IIאבנושלהמושבבהכנת

לאחרמידאשרלארמי,לשחרורהתנועהשלבתיאטרוןההידוריםאתליישירעלי

האןוירה,בונעכרההמקצועיות,ולפעילויותיהםהעירשללחיי-שיגרהחזרושחבריר

הנאוםאתלשאתהמרכזיהוועדעליהטילכןאישית.והתחרותאינטריגותבשל

 .אוקטוברלמהפכתהשנהיוםלציוןגותבחגיהמרכזי
בעצרת-עמ,-זובדדדאברצנונחוגההרוסיתשהמהפכההראשונה,הפעםזוהיתה

ושבהנכבדים,אורחיםובנוכחותבירתרבכיריםתפקידיםנושאיחלקנטלובה

מאודעותלחגוגנהגנואנוגםאמנותית.תוכניתוהוגשהמדיניתסקירתגםנמסרה

לעתי,ןהמשימותאתויתווההעבראירועיאתשינתחנאום,לשאתאולםמיוחדים,

 .הסובייטילדגםבהתאםהיה
מאחרנאים,אותולעבדמנתעלרביםומחשבהזמןלידרדשיםהיןמקום,מכל

עקובת-הדמלםדרד-היסוריםעםשיגרתי,סובייטי,לניניזםבולשלבהייתישצריד

בריפדוףעיינווקרדליטיטוכהלכה.ולהסבירםלנו,בלעדייםשהיווהתקוות,

שהתחלתילפניבקבעהנאוםשלהקו-המבחהקלןת.הערותוהעירוהנאום,בטיוטת
ביתוחגסאחתובעובהבעתאדאוקטובר,מהפכתעםנלהבת:הזדהותבכתיבתו

הבריתבבותעלביקורתדבריללאלגו;המיוחדיםוהבעיותהתנאיםשלוהדגשה

ומציעיםהגולהבממשלהתומכיםמסויימיםשחוגיםהעובדה,לציוןפרטהמערביית,

שנייה.חזיתלפתיחתבבלקאנים,נחיתה

שהגיעןהחדשותבנובמבר.-6הבערבהחגיגיתהעצרתפתיחתלטקסמוכןהיההכל

נאומ.י,אתבשאתיבוהלהטאתלהגבירמצויינתהזדמונתשימשרהמזרחיתמהחזית

המיתקפהשלהסופיהתמוטטותה:·לאחרהורה" /Jהוקריאות·הכפיים.למחיאותוכתמריץ

קייבשלשחרודהבאךקראינה;האדוםהצבאהתקדםחרקוב,שלבמובלעתהגרמנית

הרד'ובמכשירמאודרע;ןהיתהמוסקבהשלהשידורתחנתשלהקליטהואב.קרב
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שלוהבינוחהבוטחומקולולמכשיר,אוזניאתהצמדתיערבאותואולםטיטו,של
המשכנןעוד-'ייהסוללהאלהחוצהמיהרתישוחררה.קייבכיהבנתי,הקריןי

מאקדחיויריתי-למיבצרשמתחתהקטנה,התת-קרקעיתלכבסיהבסמודלהתגורד
חייליםהקטנה,העיירהחלקיבכלנשמעויריות :האותאתהבינוהכליריות.שלוש
הרכה,שמחתו,על-אףבירי.תותחגםפתח-מה Pרח iובנזהעםזהררקדיחיבקו
עלעלהלאמעולם .........אליונאשר ,"!לריקמבוזבזתרבה"תחמושת'ט~טך,העיר
איכראותוהסעירהשבשעתהעצמה,הודעהבאותהנעוציםשמחתי'ששורשידעתי,

הקדושה".ייקייבאתכבשוהגרמניםכיכששמעאמיתי,טמטוםכדיעדמונטנגדי,

זוהיתהאבנו"י.שלהקרובבכנסשינקטוהחשובות,העמדותכלאת'כללאבומי
וכ:ועדודיונים.משיחותנבעוכולז .כפונזניעמדותאותןהוצגושבההראשונה,הפעם

 .אותז·ניסחתידקאניהמרכזי;
בעובדה,יותר)~ולינעוץהיהכיום,דידילגבינאומ,או,תושלבותו J'חש'ברם,

ביפד.עםהחלםי,באוחרהמצבניתוהלאחרהוסקואשרמסקנות,בתוכןזעשילב
מקום,מכלבקוצ'בי.מהכבסמושפעשהייתיספק,איןוייגת.מסבדתיפאתטיותשל

שלהמדיניהמיבנהלשינויהנוגעבכלוחד-משמעלותמגובשותלעמדותהגענו
אוהכשרצוננועכשיו,הנהמנשוא,הקשיםוהאבירות,הסבללמרותיוגוסלאניה.

יותרכמה.פיקלההמטרההשגתנראתההמאורעות,מהלך·את.לנומכתיבאשר
זהעמ:קהאינטלקטאוליזה,נאונזיהיהבקוצ'בי,שנשאתיהקורמיםמנאומי
קרדלי.יאתטיטר,גתאפילושמחפהמחיאות-כפרים,שלסערהועוררמכולם

עמדמעטשעודהקטן,האולםשלהעמומיםבאורותיוהתעדפלו,שמוליהפנים
שרדלאדברוכמובעפלןליתנעלמוהקירות .אבנו/{ישלהשניהכנסבולהיפתח
והניצחון·העליונותמתחושתשבאומהמם,בוטחלשיכרוז-חושימןמחוץבעולם,
לרבינדירה.חדווהלאחרליאותתחושתמעיזקימעה,ועייףבינוחהיהשהכלדומה
גלים-גלים,שבאךהכפיים,למחיאות i·זו,סוערתהתפרצותלמשמעגאווהנמלא

שאניאותי,הזהירהבןודעות-עמומה,איזואובתודעתי,קטנהשפיגהאף-עלרפי
חיידקאתבחובוטומןהמוניתהתלהבותניצול :אחידית-רוחניתבקהליוצר

 .השיעבוד.
~אאךמשעינו,אתוכיודנהאמונתנואתשעיצבהמציאות,אותהדאוליזם,אותו

עליהחיפוהםרקליות tוהא-המלחמהחלפה,לא.לעצמנן,אפילודרור,הבטיחה
ומשאלות-לבספקות iהפכהאינסופיות,היום-יומיותהטרגדיותההצלחה.בזוהר

מתךךויצמחיקוםאשרהעולם,כיידתכן,כיצדולתקוות-שואו.אהבהלתיי~תועי
שישלטןעולם,להיותיכול"לה,כגוזבלתי-מעודערותןאמיתויותאיומותטרגדיות

 ?ובגידה.שיעבודבו
.סילוק-'אגגליםרופאיםאצללטיפול-לקהיר,לטוסדד';ירעמדלערד,זמואותו
רשם-ואןלמשמרת.שלויומז" IIהאתלימסרצאתו·לפנימראשו.פגזשלרסיס

מחיץאחרתארץנשוםלחיותאוכללאהמלחמהלאחרכילו,שאמרתינ'!יומן'ן,
לאבסולוטית.ולעתידןלעמוהאדםאהבתאתעושהמלחמת-מהפכהליוגוסלאניה.

י; l/אבנןלשהשניהמושב,לקראתהכבהישיבותוכמהכמהקייםהמרכזיהוועד
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:tהחרשהמשטרמלחמהת ו

שלהפדרטיביהמיבנהעלהוחלטבהאוקטובר,חודשבסוףהתקיימהשבהןהחשובה
הממשלהחברישללארץשובםאיסורועלזמניתממשלהכינוןעלהמדינה,

בחזיתשמש,שטופתערביים,ביןבשעתהתקיימתזוישיבההמלך.ישלהמלוכנית
חילוקי-דעותהתעוררוהתת-קרקעית.לכנסיהלכניסהבסמוךטיטו,שלצריפו

להכריזאםזמנית/אורגילהממשלהלהיותצריכהשתקוםהממשלהQאבאשלת,
טיטי,עםהסכמנוכולנוברם,הביתה.שובועלרקלאסוראוהמלך,הדחתעלמיד

שלבעמדתומלאהתמיכהתמכנוואניקרדליהשתיים.שביןהמתונהבדרךלנקרט
נקיטתבערהיו-בשתיקתוורנקוביץפיארה,ז'ויוביץ,-מסרביההטרביםטיטן.
 .יותרקיצונייםצדעים

בביתעםיחסינוהיוהמתונה,בדרךההליכהבזכותביותר,החשוכיםהטיעינים

עלינו :כזההיההרעיוןשמאחוריההיגיוןוהטובייטים.הבריטיםעםביחודהברית,
ובעונהבעתהגולה;הממשלהועםהמלךעםיחסיהםלקץלהביאהבריטיםעללהקל
השענותנולאורבריטביה.עםהסובייטיתהמשמלהיחסיאתלסבךלנואסוראחת

יותד"רבהשחיבותהשנילעניןינודעתשלגבינוהרימוסקבה,עלהאידיאילוגית
ביחורהעם,המונישלהארי:החלקזובדרךלהליכהפנימיותטיבותגםהיובדם,

המר-המטורותאתגויאחרלהשליךעדייןמוכןהיהלאבסרביה,האיכריםמעמד
מרחיקת-החלטהביצועלכללבאהכברהחדשהמישטרשלכינונועםנרכיסטיות.

ההבנהאתבמקבילהשהתההממלכתיותהמסגרןתבקביעת··מצידנוהשהייהכללכת;
בנו.הבינלאומיתההכרהואתלצבאחוקיבגיוס'לצורךההמוניםבקרב
בבחירות,תיקבעוהממלכההמ.לךלגביהסופיתשההכרעהגם,הוחלטסיגותמאיתן

דא.טלנםי,הצ'רטראתפירסמוהמערביותהבריתבנותהמלחמה.לאחרשתערכנה
זה,בשלבהיה,דיולנוהרצוייה,המימשלצורתשלכבחיהד-החופשיתהמכיר

לגביספקותנ,לבליבנןהיולאלמעשה,ליוגרסלאביה.הלימךשלשיביאביסור
בפיקוחונ,שתתקיימנההבחירות,שלהתוצאותלגביאוהמלוכניהמישטרשלוגרלו
נתקבלההזמניות,במסגרותיההמתונה/ .הדרךהישן.המישטרשלהריסותיועל
החדשמישטרנןאתלבסטכדיןגםהעם,המוניעללהקלרצוןמתוךידינרלע

ילגיטימי.ילעשוות

ישיבה,אבותההוחלטביוגוטלאביה"העםלשחרורהלאומי'/הויעדהשםעלםג
המתאלםהשםמהובדעתנוכשחככנוהברית.בנותשלבתגובתןהתחשבותמותר

השםהלאומי".הוועד IIבשםבחרוגולדהשלשהצרפתיםקרזלי,הזכירביותר,
מכיון , IIהעם I 'המילהבתוטפת-ידינועלאומץוהואטיטרבעיניןחמידגשא

 ...העםולמעןהעםשלילהיותהכלהיהחייבשאצלנן
יסכימולאשהםאותנו,יבינולאהרוסיםכישאמרו,מיהיוחשובהישיבהבאותה

שניים-המלוכנית.ולממשלהלמלךהנוגעותאלועםביחודשלנו,ההחלסותכלעם
 _ובנוכחותירנקוביץקררלי,בנוכחות-טיטוייעירישיבה,אותהלאחריוניםשליהש
להןלהתנגדעלוליםשהםמכיוןהחלטןתינו,כלעללרוסיםלהודיעחייביםשאיננו
 _הסובייטיתילממשלהדהיינו,-לדימיטרובטיטוהוריעוכךכולן~בכבסלחבליבכך

בנובמבר, 26ביוםמה,באיחורההודעהאתמסרהואזמנית.ממשלהילכונןשבוכיבתנו

שלילתעלבשתיקהעברהואאבנו//י;שלהמושבפתיחתלפניכלברימיםשלדשה

המישטרליוגוסלאביה.המלןשלשובואיסורועלהמלוכניתהממשלהשלחיקיותה

וב//חוסד---הישןהמישטרמןהינתקותתוךהד~שוניםצעדיואתעשההחדש

הרוחניים.לאבותיונאבמות/ן

"עלול:יםוהמלךהמלוכניתשהממשלהחשש,מתוךקצתהכסנ,מהלךאתזירזטיטו

ברורשאלאף-על-פיליוגוטלאביה;ולחזורבמוסקבההחוץשריפגישתאתלבצל

שלילבני-בריתםלהיעשותמבלייחזרו,וכשאראםלהתבטס,יוכלןהיכןהיה

ומטלובניהממונטנגרוהנציגיםיכלואילוהפרטיזאנים.שללשבוייהםארהגרמנים'

לכז,קודםמתקיים,היהשהכנטספק,איןהריבמוע,ךלהגיע

אוטונומיאיזורלטרביםלהקצותההצעה,אתפיאדההעלהישיבותמאותןבאחת

למטפרםבקשרנרחבהסטטיטטיקהובאמתחתומקרואטיהחזרעתהזהבקראוםיה.

שעליהמפה,אפילולוהיתהקרואטיה.שלהשוניסבאזוריההסרביםישלופיזורם

כמוסרביס,תושביהםשרוגמחוזותעםהtכרבי,האוטונומיהאיזורגבולותסומנו

כמעיים,מכורכםנראהפיאהר,שלמפתועלזה,איזורוקורדיז.~אניהליקה,

להכלילצריךהיהכןשאלמלאטלונניה.שללגבולותיהמחוץהסרביםתאוהשאיר

והטרביסבתכלית;חדשה,יההרעיוןאוטונומי.איזורבאותוקרואטייםמחוזותנמה

נדהמיס.שתקו,הכלומאודם.מרצםגכלבהתקוממית,השתתפוהריבקרואטיה

שלאחשכקרואטיכיייתכן, :טיטושלבפניושנטתמןבדיכרוךשהבחנתי Iדומבי

הייתיאנילזו.זונוגדותמחשבותבקירבוהתרוצצוכיייתכן,לרעיוז;להתנגדכנוח

מלאכותי,משהוהיאהנפרד:האיזורפיאדהשלהצעתובגדחוצץשיצאתיהראשוז,

יללאומניתמניעלשמשהוא-יותרשגרועומהוצמיחה,קיוסכושראימרכזבואין

אולםמכילנו,ביותרהשרוףכטרביידועהיהפיאדהמי.דהסכיסקרדליקרואטית.

כל-כךשוניםאינםוהקרואטיםהטרביםכיבהעירו,טיעוביותאסתדדנקוביץ

עמדתנואתקיבלטיטךמחוז.כלשלבחלוקתוצורךשישכך,כדיעדמאלהאלה

חלוקהיותרזותהיהייאצלנוג.המעמדיתהנימהאתלדבריומחדירכשהיאבנחת,

בורגניות,/',במדלנותכמוקבועים,גבולותלפיחלוקהולאמינהלית

אוטוברמימעמדיינתןולהדצגובינהשלבוסניההמפלגה,שלדעתההיתהזהמטעם

הרפובליקהבחטותאוטונומי.החייבהזותוכניתלרפובליקךת.תהפכנהלאיהן

וצ/טניקים,אוטטאשיםביןקרבלשדהבוטניהאתוהפכההמלחמהבאהברם,הסרבית.

בחטותהאוטונומיהלEכרטיזאנים.ומ,יקלטלבסיסגםיכןביניהם,שוררתעולםשאיבת

המוסלמיםמןושוללתנרספותהתנגשויותמעודדתהיתתקרואטיהשלאוטרביהשל

מתוךהצומחבד-סמכאגוףלכלבדומההבוסנית,המנהיגותהייחודי.מעמרםאת

בזכותהים,אלמיוחרמוצאאפילומכןולאחרעצמאיתמדינתהיאגםדרשהמרד,

הוכרעלאוהדצגוביבהבופניהשלהרפובליקנימעמןדאולםההיסטורנז.התקדים

 ; 1944ינוארבתחילתהוכרעהדבראבנו//י,שלהכנסבמהלךלאוגםעתואבהת

שהמנהיגןתהודיע,רנקוביץמלאצה.הנטיגהלאחרצעדה,כדיתוךשהתקייסבדיין

משהו,זההיהכאילוכולנו,הטכמנןועימוהטכיסטיטורפובליקה;הציעההבוסבית

קביל,היאלואכרה,אשר,
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מלחמהעת

מקומ~ות.רשויותידיועלבעצרות-עםבבחרואבבו//ישלהשנילמושבהצירים
השוניםהסניפיםבחירתם.צורתלגניאחרת,אוזרבדרךביקורת,עברוכולםאולם
חברישאינסידועי":שם,אגשים ..ציריהזביזלכלולאממציםעשרהמפלגהשל

שלנו.הפעולהשיטותעלאוינןמטרותעלעירערושלאפאטריוטים-המפילגה
כברמהםוכמהמפלגהלחבריבמאוחר,אובמוקדםנעשר,הללוהפאטריוטיםדוב

-~יחיייתמתוךהמרכזיהוועדבחרמסרביההציריםאתברם,בסרת.חבריםהיו

הקאדריrנלגביוהמידערופףהיהעימהשהקשר:מאחרלמקדוניהנאשרהצבא.
 ~בל~~חוב:ואתפופטומוב.את-ציריםשנימיניבןבחסר,לקהבה,שנמצאו

זש1רויקטור,בכינויוהידועאטאנסוב,שטרייהבולגרי,הקומוניסטשלהצעתולפי
לבולגריה.ממוסקבהבדרכואצלבו,הןפיע

לא(למעשה,ברירהבליתשקיבלנוהןבלאחוב,פופטומובאתלהזמיןלהצעהפרט

הבולגרית,במפלגהלהישארשביקרמאחרי, IIאבנושללמושבפופטומובהגיע

פעולותעלהשפעהכלאחר,אדםלשוםולאלוויקטורלאהיתה,לאבבולגריה)

רומנטלןקשלתערובתמין-מכזלאחרשהתבררכפי-היהאטנאסוב~בבו"י.

למעזשמילאבתפקי,ךדבקותושגברהככלהסובייטי;הריגולבשידותוסוכןבולגרי

טיטךאפשרית.בלתימשלמהאיזוממלאשהואאמונתו,גברהכזהריגול,שירות

.אניהאינטלקטואליכושרו ת,,~ביותרהעריךולאממוסקבהרופפתהיכרותהיכירו

פראזיתגדוששהיהויקטור,שלמדיווחיואחדאתשקראתילאחרבכך,השתכנעתי

הדאוימןאוליהמפלגתיים.האולפנהשבבתיההדרכהמחומרמושאלותנבובות,

בחילופיקשורהיההדבר .ולקטוריריעללידיעתנושהובאאח,ןפרטכאזלהביא

הסובייטיםבידיפאוקר.אנההרומנית,הקומןניסטיתבךמעורבתוהיתההשבויים

ישיש:פרופסורואסרוהלכוןעשומה :המוצעיםלחילופיםמאתיםשבוינמצאלא

יאתלזנוחכלל,רצהלאגםאלאדבר,בשוםאשםהיהשלארקשלאי:רוע-שם,

לחזורשדוכלבהבטחהלגבול,ערהביאוהואף-על-פי-כזהנוחים.חייוואתעבודתן

פאוקר.אנהאתלידיהסתמורתווקיבלןמכן,לאחר

קרלדי;שלנחלקונפל ,י/ 1אבנושלהמושבלקראתההחלטות,ניסךתשלהאריהחלק

עצמןמצאופיארהפיאדה,אתמצאהפרלמנט-העתיד-לקוםידו.עלעזרפיאדהגם

ןומ~יפורקןלעצמהמצאהכמופיאדהשלורתב-הדמיוןהעירניתתבונתןבפרלמנט.

חרג;ךי l/אגנשלהשנילמושבשליתרומתיהנבחרים.בביתיותר,ומאוחרבאבנון/ל,

קרדלי,שלבהרצאתוותיקוני-סגנוזהחומרמעריכתבמעטרק

שלגןצבאיתמשלחתלקבל .הבריטיםאתהמריצהמעמדנושלהמהירההתחזקותו

מעמדה,אתהנזסכנותמלוכניותמממשלותלהיפטרהבריטיתהנטילהלאורבבריטניה.

המשלחתקבלתעצםצבאית.מאשרמדיניתחשיבותיותרמשלחתלאותההיתה

היריסלילתגרמניה.נגדהנלחםכצבאהפרטיזאגיבצבאפורמאליתהכרההיוותה
ישירה.צאביתעזרהמהשגתכמהפיחשובההיתההמורדיםבמישטרלהכרה

יעמןדהאנגלית,השפהאתלמדבינתייםאשרוולביט,שןילטקומדובר,היהתחילה

מכדימבוגרשהואלמסקנה,ריבאדלולההגיעזמןאותוברם,המשלחת.באוש

חדש.תפקידשיקבלרצוירכיהקרמוניסטי,הנוערמזכירבתפקדדולשמשלהמשיך
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עםכךעלשביבושוחחנוואחרואיתי,·רנקוביץעםנשיחההעניןיאתעורדתחילה
נפגעלאוולביטהמשלחת.לראשנתמנהכדאנגלית.יעדלולהגםוקרדלי.טיטו
הוועדחברלןלההיהמזה,וחוץעצמן;ערךבהכרתהפריזלאשמעלוםהיותמכך,

המרכזי.

בנובמבר, 27ביוםפולי,מגלאמוצ/קו 17דרוניירבמטוסלטוסאמורההיתההמשלחת
טייסיםידיעללשטחנוהוטסהמטוס .י IIאבנושלהשניהמושבפתיחתלפנייןמיים

עטהלמטוס,התקרבהשהמשלחתברגעלשורותינו.שערקוהאזרחי,המשמרשל
קפץלולהמיקלעים.ובאשבפצצותאותהותקףסטורץמדגםמטוס-סיורעליה

נהרגואחרופרטיזאןקציניםשניוהרגן.פגזהתפוצץרגעבאותואולםהמטוס,מן

החוצהלחמוקבקושי,הצליח,ודלברטיקלע.בתא-המשישבהטייס,נהרגכןהם.גם

ידעאםלורדא,בידינועלהלאלעולםהחום.מןנחרדלולהשלגרפוהמטוס.מזנב

מהיריםבמטוסיםתוקףשהלהספק,איןידע,אילוהמשלחת.צאתעלמראשהאויב
החטוף,המטוסאחרחיפשהסטורץשמטוסלהניח,ישיותר.טובוחמושיםיותר

כברכךאחרדקותחמשאליו,עלתהשהמשלחתברגעלשדה,מעלטסהמזלולרוע

הופך,אואונים,איןנותרהיההסטורץומטוסבואוירלהימצאהמשלחתהיתהיכולה

הקורבז.להיותאפילו,

הלםהצהריים.אחרבשעותביאצההידיעהאתקיבלנוואנובבוקר,נהרגלולה
הזעזועאולםרבה,במהירותנפוצההידיעההמרכזי,הוועדבחבריאחזועמוקוצער

בחבריהצעירהיהלולהרגשות.התפרצותאוזעקהכלשיתקולהאמין,שלאוהרצוז

וייחסבועמלגושלמענהבשליחות,ודווקאממבו,שנלקחוהראשןולטיטוהקרובהחוג

היסטורית.חשיבותלה

אישי,באסןוומשתלבהיסטוריאירועבאקלאסית,טרגדיהבאיזושקןרהכפיממש

אבנו//י,שלנשיאהריבאר,איבןר l/דאבין,הגיעחייו,אתלולהקיפחשבןביום

קודםחושרונא.הממשמשהמושבעללשוחחולהוטרשמיםמלאוהואמסרביה

עםנועצנוציד,שהיהיוריצה,ריבאר,דן/רשלהצעירבבובמןנטנגרךבהרג,לכן,

הוסכםיוריצה;שלמותודבראתהישישלרלבארלגלותשלאוהחלטנו,לולה

לכך.מתאימהשתימצאבשעהיוריצהשלנזותועללאביויספרשלולהביבינו,

האבמילהסתיראפשרותואסיבהכלהיתהלאהמתים.ביזלולהגםהיהעכשיו

שייכתתיתהריבארשמשפחתהעובדה,אולםמוזר,בניו·.שנישלמותםדבראת

תחושת-טרגדיההקומוניסטים,המנהיגיםבקרבנו,עוררהרקהעשיר,הבורגנילחוג

היה 1920בשנתמוזר.כבמשחקבהםשיחקווההיסטוריההחייםיותר.עודעמןקה

הקןמוניסטית.המפלגהשלקיומהאיסוראתשאישרבית-המחוקקים,נשיאהאבריבאר

שלנשיאהמשמשעצמווהואהקומוניסטיות,המטרותמזבחעלבניונפלועכשין

הקומוניסטים.לשלטוזחוקיתוקףלהקנותהעומדתהעצרת

שאלתהתעוררהטיטו,שלהקטןבצריפויום,אותןשלבערבשהתקיימהבפגישה

היאהשני;בביתהגרליאלההראשונים.מבישן,~;הילריםשלושהעירהייריבארד"רשללאשתי 0

הגרמנים.בירילהירגהיצאהעצמה
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שטיטןהנכון,שמןאמר,קרדליריבאר.לד"רהבניםשנימותעלההודעהמסירת
לפניאומץ,שאוזרכמיאמר,וטיטןעימן.הסכימוהשארהדבר;אתעליןיטול
לוןן.אמסוראניבסדר, IIגורלית,החלטהקבלת

באותוחייואתקיפחשלולהלו,וסיפרריבאראתטיטוזלמןהפגישה,סיוםעםמיד

 ' tלןסיפרתםהאםיכךעליודע .יוריצה"האם Jהישישאמרהדבריםלשמעיום.

זה".אתלקבלמאדועליןיקשה

במונטנגרוןן.חושד,לפני-נהרגיוריצהייגםואמר,ריבארשלבידואחזטיטו

כלהוגשה.לאערבארוחתטיטו.שלבמחיצתןריבארד"רנשארואוכהשעה

לריבאר.בצערוהשתתפותניחומיםדבריהביעילאאישלפיו.משהוושםחטףאחד

לאהמלחמהשבזמןאף-על-פילו.וגםלנוגם-רוכאוננובשתיקתנוהיהדי

ממותםיןתרלולהשלמותוביפגעלפניה,שהיינןכפילזה,זהעודקרוביםהיינו

צףלולהשלזכרוהיהמכזשלאחרבימיםטיטן.שלמקורביומחוגהאחרים,של

עימיהסכיםלעיתיםהכלא;בביתשבתיבזמןביחודקרובות,לעיתיםבמוחיועולה

-המפלגהאתשנטשתיעלהאשימנילאלעולםאולםהצ,ךמןניצבולעיתים
הואגםאביובליבי.שנשתמרהכפילולהא·ותושלולדמותלמצבי-רוחיבהאתם

לעיתיםהיה,נוהגהמלחמהלאחרלביני;לולהביןששררההמיוחדתבקירבהחש

בענייןכמורשמיים,בלתיבענייניםאחר,אדםלכלמאשריותראלי,לפנןתקרובות,

המאומצות.לבנותיושנגעופעוטים,וענייניםזכרונותיךספר

לנוהודיע-בנובמבר-26ההמחרת,ביוםזהשהיהחושבאני-ערבעםושוב

עללהכריזלהציעהסלךבניתהמשלחתשבדעתטיטו,עםישיבהבמהלךקרזלי,

להרהרשמבקשכמיממקומןקםוהואהסמיקוטיטושלפניומרשאל.כעלטיטו

עלוליםאיןוכלוםימוגזםהדבראיןכלום :זור mהלוךפוסעשהאותוךבדבר,

זלהיפגעהררסים
אנוגםהלכ,לאחר :הררסיםשלרצונםמאי-שביעותהחששאתסילקנובמחי-יד

עומדיםשאנוהכבזובגודלכללדנולאגיסא,מאידךאולםמשלנו.למרשאלזכאים

והתונעההצבארגםטיטו;זההיההזה,לכבודראוימישהוהיהאם :לטיטולהעניק

ממאין,אניהמסורתי.למלךכמשקל-גנדייסובייטי",במנהיגהמינוי,ידיעליזכו,

מרשאל.כעלטיטועללהכריזהרעיון,אתהגהאשרהאויוידמארשיוסיפ
לנן:-קודםימיםכמהבאיהמונטנגריםהצירים;רובהגיעוכברבנובמבר 28ביום

הסמוךבמיקלטבנובמבר, 29ביוםנסתייםההחלטות,הצעתלגביהצירים,תידרוך
בהערותיהםעימולדוןכדיטיטואתהמרכזיהוועדחבריסובבולפעםמפעםלמטה.

היוהביקורתדבריקרדלי.היההמשלחות,עםבדיוניםביותר,הפעילהצידים.של
עלמידיתהכרזהבעדהיוהציריםרובחשיבות.בעלימהםכמהלואםמעטים,

אתביחודיי-המוצעתהבינייםדרךאתלקבללשכנעםצורךוהיהרפובליקהכינון

קרדלי,לילחשמסויימתבנקודהבורגניות.מפילגותחבריהיולכןשקודםאלה,
 "!המהפכהעלהכרזה IIשניהל,בהתייעצויותהדבריםממהלךנלהבשהיה

הכנס,שלההיסטוריתהמשמעותלגבילאמונתושותףהייתידבר;לוהשבתילא
 Jקייםענייניםלמצבתחיקתיתגושפנקאכמתןהכנסהחלטותנארובעיניאולם
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הצירים,עםשהתנהלוודיוניםביטוינתזפופוביץקוצוהכנקודת-מיפנה.ןלא
במיסדרונות".מנהליםשפוליטיקהכמובן, IJ :שלובדרכו

דעותחילוקיכלהיולאבנובמבר,-19הבערבשנתכנסהעצמת,בעצרתארןמנם

להתנפץאייםלפעםשמפעםמתוח,קשבאבלוםשררלשמו.הראוידיןושוום
מחרישות-אוזניים,קצובות,ורקיעותסיסמאותבקריאתסעורות,במחיואת-כפיים

ולעיתים-עודדוהמשולהבותהקריואתאת.שית. mמלרגיעהוהביאולאיטןשדעכו
הקירותלאורךשנצבוהתפקידים,ונושאיקציני-המטההצעירים,-בהןפתחו

לפה.מפההמלאהאולם,של

נקטעודבריושגםאף-על-פיעניינית,מעשית,נימהתכניסטיטרשלנואמורק
ונינוח.טבעיובביטחןוהרגיל,מןרבבשטףנאומואתקארטיטובמחיאות-כפיים.

בטרגיות.אפילןבו,שחלמסיויםבעידוןלחושהיהניתזבקולו,רביחודבגינוניו,

שזההסתבר,אולםלטעמי,יבשקצתנדמהלראשונה,כשקראתיומרגש;היהנאומו

מוראותיהזשאתוחצי,שנתייםבתומלחמת-אחיםמלחמהלשסיכוםזההיהו. mכהיה

והולד.קרבקיצןואשרבדמיונולחעלותאישהיחיכוללא

מהלךאחרשעקבתיאף-על-פיהבמה.לימיןהצהמיישבתיציר.תייתיאניגם

 :עינימנגדלולהשלדמותואתלסלקיכולתילאטיטו,שלאנומןאחרוביחדוהכנס,
מאביי,משולאעינייאצה;לשהעלמיןביתשלהקטנהבכנסיהמתכתבאריןחתום

כהאתבנותלעצמי,הסברתיהנינוחהוהתנהגותותנועותיואתהנשיאות.כסעלשישב

אלהלפחותכמונית,חשוהציריםשכלבטוח.,הייתימאסונו.לושבאוחושים,ואטימות

בדבריו.אותםלאהזכירשאישאף-על-פיריבאר,ולמשפחתלהנהגהרקוביםהשיו

אפילוהריבאריםנשכחוכמרשאל,טיטוהוכתשבובכבס,לחקאותוכשהגיעברם,

העובדה,אףעלביותר,המשכרתתחושת-האחדותאתעורראשרהרגעהיהזהמליבי.

אף-יגדול.רגעאותולקראתדרוכיםהיינווכולנוהצפויהההכרזהעלידעושהכל

ב.עצמיזהייתילזו,בדומהקולקטיבית,להתעוררזתגרמתיעצמישאביעל-פי

נשארהמודעותיחושלמ;לאובדןעדזה,כגוןממעמדהוקסמתילאמעולםלה,שוףת

הלנווגברו,הלכךהא.חדותשביטיוישככלסבורני,דברשללאמיתןתמל.דשלימה

רקובהתלהבות.בדבקותכפייםמחיתייותר.וקר-רוחמאופקנעשיתיכןוסערו,

הכפייסמחיאותהומרצו-קרובותלעיתיםהדברקרהאזאולם-מכןלאחר

ישאנילחשוב,עלולשמישהומהחשש,אחרים,רביסשלגםכמושלי,המתמשכות

בוועדהדבריםייראוכלצדבליבי,תהיתיעתבאותהאולםטיטו.ינגדהמפלגהנגד

תמירהתייחסטיטומרשאל.מתמנהכשטיטולקום,העתידהובממשלההמרכזי

היחס-החברימשותף;רעיוןבהגשמתלידועוזריםכאלהמרכזיהוועדחבריאל

.נדמהריכוח,·בשעתמגלהשהיהקוצר-הרוח,בעודבפגמך,לאלעולםהעצמייהכבוד
הממשלה-.הצבא,כן;בסיסיים.דעותחילוקישוםבינינוהיושלאמאחרבלתי-חשוב,

שליותרהרםממעמדותועלתצמחהאלהלכל-החדשהיוגוסלאביתשלוכינונה

ספק.לכלמעלהוכחוועצמאותוכשורוואשרהראשיבתפקידנשאשכברהאיש,

שנושאהעובדה,לאורביחודיחסיסושלבמונחיםהדברפירושהיהמהאולם

 ?בלבדלמענוהונהגוהתוארלשררהנטייהבעלהיההרםהתאור
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מלחמהעת

 i ו,zז'החדשהסמילרקהקלעים.מ~~חוריאלהנשיאותיצאהטיטךשלבחירתןלאחר

שלהרשמיכסמלהאןשרטרםהסמללמעשה,הבמה.מעלתלוינשארהמדלהנ
בחלקואותו,שעיצבהואקוןג'וךג'הסמל.יהיהשזהידער,הכלאזלםהמדינה,

הייעדחברישללהצעותבהתאםשלוהמצאתופריובחלקןהסובייטיהדגםלפי
ישלהלאומילסמלההיהפיאדה,שליותרהמאוחריתתוספותיועלהסמל,המרכזי.

הלאומי.חגהליוםהפך- 1943בנובמבר 29-הכנסתאריךואילויוגוסלאניה
הקלעים.מאחוריהבמה,עלאניגםהייתיהנשיאות,חברהייתיישלאאף~על-פי
עלטיטוא,תלברךנגשתישפשוטאורנקוביץ,שלהזמנתולפישםנמצאתי
בואועםמאו.דחמיםהיוהקלעיםמאחוריוהאיחוליםהברכות .למרשאלהיבחרו

להתרןממות-רוחהחוםהפראחריס,נושאי-משרןתעסיחדבואי,ןעםרנקוביץשל
-לטיטןונשקנוחיבקנןטיטו.סביבהצטופפנןשכולנןמשיםביחודשלוחת-רסז,

שלאמפלגה,חברישאינסהפטריוטים,ואחרהקומוניסטים,המנהיגיםאנו,תחילה
עלהכלאתהעבירההאקסטאזהבטיטו.גםאחזהההתלהבותמיפלט.להםנמצא
שעהגבול,ורלאקץללאטיטואתולנשקלחבקהמשכנוהקומוניסטים,אנו,דעתם.

למראהמאמינלםשאינםכמירבה,בהשתאותבנוהביטוהבלתי-מפלגתייםשהחברים

וברכהברכהכלעלטיטוהשיבוהצהלה,השמחהבמערבולתלכודכשהו\~עיניהם.

סמוקות,פניסעלניגרהזיעהינשפר,נשטוהחזיםנצצו,העינייםעליו.שהורעפה

לעובדה,מןדעכשאניוההתלהבות,החוםדבקןביגםקדחן.הראשיםנמלאו,הלבבות

מרצוניעלי,מקבלאביהזהלטירוףשבהתמסרותיעתידי;נחרץזהוברגעשכאז

עולםלראותשלווהשאיפההאידיאללמרותכאדןני,כשליטי,טיטואתהחופשי,

עצמי.בערךהכרתיולמרותיושרילמרותאדונים,ללא

רצולא-מהםכמהאו-שקומוניסטיםמישהוכשאומרהיום,לשמועמוזר

להם.המתאיםהמנהיגאתמוצאיםמימשלאומפלגהרעלוז,כבמנהיגם.בטיטו

שטיטוספק,איזבו.הטמוןהיצירהכוחואתעצמןאתבאלהמגלהמצידן,והמנהיג,

הפופןלאריותאולםלעצמן.אותהדרשאף,אלאהמנהיגותאתלידיולקבלשטחרקלא

היתהשהפופולאריזציהולפנילטרשאל,שנבחרלפניעודהחלןובניית.ה,שלו,

המפלגה.טנגנוזואנשימטלאי-התפקידיםעל ,המוטליםהרגילים,התפקידיםלאחד

לאחרורקהחנריס,רבשורותהאנשיםביזעצטה,המפלגהבמסגרתהחלהתהליך

בטקצת,השפיעהסובייטיהדגםחיקויעצטה.עלהמשימהאתהמפלגהנטלהטכז

במנהיג,בצורךחשהוטרדניתאידיאולוגיתתנועההקובע.היהלאחלקואולם

מגז.להישמשואשרלטעותעלולשאינו
מקנהטיטושלהפופולאריותשהפצתלעובדה,מודעיםהיינוההנהגה,חבריאנו,

לפחיתאולתפקי,דהענייןהפךוכךביותר;אליולמקורביםוגםכולהלתבועהכוח
ולמעזדרכו,לפיאחדכללמנהיגנו,ונפשבלבמסוריםהיינוכולנוהכרחי.לפולחז

חבריםעםיחדכאשר , 1935-1934בשניםלטיטונקשרקרזליבמפלגה.שלומעמדן

ביותרהחשיבכתיאורתיקזעצמיראהקרלויאטת,בטוסקבה.בהכשרההיוא·חרים,

הישנות,לאמיתויותהחדשההמציאותהתאטתפירושהתיאוריהאםהתנועה.של

וכובשכל-כךמרשיםהיהטיטואולםשבתיאורתיקנים.החשובשהיהבוודאיהרי
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דומהבינינו,דעורגחילוקיכשנתגלעוהחמישים,שנשנותעדובמנהיגותו,באישיותו

לטיטומסורהיההאו :לרנקוביץונאשרטטיטו.פיזיפחדמפחדישקרדליחיה
כלפיו.רגשותיאתתיארתיכבראניןאוניובהערצת-אליל.ריגשיבאורחללא-תנאי,

חסר-התפקידתחושת :בוגדניתמחשבהבקרביהתעוררהכמןלפעם,מפעםאולם,
משלושתנואחדשלבראקיאפיקורסיתמחשבהשחלפהאימתכלנחלקי.שנפלהטעם

עלדיברנוהנותרים,השנייםבאנו,-ביותרתכופותלעיתיםהדונקרהולי-
בטוחפחותהרנההיההאחריםהמנהיגיםישלמעמדםלמוטב.;דרחזרונהוליבו

קירבתנובשלרקובינרנקונלץבקרדלי,לקנאיכלןהמ :שלנומהזקינאה,ומעורר
לטיטו.המיוחדת

ואןליעשרים-למדיממושךזנ~ןנמשכההקלעיםמאחורילטיטוהאיחוליםתזזית
אישאישהזרנו,בכנס.להמשלךשישהועיר,טישהושבא-עדדקותשלושים
אני.הרגשתילפחותכךפנימה;בקרבנךבטקצתובושיםואוליעייפיםלמקומו,

המדינהוראשהחדשההטמשלההסכמה,ובקריאותבהתלהבותנתקבלוההחלטותכל

לאושרתקווההבעתתרךעליהם,והוכרזמחושב,יבאורחמראש,נקבעוהחדש

בעקבותם.שיבואוולחופש,

הקבדותבביתהתאספנןהצהריים,אחרכשעותבונבמבר,-30ההמחרת,ביום

הקו-המנהיג :דבריםישאשפיארההסכמנו,וקר.עצובהיהלולה.שללהלוויתו
ניחרקולומפוזר,היהפיאדהמכולם.לצעיריספודביותר,הוותיקמוניסטי,

 :כלשהוצרפתישלבלתי-נשכחמשפטהעלהלמדנרתומנבכיאולםטרופות.ומחשבותיו
וגםהאורטורי,לכשרונומכורהיההישישריבארבפגרא",חלליסהינסיימהפכניס

ענותבקןלשבשיגרה,דבריסהיושאמרכלאולםעלין.לגבורהיהיכוללאהפעם

לעצורהיכולדבראיזקורבנךת,תובעמאבקנוקשה,מאבקהואמאבקנו :חלושה

למשנהו.אחדממאבקלהגיעכוחו,בכלשמתאמץ,למיבדומה-מאבקניבעד

במקוםנקברלולה ."!כנישלוםהרןלולה,שלרם,ייהיהאומר,פלטאכ,ככללבסוף,

קברו.אתהאויביחלללבלסתר,

אףנמשכו,והמלחמהשהחייםשעהבבכי,אניגספרצתילידי,הניצביםמןכרבים

 .רשמיבאורחמעכשיוכיאםשאת,ביתר

319 



----------.~~- -----

החיצןוהעזכםפנימיל



.~----_j 

1 

 mדבקיצרהמתיבר-הלאימיהוועדהיא-הזמניתוהממשלההמרכזיהויעד
שקיבלההראשינההיתהשמרסקבהאף-על-פיאבני"י.שלהשניהמישבעללתגובית

 L,המעךכ;··מןהראשונה··דיקאהחירביתהתגובההגיעההכנס,עלומפורטישירמידע

גםלמוסקבההודיעטיטןטיימס".ומ"הנין-יורקפרס"ן'אסושיאטדהידיעותמשירות

קינאהלעודרלאכדי-בשתיקהעברכיאםמרשאל,שלהחדשההדרגההנהגתעל

דרגה.אותהקיבלאשרשהואהעובדה,על-בקרמלין

מסרהלאבמוסקבה,היוגוסלאביתהשידורתחנתהחופשית",ש"יוגוסלאביההערבדה,

מוזרה.משהיתהמביכהיותרהיתהלמולדתו,לחזורהמלךעלהאוסרתההחלטהאת

שכלמכהלאחרלנוסחבמיסקבה,היוגוסלאביתהמפלגהנציגוולחרביץ,ווליקו

וברדייהחןפשית"יייוגוסלאביהבתחנתלשידררמכיניםהיושהיוגוסלאביםהחדשות,

 :ועודזאתקפדנית.לצנזורהנתונותהיו ,י, iאבנושלהשניהמושבלאחרמוסקבה,
כיבויך-(ייכוזיאיי")שה"בךס';ןולהוביץ,שללידיעתוהביאמבואילסקידימיטרי

סניןתקיעתזובהחלטהרואההאווכימאו,ןרוגז-הפנימיבחוגסטאליןשל

אח.הובעונהבעתנתכנסהשבמקרהטהרן,ועידתושלהמועצותבריתשלבגבה

אבנר"י.שלהשניהמשובעם

אולם .מךסקבה~ .לשהאיטיתולתגובתהלזהיךותההורגלנןנברהקומוניסטים,אבו,

אשרובאבנו"י,בממשלההלא-קומוניסטיםלפטריוטיםהדבראתלהסבירהיהקשה

אנו,להמשציפינןיותרמוסקבה,שלוגלויהפעילהלתמיכהציפומהםרבים

מוסקבהשלשתמיכתהוידענו,הרגשנוגםהקןמוניסטים,אנו,אולםהקומוניסטים.
'המשפחה".;'בתוך;הנשאררוגזזהודברשלבסופוכימה;באיחוראםגםתבאו,בוא

פיךסמה 1943 ·צדמברבמהצית ':היה .יכלאוהיה ,מהרלחףהמביךהמצבואומנם,

הדויעה,כןאבנר"";שלהשביבמושבתמיכההמביעההודעההסובייטיתהממשלה

ליןגוסלאביה.צבאיתמשלחתלשגרבכוונתהשיש

ג'נ 3



החיצוןהעולםפנימולמלהמהעת

 _.שצדקנובעדתינחושאניהיוסועד-בהרז~ינואנוטהרן,לוועידתואזער
השגי,המושגולהחלטותהעצמאיותהקומוניסטיותלהחלטותינןגושפנקאמתן

כירגוסלאביהלפרטיזאניםצבאיסיועהושטתעלמדברותבטהרןשנתקבלוההחלטות
II ןהלכתהמרחיקהכצורהt פשר~'J התמיכהכקץהדברהתפרשלגנינובדותרןן,ת

ובממשלתובמלןהתמיכ.השלהדרגתיתנטיש.הגםוכןבמיכאילוכיץ,המערכית
אומנםןאזרחיםבמלחמתניחוד-צבאללאאלהשלערכםמההכל,לאחרשהרי,
קומנדו/ן,/פיעלות Iבתמרכהעלגםבודנרתיוגוסלאביה,לגניטהרןשהחלטתגכון,
שאינןמיוכזנות,קטנות,מיחידותמורכבהקומנדו .:ביותרהטרידנולאהדבראולם

משימותלביצועושם,פהתונחתנה,אםגםקומוניסטית, Mאגטילהתערבותכשירות
מיוחדות,

ינואר,בראשיתהגרמנים,התקדמולוקה,באניהאתלהצילבידינועשלהלאחר
למימדיהגיעלאהעליון,הפיקודבגדהגרמנית,המיתקפתעוצמתיאצה.לעבר

לחישוניבהתאםשווארץ").מיבצע Iו/וייס"(יימיבצעוהחמישיתהרניעיתהמיתקפות

כומושך;לכיתורהזמן,לאןגםהכוח,נים 7הגרנבידיהיהלאשובהעליןו,הפיקוד
לחצנןאתולהדוףיחידותינןשלהתרחבותןבעדלעכבהיתההעיקריתמטרתם

באותםשהשתתפומלשלדיווחיסלפילדוןאםברם,להס.חיונייסאזורםיעל
תה iבתקיפייטבסונרת"פחותהנזיתקפההיתהאזוריםשבכמההדברפירושאיןקרבות,

המזרחית.בבוסניהלמשלכמוובחומרתה,

מה Mברטטכי'אםןשקטה,מאורגנתבצורהיאצהאתפינינוערב,עםבינואר, , 27ביום

העליונות,הרשויותשלהסדירהבעבודתןפגעו,.לכזקוםממקוםאלוצעדותבלב.
התפזרואננו"י.שלהנשיאותוחנדיהלאומלהוועד:חבריועודזאתנוסדו.עתהשזה

הוועדילידי-אפילןרשמיבאורח-ההחלמותקבלתעברה,ששובכךחבלקם,
היערןתדרךנסיגתנובמהלךהתרחשלאמיוחדאירועשוסהעליון.והפיקודהמרכזי
השלג,עטוייבהריסהתפשטאח,ןנהירביוםולפתע,לדרבאר.בדרכנווההרים,
מאות :רגוגחדאוזנייםמחרישרעש,שמעליהם,והאינסופייםהכחוליםוהשמים
לעבד'·צפונה,·בשלווה,טסו,השמש,כקרנימכסיפיםהברית,בבותשלמטוסים
מכריזהעמוםהרעש ~ידעתיוהתדגש.למראההשה.אהנעצר,זע.לנוהטורגרמניה.

רחמיםכלבעדרתהיתהזוהכרה Mידיעהאולםוילדיס.נשיםשלהרגועלהדסעל
למראהלשמחהשותףהייתי,~ביגםאנוש.יצוריהגרמנלםאיןיכאילומלשצער,או

וכליה.חרסזרייתהיאוהאכזרית,הברורהשמשלמתםהאלה,ציפורי-המוות
הביטחוןשירותראש , JJיק Lמאלצ IIבנתקלנווערפל,שלגמכוסהרמהעלאחהערב
שאנשיו,בזכיוןלחזור,בקאריק lשמאלצ,ידעו,המרכזד·הוןעדחבריקרןאטיה.של

עויין.ויחסחשדותעוררוובכךשלנוובבןטות,בוועדיתהגשעהאחרלרגלהתחילן
מעליב.ה .בטרמינולוגיהנקטהעצמם;לביזבינסז~לה,סוכניםהשתמשןשבההל.שןן
יק Jמאלצאתשהיכירןמבינינואלהשלנן.הוועדיםוחבריהגנרליםכלפיבירתר
יינתפר"כאילןזהומטעםהפןבייטיהביטחוןבשירותעבדכיסיפרו,המועצותננרית

סובייטיות,שיטותאותזעימוהביאהואאולמשלנו.הביטחוןשירותעבורבמיותד
עםלאיוגםבינינוןששררוהפשוטים,יחסי-ההבךותעםאחדבקבהעלישלא

כמווהנהומקושד.מחוסןאירגוןלהיותהמפלגהחייבתלפיהאשרהשקפתנו,

אויהב"'שטבישליטאותולעינינוע J'הופגשום,ליל-חורףבאמצעעלומ,עןלממתוד

מדיורקסוסו.עלמעמדהחזיקרבבקושישרקיקפוא,כחושננסבדמוזזשררה,

התשישיק Jמאלצוכשהחליקלתקז-שבהתאםוכמובן,-חדשיםהיו,מאלצ/יקשל
צרורותכמהנפלטירשאוןאתהטוסכשהזיז·במושכות;מיקלעונתפססוסו,מעל

תפסתיאבי.ואילובי;תמאחורימחפהותפסונשרה,התפזרןהאנשיםהמיקלע.מן

סרכיבחורטופו.מעללרדתיק Jלמאלצעזרתיהשנייהובידיכמיקלעאחתכיד

ולכן , 1942חורףשלההתקפותמן·המעטיםהניצוליםאחד-.המשמרד iמגראחה

הבריחברזל,במוטפגעההקתלשלג;המיקלעאתהטיל ,-מלבבלתי-נשכחגם

לרגליחייםרךחללאשצנחהבחור,שללליבןהדרוכדורהחליקהבלתי-נצור

מהזמן:לעבןדלמאלצ/יקניתןעודהטרגי.המקרהלמדותהמרכזי.הוועדחברי

הביטחןןבשירותהישירהטיפולאת·לידהנטלההמפלגההנהגתהעליןו;בפיקןד

קרואטיה.של

כמוגן,הבריטית.למשלחתיל, Jצ/רצ.שלבנורנדולף,צורףממשןימלםבאותם

הינושרנדולףבמוחנו,מחשבה-שחלפהזףt-על-פילעצמנו,בכודבכדשראינו

עצמו,הואאותנו,שיכבעבהתגהגותןואומנם,במשלחת.ביותרהאפורה" Iןהאישיןת

מחווהעלהחליטהמפורסםאביווכיבמשלחת,מישניתחשינותבעלחבררקשהוא
לאכלשהי.עמדהלבנולהקנותוכדילהקרבההאריסטוקראטית·תחושתןמתוךזו

ובגינוניךבתבותנושלנךהקומיסארים.ואתהמפקריםאתהקפיםורנדןלףרבזמןחלף

כיכל,לעיןגילונבעשה,התעניינןתווחוסרשתלרגותואולםהבילתי-שיגרתיים,
דינאמרות.ולאפןליטידמיוןלאלו,הודישולאמשפחתישם

יחידות"':ואבך'הזדנבואחרינן.בדרבאר;התמקטנןהליכהימיחמישה-עשרלאחד

שעלבטערהמבתודדטיטוהיתהיוםבשעותררב.הלךשמספרןלמיניהן,ע,זך
יום- 1944 ,במאל 25ביוסגרמנית,הפגזהבעתאונץ.נהד.שלהימגיתיקגדה

שמו.אתכיוםהיאנושאתילכזמערהבאותהטיטונמצא-טיטר~שלוהלדתו

אתגם'בןבילהוכואזהכניסה,לידקטןצרלף-עץלמענרנבנהמכןלאחרוניד
התגוררולפעםןמפעםולילרבקוביץשייךהיהלמערה,שמתחתהקטז"הניתלילותיך.

עלדיווחיםלבולמסורשבאוומפקדלםהמרכזלבוועדאחדיםחבריסגםבו

המ.רתחש.

.כזנעטשכמותהונינוחה,ןבחמלמות-הרדיתשקטהבעבודהבנחת,עלינרעברןהיטים

רנקוביץניתקזדנקה,בושעלבהעלבוןאיזהעלבתגובההמלחמה.בדמותלדענרשלא

כל-כךנע!בלאהדנרלעולם.עלמהמילההחליףלאשונ :·לחלוטיןעימהיחסיואת
דנקיביץמטפסים,היינךערבמדיעימנן.יחסיועלשיעיבהידשה,לאכיאםלטיטו,

לקרואשליחמשגרהיהכלשהי,מסיבההתעכננןיאםטיטו,שלהמערהאלואני,

טבר,רקטיטרהעניין.אתשבדקדדייר,ליטיפרבךבמאי; 25ביוסטיטןנילילא.למעשה,

·אתלהשאירשישהחליטבמאי, 25בירס·הולדתן'יוסאתלחגוגשהחלוומביוז .זה,בירםשנדלן
בלב.ןימיסכמהשלהפרש-משמעותיאיננוובךכךביןכתאריכיםההבדלשהוא.כפיהענייז
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זזציחזר,םלועהיבפלוטטלהטהעת

עשוישהיההתנור,ןמפטפטים;בשחמטומשחקיםיושביםיהינוקדובותלעיתיםלנו.
בחיפושהרדיוכפתןראתסובבטיטושלמעוזריוואחדהחוםמןהתפוקקרקיעי·-פת,

בטחהעליוזשהפיקודלמרותה-בי.בי~סי.אוו Iהחופשית"יוגוסלאביהתחנתאחר
מוסקבה,לרדיומאשריותרל-בי.בי.סי.להאזיןהעדיףהסובייטית,בממשלהיותר
יותר.ומדוייקרתעדכניותהיוב-בי.בי.סי.שהחשדותכמיון

טיטוביצחלפענןיםשווה.בזנידהגרועיםשחשחקניהיינוואני'ובקוביץ ' i:טיטו
נסתיימורנקוביץלביזשביניהמשחקיםואילוטיטו,אתאניניצחתיולפעמיםאותי
תבוסותיואתקיבלטיטופעם.אחרפעםטיטואתשניצחתיזמןהיהבתיקן.לריב

מוטרדשהזקןמכיוןטעם,חסרשהדבררנקוביץ,ליהעיראחדירםברם,נכבוד.
עשויםכיצדידעתילאגם-במתוכוןלהפסידמאנתינודדת.ושבתומכישלובותיו

המשחקיםאתמסייםשהיהמאחרבמקרמי,טיטועםישחקשרנקוביץ!הסכמתי,זאת
הואאםבטוח,הייתילאאנישגםעדכל-כך,משכנעתבצורהבהפסדאובתיקו
היההואיובברביץ.ארסוהיהמכולםהגרועהשחקן !לאוואםבמתכווןזאתעושה
פופוביץקוצ/הגםהפסידפעםזה.אחרבזהמשחקיםתריסרוהפסידופזיזמפוזר

המפקדים ...מביךקצת/העבייז Iבאירוביה,אזוהעירינקוביץ,ובגדנגדיבמשחקיו
!וןמובסיםביותרהבכירים

חברילבו,להעניקב.דעתוישכיטיטו,לניהודיענעימים,ערביםמאותםבאחד
השיב,זן/,כל";כןגבוההדרגה//ולמהלשאלתי,לויטבנט-גנרל.דרגתהמרכזי,:הוועד
הוועדחברימשליותרגבוההדרגהבעלהליותצרידאינואדםששום'"ובפני

המרכזי"',

אלאדיים,צאבייםן/ IIהיושלאמשוםלאדרגות;הוענקולאולפיאדהלקרדלירק
חנריעלבמבהקרדליגנרלים.מרוב/יתפוצץ" Iלאואבבו//יהלאומישהוועדכדי

ההתכתשויותבמהלךהמלחמה,לאחרי. Iאבבוושלסגן-נשיאהיהופיאדההלאומיהוועד
הפוליטביורו.חברישארעםיחדדרגות,להםגםהוענקולבינינו,המועצותבריתבין
יוגוסלאניה II (יוגוסלאביהןןנובה I /המדינילכתב-העתהאחראיהעורדהייתי ,י~~

והיהבורבה// IIשלבמקומובאזהכתב-עתומיטרה.זוגוביץעוזריםכשלידיהחשדה")
'כמעטין,בעמדותובחשוקריאהיההואהחדשה.הממשלהעמדותאת·לשקףמיועד

מצ'ק,;שלהפאסיביןתאתתיארתיממאמריבאחדומפלגתית.דוגמאטיתמעגהנקי
בפנידרגוביץעלהגנתיאחרבמאמרוהאוסטאשים.האויבלנוחותהשואכדבר

הספרותיתהביקורתממיאקובסקי.הועתקטיטועלששירושטענוביקירתיות,התקפות
"אמית'תןןעל:הגבהמדיביתביקורתבעצם,היתה,--האחריםשלזוגםכמו-שלי

 .הספרות.לתחומישמעבראחרת,ארזו

עדמובהק.הירארכיצביון-חוץכלפי-לקבלבינינוהיחסיםהחלועתאות~.
ובאסיפות.ציבורייםבמרפעיםריבאר,אותטיטואתלהשויבישהיכןרקלבשמואז

ולראותם,המרכזיהוועדחבריאלאוטיטןאללגשתאח,ןלכהיה,יכלוכןכמו
ארוחותנערכולראיונות.מודעלקבועהתחילועת;ךשעה,אבותהעסוקיםהיןלא.אם
הכלנוראים.כאבי-ראשלבוגרמוהשולחנותליד'הישיבה·וסידורילמשלחות,ערב
בבעיותמעדונותוובשלבפרטיםבקיהיותומשוםרנקוביץ,של'בתפירעלנפל
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כך t,םלעצמו','בזז;כחחששלאמכיוז·אלה,לענייניםואתי.גםמשרהי.אאירגןו.

לשעו1י'ייוילה,עדבהן,הקשור'.התעמולתי,האספקטמש,וםולאפרוט,וקול,בעגייגי

שולחנותזוזלכ.דיאגרמית "שוניםמתפקידיםתפקידיםבעלימטרידיםהייבומאיחדות

ואילמיתבסדינים;ים Q'ו~כזצמידים;עץליחותשע:וייםשולחנות ...........ואולמות

לקרלזילהראותםניגשנוהתוכניות,כלאתמשסיכמנו iבפט.ריחמפיצהשריצפתם

.עלהסידודים; '.'כל .'אתלהפיך'עלולה'ייהיתהtנפיהם ..אחתהצעהלטיטן. ..אף .ולעיתים
טתסכלים.שינזייםהכנסןילשםרבות,ובספות·, '.שעות-עבוהדעליבוולכפותפיהם

הירארכיהקיימתuןהיתההרי.ההירארכיה,שלפורמאליתחלזקההיתה,זוזלאאף-על-פי

.'להיותהחלנ' ,'התפקידיםנואשי ..;;0..',יותדעודשנואר.ומהךשמית~ ...•.בלתיפוליטית

·כ.ררגותהחברותהיו '.מכולםרגישותלהם..שבקבעוולמקומותלדרגותיהםרגישים

סאולם.;מנרכזסמתי'במקיםוהושבו'ידיידהך, '.אובעליהןמעל.שהופרדוהנמוכות,

:גשתי,""ועיבה"איהשלאיזןמכיבדישיבהטקיםכשהוקצהאומללזת,היוניחוד
 ,אr p.כליעםרשמית.לארוחת-ערב·'כזואישההוזמנה .אםאו'הראשונות,השורות

הופגזנו " tחסרי-טעסתבשיליםאכלנוכולנונופף;תחתוניםזוגמאיתנןלאישהיהלא

אילםביערות.,מיקלטולחפשלחזו,רנאלץשמאמתמי,ךבפחדוחיינויוםמדי

',ואניובקוביץכאחהומותרותעוניחייעלתיקניהםאתאוכפיםוהסמכותהשרדת

לחברעוולייעשהאםגםכלשהר,בפטריוטיפגעו,;לבלהפרוטוקולכלליאתקבענו

;רהמניעיס.הסיבותאתולהפבירלגשתתמידביתןהאחרוז,זה,אלנכבד;מפלגה

זטתהא--שמובחתימתומתאמןבמערתו,יושבטיטו,אתמצאתיאפילופעם

זהערצתביבדריםתוארי-כבו,ךשלולאיוירהכשליט;החשד,תפקידואתתאומת

'חמנהיג~

גו·זביחזדשקודה;למההחלטית,בלתיאךמסויימת,התנגדותרוחגםשררהנרם,

ל,יליגן vm 'בכיינזסי'עקביהיהזוגוביץהתעמולה,במחקלתאיתישעבדוהבחרים
זלנחאשני:עלבעלבהמי.טרהואילוהחברתית,ולראוןתנותהדרגותבסולם.לטיפיס
'ברם,מזו~ .זהנלבדמטרמאותארבעשלבמרחקשהגתוררנואף-על-פי iאוהת

 גttזל;::שגרz:יבו"לאחרהכנה~,ו/וגילורצובםאי-שכזעותעלהבליגו~אלה'שנייםגם

.נאותים.'אידיאולוגייםהסברים

מאי,רהסכמהקרואטיה,של'המרכזיהוועדעםהדעיתחילוקינבעוגיסא,מאידן

,הקרואטית,בעיתוונת.הפרסומיםעלוקרדליטיטובפניהצבעתייותר.עמוקה

אינ·נה:מדגיהאיזוו~י· ~ירסי"שלמלאכוחיתוצי;היאשיוגוסלאביההאוטרים,

לוודעביקורתימפרנשלחי'עליהולשמורילהגןכדינשפדשדםשעהמלאכותית,
הוצאותללאאד ....,.לשםנעצמו',קרדלי'בסע'מכןולאחדקראוטיה,שלהמרכזי

גח~ I1'/שדלמשרתשהואיסבןר,האדםכאשדתקנהללאהןחבריותשלעדתן·ממשירת~

'דעתו.עלאותוטעבידהוכשהשררה

הסיבהלא·כדאםחשובה,סיבההיוותהקרואטיה.שלהמרכזיהוועדעםהמחלוקת

,ג'הזרהא, 44;9,בדאיובר, 30ביוםירגוסלאכיה,לשהמבוזיהויעדשבגינה:שיגרהיחיהד,

בניתעםים Qביחודנההמפלגה,מיטדותכלאלהמופגיתמכתב,בצורתמנוסחת

אני,;חישבכיבוסח,אולםטיטושלחתימתיאתנשאהמכתבהמערביות.הברית
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החיצוןהעולםפנימולמלחמהעוו

שארזה.מכתבאותו.ערווהואהמכתבאתכתבתי:אגיידייעלקררליידיעל

רצינייםקשיים J /לגרוםהעלוליםשונים"/ומישגיםעלובפירוטבתקיפותהצבינו

האידיאלווגיה :בגישתנן·למדפנהאותשימשידינו'ועלהמיקמת'החרשהלמדינה

יחייבשהמנורבפירושהאיןקפיטליסטי,היותויעובדתלמנורב;למציאות,ד"תאמה

לפקחהיהניתןשלאמקומיים,נויתוניםשלהואצתםהופסקה·אויבנו.ל:זיותבהכרח

לרבותבריתנו,בנותכלאתלהזכיריששבאסיפות-עםהוראה,ביתנהבראוי.עליהם

הוראהניתנהכזהפנימיים.משטריהןנולביקורתלמתוחאיזרכיהמערביוזו,

תהיהבעיהלכלשהגישהבאופןוהתעמולה/והנויתונותשלהבימהאתלשנית

גוף,לשוםקשורהאיננהואשרקמה,נותהשזהדחשה,מדינהשל .ראיתהמנקודת

המנחההקוחייב-והממכלהלמלךאבשדנומנו".שלהאמבק .שלרתצרהויא

שהיתהמכפייותררבהחשיבותלמלוליחס/ומבליאבני/וילהחלטותתואםלהיות

היהאילםהמדיבה.בידיהפוליטיתהריכוזיותנקבעהשבכךספק,איזבנובר"·,לי
מרכזבתירבמוסקבה,ולאי-תלותומדיבית,ילאומיתילעצמאיתביטויגםבבר

אידיאולוגי.

המפרטמכתב,אותוהיההסובייטית,המשלחתשלובאהממשמשביקוהדלאיר

היההובשלחתלשבוהאלאכיאםבעיתודברנומדותינו,תאהחריפותבמלאו

בפבריאר 23ביום ..המדינדצמרתשלבהשקפותיהשחלהשיוביאלאלשיגורי,הגירם

שצורתאף-על-פיבסקרנות,מהילהבשמחההסובייטיתהמשלחתנתקבלה 1944

בכמהבואהאתדחתהיהסובייטית:המשלחתהפרטיאזניםאתהרשימהלאחניתתה

שנושוכפיממטוסים,לצנוחבמקוםבדאובים,ביטחון,ביתרלנחותשתוכלימים,"כדי

גנרלשל II/והפצונוהרגלובשלבשעהשהדברדחיק,תירץוגיתןכרם,הבריטים.

המשלחת.·ראשקודבייב,

 :כצפויחמההיתחלאטיטו,ידיעללמשלחת,שננורכההשארונה,קבלת-הפניםגםי
ייחסנואנואשרקרה,כמנוטברשמיותהנתהגןלמרותיוהנתוניםהמשלiדתאוש

-נוכחיםהיינוהפוליטביורו,חנריאנו,רקכיאם-מישהונוללושמאלחשש,אותה
הקומוניסטיםנוםבשיתוףבסתר,פונולתהסובייטיתשהמשלחתלבריטים,'לספר

ולהיטותנוהמשלחתשלמשימותדה :היחסיםנשתנויותרמאוחרהיוגוסלאבים.

לנוסחהמשלחתשלבארהלאחרשלושהאושבונוייםיחדיו.חברוהאידיארלוגית

קורנייבגנרללונשקלבדם,יכשנותרואח,ןנורבכיימכויישת,'ייכהנומדת-פניםטיט;~

ייוסף.לשםהרוסיהחיבהשםיזהו-אוסקה/וייאוסקה,ומילמל;בשינרוונ'

ראש-המשלחת,סגןוינוילה.כראוימאורגנתהרוסיתהמשלחתהיתהכללבדרך

השגרירותאנשיגרילה.במלחמתובנול-ניסיוןיויציבאיתןהיהגורשקוב,הגנרל

שמותיהםאלההיואומםנאם-סחרובומאיורגריגורייבמאיירבבלגרדא,לשנונד

קורנייב,הגרנלהמשלחת,ראשהסרבו-קרואטית.הלשוןאתגםהכירו-האמיתיים

בכוס,נוינןנתןארלםכולם,ביןוהמרשיםביותרהגבוההאינטלקט'בנויליהיה

ואידיאו"'סתגפניתהיתהשנוידיןלרוחנן,התאיםלאהואבגסות;וכסהשתכר,';'התנהג

בכוס,עינםלתתשאהנוהבריטית,המשלחתחבריביןגםהיךבכללותה.לוגית

שיכוליםכמיבהםהסתכלנוולאעיטםהזדהינושלאמשוםהטרידנו,לאהדבראולם

רב-טמל,בדרגת'ומוז'יק" .....;.קודנייבהגרנלשלשמשרתןמרגנודוגמה.לנולשמש

הגנרל,בושעלבלעלבונותניחומיםמצא-רוטימרומאןיצאשכמךנפלא~מזגבנול

האלה.החשדיםהסובייטיםשלהאידיאליזציהבקרבינולדעווההל,השומרינו,אצל

התחלנוואז !הנוריץמעברםהשתחררוטרםשהרוסיםבמחשבה,עצמנוניחמגו

יותראוליעצמם,כלפי-יאוכזריםסנטימנטלייםשהפ,כמותהרוסיסאתלקבל

זולתם.כלפימאשר

חזותלעשמרהחוץכלפיהתנהגות.דפןסימאודטהרלעצמהגיבשההמשלחת

דגלדריסתומצאהחברינןעםהתערבהעגיינינן,לכלחדרהבטתראולםרשמית,

יהרוסיתהמשלחתעםיחד :יוגוסלאניםכמהידינולגםנעזרהבכובמוסדותינן.

אשתן-לשעברוכןסילןניץ,נשםמזגרב;מפורספרופאשלבתוגםממוסקבההגיעו

קאדריסהונונודוהמשלחתלרשותקרשןנבי.קאר iאןטהקךמוניסטהעיתונאישל

מודיעין.לצרכימקומרים,

בעיקדבהםנעזרוהבריטיםאולםיוגוסלאכי.ממוצאקציניםהיולבריטיםגם

בפניפתוחותשהיואפשדויותאותןפתוחותהיו ~,להבריטיפנפני :כבמתורגמנים

האל-ההנדליםמןהנובעותגבלות,למימודעיםהיןובנוצמםהסובייטית,המשלחת

אנזעיביןקומוניסטיםכמההיוכיייתכן,האידיאולוגי.האמןןומהעדרדיאולוגיים

צידדואשרהקומוניסטיםנרנןרוננו,יותרקיימיםהיוואולי-הבריטיתהמשלחת

מאודיראוהללואולםבמציאות.מאשר-והנריטיהנוערביהחייםבאורה

שלאמאודנזהרוהבריטיםאותמ,הסובניםהפטריוטיםבעיניכמרגליםלהיחשב

המשלחתבפגיפתוחהיההכל~נים. tבפרטיזלפגועולאהאלההאנשיםאתלסכן

אילולאזו,לרןחנאמניםנשאריםהיינולדבר.מוכנלםכולנוהידנוונפשיתהסובייטית

סטנדרטים _;_גדולהמעצמהבתורתלעצמה,קבעהשרוסיהלנאמנות,הסטנדרטים

שולל;יולינגושהמערבחוששים"הם :צידוקתטידלהםמצאנוההנהגה,חברישאנו,

תחתנו".יחתורשהמערב

הבריטית,המשלחתעםיחפינומערכתאתשינהלאהסובייטיתהמשלחתשלבואה

ייווצרולאשבגללנןלכך,אדגנרהרשמיות.לעמדותנגעשהדברכמהנודלפחות

הבינלאומיתשההכרהומאחרהבריטית,המשלחתעםבייטית f'הסילמשלחתקשיים

כאילורושמ,יקבלושלאדאגנובבריטים,רבה,במידה>תלויה,היתההלאומיבוועד

בבדבדאולםפתרונן.עלבעיותינוכלבאוהרופיםשלנואפ·שעםמאמינים,אנו
הסובייטיתהמשלחתשלמנוכחותההתלהבותנואתלהסת'ירניתזשלאהדגשנו,

היינוזו.התלהבותנןלהסתירוכלל,כללניסינן,לאדבר,שללאמיתואדמתנו.נול

בעולםהמאזניים,לשוןוכיהנריטיםנוםלבדנואנואיןששובלעובדה,מודעים

 •לצידנוניטהכולך,
חגיגית.סעודת-עובלכבודהטיטוערךהסרבייטית~המשלחתבואלאחריומיים

שלהמיוחדחלקואתהדגישאולםהברית,בנותלכלטיטוהוהדכוסי,אתכשהרים
מתמוגגים,ביותר,הבכיריםלרכותשלנו,התפקיריםנושאיכשכלהאדום,הצבא  . 647 1עמייהרוינו'לר~::יה", . •
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מלחמהעת

ראשיהחזקים.פטרוניהםעםאחתכבפיפהסוף,סוףלהימצא,אושרמרובמוחשית,
מאולצתובאדיבותכוסותיהם,אתהםגםהרימווהסובייטית,הבריטיתהמשלחות,
 . .ההדדיים.יחסיהםאתשהזכירואימתכלבנאליים,דבריםהשמיעו
יריעותסוכנותבשביל-האמריקאיתלעיתונותמאמרטיטוכתבעתאותה

יוגוסלאביהבנישלבואבקם IIבשםובטעני,אינוזכרוניעםשהכתיר,-מסויימת

~יטוליהשיביד'עות,סוכנותעבורמדיארוךשהמאמרלהערתי,המשועבדת"·.
רב!יזמןקוךבנותינו .ועלמעשינועללהםלספרחייבים-אלןהיםבשם J ~בתוקף,

בצורהמכן,לאחרפורסםמאמראותו ."הצ/טניקיםשללשקריםחשופיםהיומדי

שמאלנים.יוגוסלאביסלמהגריםהמיועדכעלון,וגםהאמריקאיתבעיתונותמקוצרתן

השיבבעיני,מוגזםנראהצבאנו,בגודללנקובהבא 300,000שהמספרלהערתי,
המחתרתקבוצותאתהיחידות,אתבחשבוןנקחאם :כלילמןגזםאיננונעצם, IIטיטו,

רחוקהיהשלאחושב,אניזה,חשבוןלפי . JJאלףמאותשלושבערךישלמיניהז,

שווהונטה,מאודשקולהיהומונוטוני,ארוךהיותואףעלעצמו,המאמרהאמת.מן

בריתם.בנותוכלהיןגוסלאביםלעברבשווה,

כא,שרעניין,לאיזהבקשרהמערה,שמולטיטושלבצריפןנמצאנוואנירנקוביץ

לא .אשריל, Jמצ/רצשקיבלשדרים,לנוהראהמשמעות,רבתפניםבהבעתלפתע,
הומו,אולגהידיעלבוודאיתורגמו,השדריםדבר.וחצידבראז,עדעליהם,ידענו

טיטו,שללמתורגמניתאולגהנעשתהמכברלאנינצ/יץ.הגולההמיניסטרשלבתו

טיטןעםתמונותיה . 1944באביבבאיטליה,צ/רצ/ילעםלפגישתואליוונלוותה

מפורסמים,אנשיםעםשיקרהכפי-לשמועהפתחשימשזהודברבעיתונות,נתפרסמו

 . "פילגשו.שהיא-כל-כךקרובותלעיתים
התחייבויותלושישוהסביר,טיטוואתהפרטיזאניםאתצ/רצ/ילשיבחאלהבשדרים

באחדבבריטניה.מיקלטשמצאדחסר-הניסיו,ןהצעירפטר,המלןכלפיאישיות

פטר,המלךיוכלהאםלשאלה,טיטןתגובתאתלקבלצ'רצ/ילמנסהשדריסמאותם

ידידותליחסידרךלעצמןלסלולשלו,המלחמהכשרמיאנילוביץאתיפטראם

במלחמתם,אליהםלהצטרףיותר,מאוחרבשלבשיוכל,באופןהפרטיזאנים,עם

היכרנואחדמצדאמביןולנטית.היתהאלהלשדריםאנוותגובתנוטיטושלתגובתו

גיסא,מאידךאולםמיכאילוניץ,שלמפיטוריולנולצמוחהיכולההמרובה,בתועלת

לביןבינינוישירפעולהלשיתוףלהביאהניסיוןבחובושטומןבמלכודתגםחשנו

רנקוביץשלגתובתוהיתהטיטו,עםהסכמנושכלליתאף-על-פיפטר.המלן

יראנןאנו :טיטושלמזובמשחושונהבמלואה,בוטאהלאאםגםשלי,ותגובתי

ולגב"רנקוביץלגבילנו.לצמוחהשעויההטובהעלמששמחנויותרהמלכודת,מן

ביח::הדעת,עלמתקבלובלתימובןבלתימשהוהמלןעםפעולהשיתוףהיה
ש,ה"נכון,אומנם,המפלגה.ולהחלשתאידיאולוגילבלבוליניאהזשדברמשום

אולםדרז/ה,ועםהמלוכניתהממשלהעםחשבונותינואתסוףסוףלסייםחשוב

ידיעלדהיינן,המפלגה;חיזוקידיעלאלאבר-ביצוע,הדברנראהלאשנינובעיני

 • 202-32עמ' ) 1947בלגרא,דקולטודה,(בהוצאתטיטוברוזיוסףשלספרו "
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קלהדרןצ/רצ'ילשלבשדריםראהטיטוהמפלגה.ידיעלהמונהגהצבא,חיזוק
 _רנקוביץשלמזויותר,רבהבדבקותבוודאי-ואנישרנקוביץשעהלשלטון,יותר

תמציתעלשעמדטיטו,ומהפכנית.אידיאולוגיתבעקביותהצוריעלעמדנן
הוסיף,ואחרדגול.ומדינאיגדוללוחםהואיל Jצ'רצכימי,ךהדגישתגובתנו,

פטר".המלךאתעלינולכפותרוצההואמשחת.שדהוא Hבשובגבות,

למלך,להיותיכולהחשיבותאיזווכי :לעיזבלטהרצ/יל Jצשלהמתחסדתעמדתו
שלזןמכוונתהיתממותנראתהבעינינו ?'וקומוניסטיפרטיזאניצבאשלבמסגרתו
קיבלהגישתנוהזקן.האימפריאליסטיהזאבידיעלשנטמנהכמלכודת,-צ'רצ/יל
הםהסרביםשרובההנחה,השתמעהיל Jצ'רצשלשמ:ז.tדריומכיוןתוקף,מישנה

במערב,הציבורב,קרבגםמקובלתהיתהזוהנחההמלך.בעדשהםומכאן.,מתנגדינן
תתחלקנהוהפרטיזאנית,הצ'טניקיתהתנועות,ששתיבהצעהביטויהיאתוקיבלה
יעםבעינינואקדמאייםנדמואלהרעיונותשבשליטתן.לשטחיםבהתאםביניה,ן

 _יותרארודולטווחהצ'טניקים;עבורסרביהעללשמורמטרתםאשרמסוכנים,זה
חשיביתבעלתלהיותהוסיפהסרביההאדום.הצבאעםתנועתנואיחודבעדלמנוע

שנזכהלאחרברם,בה;חלשיםהיינןשעדייןהסיבה,מןגםולןבמעלה,ראשונה
מאליהן.הללןהתוכניותכלתתמוטטנהבסרביה,גם

שלכמעט,המוחלטת,השמדתהעלהידיעהלשמעיהזעדזענובלבדזומסיבהולא
היתהזוחטיבהפתע.בהתקפתעליהעטושהגרמנים-השלישיתהסרביתהחטיבה
אנשיהלמונטנגרו.להימלטבידהעלהממושךמאבקלאחרירקאסונותלמודת
מצורמתנאיששרדוופרטיזאנים,מחתרתלוחמיהיוהםהתלייה;מעמודיהורדן

וביטאחשמאיתנןאחדכלנוראה.אבידהזוהיתהלגבינוספןר.איןומפשיטות
ואניקמוצותבשפתייםרנקוביץמתפרץ,בזעםטיטו-שלובדרכווזעמוצערואת

אותהבנסיבותחקירהלערוךהלעיוןהפיקודציווהבעצרן,פאטטיות.בהכללות
קצינים,הם/האשמים" Iכישגילתה,לאחרודעכה,החקירההלכההזמןעםטרגדיה.
העליון.והפיקודהמרכזיהוועדחבריאנו,מצערנוערוךלאיןעמוקהיה,שצערם
מננא-רעות.לעסק-ביש,הפךסרביה,לגביהתיכנון

ילמשמעותיתאדגתנו,בראשהיתהשתמידסרביה,בעייתנעשתהואף-על-פי-כן
והגיעינתרחבוהמזרחיתובבוסניהבמונטנגרוהחופשייםהאזוריםביותר.וחיונית

שתילסרביהלשגרהדבר,ונתאפשרהצורךהתעורר 1944מרסבחודשלסרביה.עד
אמורןתוהיומונטנגרועלנשענואלןיחידותה. Jמןרצמילוטיןשלבפיקודואוגדות,
לאךרינה~הנהרשעלהגרמניות,ההגנהעמדותבגללאולםמבוסניה,'עזרהלקבל
שלביכולתןשיהיהבתקוות-שווא,השתעשעלאהעליוןהפיקודהעזרה.אתקיבלו
שהןטלההעיקריתהמשימהבסרב'הי;הדבריםפגיאתלשנותאלן,אוגדותשתי

חייביתהיוולילהיוםקרבותשלאחרהעובדה,למרותהשטח.בדיקתיהיתהעליהן
בעלהיהלסרביה,החדירהמןכתוצאהישרכשו,הניסיוןהרילסגת,האוגדותשתי
ןמבוסניה,ממונטנגרולפריצההתוכניותהכנתלגבימכריע,אףואולירבערן

עללמדנוהארגדות,שתישלונדםוהעקובההאכזריתהמערכהמן . 1944באביב

חזקותהיוהאןגדותבסרביה. .מתנגדינובמחנההשורריםהאפשרןיותועלהתאנים
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לעוררכדלאולםומיכאילןביץ.נדיץכוחותשלהכיתורטבעתאתלפרץוכדייייז

להתבססיותר,גדולשטחעללהשתלטחייכיםהיינולפעולה,העםהמוניאת

עדייןהבולגריםוגםכמעט,כולהבסרניהשלטוהגרמנלם :ועודזאתכו.ולהחזיק

הקייםבמצכמהפךעימם.היהעורוכוחםרוח-לחלמתםאתמלאכדהיורחוקיס

המיבצעיסכלכיוונים.וכמהמכמהשיגיחוניכרים,כוחותעםורקאךלבצעהיהניתן

חכרישארניסיון.בעליקציניםוחברטלטוידיעלונקכעותוכננוטרביהלכיכוש

מהלךידיעלהמוכתבכמשהו-להןוהטכימוהתוכניותעלידעוהז;נרכזיהוועד
המדיגי.והמצבהמחלמה

הפוליט'!,המצכלגכילנןשהיתההתמונהאתהשלימההאוגדןתשתישלחדירתן

כעקשנותםאןלםכליל,כמעטהוכחדוהקומןניטטיםהאירגונים :בטרביהששרר

חכרישלקטנותוקכוצותהגרילהלוחמיהקומוניטטים,אוהדיכידיעלהובנאמנותם
היךז~להגופיםשלשורשיהם .tt 'מכיוןןכמה~כמהפיכוחם,אתלהגכירהמפלגה,

לחדשלשוב,שנתדלדלו;אימתכלהצליחו,העם,שלונטכלוכציבורעמוקנעוצים
האנטי-קומוניסטיות,הפוליטיות,הקבוצותהיוגיסא;מאידדשורותיהם.אתולאייש

כדרז/הכנאנובות-עיוורתדבקותאומחד,ואבדוןחוסד-תקווהשלכצכתלכודית

המצעבעלוהיההכוחבושהיההאנטי-קומוניזם,מאידך.ובצ/טנקים,מיכאילוביץ

בבדבדאךמספרןאתהגדילאומנםומנוגדון!,שונותקבוצותיללכדשבכוחו,היחיה

משולנותבפעולותהן-יחהגםכולןשלהלחימהדוחואתהמלכדכוהןאתהחליש

 .ננפרדקבוצהכלידיעלהמתבצעותבפעולות _והן
 Pשהתכנהצ/טניקים,לקובגרטמיוחדתחשיבותהמרכזלהוועדייחסלאזהמטעם
הסרניוהמחנךהמדינאיהקדוש,סאבהביוםמקרי,באורחולאכונט,הואנה.בכפר

אפילוטרחלאהמרכזיהוועדבגדולתו.כפרולאהקומוניסטיםשאפילוהביניים,מימי
אולםלאבנו"י,חיקויכעלבליגלוג,עליודינרנןקונגרס.אותולגביעמדהלקבוע

מיבנהעלהוטכםנהשלבקונגרס ~כראויתוכנןולאעקביהיהלז~כחיקךיגם
הושארוהמקדוניםהסרבים;ואתהטלובניםאתהקרואטים, ת~\רקשיכלולפדראטיבי,

הצהיר,מיכאילוביץדרז'הכלל.הוזכרולאובוסניהמונטנגרוואילוטרביה,בידי

ההכרזהשרוחאף-על-פיהאזרחים,לידיהשלטוןאתהצבאיענירהמלחמהשלאחר

לדיקטטורהרקלהתפתחמסוגליםהיובתנועתו,שבחשווהכיתותבינואר# 6מלום

חשיבותבעליאנשיםגוכחוזהבקונגרסהפרימיטיבי.הבלקאני,הסוגמןצבז~ית

טופלוביץ,ז'יבקישלזוהיתהביותר·הבולטתהאישיותידועים.בלתירובםמישנית,

,סוציאליסטית.תנועהללאנותררבזמןמזהאולםגדוע,סוציאליסטהיהשפעם

היתאולםפראדבץ.היהבקונגרס,שנכחכמעטוהיחידביותרהבולטהקרואטי
הקונגדסהקרואטית.האיכרים,במפלגתנוו-עמנהיגשלוכבנוכמהנדסיותרמפודסם

מהתוכניותמוטרדיםשהיינואף-על-פיבחו"ל.גםרכרושםעשהלאדרז/השל

עללהתלוצץיכולגיכסרביה,מתנגדינושלומהתלכדותםסרביהלגביהזרות
תקווהנגדרעודהיתהולאלתוכניתהפכהכנרטרניהלגנינוהזה.העגייןכלחשבון

 !ילשחצנותגם-ובהדרגהלבוז;שיאנתנוהפכהכוחנו,בגבורנלב.ד
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אניהמועצות.לבדיתהצבאיתמשלחתנואתלשגרהחלטנומרסחודשבתחילת

ידיעההזקן.שלהיההרעיוןכילי,סחרנקוביץבמשלחת;להיכללמיועדהייתי

בהלארץלצאתעומדאני :גאווהויביאתומילאהרבה,התרגשותליגדמהזן

שקםצבא,שלכנצ'(גוהאוגיברסאלית,אמונתיושורשיהסלאנייםשורשינמצאים

המוצעות.בנריתרוסיה,עליהבושםואשרהנאציתהמפלצתנגדהמאבקמתוךוהיה

מכייןבי,בחרטיטובמרס. 16ביוםנתקבלההמשלחתצאתעלהרשמיתההחלטה

שהשפהמשוםוגםהמפלגה,ראשהיהשטיטוהימיםמןעודההנהגהעלשנמניתי

והענייניםהנסיבותאתהסובייטיתלהנהגהלהטביראווכלבפישגורההיתההרוסית

,שלנו.היחוידים

טרזיץ,אותו--טךזיץוולימירוגנרלאני-המשלחתבראששנייםעמדולמעשה,

חברמהיותיוהחמישית.·הרביעיתבמיתקפותהכלליהמטהראשממלא-מקוםשהיה

ענדנו ינ~~,טרזיץשנינו.ניןהבכיראניהייתיהעליו,ןהפיקודוחברהפוליטביורו-

הדוקה.בינינוהשותפותהיתה-לשיתוף-פעולה,נטתהשאישיותוומאחרבצוותא,

מקומםהיכירם"לאבוטה,להשתמש·,·נשפהאשר,'יאמאגשיםגם·בימנוהמשלחתעל

סאביץ, ..פבלהפיסיקאיכמותר; iיוייצוגירחבאופי,למשלחת·העניקוהםאולםנה;

הצבאיתהרדי;תחבתעלוממונהצופןכפקיי:המפרכחעבודתועלגמולקיבלשבכד

י. flאבבווסגן-נשיא·שלידןע~שםפסלשהיהאבגוסטינצ/יץ,ואגטוןשלנו,

-שוםלנוהיהלאאולםלסטאלין.··מתגהילהביאשעלינןמישהו,שלבדעתןלעת

שטטאליןהחלטנו,-במצוקתנוזו.ונערצהידועהלאישיותלהגישומתאים·שיהיהדבר

החלווכיאותו.הערצתנושללניטךיויותדהמתנהשללערכהפחות·ליבייתן

עםמירהכפר.בבותשלהנדוניותמןביחודשנהרפו,מכפריםמתגותאלינולזרום

האנטי-הנשיםחזית-אפ"זשלהמנגנוןחברותבחרואלינן,המתנית ..הגיע

ביותר,היפותבריקמותהמקושטיםוהגרבייםהתיקיםהמגבות,את--פאשיסטית
 ~ 1929בינןאר 6ביוםשניגובההזיקטטןרה,עלאלכסנזרהמלךשללהכרזתןהכוונה 0
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להשל"'םצורךהיההללוהעממיותהמתנותכלאתברםביותר,הפשוטיםהסנדליםואת
הרוביס,אלפימתוךאחדרובהלמצואיכולנוב·קושיורקצבאית,מתנה,בתוספת
 • 1941בשנתבאוז/יצה,שיצרנו

הלאומי,בוועדסובייטיתתכרהלהשיגטיטך,מטעםהמשימה,הולטההמשלחתעל
וסעד,-סובייטיתצבאיתעזרהקבלתוכןיוגוסלאביה,שלהחוקיתכממשלה
להשיגגםנולינוהוטל(אונר"א).המאוחדותהאומותשלוהתעסוקההסנודמסוכנות
אתגםשכחנושלאכמובן,הסובייטית.הממשלהמןדולר, 200,000בסךהלוואה,
מדי-שלהתרשיםואתהמידותאתאיתילקחתיואנימדליות,בהטבעתהצורך

טיטו.שלהמרשאל

כמהזהאתזהשראינוהעובדה,למרותערמו,מרוחדתלישיבהמועדליקבעטיטו
 _סטאליןעםאודימלטרובגאורגיעםבשיחהלגלות,עליציווההואביום.פעמים

זוהוראהפנוולותינו.עלביקורתעלינונמתחהאם-עימולהיפגשבידייעלהאם
חברישכלמאחרמוסקבה,עםשלנוהקשראתלהדגיש :רשמיתהרתהטיטושל

במיבחןעמדההיא,ורקהיוגוסלאבית,שהמפלגההאמינובראשם,וטיטוההנהגה,

באשרשלה.עמהבניובשםהמועצותבריתשלבשמהפועלתיכשהיאהמלחמה,
הזהירני-המלחמהלפנילרוסיהשעברוהקומוניסטים-היוגוס·לאביםלמהגרים

להיזהרמכל,ויותרעצמם,לביןבינםהשורריםהדעותבחילוקילהסתבךשלאטיטו,
המזכירותמפגיאותיהזהירגםהואהסובייטית.הפקידותעלבתלונותיהםמלהסתבך
המוסרית,התנהגותיעלהיהלאשההדגשבאופןיד,כלאחראמרזהדברלמיניהז.

הקומו~יסטיםשליושר-ליבםועלהיוגוסלאביתהמפלגהשלהמיוחדאופיהינולכמו
תפקירהסובייטיהריגולבשירותהנשיםמילאויותרמאוחרבשלבהיוגוסלאכים.

לפנותובפיתוייםהיוגוסלאביםהקומוניסטיםשלהמוסרייםהיסודותכנורעורנכבד

למנהיגיהם.נוורף

המשאשאלתאתויעלובמיקרהלסובייטים,ליתןעליתשובהאיזוליהורהלאטיטו
שלנו,הרשמיבנוסחשאדבוקבטוח,בוודאיהיהטיטוהגרמנים.עםשניהלנוו.המתז
ואף-על-פי-כזפצעוים.חילופילמעןרקהגרמניםעםונתנונשאנוכיהאומר,

בחיוך,לוהשבתיטיטו.שלבהשפנותךאולי-רנקוביץנוםבשיחההשאלההתעוררה

פרוע.בצחיקרנקוביץפרץזותשובהלמשמעפצועים,בחילופיקשוריודע,שאנישכל

סוכנים .מפני .עליושמרנוהעליון;הפיקודשלהארכיוזאתעימהבטלההמשלחת

לאותיתשומת-לבלהסכהיהיכולשכשלעצמודברעינינו,בבתכעלבריטיים

מיוחדת.לשמירהראוישהיהדדייר,שלהמלהמהיומזאתגםעימילקחתיארכיון.

מפטרובצ/קוהמשלחתאתבריטימטוסהטיסאפריל,חושדבתחילתאח,ןילילה

אין-מצריםשמחתביעוררההמועצות,בריתאתלרואתנוומדשאביהמחשבה,פולי.

ובמווה,בסכלארציואתחבריאתמאחורימשאירשאנילענומוקצנורגםועימה

תחילהמתויכה·,מגיחיםהשלג,עטוריההרים,ראשירקאשרלמטה,באפלהשם,

נינררתיאר·תישנוסטלין",עםיישיחותלספריהסקרןהקוראשללינותשומתאתלהפנותהנני •
המעצות.לבריתיותרמאוחרותנסיעותושתיזונביעתיאתפירוט
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אפריקה,צפוןמעלטסנו,משםהיוגוסלאבי.הצבאילבסיסשבאיטליה,לכאריהגנונן

בבאקו,קצרהחניהולאחרמטהרן,טסנובאפריל 12כיוםוטהרז.חבאניהלקהיר,

הרברטאתבקהירביקרתיביוגוסלאביה,הסובייטי·הצירכעזרתלמוסקבה.הגענו

בבקשתנולנוייןהבטיחאונר"אאולםבהסתייגו;תפנישקיבלהאונר"א,ראשלהמאז,

הקררבה.כישיבתןלסעד,

זובעונהאולםמצרים;לאיןרחבפסטל,בצבעיהסיבייטיהנוףאתראיתיבדמיוני

הפניםקבלתנמוכים.ובתיהמנוונת,נדמתהמוסקבהואפרורי:קשיחהיההשנהשל

חשששמתוךמניח,אניבולטת.בצודהמאופקתהיתההתעופה,בשהדהחגיגית
אדיביחסעלהסובייטיתלממשלהבטנונותהמערביותהבריתבנותתבואנהשמא

להתגוררהזמינונןמכן,לאחר·קומוניסטית.כיאםזרה,מדינהכלפימופרזתבמיהד

שלום.בעיתותאפילוחלמתי,לאככוותםשעלמותרות,בתנאיהאדוםהצבאבמרכז

מאנשימישהןידיעלילהתקבלמנתעל-מדירכזמז-וחיכינו.חיכינןאלום

במגעשבאנואלהכלסטאלין.אומולוטובעלכלללדברשלאהסובייטית,הצמרת
-ומאנוליסקיגוטוואלדדימיטרונ,כמומכובדלםקומוניסטיםביניהם-עימהם
ספירהבאיזוהיה,קייםכאי·לוממשקיימת,כבעובדההקרמליזשלבבידודוהיכירן

סגלאנשייכלולז~בטיטו,כתומכיםעצמםעלשהצהירואף~על-פייותר.עליונה
כמהמלהעירחוץדבר,בשוםלעזרתנולבואהיוגוסלאביתהמלכותיתהשגרירות

הענייניםמתנהליםכךייסבלנות; :צבערנוולהשתתףאירוניות-למחצההערות

העובדה,למרותלעזרנו,לבואיכלולאהיוגוסלאכיםהמהגריםגםבמוסקבה".

יייוגוסלאביההרדיותחנתמנהלוןלהוכיץ,ווליקו-ביניהםביותרהבולטשהאיש

יכוללארם-מעלהאדםשוםהשפעה.ובעלטוביםקשריםכעלהיה-החופשית"

סטאלין.שללחוגולצמרת,להגיעלנולעזורהיה

המפלגה :יעודזאתעבורי.מסתוריןבבחינתהיתהלאהסובייטיהמימשלשיטת

המלחמה,במרוצתהפכהחלק,נטלתישבהתפתחותההיוגוסלאבית,הקומוניסטית
·אפילוחלפההמועצות.בריתשללזההדומהלמישטרמזנוריתבעל-סמכותמגוף

לאזהדבראןלםתנועתי.אחרונווקביםלשיחותימצותתיםשהםכמוחי,מחשבה

הדברוכנים.חמיםהיוסטאליזרכלפיהכזועצותבריתכלפיריגשותינו ;הטרידני

הצמרתטיפלהשבהןההתחשבות,חוסראףאווליהאיטיות,היתהשהטרידניהיחיד
בקומו-שהמדוברמאחרעצמה,שלההבנויותגםשהין ..;...בב.עיותינוהסובייטית

 .•ביסטםי
ומוסדותאירגוניםהוא,נהפוד-יידיסבחיבוקשישבנואושבורדנוהדברפירושאין

יכולנודרגה:הבדלללא·המשלחת,חברילכלופגישותקבלות-פניםערכוסובייטים

המופגשמקוםשבהם.למפורסמיםואפילוהתיאטראות,.לכלכרטיסי-כניסהלקבל
-;iניזותבביתושכנההכולחמהבמתלדשהוקמההפבאסלאכית,הוועדהאצלהיהשלנו

א·ימנחיגותהבשלאםברם,עשיר:סוחראיזהשלביתובוודאיהיהשפעםאלגנטי,

ידעו,הכלמיוחן:ונעונדעצמהלוועדההיהלאהמוגבל,מרחב-פעולתהבשל
הפאנסלאביזסרנויוןהסובייטית.הממשלהידיעללהמוכתביםויוזמותיהשחשיבותה

סטאליןשלשלטונותחתאולםהצארי,האימפריאליזםאתוהזכירמיושןנעשה
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בית tהפאנסלזשהורעדהלכל,ברורתיההקונספציןת,ומכלשכןהדבריםפביבשתבו

שללשאיפתהסיסמאותהמלחמהבזמןהודבקועליוחיצוני,קישוטרקמשמשת

לגנילרוסית.שמהוץהסלאביים,העמלםעלחסותהז~תלפרושהמועצותברית

"המצאה"זוהיתההסלאבי",ייהיםשלהקומוניסטיםלגביוביחודהקומוניסטים,

לשלטון.להגיעסיכוילהםשנתנההאחודהטעםמןגםולונפלאה,טטאליביטטית
בחלקםהיו--הז~מיתייםראשיהדהיינו,-הפאבסל-ז~ביתבוועדההסובייטיםהחברים

בפועלהמנהליםואילוהקודמים,בתפקידיהםצלחושלאבכיריםפקידיםהגדול
מוכריםהאלההדבריםכלהיוהקיימות,ובנטיבותבשיטה .'*'ד..ון.ק.נ-האנשיהיו

קיבלהאשרהפאנסלאביתהוועדההיתהכזולחלוטין.טבעיכמשהועלניו,ומקובללם
פנים.ובקבלותערבבארוחתבפומבי,לראשונהאותנו

נקבעוהצמרת,אנשיעםלאאולםנוספות,פגישותבאופניםקבלותאותןבעקבות

והסלובקיםהצ'כיםוהבולגרית.הצ'כוסלובקיתהמפלגהמנהיגיעםפגישותעבורי

לי,טיפרוולהוביץובשקט;בקשבביוגוסלאביהההתקוממותעללדיווחיהאזינן

שבצ'כוטלובקיהגוטוואלהשלגישתואתמקבלתאיננההסובייטיתשההנהגה

יכוללאהבןלגרים,המנהיגיםעםבפגלשהפרטיזאנית.ללוהמההתנאיםחסרים

שאתההרס,ועלהסבלעללא-שאלהאותימלשאוללהתאפקהזקןקורלובהיה

הלשוןהאם :מקדוניהלגבילא i-זבולגרים,וכמהכמהעללהטילניתןבהםהאשמה

השאלהשמאחורישחשתי,מאחרןלבולגריתאולפרביתיותרקרונההמקדונית

ייאינניהשנתי,למקרוניה,הבולגריםשלנטענותיהםהקשורותכוונותמסתתרות

המקדוניםאןלםלסרנית,אולבולגריתיותרקרובההמקדוניתהלשוןאםיודע

כלייאין :בנוחשלאחשדימיטרובבולגרית".מקדוניהאיןוכןבולגריםאינם

הבאה.לשאלהועבר "!לדברחשיבות

ואלכסנדרוב.מנואילסקי-בכיריםפובייטים,מפלגהפקרדישניאםגםנפגשתי

מתפקידןלושבאה.הילה,בעלאולםממשית,טמכות·ללאזקן,גוץהיהמנואילסקי

אלכסנדדובסטאלין.אתויראאדיבנעים-הליכות,היההואהקומינטרן.כמזכירהקודם,

לגבייותררבהמשמעותבעלשהיההדבראולםמוניטין,בעלכפילוסוףידועהיה

יוגו-עלוחי iבדיותעמולה.תועמלנותעלהמרכזיהוועדמטעםממונהשהיההוא,

השינויים,והיקףאופיעלאלכפנדרוב,בפניוהןמנואילסקיבפניהןהצבעתי,סלאביה

ביוגוסלא:;גיהנחשבהזומילה-מהפכהבמילההשתמשתי ~~לביוגוסלאניה.שהתחוללן

נמצאיםהחדשהוהממשלההחדששהצבאהדגשתי,אולםבעיתה.ולאנעימהכבלתי

הבורגניהנזעמדביוגוסלאניה;סיכוייםאיןאחרכוחלשוםוכיקומוניסטיותבידיים

בסנטימנטיםמהןלבענייןלדבריהאזיןמנואילסקיוהושמדו.פורקוהמלוכניוהמישטר

לתעמולהנוגעשהדברכמהעד :ביורוקרטיתהסתייגותמתוןאלכסנדרוב,ואילו

והתעמולההכווחלאומית.מלחמהורקלאומית,מלחמהמנהללםאנוהסובייטית,

היאמידהבאיזושלהם,הראותמנקודתדקשלנובמציאותהתבוננוהסובייטים

 .r.להשתנוזומציאותיכולהלגבם,הסובייטיים.והאינטרטיםהיוקרהאתמשרתת

סטאליןשלבעמדתםשינןייהולאםהדייגו,ההנהגה;בעמדתשינוייחלואםרק

והקןמןניסטיםיוגוסלאביהעמיזכולאהזההיוסעצםעדהטובייטית.הממשלהושל

ביוגוסלאביה.מהפכהשביצעובעובדהסובייטית,להכרההיוגוסלאבים

פתיחוהיהשלודעותיואתהביעשלפחןתבכן,שונההיהדימיטרובאגורגי

כעלישיניויםמתחולליםכיוגוסלאביהכיהביןשאומנםמאמין,אנילדיונים.

שהקומוניסטיםציפהשלאהודה,הואלבלקאנים.והןליוגוסלאביההן I'/רבךמשמעות

חלקןעל _;..:..עצמיתהתרברבותללא-ושמחהצלחןת:כאלה,יקצרןהיוגוסלאבים

וחזותוהרופפתבריאותואףעלניוגוסלאביה.המפלגהלמזכירטיטובבחירתהמכריע

מקודמתן,וקשיתחשדותמחלותאצלןמתגלותפעםמדיאשרחולני,אדםכשל

התגשנזותהיוכאילןבהצלחותינן,השתבחהואמרץ.שוופעחריףמוחבעלהיהעדיןי

הבלקאן.,ועמיהדרןמייםהסלאבייסהעמיםשלאיחדוםעלשלו,הנעוריםחלומות

'אתחשדות,להטילומבליפרובוקטיביתלאבצורהדימיטרוב,הזכיראחתבהזדמנות

עת,באותהלגורלכם'ייחששנו :אמרוכדהגרמנים,עםשניהלנויהמתזהמשאעגיןי

דבריואתקיבלתיאולםדבר,השבתיולאבשלום".נגמרשהכללאלתודהאולם

כאזהרה.

הסובייטיהמרכזיהוועדשלחוץליחסיהמלחקהאולםלמשעה,פורקהקומינטרן

המפלגותעםליחסיםהמחלקהאתדימיטרובניהלרבהבסודיות :לפעולהמשיכה

להנהגההמלצותוהגישהמידעאספהזןמחלקההמרכזי.בוועדהזרותהקומוניסטיות

הסובייטי.ת

יתר,התלהבות'ללאאולם-המועצותבבריתהיוגןסלאביתהחטיבהצאלגםביקרנן

היתההחטיבה :התלהבותמעטבנולהחדירסובייטייםקציניםשלמאמציהםלמרות

קומוניסטים,וממהגריםסטליבגרא,ןליךשהוכתהפבליץ,שליחידתומאנשימורכבת

החטיבהמדריכים.בהשימשוסובייטיםקציניםפוליטיים.כעטקניםבהשפעלן

לאהאינןוניםכיייתכז, :ביותרמפרכיםופוליטייםגופנייםאימוניםסידרתעברה
כליל.אותםשהתישוספק,בליאלוםהקודמות,ושאיפןתיהםעדותיהםאתשינו

הקודם.מפקדםבמסיץ,להחזיקהוסיפוהסובייטיםשהשלטונותהרידי,לאבכדואם

ביערות,ששוכנוהחיילים .עליושציווככלועשהנפלהרוחןאבו,ןהיההוא

אחייהרוחבהםהיתהלאאולםוקשוחים,יפהמאומניםנראותת-קרקיעים,במיבנים
אזוגםאז.עדהיכרנוהושלאמשהו,היהזה,כגוזמחשד"'ייחינודהתלהבות.ואל

חןנשאלאהמועצותבבריתשמשהואימתשכלאף-על-פיעלי,מקובלהיהלא
ותמיכה.סעדבהםלחפששלי,ולאידיאליזציה"לן'אינטלקטואליזםפונההייתיבעיני,

החשובהדברשונה;תרבותבעלת-לעצמיאומרהייתיכד-גדולהארץזאת

בלכ.דמישניתחשיכותבעליהינסהאמצעים,המטרה;הואביותר
וזוהדאים,הצאבביחידותלביקורנוחסרת-סבלנותבציפיההמתנוגיסא,מאידד

המלא.וצידוקהסיפוקהעלבאה
שלהרומניבצדגשררשאשהקיםקונייב,ס.י.המרשאלשלביחידותיוביקרנו
ההרסבהצגתלהרשלמנומנתעללעשותשניתןכלשעשוספק,איןפרוט.הנהר

ביותר.והנאמניםהאמיציםחילייהםובהצגתהממונעות,הגרמניותליחידותשגרמו הסובייטי.החשאיהשירותשלהתיבותראשי •
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גרמנילםשיריון eכלישלכותובבנות"בלתל IIעצומותערמותגםניקרודרכבןעלאולם
מוצגיםלהיותמיוחדבאופןנכחרילאואשרעצמם,שהקרינןוחיילים,וקציבים
מבפיפחותנפגעכיאםומדבא,עגוםהיהעברנו,כוהאוקראיני,המחוזבפגיני.

ביושררה , 1943אביבונאזמתמדתבהתקדמותנמצאהאדוםהצבאלבו.שתיארגו
ותיהס jלכשלוע'!ם jמיוהיוהם :וזעםעצבבותשלגםאולםמוחלט,ביטחוןשלרוח

עלש;חחוולאלשונםאתנצרךאךלחנות,המשלהךאשונותבשנתייםולתבוסותיהם
ניכר :תקבעבצ:ב~~לשרתשבחרואלהביחודהקצינים,אותיהרשימונוכליותרכך·

ךידידותייjם~יוזמהבעליהיוהםנירחבת,הדרכהלהםשהוקבתההיה,
קורוטייבןגנרלשלמפיוכששמעתיהאדום,הצבא.ביחידותמניקורינובאחדזהתיה

,הקי":כשינצחלגונרילךזרההיתהשלא·נואלת,.מחשבה.אותההראשונה,נפעם

·בראו:ו!וייעלוילאוכלוםמקסימלית.באכזריותהמלחמותתתנהלנהבעולםמלניזם
ןסוטירסקהנהר·על·אותנושפקדהאסוןשלאחר.לילה,אנותולאלןדומותמחשבות

ומאינ':מאידיאולוגיהנמחפיאיתניםשהםחות, i.שכבעובדה,אז .הרהרתילאכלום
גאייתבאיתםמוותועלחייםעללמאבקהגרמנים,ואתאותנו,שהטילוהםטרטים,
המשחבה,אתומעלהסט, i'קומונהואשגםוטייב,קורהרוסיעכשיובאוהגהפראיים.

.אף-על-פי-כמהפיונוראותאכזריותתהיינההקומוניזם,תחתהשמלחמות
מההקומוניזם.בשלוטמלחמותעודתהיינהולאמעמדותעודיהיולאשתיאווטית

קרה,וכיצדזכאלומחשבותובמןחי,קורוטייבשלבמוחיעוררואשרהזוועותהיו

אןולהביענעימה,ושיחהערבארוחתלאחרבואוחרת,ללילהבשעתהעוז,בושקם

זוועותןעלכאוביםזכרונ.ותחולפים·חי Iכשכמלו,להקשיבליגרםומהמחשבותיו;
ןבעינךשחזיתי

היינוהשתיה,עלהאוטרתבמפלגהשגדלנומכייןלשתות,הורגלנושלא.אף-על-פי
הדוסיתןהמסורתמיטבלפי .קונייב,המךשאלשלמטהןאנשיעם·לשתותחייבים

מולדתן,למעןדמואתהקיזשעדייןובצבא,האורחים·בהכנסתלפגיעשלאמנתעל
למוסקבה,שיצאמטוסעלאיתנוהעלךבוקרעםכולה~שות iהאנולמעזעמנןבנילמען
שמילאוהאדום,לצבאונאמנותבהערצהאךההילולא,ומןשינהמחוסרעייפיםשכאגי

 .בתודעתנוכיותרהאפליםהנקביםאת
 rההתקוממן!·עלל'ייפראנהד',!האחד :הסיבייטיתלעיתיניתמאמריםשגיכתבתי

בעיותליהיןטיטו.עלחדשים")ן(ייזמניםוורמיה"ל//נאגויזהשניביוגוסלאביה,
נבעו,הבעיותטיטו.עלבמאמרביחודמסויימים,לניסוחיםבנוגעהעורכיםעם

שעשיתימשוםובחלקן,העורכים,שלביקורתם~אתהבנתילאשפשוטמשוםבחלקך,
עצמושחשכוהם,אחדמילמלשלבסוףעדנמשך,הרויכוחמביז.שאינוכמיעצמי

סטאלין.עלרקכותביםאלח,גנון-שבמןנחיםעליהםמקובלניממני,יותרבבוך
טיטןוגמסטאליןגם ~הרהייבוזה//ובכן,לכילתי,ככלמיתמםכשנאיהשבתי,'

- //;.~~כךכדיעדחשוב-הענייןאתרואיםאתםאםאולםקומוניסטים.הינם
לסטאלין,פרטאחרמישהולפארהיהאסור,המועצותברביתלתיקונים.והסכמתי

עלכדאי,היה'המאמץ.ולם Nכך,עלידעתיאומנםבקומוניסט.המזיבראםביחוד

·כלוס.ילאשהקרבניהקורבנותשינולאזה,שבנידוןלגלית,מבת

יעללפיסגה.ועדהתחתיתמןבהדרגה,האושרשיאאלאדםמגיעהמיעצותבברית

כל-כך,מוזרבאורחתתגלגלהכלסטאלין.עםלפגישהואבי,טרזיץהגעבו,הדרךזה

·שלאכמובןהראיוןמועדועללראיוך,להתקבלכללעומדלםאנואםידעברשלא
 ?~.להש.יבוהתחלתיהפאנסלאביתבוועדההרצאהסיימתיעתהזהמושג.לניתיה

ביזתר.ודחופהחשובהפגישהלישישאוזני,עלולחשמישהובאכשלפתעשאלות,
אחד,אףהרשימהשלאכמעטבהרצאהההפרהעהצהריים.אחרחמשהיתההשעה
 ,אלו.מעיזחירוםלקריאותהכלרגיליםכאילו
בת'קהיינישכברלאחררקכמובן,-לנוהודיעהמדלנהביטחוןמשירותקולרנל

-לדיעלשהוכנובמתנותנזכדתילראיון.אותנייקבלשסטאלין-הבוסעתהמכובית
החווילה iמהמתנותאתלהביאדאגכברהכל-יודעהמדיבהביטחון:שירותמפלגתבי
עצמיחשתיילפתעלמכונית.אותזןהכניסלהתגודר,עברנואליהמוסקבה,שבפרכר

אבושות,של _;_רעיוזשלהתגלמותוהיהסטאליז :בעצמותיחלףורעדחסר-ערך
תפסתישלאכפיבליבי,תפסתיהאושר.סףעלעומדתאךידועת-סבלהינהשעכשיו

הייתיאחתובעונהובעתסטאליןעםפגישתיהיאמקריתכמהעדרגע,לאותיעד

אי-ההבבותלחברי.כךעללספראוכלוכיליקורהזהכלשהבהלמחשבה,נרגש
הין,כלאהיו-וכבחינתנונעים,בלתרשהיהדבריכל-ההסכמהוהיעדרכולן

בקרברהתחוללנברואשרלהתחולל,העומדבתפסוהבלתיהמרגשהדברלבוכח

פגימה.

שסטאליזעבודהןלחדרהכביסונוממושכות,המתנותאומסובכותפרוצדורותללא

שם,ניצבועימויחדהמזכיר.מחדרנכנסבושאבוברגעבושלו,מחדרואליובכבס

'זרוח.צבאיותמשלחותעלהממונההמדינה,ביטחוןבשירותגנרלוז/וקוב,מולוטוב
טרזי;;,.אולםהשיב,לאהואמשפחתי.בשםבקבתיסטאליז,שלידואתכשלחצתי

כךועלתואריי,סידרתכלאתגוללמשפחתו,לושםלשמוובנוסףבעקבייהקיש
סטאליז .עלהיהלמהבמקצת.מגוחךבדמההכל//סטאליז//.ואנזר,סטאליזהשיב
ןעצמואת·להציג

לאותהזכרלאוגםצבאיותכלבוניכרהלאאוליםמשדאל.במדיהיהסטלאין
'וחסר-קטןהיהגופומיבנההקולנוע.ובסרטיבתצלומיושנשקפההדרת-כבו,ן
מחוספס;ועורןחיוורותהיופניומדי.ארוכותרידיוקצרהתחתוןחלקופרופורציה,

ישעררשפמושוות,וב.לתיכהותהיושיניולחייו;לעצמותמסביב.פרחהאדמומית

וחמדנ~ותעדמומיותערביות,עיניוההרים;אבשיכשלנפלא,ראשלוהיהאךדלילים.

בפעילותלחושהיהביתןבתמונותיו.שנראהכפיחלקהיהלאמיצחו,צהוב.ןגובן

 .במוחוהפועמתוהמתמדתהדרוכה
חזקכאדםלהציגןהיוחייביםעצבןת.גםביעורראךלטיבההפתיעניסטאלין
נוחוהלךמטרותינו,וקידוםהקומוניסטיםלמעננו,שיריתובמהלך .אךונוקשה;

חדללאסטאליזהשיחה.התחלתעםמידפגהזותשישותברם,ובחלש.הלךןתש,
אחדמנושאבקליתעוברכשהואהכחול,ובעפרונו-במקטרתוומלטפלמלהתעסק

שבקליס.קלמבטאומילהאףאיבדהשלאעצבים,שלפקעת .למישבהו
ביותר,הפתיעבילאזהדברמתפרץ.מחוספס,הומור-הימורבחושניחזהוא
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הומור,ספוגותהערות,כמהומצאתדסטאליזעלבדיחותכמהששמעתדמשוםאולי
הדרגרמיה.פקידיםניזלאוזןמפהשענרסיעורשמעתילמעשה,נכתניו.

קרב.סטנטיךטלהאהבהשירישאוסףכששמעסטאלין,שלהערתועלבמוסקנה,
והעזניבשבילהחד ..rה :תקים iעכשניהיה"די :גדולעןתקיטבמטפרבזפססימובונ

בשבילוון.

אנון IIהמועצות.בבריתעינינושראומכלנלהברםשאנולו,אמרתיכשישבנו,
לשפרשניתזכל.לשפריכולנתוכמיטבים Wעךאנוכיייאםהשיב,נלהנים/;,איננו

המועצות.נריתנמקוםרוסיהבשםהשתמשמכן,לאחרגםפעמים,מספרברוסיה/ן.

התפקיד.אתלצייןהבאההנולחמתית,מחוליבת-המציאותהדגשהזושהיתההנחתי,

 :ואומרמוסיףהייתיכיוםהרגיש.אומנסכךכירלתכן,הרוסי.העםבנישממלאים
השממןיותרהרבהשחובהשיגאשרשכלהיטב,"'עת rוללדעת,למדכברהוא
הישג.לאותךהגיעבזכותואשר

 :הלאומרבוועדההכרהשאלתאתסטאליןהעלהמולוטוב,אלפניומפנהכשהיא
הואאשרבטיטו,שיכירוכךהבריטים,אתלסדרכלשהי,בדרךבוכל,לאייהאם·
ן"בגרמניםנלחםלבדן

יפהמןדעיםהםפשרי; t ~נלתיהדבר ,אל". ~עצמיבערךכמכירחייך,מלווטןב
ביוגוסלאביה'ן.להתפתזnיןת

לציפיותינן.מעלסטאליןשלבדיבותועלתההחומרית,ילעזרההענייןכשנגעברם,
יגיעשבאמצעותןביוגוסלאביה,סובייטיאוויריבסיסשלהקמתןאתאישרהוא
יהיוהיכןועדהמערבעמדתתהיהמה'יינראהאמר,ננסה'ן,'ייהבהלצבאנן.ציןד

 :התשלוםעניין _אתכשהזכרתימאודכעסוהואלטיטו".עזרהבמתןללכתמוכנים
עבוריתשלוםמכםשאבקשחושבואתהדמכםאתמקיזים·אתםאותי.מעליבייאתת
אותהלמעןכמונונלחמתםאתםסוחרים.א.יננואנחנור, mסאינני !מלחמתיצייד

ילנו".שישבכלעימכםלהתחלקהיא.הקדושהחובתנןמטרח.

סויימת rנבעצבותשהגחנתיחושב,אניהעלובות.מתנותינןאתבסקרנותבדקהוא

 .הולדתומקוםאתלןהזכירןשהמתנותמשוםאןליאועונייבו,בשל-בפביו
הצפןנ~ים.הערבדמדומיתוךאלנתמשכהכמוזו,אחתשעת-ראיוזשלאי-הממשות

 .ייתרוטובשברירינראהוהעולםכפלייםיפהאךפחותחשובהנדמתחהמציאות
נדיבותמזוזלקיצבותציפיהמתוךהמלחמה,באפלתמוסקבההיתהפרוסהלפנינו
ללאדינה,אתומקבלתמרצינהחשדיםולניצחונותולזיקןקיןלהצדעותיותר,

תלרנית.

מעניינז:היתהזרשיחהסטאלין.עםשיחהעודליהיתהליוגוסלאביה,שובילפני
בליללהתקיים.עשוייהשהיאכללשיערתילשאאף-על-פימ·קודמתה,יותרוחשובה

למכוניתפשוטהכביסוניבנורמן.זיה,.הבריתבבותנחיתת·ערב , 1944בירני 5-6

אמרמולוטובנערב.תשעהיתההשעהמולוטוב.אתלר~ותלקרמלין;אותיוהסיען
שללחווילתונסענןויחדסטאליןעםארוחת-הערבאתשנסעדכלאחר-י,ןלי,

למוסקבה.מחוץסטאלי,ן

עלהגרמניתהפשיטהמןלצמוחהעלוילותהסכנותעל,מךלוטובאותישלאבדרך

עממתמידבקשרנמצאהשלנוהמשלחת .~ 1944במאי 25ביוםהעליין,הפיקיר

הםביוגוסלאביה.הסובייטיתהמשלחתעםהדקוקשרשקייםהסךבייטי,השירות

דרבאר,עלהפשיטהלאחרהקרבות,מהלךעליומייםיוםדיווחיםאלינושלחי

תמונהלקבלמילוטובהיהיכולמדברילהושיט.שניתןלעזרהבקשרבנוונועצו

מיןגוסלאביזה.המגיעיםהדיווחיםמןהמתקבלתמזוהמתרחש,עליותרגרורה

חורשתבתוךניצבההקטנים,במימדלהשהפתיעהמוסקבה,לידסטאליןשלחרויילתו

פשוט,בגבדלבושלקראתנו,באוסטאליןהקטןלפרוזרורנכנסנוצעירים.עצי-אשוח

עבודתןלחדרהכניסניהיארשמי.ופחותיותרעודנמוךובדמהלסנטר,עדמכופתר

מקיםבקירבתשנערךבקרבהתענייןמייוב.שררלאסדרעץ.מצופיםשקירותיו

אםלקבוע,היהביתןלאמולךטןבשאצלשעההעליון.הפיקודבוטה ל-tז'מושבו

בההתענייזשסטאליןהריאחרות,משאלותיותרבעיניוחשוגההיתהזושאלה

לתשובות.להמתיןמבללעליהןוהשיבולעצמן,לנושאלותהציגהואישותו;בכל

מסיליגלהידאותהיהמסוגלקלותבאותהא.שררב-פרצופי,חם,מזגבעלהיההוא

והתלהבותולשונו;ולנצורבעצמולעצורגםידעכשנשתלהבארלםנלהב.אן

אותו.הסובביםכלעלמשים,ללאוכמובמהירות,התפשטה

מולוטובברעב.לגוועעומדצאבנושאיןלהרגיעו,בידיעלהאחרתאוזובדרך

עזרהמתןמהםמונעהטיסהמרחקאולםמוגי-לב,הסובייטיםהטייסיםשאיןהעיר,

אפקטיבית.
משימותינושלומורכנותםהתרחבותםשנוכחסטאלין,שללדעתובהחלטהסכמתי

ואומנםקבע.שלבסיסההנהגה,ואנשיטיטושללרשותם,להעמידישהמדיניות,

טיטועברודרישתה:לפיזולגישהבהתאםלפעולהסובייטיתהמשלחתהחלהכבר
ולהתמקםלהמשיךאמוריםהיוומשםילאיטליה,ביוני, 3-4ביוםמההנהגה,וחלק

סטאליןקיבלטרםבמחיצתו,כשהייתיאולמליוגוסלאביה.השייךןיס,האיעל

לאיטליה.זנזניתיצאשטיטוידע,רקהואכך;עלמפורטיםדיווחים
אולםהאדומיםןן.,הכוננים iעמהבריטיםאתלהפחידלנושאלוהדגיש,חזרסטאליו

שליןוכומתותינן,עלהכוכביםעלעכשיולוותריכוליםשאיננןדעתי,לעעמדתי

--טרןניותללאאולםדעתו,עלעמדהואכל-כך.ארוכהתקופהבמלחמותינואותונ
סרכנים.ילדיםעםענייןלןשישכמל

עללמחצהישבאחרשקטים.ניצבנןואנישמולוטובשעהושוב,הלוןפסעסטאלין
שרקאתה,סבור'אולי I !בליגלןגולעיתיםבדאגהלעיתיםודינר,עבודתו'שולחז

מתוקדבראיןןצ'רצ'ילומיהו·האנגליםהםומהמישכחנובנל-בדיתם,שאנרמשום
חדלולאהראשונההעולםמלחמתבזמןנני-בדיתם.אתלהונותמאשרלחיכםיותר

לאשאםהאנשים,מסוגהואל J'צ/רצ/ןוצ'דצ'ילוהצרפתים.הרוסיםעלמלהערים
אלוהים,בשמ !מכיסךישרקופייקהכן,מכימד;קופייקהיכייסעלין,עיןתפקח

למטבעותרקידושולחהואכזה.אינו·רוזבלטלא, !ורןזב.לטמכיסך.ישרקופייקה
האנגלים,היו!כאלהקופייקהבשבילאפילן-צ'רצןיל 1'צ/רצ/יל·אבליותר.גדולים

שנהזפו.לפניטיטר,אתשלכזוכמעטהפרטיזאביס,מיפקדתעלגרמניסצנחניסשלבהתקפת'פתע-.
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איז-וחלקחדהמטוס,אתהפילוואחרבמטוססיקורסקיגנרלאתשהרגיהם
בשבילםזהמהוכי !לטיטוהדבראותולעיללעלוליםוהםעדים,איןהוכחות,

ובאשר !בניהםעלמרחמיםהםאיןןטיטולמען·אנשיםשלושהאישנייםלהסריב
אותו",ליסחבאאנששלי;הסיפורזהאין-לסיקורסקי

מכזלאחרמידפעמים,וכמהכמההזהרותיועלסטאליןחזרהערבשל;במהלכו
נלקחו , 1944בספטמבר 18בליליותר,מאוחרנשלבולמהניגות;לטיטואותןהעברתי

לשליטההנתוןלשטחויס,מהאיטיטושלהסודיתטיסתולרגלאלו,בחשבוןיאזהרות
סובייטית.

החדש,המלוכניהנציגשובאשיץ,איבןעםיחסינושאלתאתסטאליןהעלהמכן;ואחר
סטאליןהלאומי,השחרורבצבאולהכירטיטועםפעולהלתאםהבטיחכקודמיו,שלא
לכםאלואופןפניםנשום-שובאשיץעםשיחותלנהלתמאנוייאל :בתקיפותאמר

שיכיראי"'אפשראיתו,דברורצובו.מהבראההבהמיד.אותותתקפואלכן.לעזוןות
ניתןלאאםולראותשובאשיץעםלשוחחעליכםביניים.שלבלמצואישמיד.בכם

כברטיטוטיטו.ילידיעתסטאליןשלזועמדתואתהעברתיכלשהי".לפשרהלהגיע
טיטושלההסכםאתלאשררקבאהסטאליןשלשהמלצתוכרדומה,גישהבעדהיה

שובשאיץ.עם

פעילותינן.ולגביזעלנוהמדיניותלגביהערהאיזולוישאםסטאליןאתשאותי
יודעיםהריאתםלי.אין"לא,השאלה,מעצםמעטמופתעכשהואהשיב,כרעל
אצלכם".לעשותישמהאחר,אחדמכלייתר,טוב

המועצךתבריתהיתהשעליההעולם,מפתלידסטאליןנעצרהאוכל,לחדרבדרר
חזרהמועצות,בריתגבולותפניעלידואתמעבירוכשהואאדום.בצבעמסומנת

עםישלימולאלעולם"הם ~וקראהאמריקאיםועלהבריטיםעללהערותיישיב,
 "!ילעולםלעולמ,אדום.יהיהכזהעצוםששטחהמחשבה,

לסטאלינגראד.מערביתלאיזור,מסביבכחול,בעיפרוןשסומןבעיגול,ננעץמבטי

אמרתי,מכןלאחרמילה.אמרשלאאף-על-פיאותו,שימחזהשמבטיהרשגתי,:

עלהגורליהקרבעםהעמוקההגרמניתהחדירהאתבמוחימקשרבוודאיכשאני

עללהגןהמועצותבריתנידיעולההיהלאהתיעוש,תוכניות"ללא :סטאליגבראד
זו".מעיןמלחמהולנהלעצמה

בוגארין".ועםטרוצקיעמרבנוזהבעניין"ובדיוק :הוסיףסטאלין
לאאףאולםרמי-דרג,פקידיםשלושהאושנייםלבווהמתיניעמדוהאוכלבחדר

כסףצלחות,מתוךעצמואתשירתאחדכללמולוטוב.פרטמהפוליטביורו,איש

היכןישבאחדכלארור.שולחןשלהעליוןבחלקוזןלצדזושניצבומחוממות,

ש,לאאף-על-פיקבוע,היהסטאליןשלמקומורקהשולחן;שלהקדמיבחלקושרצה,
-הצטופפות'היתהלמשקאותמסביבורקובשפעטובאוכלהיההשולחן.בראשישב

הרוסים.שלכמבהגםרצופה,כוסותבהרמתביטוייהאתשקיבל;ן

עלותעדשעות,ששאוחמששנמשכהשיחה,אגבאכלנןאותגו,שירתלאאיש
במקוtנכאן,כאלה,ערבלארוחותכנראה,רגילים,היוסטאליןשלידידיוהשחר.

בנוכחותםכללבדרר-הסובייטיתהמדיביותשלרובהבקבעהתדרר,זהיעלהזה

אולםבתיאבון,אכלסטאליןהנידונים.לנושאיםכלשהי,זיקהלהםשישמישל
בעלאדםלגביאפילועצומות,היולקרב,ושהכניסהאוכלכמויותבוזאוותנות;לא

ובזהירות,לאטמשקהואתולגםבשתייההירבהלאהואמשלו.גדוליםמימדים

כביריאה.שלאי tובווד,כמולוטובלא

סלאבייםשורשיםלאלבניםישהאם :הסלאבילנושאסביבבעיקרנסבודבריי

הסלאביםנגדהצאריהשלטוןפשעיהיוומהןלרוסיתהסרביתדומה?האםל?שהם

פרץסטאליןבדיחות.שתללם-שלושסיפרתיאניגםבדיחות.כמהסיפרוןהרדומיים

בשקט.בהתאפקות,צחקמולוטובואילןרועםנצחוק

שאפילוערומים,כל-כרהמערברים,הם, I ' :סטאליןהעירהקומיבטרןלפיריקבהקשר

יום,מדלבלתי-נורמאליובעשההלךהקומינטרןשלמצבוהדבר.אתהזכירולא

שלקיומובעצםטבעי,בלתימשהובלתי-נורמאלי,משהוהיה-מכלשחשובומה

לעצנזןלמצואחיינותהיוהקומוניסטיותשהמפלגותשעהכללי,קומוניסטיפירום

בארצותיהז/ן.השורריםלתנאיםבהתאםלמלחמהולצאתלאומיתשפה

אולםלכן,קדרםמהזמןהגיעשהשדרשם, iהרליהיהשדר.הוביאקציןנכנס

שובאשיץשלשיחתואתכללהשדרסטאלין.בנוכחותבושאקראמנתעלעתה,הוכנס

לצאתיכול~םהיוגוסלאבים.שאיןתדגיש,שובאשיץ :האמריקאיתהמדינהמחלקתעם

ב.ליבם.עמוקטבועתהפרו-דוסית,הסלאבית,שהמסורת .מאחרהמועצות,בריתנגד

מ~ים:ימהלשםאבלהאמריקאים.עלשןבאשיץמאייםזו'/בדדר :העירוסטאלין

ן"למהלמה,אבל !עליהםמאליםכן,ןעליהםהוא

השדריםאתגונביםראנושלנוה'~דריםאתגונבים:ייהםבאוזניהעירמכןלאחר

שלהם".
בצרפתהנחיתהכיהודיע,האומצידצ/יל,שדרזההיהשני.שדרהגיערגעאותו

אםבחיתה,תתבצע:ייכן,השדרחשבוןעלמתלוצץהחלסטאליןהמחרת.ביוםתחל

שמרחחושש,אנילנחיתה.שהפריעמשהן,קרהתמידהיוםעדערפל.יהיהלא

עםייפגש.ואםיש;!ומהנדרכםגרמניםכמהייתקלו,אוליחדש.משהויהיהשוב

 I '!כרגילהבטחות,רקותישארנה·הנחיתהתתבצעילאשובאוליןגרמניםכמה

 Qב- ,.וf~מלהלכהתתבצ.ע,אומנםשהנחיתהלהסביר,מולוטובהחלמגמגם,כשהוא
להנאתו.הברית,בבנותלתתלביקשרקהואבדבד;ספקהטיללאסטאלין

העלי,וז,הטובייטמתנת :טיטועבוךמאודיפהחרבלידימסרפטאלין
עייפיםוהשחר.הערפיליםעלוסטאלין,שללחווילתושמסביבעצי-האשוח,מחורשת

·הערצהמלאהייתיהכניסה,דלת·אלומולוטובסטאליןליווניב,פסיעתם,וזהירים
זנפני .פחר?םומלאיהסובייטים,המנהיגיםשלוהכלתי-נלאההנחושלכוח-רצונם

המחשבהחלפהוכן.שלי;ארציואתרוסיהאתהאופפיםהאינסופיים,והרשעהעורמה

 ......עימםשורדיםהקטנים,ואנן,ורני-תתבונההחזקיםרקששורדיםבמוחי,
אני.בדרכונ
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וכיהסובייטי,המרכזינורעדזרותקומוניסטיותלמפלגותהמחלקהראשאלאאלבו
הסתמכותמתוךכמובןאך,-יכולתנוכמיטבעצמנובכוחותלהיאבקלהמשיךעליבו

יותראלאכהפתעה,להםבאולאאלהדבריםכלפיה.ונאמנותהמועצותבריתעל
נראחכיצדהיה,מכליותראותןלדעתקרנים qשהיוהדברהמ.להשגותיהםכאישךר
אצלשיחתנוובסתדימההערבארוחתכשתמהאודותינו.חשבומהאמרמהסטאלי,ן

אתלספקחדלתילאאולםעייף,הייתיואנימואחרתילילהשעתהיתהכברטיטו,
מהחברים,כמהועודרנקוביץשלסקרנותם

ועלסטאליןעלהמועצות,בריתעלבסיפוריםעסוקהייתימכןשלאחרהימיםשני
העם",לשחרורהתיאטרון IIושחקנידדיירמיטרה,לזוגוביץ,שסיפרתיםהאדוט,הצבא

זותאוותםלהם.הצפוילגורלהדאגהמן,יותרוערבית,כלליתהיתהזוסקרנות

סטאליןעלהאחד-מאמריםשני:כתבתילספרשלירצוניאתגםגירתהלדעת
עלכממובהתפקידי,אתלידיוקינלתיחזרתיבינתייםהאדום,הצבאעלוהשני

המרכזי.בוועדדהיינו,-העליוןבפיקודהתעמולה

כךאחדטיטו.שללמערהמתחתקטן,בב,יתדב·קוביץעםיחדהתגוררתיתחילה

העלמיןלביתהמובילהלדרךמעלשניצבבבית,וגרתיויס,הקטנהלעירעקרתי
ךהחשוףהסלעישהאיהחום,מןמיפלטהיהלאהיופבשעותשמאחוריו.קטןולחוף

הצהריים;בחוםלעבודמסוגליםהיויובנוביץוארסורבקוביץרקמקירבו.פלטהזה

החופים,לאורךהתפזרוהתיאטרון,ואנשיהתעמולהמחלקתעובדיביחודהאחרים,

נישאומרחוקהעלמין.ביתשמאחוריהקטןהחוףאללפעםמפעםהלכתיאביגם
הערפילי,במרחבשם,נמשכווהמוותהקרבותשממול,ביבשה,האפוריםההרים

הגליםנגדבשחייהאוהאינטלקטואליותבשיחותבמהרהנטמהעזועונדהארלם

שלושהכמעטשבמשכהבדיזנטריה,התכרכמוומעיחליתיפתאוםואזהכחולים,

ומזוזתרופותשלבריטיתואספקהמומחיםרופאיםשלטיפולםאףעל-חודשים

מותרות,ושאר

ידעלאנהר,מכלהרחקשנולדמאחרבים,עימילרחוץבאמילוטינוביץאיבןגם

אותנו,דחההואאולםלשחות,ללמדורצינוהרדודים.במלםשיכשךורקלשחות

נהרעלשבה,אותהשלאוקטוברבחודשאמר. , IIהמועדז~תאיחרתי I / :מביויש

נחושיםהיינושלאעלהצטערנוטבע.והואבמוקשהקטנהסירתופגעהתדבובה,

במידהללמודמצליחהיהלאכל-כךקצרבזמןכיאם·לשחות,ללמדובדעתנויותר

ומיבבגדיולמיםנפלבלילה,אירעהדברמזה,וחוץמטביעה,להינצלמספקת

·קרים,היוהנהר

משמש,צבהרעורםמנומשותפגיהםהבריטים,המלחיםשכבוהיוםשעותכלבמשך

יותר;וקטנותאיטיותגרמניותספינותאחרלחפשלים,יאצוערבעםהמזחים,ליד

בהערצההצביעו,הפדטיזאניםמורי-דרך.להםמשמשיםלומטייםכשפרטיאזניס

לוכדהיההואאדמוני.זקןנעלרחב-גרםאנגלישהיהמפקדם,עלחרדה,מעוררת

רחמ,יללאבמוקשים,מחסילואחראותהמטביעבמיצר,אובנקיקגרמניתספינה

אימתוכלהעגומההילתועלגאהשהואהיה,דומהלמים.שקפצוהגרמניםכלאת

סיפוק-עצמי,בתחושתבנחת,ציחקקהלב,תשומתאתאליומיסבשהואשהרגיש,

טוביטקהיר,טהרן,דרך-ההנהגההתמקמהבוויס,לאי-ליוגוסלאביהחזרתי
 , 1944ביוני 12או 11ביוםזההיהובארי.

עלהודיענכאריבסיסנודמדומים,שעתהיתהלאי,הקטנההספינהמזכשירדתי
המערה,שלמולהסוללהעלהתכנסוהמנהיגיםכלהרציף.לידליהמתיזוג/יפבואי,

פנסישלהכחלחללאודםריצדולגובה,המתנשאיםהסלעיים,ההריסטיטו.שבזבה
ורבתקלילהעלילהאיזומתפתחתרקעהשעלעצומה,תהוםיצרווכמיהקרבי,ד

נרגשהייתיןמרוסיה,מסטאליןרשמימעוצמתלהתפקעאמרראשיכאח.דחשיבות

בעבודהבמטרות,כל-כך,רבותשניםליקרוביםשהיוחשברים,מכיןואvבר,ן

לדיווחי.ובהתרגשותבציפיהעכשיוהמתינוובדבקות,

בציפיהילקראתי,פסעלאאישאולםרגליהם,עלקמובמידררן,עולהיאותיכשדאו
עלישיהיהבכך,הרהרתיחזרהבדרךלשרבי,ירבכניאשרהר~זt-וזיהיהשטיטו

המעוצותבריתשלהשפעתההיתהכזוהעליון.המפקדבתורתליטיטו,לדווח
דווק~~ערגהביתרומחקהרבהבקלותמאמץאדםוהמיליטריסטית.הביוריקראטית

הפניתיוחגיגי,מרגשהיהשהמעמדמאחראופיו.אתתואמיםשאינםדברים,אותם

שאישדבר,עוהששאביחש,אניכךכשאגבהעליון"המפק,דחבר Iל'ודיזוחתידרבי

תפקידןאתמילאטיטולאישיותי.ועיקרכללמתאיםאיבוואשרממניןציפהלא
שטויות,עזוב II :אותיחיבקואחרשפתיו,עלכשחיוךלדיווחי,האזיןהוא :באמנה
שמחתיואנילחבקני,בטורעמדוהכלהמועצותןן,ביבריתחדשמהלנוספר !ג!ידן

סטרהלחובתיזקףלאאישהתעטפתי,בההרשמ,יתהגלימהאתמעלילפשוט
הנורכזי.בוועדששרריחס-החברות,שלהמקובל,מהנוהגזוואוויליתמלאכותית

תאטולאאםגםטיטו,כלפיוגינוניבכולנו,לאיטהודבקההלכהההירארכיהברם,
בעיניהם.חןדווקאמצאוהמעמ,דאתביותר

להם,משדיווחתייותרסיפרתי,ואנילטיטומסביבהסתופפוהמרכזיהוועדחברי

שדימיטרובהיים,שווקאומנםשהקומינטרןואמרתיפתחתיאותי,הקורותכלעל
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בדראבר,הפשיטהעלסיפוריםשלמבולעליניתךשובילאחריומייםאןיום
מערתו.אתעזבילאשטיטןכך,עלהדיבןראתמרחיבמהמספריםאחדכשכל

ורנקוביץהואלעשות.שביקשהרושםהיהשכזהאומכדלם,יותרזעםז'ויוביץ

ולתכנן,המערהמןלצאתבידםעלהמכןלאחרהפשיטה.שהחלהברגעלמערהאבו
יותרעודהמצגנעשהואזכלשהי,למיגנהנתוכניתבמטה, Pחבריעודעםיחד

חזריץ i::ורנקופעמייםחזרז/ויוביץהמערה.לעברוהתקדמיהלכוהגרמניםקריטי.
היתההמערהמןהיציאההמערה.אתלעזובטיטושלליבועללדברכדיאחת,פעם

במערהלהישאראולםהמערה.לידנהרגוכברפרטיזאניסכמהבסכנות;כרוכה

הכבודאת:לאבדבערהזוויוביץשלחמתולצאת.מיאןטיטומביך.וגםמסוכןהיה

היההמצב :תוקפניפחותהיהניץ iרנק !העליוןהפיקודבפני-התייליםבפני
בעדהייתי'/אני :באמרועצמו,הצדיקהואטיטו.עםבכוערהנשארקרדלימביך·

ולצעוק,ב'זקן'לאחוזחדלהולאלהיסטריהנכנסהזדנקהז~ולםהמערה,מןהיציאה

ומיטדהווגוביץיצאוהסכנה,ילמרות ." '!אותנויהדגוהם !אותנויהרגו'הם

זוגוביץ-סיפורםאתבפגישטחושניהםעצמה;מהעיר-כמהפיחשוףממקום

לאודךחבל,בעזרתירדווהנותריםטיטובהומור.ומיטרהלגלגניים,גבוהים,בטונים

טיטןהגרמנים.שנהדפולאחררקאזוגם-הגשמיםמיבוזרמןשבחורףבקיע,

עליובבוביץארסואתהאשיםהואפשיטה.אותהעלונשאלרבותפעמיםרואללן

המשלחתמןשמעתי,כךהגיעו,אשרהגרמניות,ההכנותעלבדיווחיםראששהקל
הסובייטית.

ביותר,בולטתבצורהמסכנותשנמנעז~ף-על-פיבהתנהגותו.טיטוהתגאהלאלעולם
מתוךאלא-זדנקהשלבהשפעתהמכך,פחותועיד-פחדנותמתוךלאלדעתי
כפהשתפקידוביעןדאמונהגםזוהיתהעתבאותהבאופיו.עמוקהטבועהזהירות

ברם,כל-כך.נוראיםוסכנותסבללאחרהגיעאליההכוחבעמדתודבקותועליו
וכישלונותהצידה,·טיפוריטאותםדחקוהחדשותוהמשימותהענייניםהתפתחות

תועלתנהםמצאואשראלה,שלמליבםפרט-מלבנשכחווחולשותיוהעבר
שמעתי,אישית.אמביציהסימניז'ויוביץגילהאזכברהאופוזיציונית.בפעילותם

עללמענולשמורז/ויוביץאתביקשלאיטליה,בדרכולמטוסטיטועלהשכאשר
לשמוראכן;אותנוומשאירלומסתלק/הוא Iמברירות,הפטירז'ויוביץוכיסוסו,

 "!ולמותסוסו,עללי

אלבן/ר Iדשלבואועלההודעההגיעתנןלוויס,שובילאחרשלושהאויומיים

נציגותבחרהלאומיהוועדטיטו.עםשיחותלניהולהמלך,שלנציגושובאשיץ,

העליון.הפיקודכחברבשיחותהשתתפתיאניוהמתן.המשאלניהולחבריומבין

שלבואוערבההסכםהצעתעלידםסמכוהלאומיהוועדונציגיהמרכזיהזועד

הצעה.ארתהשכתבהואשטיטוסבור,אנישונשאיץ;

צבאי,בכבודנתקבלהואהצהריים.לפניבשעותביוני, 16ביוםהגיעשובשאיץ

ויתרנוהמלוכב'!,ההימנוןאתמלהשמיעלהימנעכדיההימנונים.השמעתללאאולם

אותזליןןמהבריטי,השגרירסטיבנסון,ראלףשלנו.ההימנוןהשמעתעלאנחנוגם

אנו-.עינייםנעצנוטיטו.שללמערתומתחתמטריםכעשרהשללמרחקעד
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הצגהאולםשובאשיץ,מאחוריעומדיםשהבריטיםידענו,אומנם :בנווהםגהם

גברהזוהרגשתנובעינינו.חסרת-טעםנדמתהבריטית,מתן-חסותשלכזוגלוייה
בדו-פרצופיותחייךמשובאשיץ,עצמוניתקסוףשסוףסטיבנסון,כאשריותר,עוד

מוליךבוהכחש-הדיפלומטי,לגבילחששותינוחותךאישורנתןובכךמתחסדת,

המערב.איתני

שלבמערתולאכיאםההיכרויות;סידרתלאחרמידהחלושובאשיץעםהשיחית

נטלטיטוהמרכזי.הוועדישיבותאתלקייםבהגנישבהסמוכה,במערהאלאטיטו
תחושתמתוך :שיטחייתבהכללותפתחשובאשיץראש.היושבתפקידאתלידיו
הניצחוןלמעןלהתאחדחייביםהכוחותכלפעולה;עימנולשתףמוכןהואחובה,

לשוןנוקטששובאשיץדעתי,עלעלההברית.בנותכלשלוהכרהסיועלקבלוכדי
בונמצאלאדבר,שללאמיתואולםקנקבנו.עללתהותמנתעלבמתכוין,כזו

שהיהאלאאינטליגנציה,חסרשהיהלאהבעיה;לבאתישירותלתקוףהכושר

חסר-מלהיותגרועהלעיתיםהיאשבפוליטיקהתכונה,-החלטיותונעדרחלש

תביהנ.

חוץ.לענייניהמרכזיהוועדנציגסמודלקה,יוטףשלמפיוניתנהלדבריוהתשובה

קולח.ודיבורובמותניועדייןהיהכוחואולםהשבעים,גילאתכברעברסמודלקה
'נעוריו.בשחרעודיוגוסלאביהשחרורלמעןשלחםמדלמטיה,קרואטיהיההוא

יוגו-של·בכינונהנכבדתפקידשמילאעצמאית,ודעהרחבהתרבותבעלאיש

ליאצההגיעהואבטפליט.ההתנגדותלתנועתהצטרףהמלחמהגזמןואשר;סלאבלה

 .......טיטובעיניביחוד-כולםבעיניחןונשאאבנו//ישלהשניהמשובפתיחתערב
לאומיותפלוגתותידיעלנפגכוהשלאדב.קותמאוחדת.יוגוסלאביהלמעןבדבקותו

מאביו.בדעותיויותרגמישהיהלידו;תמידשנמצא,סלאבן,בנו,המתקדם.וגילו

ועצמאיחופשילהיותופרטבמציאות,בסיסכללההיהשלאבחשדנות,בוהתבוננו

והאינ-המסוריםהדיפלומטיםהפקידיםכאחדעצמןהוכיחיותר,מאוחרבדעותיו.

סמודלקהעלהשפיעלאהמרכזיהןועדחברימביןאיששלנו.ביותרגנטייםטלי

מסוגלאנטי-יוגוסלאבי.אוקומוניסטלכנותוהיהניתןלאכןשדיבר;כפילדבר

בנוחשלא-עצמנוחשים·היינושאנו-אותםאמרואומנם-דבריםלומרהיה

מכן,פחותועודהצעות,ולהציעלבואיכוליםאינםונציגי-הכתר:המהגריםלאומרם

כדיאותם,לקבלומאבנו//יהלאומימהוועדלבקשעליהםלהיפך,תנאים;להציג

שרירהכברשהיאבממשלה,בינלאומיתוהכרההבריתבנותסיועאתלהבטיח

יקיימת.

יכו-לנןבקושירקסמודלקה.כשלנמרציםדבריםלשאתהיהיכוללאקומוניסטשום

בקושיאךהבליגשובאשיץואילובנו,הפיחושדבריוהתרןממןת-הרוח,עלחלפות

הראשוןהרגעשמןסבור,אנירכון.בראשוהאזיןישבואף-על-פי-כןתדהמתו.על

הראש,ושומרייחידותינוסביבוועלבודדניצבכשהואודיכאון,אי-נוחותחשכבר

 .עצמיביטחוןומלאיםמדיםלבושיגנרליםומולו
חשובמשהולמישהואיןשאםוהצהיר,טיטופתחנחת,מרובמרעידותכששפתיו

שתיקהעלשמרנוהקומוניסטים,אנו,ממשיות.בהצעותלדוןשנעבורמוטבלאומרו,
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בנקודהלהוסיף.מהלנונותרלאסמודלקהשלדבריושלאחרביחו,ן-משמעתית
שלן.ההסכםהצעתאתלידיעתנןלהביאשןבאשיץאתטיטוביקשזו

אוזנינו.למשמעמשתאיםבזה,זההתבוננןואנוהצעתואתקוארהחלשןבאשיץ
תיקאתטיטויקבלשבהקואליציה,ממשלתעלדיברהשןבגtשיץשלהצעתו

כוחותינן;שלגםדהיינו,הכוחותכלשלהכלליהמפקדיהיההמלךהמלחמה,שר

מכן,לאחרכששאלנו,להתקיים.יחדלוהלאומיוהוועדי IIאבנוהמלוכה.סמליויקבעו

שלבשמונקבלסמוך,הואיכוללכוחותינו,פרטכווחת,איזהעלשובאשיץאת

לפקדבדעתוישאםוכששאלנן,פאבליץ.שלצבאן-הקרואטיהאזרחיהמשמר

 .למדיכןבאןרחצחקהאזרחיים,המשמרותעל
גםשישטיטן,הודיעקריאתו,אתשובאשיץשסייםלאחרששררהמדכאבשקט

ההצעההכתב.מןההצעהאתלקרואוביקשוקרדליאלופנהלהסכם,הצעהלנו

ובמתןהאויבנגדבמאבקהמלוכניתהממשלהעםפעילהשיתוףעלדיברהשלנן
המחלמה,ילאחרתידוזהמונארכיהששאלתהבטחה,ההצעהכללהכןלעם;סיוע

פאטריןטיםשלבממשלהלשיתופםהסכמנויותרמאוחרלקואליציה.הסכמנולא

הלאומיהןועדהלאומי,הויעדשלרשמייםכנציגיםלאאולםההתנגדות,כתנועות

היכרנן,שבההייחירה,כממשלהאלאמקבילה,כממשלהרקלאלהתקריםהמשיך

למעשה.הלכה

ואמר,אותהבחןהטיוטה,אתלידןשןבאשיץנטלשלנן,ההצעהקריאתנסתיימהרק

II שובאשיץשלבהצעתולאדיון,התקייםלאוכךבסיס/ן,בתורתזוהצעהמקבלאני
וטיטו-סגנונייםרובם-קליםתיקוניםהציעשובשאיץשלנו.בהצעהלרא

שלאלוהערותאפילןמקבליםהיינןלאטיטו,אילךלאברם,ברוחב-לב.קיבלם

שובאשיץעםלהסכםהגענושלו.ההסכםהצעתעלזעמנוכךכדיעד-שןבאשיץ

עדנתמשכההישיבהאולםהשעה,ומחציתשעהתוךהיותר,לכלאו,שעהתוך

הביצןע.דרכיןכןפרטיםוכמהכמהשאושרך

המיעוטיםבניאוחיי,לינןבקרבלבעיותציפינןשלאכזה,היהההסכםשלאופיו

שלממלכה IIבאימוןנתנוולאהמילוכניםהצ/טניקיםעליהםנמאסושכנרשלנו,

מפלגתומצד-קשייםבפנישניצבהואשובאשיץגיסא,מאידךרבהן',סרביה

שבגינהורצינית,חדשהסיבהעוררזהדברבחוץ-לארץ.המהגריםןמצדבארץ

 .לאלתרהסכםחתימתדרשנו
עיכונו.ביחסיהםהדבראתהסתירוילאההסכם,מןנחתשבעולאהםגםהבריטים

היתהשיכולהמלוכנית,קואליציוניתממשלההוקמהשלאמאוכ,זניםהיוהם

לסתורהיהניתזשלאאף-על-פיהמלך.שלבליבוכלשהי,תקווהלפחןתלהפיח,
 . :בעינינומוזריםנדמומפשע,וחףצעירשהמלךהבריטים,שטיעוניהריזן,עובדה
אי-שביעותכיייתכן,ילחסלן.מנתעללגבינן,בה,היהדימלךהיותועובדת

ביחודשובאשיץ,ידיעלההסכםלאי-מילויחלקהאתתרמההבריטיםלשרצונם

לי,ברודלאהיוםעדפיקןדנן.תחתהיוגןסלאביהמלכןתיהצילהמעדתבשאר

יכלןלפי-בבריטיםנועץאםכזה.בחיפזוןהצעתנןאתשובאשיץקיבללמה

איןהרי ?הצעותינולכללהסכיםהיהיכולכיצד-בהםנוץעאומנםהסימנים,
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אלינו,האוהדיהסהכלעםהסובייטית,הממשלהשאפילוידען,שהבריטיסספק,

ז Zיו.בנו.ב,ינלאומיתהכרהתמורתלשלםשנצטרךהמחיר,בגובהבטוחההיתהלא
עלהסכיםשלו,הצעותיושלובתיפיל~תבנחישותנוחשאשרששןבאשיץ,להניח,
מכן.לאחרהבריטיםאתלעקוףתקווהמתוךלהצעתנן,עצמןיעת

רגז:ד,על-פי-כןואף'שלנו,ההסכםהצעתבסודהובאההסובייטיתהמשלחתאגב,

את iקינלהסובייטיתהמשלחתאנשיאולםקבלתן.לפניהבבועצןבשלאעל
ההסכם.מןנחתשבעהשמוסקבההעובדה,לאודביחדו-הסברינו

ערמנן,כשיחרתיהםששררהבקרירותב,עיקרביטוילידיבאהב,ריטיםעםהסיכסוך

ברם,הדדיות.שהיופעוטות,ןבהתגרויותאיתגוהפעולהבשיתוףיוזמהבהיעדר

הכבדהנשקאספקתאתהאטןהבריטיסיותר.רצינייםדעותחילוקיגםנתגלען

כצב,~בו,מכיריםהבריטיםשאיןחשדנו,אתעוררזהדנריהאיים.שעלליחידותינן
הם.צבאםבאמצעותמיבצעיםמתכנניםהםוכיאדמתנן,עלהפועלהיחירכבצבא

כמןגארכיהתמכושהםמכיוןנמנעת,בלתיהתנגשותאחריוגוררהיהזהדבר

איננהשסרביהנעמדה,לדגולהמשיכ.ההבריטיתהתעמולהבחוקיותה.הויכירו

תןכניותעלינואירמןסרביה,בליצ'טניקית.לענבשהמלוכנית;אלאפרטיזאנית

מערני-קומוניסטילחלק-לשנייםיוגןסלאביןjשלחלוקתה :שובותמתוכניות

וביטולהשנלים,שביזביחסיסמתערנותהבריתת jכשבנמזרחי-מלוכני,ולחלק

אולםמציאותיות,כבילתיבעלנינונראוכאלותוכניותשונאשיץ,עםשלנןההסכם

וסיבוכים,צרותעלינולהביאן mבכשישבעובדה,היכרנו

בינתייםלפרביה.להיכנטבדפצ'ביץהעליוזהפיקודהאיץשנוצר,מהמצבכתוצא.ה

יחידותיונגדבמיתקפ.ה-סקנדרבגאוגדת-האלבנייםוהלאומניםיהגרמניםיצאו
החדירהתוכניתעלהעליוןהפיקודויתרלאזאת,למרותבמונטנגרו.דפצ/ביץשל

מאןרגןהעליוןהפיקודהיהכעתבמונטנגרו.שטחאבדןשלבמחירגםלסרביה,

האגףבראשעמדיובנוביץארסוהביטחון.ואגףהמיבצעיםאגףביחודכרבעי,

לתוךלחדירהמפורטותתוכניותנערכוהשני.האגףבראשורנקוביץהראשון

דפצ'ביץ.שללפריצהסיועלהגישהמזרחיתבבוסניהליחידןתפקודותוניתנוסרביה,

התפשטהבסרביה :בולהכירמיאנןהבריטיםאשרשהו, rנעלושמחנוידענואבן

באזוריםביחוד , 1941שלמאלהוחזקיםגרוליםשהיובמיכזדים,ההתקונזמותוהלכה

ניטיון,ולילאציודללא-יוםמדיוהוקמוהתארגנוחדשותיחידותשבדרום-מזרח.

סרביים,פעיליםקבןצתסרביה,עםקשרינוגםנתחזקוכןלחימה.חדורי-רוחאולם

נשלחפןפביץקוצ/הויס.לאיבאונשקוביץ,בלגויהמפלגה,מזכירשלבראשותו

עלוהתלייה,עמודרשלונצילםהמחתרתממעמקי :בסרביההיחידןת'לעלפקד
וכצב.אכממשלהסרביה,שלהקומוניסטיםונצבן

הגיעווקמנוביץ-טמפוסבסןזארהיל.ועשתהוגברהההתקוממותהלכהבמקדוניהגם

עימווהיוהמקדונים.שלהבוטחתהצבאיןת mמרעליצותשןפעלוולסממקדוניה

למאבקהמעבראתילשםאשרהואשהואמכלוזזו,לשמחהרבותאישיותסיבות

המשמעותאתההנהגה,אנשיאנך,ראינוודוע-לב,קינאהבמעטלאבמקדוניה.מזויין

אלה-הבו'לגריםאתשירפאוםהעצמםשהמקדוניםבעובדה,הטמונהדת mהמי
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יכללגדולה"./מעצמה Iללהיותשלהם,-הגדלותמשגעוז-שמשמאלואלהשמימין
המולדת"חזיתשלברורההבלתילעמדהבהקשרטיטוכשהצהירהופתענו,לא

מבקשהיהובעצמו,בכבודוסטאליה ם~~:ייאפילוואמרהשמאלנית"הבולגרית
מתקבלובלתיר jמיהיהעתבאותה "!מסכיםהייתילאממקדוניה,להרפותמאיתנו

כזה.רעיוןלהגותאפילומסוגלשסטאליזלחשוב,הדעתעל
הרשיםלאהמאורעהיטלר.אתלרצוח,שטאופנברגפוןניסה 1944ביולי 20ביום
-המערבעםקשריםבעלבוודאי-גרמנילאומןש'לניסיוןבוראינךב.יותר.אותנו
הופנתהבמערבהציבורכשדעתיותר,ומאוחרומהרס.מכיבושגרמניהאתלהציל

מאמרפירסמתי'גרמניה,אדמתעלגרילהמלחמתלנהלהיטלרשללתוכניותיו
מסוגהתנגדותתניעתלארגןניתזשלאכך,עלהצבעתיבוהחדשה",יוגוסלאביה Jב/

העםלתמיכתתזכהולאחיצוניתחזיתלהאיןרעיוני,רקעחסרתשהיאמכיוןזה,

הגרמני.

יוגוסלאביה,שלבענייניהכל-כךנתפסבלתיובאורחישירותמעורביםהיוהבריטים

המרכזרהוועדלפעולה.תוכניותולהציעמשלנותיאוריותלפתחלנוהתירושלאעד
הבריתצבאותמפקדךילסון,מיטלנדהנריגנרלשלהזמנתואתידחהשטיטוהחליט,

ביוםלבריטיםהודעתומסרטיטולה.נענהשתחילההזמנה,התיכון;היםבאגן

כממשלה,לתפקדביאצההוסמךאשרהלאומל,הוועדשכנשיאהסביר,בהביולי, 22

בנוסףצבא.ממפקדיאישי,באורחולאבלב,ךמממשלותהזמנותלקבלהוארשאי

סיבןתהיו-כשלעצמהחשובה,היתהשלגבינו-ההזמנהלביטולהרשמיתלסיבה

אצלנוכחלהיותהואגםאמורהיהשובאשיץלביטולה.חשובות,פחותולאנוספות,

ההסכם,אתביצעשטרםמכיוןהבריטית,במיפקדהעימולהיפגשששנולאוילסון.

לנווהיובאיטליה,עתאותהנמצא 11פטרהמלך :ועודזאתויס.באיחתמנועליו

טיטוביןהפתעהפגישתלערוךוילסוןהגנרלשלבכוונתושישלהאמין,סיבות

הראדיקליים,ברלתנןבניבקרבמבוכהלעוררהיתהיכולהזומעיזפגישההמלר.לבין

הבריטיםניסךלאעתבאותהביאצה.שנתקבלוההחלטותהיולבינינובינםשהמאחד

שתכסיסנןתידענן,במים//.טיטןשליינואת"למהולנןאמציהםאתאפילולהסתיר

לרדיקאליזציהתביאגםכיוייתכןלאוהדינו,הסבריםבמתזאותנותחייבזומעיז

ומהגריםצ'טניקיםמלאהאיטליההיתהעתשבאותהמאחר :ועודזאת!דוהרת.
עמשיחסנוהעובדה,לאורביחןדטיטו,שללחייוחששנוהגוזנים,מכלפוליטיים

מרובה.דאגהלנוהסבוהבריטים

בריטניה.ממשלתשלבשמההזמנתועלוילסוןהגנרלחזרמכזלאחרקצרזמן

.והעברתנשקלאספקתהבטחותכשבאמתחתוחזרהואההזמנה.אתטיטוקיבלהפעם
 !האמריקאיהאווירבחילגנרלעליושעהשנעים,רושםעםחזרכןלידינו;שלנוהצי

ערינן,שללהפצצתזבקשרדעותחילוקיהבריטיםלביזבינינוהתעוררןעתאותה
 Iבולעיםן IIהיינוכיייתכן,הגרמנים.בידינמצאושעידיזובלגרא,דספליטביחוד

לפ;געפגז-שכללצפות,ניתןלאאשרקטנה,נמלעיר tספליטשלהפצצתהאת

הפצצתשלתיאךריםהכולליםמסרביה,דיווחיםכשהגיעונואולםצבאית.במטרהשם
חביבוקולשבתלהוסיףיכולנוילא , 1944שנתשלהפסחאלחגהראשוןביוםבלגרא,ך
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צבאיים,מחנותעלןמדוייקמפורטמידעלנןסיפקיבבלגראדשלונהמודיעיםידיים.
האווירחילתרשימים.בצירוף'לבריטים,העברנוזהמידעומחסנלם.אספקהמצבורי

נמלאהתושביםשלליבםהעיר.כלעלשנפרסההפצצהביצעהבריתבנותשל
אחתצבאיתמטרהלאאףאולםהברית,בנותשלהמטוסים,להקותלמראהשמחה
ההרסגרמנים,שלבקבוצותושם,פהמקרית,לפגיעהפרטזו,בהפצצהנפגעה
התקפתידיעלשנגרםמזהיותר,עמוקאףהיהוהצעריותרקטזהיהלאשנגרם
טבועהואוכדויסבאילנוסופרכד . 19141באפריל 16ביוםהגרמניתהואויר

בנועוררההפצצהאותההזה.היוםלעצםעדבלגראדתושבישלבזכרונםעמוק
הפכההיטלראשרזו,ידועת-סבלעידעלשריחמגומפני-רגשי :כפולזעם
 _האמנו·אףולעיתים-שחשדנומאחרפוליטי,עינויים;'ולזירתחורביתלעיי

הקוונוניסטים,עלינך,להקשותמנתעלאלוכגוזהפצצותמבצעותהבריתשבנות
 . .המלחמה.לאחרוהמינהלהשיקוםאת

כשהואמרל-זעמן,אתעליוושפךהבריטית,המשלחתשלנציגאליוזלמןטיטו
ובצידנו.מראשהסכמ;ךללאמערינועירשוםתופצץלאשבעתידבמפגיע,דורש
אווירהפצצותמבצעותהבריתשבנותהידיעה,אתלהפיץאייםטיטו :מזויתרה

הבריתבנותהפציצוואילךזמןמאותוצבאיות.מטרותשוםבהםשאיןמקומות,על
ראותמנקודתלכדהצדקהכשהיתהורקעימנו,התיעיצותתוךאולםערים~מספר

שמטרותבזכרוני,שמורתעשיהי.וממיתקנימערי-מפחתההפצצותנמנעוכךצבאית.

ספליטשלהמרהניסיוזאולםנזגדב,המפהגביעלסומנומסויימותצבאיות
דומה.מגורלזגרבאתהצילובלגראד

אלכסנדר,הדךלדהפילד-מרשאלאתולבקרלביאוהפעםחדשה,הזמנהקיבלטיטו
יובנוביץ.וארסןז/ייובלץסרטאזנילווטיטואלבאיטליה.החזיתמפקד

בנותשיחידות'בתנאיבאיסטריה,לנחיתהטיטוהסכיםהבריטיהמפקדעםבשיחות

אף-על';'פיממשלתנו.אתתכבדנהוכיצבאנו,עםורקאךפעולהתשתפנההברית

איטלקית,אלאיוגוסלאביתבריבונותהיהלאשאפילומצומצם,בשטחהיהשמדובר

 :הצבאיהטיעוןאתלסתורהיהיכוללאגיסא,מאידךזה.מהסדרנחתטיטושבעלא
עלהבריתבנותתאיימנהטרייסט,וסביבותבאיסטריהחזיתשלפתיחהידיעל

הגיעה'לאזונחיתהאוסטריה.לעברלהתקדםביןדויעלהבאיטליה,הגרמניהעורף

המשיכולאהשבריטיםמשוםאובתוכניותשינוישחלמשוםאםביצוע,לכלללעולם
התיכנון.שלבמעבראל

בייםבנאפולי.יל Jרצ Jצעםטיטונפגשביקור,אותישלבמהלכובאוגוסט, 12ביום

עיונו.משיחונויוומרוצהיל Jמצ/רצרשמרםמלאכשהואלויס;טלטושבבאוגוסט 15

במשלוחי ..יותרטובסדרולהנהיגתגבורותלנולספק-'הבטיחווהמפקדיםצ/יצ/לל
בנותמצבאותרבלאבמרחקשנמצאויחידותינו,כנרקילבולמעשה,האספקה;

שחרוראתלהםשאיפשרומלאים~··ולכושרלתקניםוהגיעוכבדבשקגםהברית,
לאאולםטריה,איטלגבילדרישתנוגעתרצ/רצ/ילהחוף,רצועתכלואתהאיים

עלמשעמדאולםהמלך,'עםלהיפגשיאותאםטיטןאת·שאלהואטרייסט.לגבי
עליו.לחץלאטיטו,שלהמסוייגתפניווהבעתהביקודתיתגישתו
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מישגה-תיקףנתןנכרההסכם;נפרטיטיטועםלדוןכדימאיטליההגיעשובאשיץ
הרעיוןאתסוף,סיףזנחו,שהבריטיםצ/רצ/יל,עםמשיחותיוטיטושללהתרשמותו

בענייניהההתערבותרעיוןאתשגםומכאזביוגוסלאביה,עצמאיותפעולותלנקוט
בטיטוהיכיראולםובמלך,תחיקתיבשלטוןבתוקףאומנםתמרצ/רצ/ילהפנימיים.

העצוביבטחונואתחיזקהצ/רצ/ילעםהפגישהקירמת.כבעובדההחדשובמרשטר

טיטך.שלסמכותוואת

ואתהגרמניםאתהביסויחידותינו :נוספותסיבותהיוטיטושל";ןביטחוןלתחןשת
- jהספקהחישוביםכללפרביה.בהצלחהחודרותוהחלואיבארנהרעלהצ/טניק~ם

להםהיתהלאשובבה,השוררתהצ/טניקיתולהגמוניהלסרביהבנוגעלטיביים
החדשהביוגןסילז~ביהלהכ,יראלאנרידהנותרהלאלצ/רצ/ילבמציאות.אחיזהכל

ארצנן,ובמיבנהבכוחבובהתחשב,אשר,פופולאריוכלתיגלויבסיכסורלהסתבךאו

מהתערבותםכתןצאההבריטים,הסתבכושבוהסיכסוךמןערורלאיןקשהיהיה

בהם,בגדשצ'רצ'ילהסרביים,הלאומניםמןכמהשלוהצידוק-העצמיהתירוץביוון.

לקרב,במקומםלצאתצ/רצ/ילהיהיכולכלוםביותר.מכובדובילתיאוויליהיה

ןמראשאבדוהיהמנהיגיהם,שלומאיוולתםא,ישייםמאינטרסיםכתואצהאשר

הזולת.שלולגורלולמפלתןבאחריותלשאתיכולאישאיןבפוליטיקה

לצ/רצ/יל,שרחשוההתלהבותהכבודעללהבליגטיטוהיהיכוללאשובו,עם

ייהדכר :בהתלהבותנשטףלפתעשלנו.האירוניתבספקנותשחשהעובדה,לונרות
 !אנטי-קומוניסטאימפריאליסט,הינוצ/רצ/ילאמת, !·לחשוב,שניתןכפיפשוטאיננו

'אתהכשאמרשבכה,כמעטכשפגשני.בעיניוביקבודמעות-תמאינולאאולם
לי,סיפראףצ'רצ/יל ./!נפגשאניעימוהמשועבדתמאירופההראשוןהאישהינר

 "!כזהלמיבצעמדיזקןהואאולםביוגוסילאביה,במצנחלצנוחבדעתושהיה

לי,סחהואטיטו.שלמעמדתומרוצההיהלאושובמכולנו,הספקןהיהז'ויוביץ

וערכומלחמהאוניותשלליורילוהעמידו-מאודפיקחיםייהאנגליםאגב,כבדרר

 "!עליוהשפיעהדבר-אנירראהכר-וכברתימררן-ימילכבודו

הרגשתי,אולםוחזקות,חשדותמהתרשמויותלפתעמושפעשטיטולב,שמתי

עודכל-לליבועמוקיחדרושלאכיוןבנות-חלוף,תהיינהאלושהתרשמייות

בשתיקהעברתיזומסיבהלאברם,ביוקרתו.תפגענהאולמטרותיובניגודתעמודנה

הייתילואביקורת,דבריולהעלותמלחזורנמנעתי :ז'ויוביץשלהערותיועל

סטאלין,שללמחנהועריקתואלמלאז/ויוביץ,שלהביקורתדבריאתעתהגםמזכיר

 .ביותרומכוערתמראשכמתוכננתנראתהלאמכ,ןלאחר
זו,עובדהמצייןאגיגרמניה.עםהדיפלונוטייםיחסיהאתטורקיהניתקהעתאותה

החייליםאפילואצלנו.להלצההפכהלמלחמהטורקיהתיכנסמתישהשאלהמאחר

אתתרפהלמלחמהטורקיהשכניסתהרגישו,ביותרהנבעריםוהאיכריםהפשוטים

'האדוםכשהצבא.עכשיו,אולםאבידותינו.מספראתותקטיןשלנוהחזיתעלהלחץ

עוררהלאעימו,להיפגשנמטרהבמהירות,התקדםשלנווהצבאלבלקאניםחדרכבר
התרגשות.עורדהשלאובוודאיתשוטת-ילב,כלטורקיהשלהלחימהגכונותעדר

אמיץעםכבניהטורקיםאתכללבדררומעריכיםזוכריםהיוגוסלאביהעםבני
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למעןבשפךשדמםלאלה,רקהחייליםשל.הערצתםנתונהבמלחמהאולםועצמאי.
ליבםתשומתאתהסבוהם-הקרבותילזירתשמצפוןלשבדים,יאשראידיאלים.

שלהפיכתהןגרמניה;שבדיהשביןהמסחרייםהעסקיםבלב.דהמפלגהמנהיגישל
לגנךשלנוהתיאוריותאתאישרואלהכל-נאצייםלכלל-משחיתהשבדיתהפלדה

מסטאלין,שלנוההינתקותלאחרהסוציאל-דמוקרטים.שלוהבוגדנותהאןפורטוניזם

כינהעימי,בשיחהשבדיה.שלהגייטראליותעלבמחשבתנושינויחל , 1948בשנת
תמךקרדלי :מזויתירהעימו.הסכמתיואנימחוכמת",יימדיניןתזו,נייטראליותקרדלי
היתהלאלמלחמ:ה,להיכנסשלאהישנה,יוגוסלאבי.השלש"מדיניותההאומרת,בדעה

להלךלהסכיסיכולתילאברם,הפאשיזם".ומפחדחולשהמעמדתנתקב,להאילולארעה,
לקומוניסטים.סיכוייםמדיופחות"אילו"מדייותרבההיוכזה.מחשנה

המערביןת~הבריתבנות·עםיותרוגלויפורהלשלתוף-פעולהנכנסיםשאנוהיה,דומה

הבטיחהואשובאשיץ.אצלגםהתקדמותחלהבאיטליה,טיטושלשהותובזמן
והןועיyי Jאבגו'ידיעלשהוקמוהממשלתיותברשויותוהיכירההסכםאתלקירם

כוחותכלשלכמפקדםבטיטווהיכירהצ'טניקיםאתהמלרגםזנחלבסוףהלאומי.
כתרו,אתלהצילהנואשתכוונתובשללאהמלר,שלחשבונועלהתבדחנןההתנגדות.

שיוכלוצ/טניקים,עודנותרוולאהמועדאתאיחרשכברשידענו,משוםא,לא
מלכם.פקודתאחרלמלא

ספקותלכיבגושעוררהכר,כדיעדעמוקהשהיתהחדשה,מחלוקתנתגלעהברם,

הטילו.במונטנגרוטניקיס Jוהצהגרמניםאויב.כלפירקלחושניתןשכמותםוזעם,

אחרורדפי:סרקופשוטהםאיומיס.לקרבותפצועינו,עלשהגנויחידותינו,את

היוזמהאתאיבדוובכרלהפקירם;יכלוולאהעזולאיחידותינואשרפצועינו,

מטוסיםלשלוחהבריתלבנותבקשותינולמישנהו.אחדמקרבונידלדל,הלךומספרם

נעשהלבסוףנוחים.נחיתהמקומותשנמצאואף-על-פינענו,לאהפצעו.ים,לפינוי

הפצועיםעםלמותאלאיחידותינו,בפניברירהנותרהשלאכל-כר,חמורהמצב

הזוועותשלהזכרונ.ותהצ'טניקים.והמרצחיםה-אס.אס.תלייניבידילהפקירםאו

זעמנו.אתהגבירורקבליבנו,טרייםהיושעדיין.החמישית,המיתקפהמןוהאימים

אינוכילו,והסבירמקליןאתאליוזימןהוא :\קיצוגייםצעדיםעלהחליטטיטו

עליעבורלאוכיטוב,רצוןולא ..רשלנותלאהברית,בנותבעמדתלראותיבול

הסקוטי :טיטומלפנימקליןיצאכיצדזוכח,אניהמסקנות.אתויסיק.בשתיקהכך

פעלוהואא:-פעם.היהשלאכפיומדוכדרנבור,היההזהוקר-הדעתהמאופק

מבאיובופצועיםמאלףלמעלההבריתבנותמטוסיפינובאוגוסט 22:ביוםנמרצות

גםוהיתהויס.האיאתמידפקדההקלהתחושתאח.דביוםוכולםלאילטיה,פולי,

רע-':םהtבאיןהכל,לאחר :הבריתבנותכלפיטוברצוןגילוייוגםכלליתשטחה

נאותועודשלהס.השירותיסאחדמצדאי-הבנהאיזןכאןהיתהכיייתכן,כל-כר;

יחידותיגוהסתננושלאחריו,בלילהקדימה.פריצת-דרריחידותיגוביצעוערב

שנפלמיכלאת-אישמאותארבעאומאותשילושוהרגןטניקים Jצלעמדןת

נשקלהשגתבקשרנדיץעם.להסכםמיכאילוביץהגיעלכן,קודםיומייםלידיהן.

החלובר.ור,נעשהכשניצחוננובסרביה.וחדת tהמזהמיגננהלמעררמהגרמנים,
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מתודהפועלותאלימות,בכנופיותולהתארגןולחזורלהתפוררמביתמתנגדינו
בסלחנות,לנהוגבצורדילחוש.התחלנוואזייאוש,

טיטוהפנהשובאשיץ,עםשהתנהלוהשיחותלרוחובהתאםבאוגוסט, 30ביוםוכך,

להצטרףהסלובני,האזרחיולמשמרלצ'טניקיםהקרואטי,האזרחילמשמרהזמנה
ייסלחהכיבוש,כוחותעםפעולתםששיתוףהבטחה,תודבספטמבר, 30עדאלינן
ובהתמרמרותבהתנגדותנתקבלהןכוללני,קצרהיהההזמנהשנוסחאף-על-פילהם.

לבור;ם-מאונסולמתגייסיםלתועיםחנינהמתןנגדהיהלאאישאנו.בשורותינו,
שלמצירםבאהלאגםההתמרמרותמנן,לאחרבשורותינוולקליטתם-האלה
אוטומטית,שהפכימו,מישלמצידםילאוגםתימרון,אלאזהשאיןשסברואלה,

לחמועדייןוהבריותדעכהטרםהמהפכהשלהבגואולםמלמעלח,שבאדברכלעם
אדם,שוםשלמונופוללהיותיכולהאיננההמהפכהוהחזון,הקיוםבזלחמתאת

ושקליומאידםליבםבכללמהפכהמסוריםשהיולרוב,מהפכניםעודשנותרומאחר

יוכלוכיצד :חבריהםואתעצמםאתשאלוהללןהמאורעות,נמהלדמפנהבמוחם

מושתתהיהלאצבאנוןחבריהםאתועינושרצחואלה,אתולקלוטלקבלחיילינו

-עצמיתוהקרבהלבטיםמלאשהיה _;_מעברעלגםאלאומוות,הירואיסבלעלרק
שעצםדבר,לקבלכזהצבאיכולכיצדחדשלם,אידיאליםולספיגתחדשהלמודעות

ןעצמובפניעולםלמעיןאותוועשתהלמדורת-חייוכשמןהיתהלוההתנגדות

שבמחלצתםהאינטלקטואלים,שלהאירוניותבהערותיהםרקלאזובהתנגדותחשתי

לאיכרים,מופניתשההצעההיתה,הרגשתורנקוביץ,אצלבמעורפל,גם,אלאעבדתי,

כלעלטיטו;שללהצעתוהתנגדתילאאנילגופו.ידוןומקרהמקרהשכלשעה

התעמולהלעבודתהדרושפנימ',שיכנועאותוליחסרהיהאולםלתמציתה,לאפנים

 !נפלאדברזהג'ידו,נא,יישמע :נלהביםדבריםעליהמטיריקרדלישניהלת'י.

כנופיות,וראשירוצחיםעלחלזהשאיןכמובן, !לצבא.לגיוסםיביאהזההעניין

עצמו",אתיחשוףלאוכ'ןכדביןהזההסוגלדאוג,מהלדאין

חוסר-ויגלהשיכעטציפיתיכיאםטיטו,עמגםזהבעניןילדבראימץאזרתי

כאילוטיטו,השיבלכיתתיות",הזמןזהשאיןאתה,יודעהן'יינו,כלפי,סבלנות

עושיםשאנוכלהברית,בנותשלהכרתןילנודרושה ilמרשיעות,בנסיבותתפסתיו

רוחב-ליבבו.אתלהםלהראות-האחרונהההזדמנותאתל'קוויסליגנים'לתתהוא

היתהלי,שידועכמהעדלהזמנתנו,ה'קוויסלינגים'שלהיענותםנראה",כךאחר

מאשריותררבהתהודהלהזמנההיתהשבהבקרואטיה,לאאף _;_משמעיתית-בלנלי

בציקודעכההלכהזו-אנושורותינוב,תודלהתנגדותובא,שראחר,מקוםבכל
יכוללאאישקרה,לאדברכאילודומההצדדים,שביןהאיבה,ואמורעותהקרבית

אתלהפיסמכך,פחותועודמדם,העקובההאידיאולוגיתהגיאותבעדלעצורהיה

הזולת,שלדעתו

חדרבספטמבר 9וביוםיוגוסלאביהלגבולהאדוםהצבאהגיעבספטמבר 6ביום

צבאן,חקומוניסטי,שלטוןבראשותממשלהוהוקמהמהפכההתחוללהשבהלבולגריה,

הגיעבינתייםסתום,ובמבויהתרחשויותשלבמבוד·עצמםמצאובבלקאניםהיטלר
גרמניה.שללגבלוהבספטמבר, 11ביוםהאמריקני,הצבא

הפקודהמיוחדת,פקודת-לוםטיטופירסםלגבולנו,האדוםהצבאשלב,ואולכבוד
היתהיכולהזוהיסטוריתפקודההתעלות-רוח,ללאשיגרתית,צבאיתלשוןנקטה
אפילוברם,וביץ,זוגעלאועליכתיבתהאתטיטוהטילאילולותר,פיוטיתלהיות

לצבאהתלהבותאותהבקרבנולעורריכולההיתהלאביותרהפיוטיתפק,ידת-היום

 fהסלאבי~םוהעמיםרוסיהלמעןרחוקיםבשדות-קרבדמושהקיזשעהה~דום,

הזוהרלאורםמבעדבולהתבונןשהמשכנואף-על-פיאירופה,שלשיחוררהולמען
אדמתנן;עלרגלושדרכהמרגעהנהולו,לנוהמשותפיםוההקרבההאידיאליםשל
בפקחותומעריםכשהואחיינו,ממציאותנפרדבלתיחלקלהיותהאדוםהצבאהפך
הפוליטיקההבולגרים,אתשןללומולידהאמריקאיםעלובתימרוניוהבריטים,על

באמונותבאידיאולוגיה,התחשבותללאובשכל,במיליםזהירשימושמחייביםוהחיים
דאנ,מקדמתוברגשות

בביקוררצהטיטוהמועצות,בבריתיבקרשטיטוכד,עלעמדההסובייטיתהמשלחת
לכבושצבאנוירכיללאבלעדיוא,שרהכב,ךהנשקאתלהשיגמנתעלרקלאזה,
ולתוכניותללחציםקץלשיםבמטרהגםאלאחזיתית,מערכהלנהלאובלגראדאת

מחדש,ועיצובהיוגוסלאביהשללחלוקתה

המועצות,לבריתלאאם-הא·יאתיציאתובעדהיהלטיטוביותרהמקורבהחוגגם
כלהיתהשלאהיא,האמתיןגוסלאביה,אדמתעלמשוחדר,לאיזורלפחותהרי

חסותם,תחתנמצאים·שאנולנולהזכירחדלואףהםבבריטים;עודלחשודסיבה

אונר"אעםוהמתןהמשאהפסקתילמשלכמודעות,חילוקינתגלעןזאתבכלאולם
ביוגו';'הסיועאתשיחלקוהםשלהם,המנגנוןשאנשיכך,עלשעמדומכיוןבבארי,

מודיעיןלפעולותב,סיסיםביוגוסלאביהלהקיםניסיוןזהבצעדראינוסלאביה,
האמריקאים,וביחודהברית,בנותאולםבסמכותנו,פגיעהגםוכןפוליטית,וחתרנות

לחשדותינו,העיקריתהסיבההיווהלאאונר"אעםהסיכסודבדעתם,נחושיםנשארו

אותז,העמיקזהסיכסודאלוםבישותכו,עמוקטבועותוהיוהרף·ללאאותנושליון

וגילוי-הלבהאדיבותבגללדווקאואולי-מאי-פעםיותרחשדנייםנעשינןעתה

במפתיע,עלין,וינחיתוהאיאתהבריטיםיקיפואםיקרהמהכלפינו,הרביטיםשל

-מדיקרובותלעיתים-מודעיםהיינוכןןכוחנועלבעוצמתןהעולה.כוח
מעשיםגםנתלוןהללוהדבריםלכלבאמצעותי,שהועברוסטאלי,ןשללהתראותיו

שהיילהניח,··וישייטיטו",בשםבריטיכלבלהרוגזממןשלנוהחייליםמצחיקים,

כלביםלכנותנוהגיםשבאנגליההבריטים,לנוהסבירואילולאזממם,אתמבצעים

אנשי-שם,שלבשמותיהם

וכןבווארשה,ההתקוממותלעשהגיעונוהידיעותילאורבמיוחדגברוחששותינו

הצבאותשלאפםמתחתממשהפולנים,שלסבלםנוכחהמעורביםרגשותינןגברו

יש·מהלרופים,כזומ.לכודתהמערבמעצמותהניחואם :האדישיםהסובייטים,

תנא-יזהאיןכלוםאנו,מצבנולאורהמאורעותאתחזינוןלנולעוללבדעתם
 ,ןלניצחון

בסודיותהתבצעהבספטמבר, 19-18ילילבחצותסובייטי,במטוסטיטושלצאתו

קורנייב,פרטים.כמהבסידורידועלעזרתיןאנילטיסה,שדאגהוארנקוביץמרבית,
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-הימוסיםאיחאלההיךטיטו.עסטסומילוטינוביץואיבןהסובייטית,המשלחתראש
בכלביחזיקטיטוי:פיתרןןנמצאןינבחאםיקרהמה :טיטושללכלבובנוגע
מררביים,זהירות·באמצעינקטנוכך.כדיעדאותו;וילטף

אפילןבטודנשמרהדברבורחלטת.היתהטיטךשלנסיעתןאתשאפפההפודיות

שהעניקבראיוזהעליוז,ובפיקודהמרכזיבוועדשענדו.בכירים,מפלגהמפקי·די
קיכלואחרים;רמי-דרגפקידיםוכןשהואמזכיר,הואבקאריץולדימירבשעתו
אותםבמרוצתטיטו,שלהיעלמואחרלימיםארבעהאו.שלושהרק_ממני_מידע

הורינו,כךאחרורקהבריטים,עםמפגישותהתחמקנוימים.ארבעהאוש.לושה
לאאנואולםרגזו,הבריטיםיוגוסלאביה. l::כלשהו,משוחרר,לאיזורנס.עשטיטו_
ה J'יוגוסלאבבשידורישנודיע _לרנקוביץ,הצעתילכןקודםמחאותיהם.עלהגבנו

במאבקן,לראשונהפתחשבובמקוםהמזרחית,בסרביהנחתטיטוכיהחופשית,

קבוצתכילי,נודעמכז,לאחרקצרזמןשם,פניואתהקבילךנלהביםהמוניםוכי
שלבוהמטעהלידיעהקורבזנפלהטיטו,אחרלחפשעליהשהוטלבריטיס,קצינים
המזרחית.סרביהאדמתעלוצנחה

הלאומי,הוזעדבשםחתם,שםלמוסקבה,טסמשםברןמניה.נחתטיטושלמטוסו
הסןבייטיםהכוחותפעולתאתלהסדירהבאהסובייטית,הממשלהעםהסכםעל
הצב~~פינויאתמסדירההסכםהונגריה.עמגבולהלאורךיוגוסלאביהאדמתעל

של-שיפוטותחתהמשוחרריםהאזוריםוהענזדתהאינהפעולותסיוםעםהסובירטי
שלאוגדותשתיים-עשרהעבורוציודנשקלטיטוהובטחבבדבדהלאומי,הוועד
לצרכיטןבייטים,קציניםושיגורהז~ווירחי-לשלטייסותלשתימטוסים-רגלים,חיל

.ואימונים.הדרכה

זה,מעיןהטכםלהיחתםשעומדידעלאוקורנייב,טיטוכוללויס,האימאנשיאיש

של .בכוונתויוגוסלאביה,אדמתעליילחםהאדוםהצבאכיהיה,שצפויעל-פי 7אף
נשק,לקבלתפרטהאדום,הצבאעזרתאתלנקשלי,שידועכמהעדהיה,לאטיטו

היתהלגבינו;ה tבלגר~את'ילשחרריכוליםהיינולאבלעדםאשרטנקים,ביחוד

החדשיםבתנאיםהלאומי,הוועדשללכינונומכרעתחשיבותבעלמרכזבלגראד
ובבלקאניס,באירופהשבוצרו

כךועלטנקים,מאהעדשמוניםמסטאליןשביקשטיטו,סיפרביקוראותןל~חד
דווינם I / :ברוסית··סטאליןדבריאתציטט(טיטוקורפוס/ן.נזיז Iוסטאלי,ןהשיב

לשחררמסוגללםכוחותינוהיוילאעתשאותהסבור,אנילאחור,במבטקורפ~ס"),

עבורטנקים.~מאהאושמוניםאותםעםגסבלגראהאתולכבושסרביהאת

הגרמניםהכוחותואלהמזרחית,החזית·שלהימנילאגףהבלקאנים,הפכוהגרמנלם

'ביקורושבשעתלהניח,ישביוון,גרמניהכוחותגםלהצטרףאמוריםהיובסרביה

'בלבלאכי·אם-הסכמתו .בתןולכןהדב;ךאתהביןאוטיטובכךחשבמוסקבה

יוגוסלאביה,אדמתעלצבאיותבפעולותבו-לגרליםכוחותשללשיתופם-שלם

לבולגריהלאפשרמוסקבהמצדניסיוןרקולאצבא-יות,סיבותגםהיוזהלהסכם

לסובייטים;סיבהילשמש~יכולזהדבראיןברם,הישנים,פשעלהעללכפרהחשדה

איזורכשחדורכביכול,שנטלו,המכריעבחלקילהתגדרלבולגרים,מכזפחותועוד

לנונמצאוכולה.יוגוסלאניהבשחרורשלאובוודאייוגוסלאביה,שלאחראןזה
שבידינו,המשוחרריםהשטחיםאתולהרחיבבגרמניםלהכותהדרושיםהכוחות

שהשתלטנוכפי-ממשבלגראהעללהשתלט-דבר,שלבסופומסוגלים,היינו.וכז
לצ/טניקים,בהשוואהביחודלאויבינו-מבית,בהשוואהוללבליינה,.סרייבוזגרכ,על

 I:בספטמבר 1-ביוסמיכאילוביץדרז/ההכריז,שעליוהכלליהגיוסכמה,פיחזקים.היינן

רוחלכלנפוצןאיש,מאותכשלושמנהמהם-אחדשכלגדודיהחרוץ,ן i_כישלנחל
האדום,הצבאכניסתלפנילבוסניה,נסוגוהנותרים,עםיחדוהוא,

סטאליןעםטיטושלבפגישתוהקשוריםפיקנטייםפרטיםבכמהגםנזכראני

 :אמרלמלינובסקי-שלך,במרשאללםסטאליןתתגרהטלפוןבשיחותעת.באותה
לך,תדעאז 1טנקיםאוגדותלךשאיןטוען,!אתהנרדמיםשם,נרדמיםייאתם

'ייאתה :אמרלקונייב . I '!טנקיםבעזדתמלחמותילנהליכולההיתהשליהסבתאשגם,
לךיאז'הלוחמה,בהרפייתרצונךאם-הלוחמה,הרפייתשלהאפשרותעלמדכר

ליןגוסלאביה-.המלךשלשובובאיסורדאהסטאליז "!·הםנלחמיםכד.לאנגלים,
ואז,זמני;באורח'רק Iסטאלין~העירלנצחןן,ילהחזירוחייבאיגך IIשבטרם-עת,דבר

בריטיתל-נחיתהתוקףבכלשיתנגדלן,אמרכשטיטו II !בגבסכיז-הנכוןברגע

פעונייםפיו.מוצאעל-ביודעין,ששומר,כמיסטאליז,שתקהתערבות,למטרות

אולילמדי,קרירהשהיתהבקרמלין,הראשונההפגישהסטאלין-:עםטיטן·נפגש

·בחווילתושנערכהבמסיבהוהשנייה,הצאר;מימותוהמשרדיםהבנייניםבהשפעת

עליומרעיףכשבריהלהקיז~,יצאלשתות,היהרגיל-שלאטיטן,סטאליז,של

קורה/',זהרבד,איןדבר,איז Iו :בציניות

מוכנרםסרביה,שלהמשוחררותלעריההוטסוהתפקידיםנושאישומם,לאיהיהויס

בקרואטיההאי.אתהעוזביםאחרוניעלנמנינוואניקרדלילבלגראהלכניסה

הציעועימי,רנקוביץעםבהסכמהמש-להםןן.חנותפתיחת Iועללחישותשובנשמעו

בויס,העתכלנמצאנקארידמתפקידו.ולהשעותןהבךנגאתלהחליףלטיטוקרדלי

והטולראנטיותהרחבהידענותו-נשלהלאומי,הוועד cשלהשוניםהאגפיםכמתאם

בקרואטיה,החדשלמזכירלמנותוהסכמנןואנוכולםעלחביב-היהשלו,הישקולה

החילופין.אתלבצעהוטלועליקרדליעל

הקומוניס-טלתהמפלגהעםכלשהילתמימות-דעיםלהגיעחייביטהיינוכןכמו

טרייסט.ביחודנוידינו,הפקיעהשאיטליהיוגוסילאביים,שטחיטלגביהאיטלקית

הלאומנית-תעמולתםלאורמחדש;התארגנותבשלבינמצאההאיטלקיתהמפלגה

המשימההוטלהועליקרדליעלאלו,רגישותלבעיותחשלכותנודעה iמסורתית

האיטלקים, ..עםמשותףמכהנלמצוא

ערבעםשלנו.מודיעיןקציניבלוויתלרימא,במכוניתנסענוומשםלבארי,טסנן

הלילהלשעותעדבתמשכההשיחה 4טוליאטיפלמירועטסוריבמקוםנפגשנו

עתבאותהוידיעות.מידעבינינוהחלפנוהסכט,בניסוחמשטיפלנויותרהמאוחרות;

באיסטרוה·גםאיטלקיתנוכחותלהבטיחוביקשטרייסטאתספורצההרוזןתבע

הגיבבוויס~שנשאבנאום(פיומה).דייקההאיבינאום'באמצעותהשכנים,ונ,איים

 תא··:הישנהבמימרהרוח~חייםמפיחכשהואזה,מסוגהצעותנגדבחריפותטיטו
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מלחמהעת
החיצוןהעולםפנינזול

סילקההמלחמהבפןמפיאה.נעצרנןןמוכת-טלרוף.רעבהחרבה,בארץנאפןלי,דרך

אלפייםלפניבני-אדםהתהלכןבהם .ברחןבותןלבדנופסענוןכךהתייריםאת

נצח.חייתוךאלקטלרגעלהציץזכינואנושגםעלצנועה,שמחהכשבקרבנושגה,

שוחרדהבלגראדקוסנוביץ.ובסבהשובאשיץ,ר Iבדנפגשנןבארישלהתעופהבשדה

לבלגראדשיטיסםלמטוסהמתינןהם • 1944באוקטובר 20ביום :לכןקודםיום

כמהעדידענךארבעתנובקרואטיה.משוחררלאיזורפניכןשמנוואביקרדליואילו

אנוקואליציונית;ממשלהשםלהקיםקיווהם :בלגראדשלשחרורההיהחיוני

הלחה,באפלולית-הערבשלבו.האידיאליםאתוליישםסמכותנןאתלהעמיקקילוינו

להנאתנן.בינינופטפטנןאותה,פילחוצוותי-האווירוקריאןתהתעופהשדהשאורות

הדגישקרדליואילןקואליציה,ממשלתלהקמתהתנאיםאתוהעלהחזרשובאשיץ

שללצידופעםהדברים,לתוךבכנסקוסכוביץי. IIאבנושלוסמכןתוחוקיותואת

עםיחדהיהןיס,באירונות, .nהאהשיחותכזמןהשני.שללצידוופעםהאחד

לאאולם , IIאמריקאי IIכ.אותוראינווישר.עצבניאדםשלרושםועשהשובאשיץ,

קןסובביץהמשיכומסויימתבנקודהאנגלי". J/כשןאבשיץאתשראינומידה,באותה

שהואהבטיחני,ששובאשיץשעהכלשהו,בנושאעצמםלביןבינםלדיןקורלדי

רדיפתנגד'היהתמידוכיבינינו,המתנהלןהמתןהמשאעללסובייטיםמדווח
אולם II .:מאופקתבצורהגםולואלו,מלומרבעדילעצוריכולתילאהקומוניסטים.

 !משנה-למלךשםשימשתכשאתהבקרואטיההוקמולקומוניסטיםמחנות-המעצר

והפעולההעצורים,הקומוניסטיםשלשחרורםעלציוויתלאהארץ,אתוכשעזבת

רגע ."!מנהיגיםרובםמהם,כמאהלהורגלהוציאהיתההאוסטאשיםשלהראשונה

'עלשציווה---ליוהישבע-להבטיחניניסהאחרכולו.בפעםשובאשיץעמד

הצו.אחרמילאןלאנמוךבדרגשפקידיםאלאשחרורם,

הדבריסאתלקרדליסיפרתיבמטוסלקרואטיה.-ראשןניםטסנוואביקרדלי

ייאנונזעם,קרדליאמרזאת",לעשותצריךהיית"לאשובאשיץ.בפנישהיטחתי

איתו".מתדייניםעדיין

יודעאינואםקומוניסטים.עלשהגןבפני,להתפארהיהצריךלאייוהואהשבתי,

 "!לולומרמחרכתנומצבו,מהו

כשהואטיטו,חייךשובאשיץ,עם'לישהיהושיגשיחאותועלוסיפרתיכשחזרתי

נחת.מרובשאגרבקוביץואילןכראשו,מניע

אםןמה :בליבימחשבהעלתהגלינה,לידמאולתרתעופהלשדההמטוסכשהתקרב

משדותבאחדאותםוקבעובשדהשלנוהתמרוריםאתגילןיםטאשוהאוסהגרמנים

אותנו.יקצרושמיקלעיהםעדבאקדחינועצמנועלנגןכזה?במקרהשלהםהתעופה

ומכונסשותקשם,כשישבקרדלי,שלבמוחוגםחלפומחשבותשאותןסבור,אבי

התעופה.בשדהפנינוהקבילוביותרהגבוהיםנושאי-המישררתכלכמעטעצמו:בתוך

מכן,לאחרשובאשיץ.עםיחסינוועלבלגראדשלשחרורהחשיבותעלשוחחנו
והשירותהאוכלהמלחמה.שלפניהימיםמןנוחותעםחדריםלרשותנןהעמידו

המלחמה.שמלפניבורגנית,רמהעלהםגםהיו

הואדברים.נשאקרדליהמרכזי.הוועדחבריעםישיבהלנוהיתהבוקרואתו

,לקי-לנואולם !מוותריםאיננולנו,ששייךמהעלרוצים;איננולאחרששייךמה

לאענייניםשבכמהאף-לע-פילריב,סיבהכלהיתהלאהאיטלקיםמוניסטים

הלאומיןתובמטרותהעיראוכלוסייתשלהאיטלקיברובבהתחשבתמימי-דעים.היינו

ביוהררגישהבעיהטרייסטבעייתהיתהאוסטריה,נגדהמאבקיםמימיהאיטלקיות

היוגו-הקונדומיניוןרעיוןאתשהגההואטוליאטיהאיטלקים.הקומוניסטיםלגבי

המרכזיבוועדחברשוםולאטוליאטילאאולםוסביבותיה.בטרייסטסלאבי-איטלקי

יוגוסלאביה.ידיעלטרייסטלסיפוחמערלםהסכימו,לאהאיטלקי,

לומרניתןאם-'נבעממשההסכםטוליאטי;עםלהסכםלהגיעהיהנקלעתאותה

בתנועותיוחופשיוהאוגבוהמיצחומגושם,שלו.ניתוח-הדבריםמתוך !י--כך

משפטיןהרוח.למדעיכפרופסוראופרלמנטריכמנהיגטוליאטינראהובביטויו,

גםלשונו.שלזועלהערלהבמהירותפועלשמוחוהוכיחו,והמדוייקיםהחלקים

נואםשלמוניטיןלויצאו , J1ארקולי JIבכינןיוהקומינטרן,ממנהיגיאחדכשהיה

אתתקףובשיטתיותלאטעקשן.אךתוקפן,היהלאשיחהבשעתוחכם,מכריק

ןכמהכמהבבלגראדביקרהמלחמהלאחרלליבה.שהגיעעדצדדיהמכלהבעיה

תמידךנתקב'לרבהבתשומת-לביישמעושדבריוזכהשבא,פעםובכלפעמים,

היתה,שליההתרשמותטרייסט.תמידהיתהלביקוריוהסיבהיפות.בסבר-פנים

וההפכםמראש.מוכנהנוסחהעםולאלפשרה,להגיערצוןמתוךבאשטוליאטי

שהוכנסוותיקוניםטוליאטי,ידיעלשנשעוניסוחים,שלתערוכתתמידהיההסופי

בזמןההסכם,מןמעשיתתועלתצמחההאיטלקיםלקומוניסטיםטיטו.ידיעל
הפאשיסטים.צעקותאותהימיןמןהמאשימיםאתבומנגחיםכשהםהבחירות

שתיביןהמתחיםבהרפייתביטוייהאתמצאהההסכם,מו'לבושצמחההטובה

קומוגיסטיות.מפלגותשתיביןריבוכמניעתהארצות

הקן-המנהיגיםאחדשהיהמסקנה,לכללהגעתיטוליאטיעםפגישותינובעקבות

שרירותיתפחותהיתהשהתנהגותולהוסיף,אוכלכיוםביותר.החכמיםמוגיסטים

המילוליתבדיאלקטיקההיהכוחועיקראחר.קומוניסטימנהיגכ'למשלותוקפנית

להתכתשותהיוגוסלאביתהמפלגהכשהגיעהולשררה.להישרדותבדחףילאוההגיונית,

כמוריסשלאאולםסטאלין.שללצידוטוליאטיניצב , 1948בשנתהמועצות,בריתעם

שימושתוךאגרסיביות,וללאבשקטכןעשההצרפתי,הקומוניסטיהמנהיגתורז,

שיערשטוליאטיההנחה,מתוךיצאנןכלפינו.התאכזרות.כלשיקפו'שלאבביטויים

היינומכך,כתוצאהלבאות.המתיןולכןהסובייטיתההתקפהשלחשיבותהמידתאת

אזחשכיצדלדעת,תמהניהיוםעד .טוליאטיעלבביקורתנןמאופקים'אנוגם

ספק,איןבמוסקבה.הטיהוריםבזמןהצרוף,המקיאווליכמוחוחלףומהטוליאטי,

אםעצמו,שיכגעהאודבר,בכלחלקנטלהואלטוליאטי;וברורבהירהיהשהכל

בצורתןהמרכסיסטי-הגליאני,ההיסטורי,הצורךהואשכזהמשוכנע,היהטרם

יותרחשובשהמימסדגמשהןלמדשגםספ,קאיןביותר.והשלםהצרוףרבביטויו

מוסקבה.נוסחמאינטרנציונליזם,יותרחשובהאיטליהוכיהרעיין,מן

שיכורהייתימפורסמים,בנייניםובעודבוותיקןפטרו,סןבכנסייתביקרנוברךמא

חזרנולכנסיות.אמשרמפואריםלארמונותיותרנדמולהפתעתי,יופיים.למראה
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הציגהואמדי.כוללנילאגםאךמדי,חריףלהיותמבליהווע,ןעבודתאתסקר

יבבעלותלטפללושיאפשרהמציאות,מחוייבכמשהוהבראנגשל·יהחלפתואת

הבראנגלקום.העתידההקאוליציוניתבממשלהכלומר,הלאומי;הוועדשלהכלכליות
רפלקסיביןתןכתגובותבודדיםכמקריםמתארןכשהואשגיאךתיך,מחשיבותהמעיט

אי-בקרבוונתקשחההלכהונינוח,הגיוניהיהשהדיוןלמרותכ.נות-חלךף.לנסיבות

למלאאמורהיהבהםשטחיםהמדינה,שלשולקומהכלכלתהכבדה.רצוןשביעית

בעקבותשבאהחורבןנוכחביחודבה,להתברךשניתןמשימההיובכבהתפקיד

בעל-סמכותמבהיג-עםשלמעמדולקרסוליאףהגיעילאזהתפקידאולםהמלחמה;

 ו~~בעל-סמכותמנהינאו-השנייםמןאחדלהיותהיהיכולהבראנגשכמוות.
ובלתי-מרוצה.מאוכזב

החלקהשוטפות.בבעיותונתמקדךהצהרייםאחרלשעותעדבתמשכך .הדיוגים

שהתנהלההזקן,מנדריץאנטהד"רעםהשיחההיתהבדיוניםביותרהמששעע

איחודםלמעזהלוחמיםלרובבדומההספיריטואליזם.עלהצהריים,יארוחתבשעת

העמלקחברתי,וכמושטרכממשלהמיוגוסלאביה,שהאתבזבוהדרומיים,הסלאביםשל

התןפעה,שלהנודעייםבמחקריםהחלשלביו,כלעלהספיריטןאליזם,מבדריץאתגם
מקריםעלבהתלהבותסיפרהואמדעת.נבערותכפריותשלבלהטוטיםו'כלה

כביכול,הנאיבית,הסקרנותמןהוקסםכדואגביאומנו,לאאשרשונים,ממקרים

בעינינןנראתהאלה,כגוןוא, iבחזיונות-שההתעסקןתהקומוניסטים.אנו,ישגילינך

שלנו,המתיחותאתבמקצתהפיגהחביבהישישאולםלאידיאולוגיה.אומללכתחליף

מלחמה.שלבעיצומהבפוליטיקה,התעסקותנועקבשבאה

אולילהבאותו-ומשםילבאריואני,קרדליטסנולילה,עםבאוקטובר,-22ב

שמהתנהלבו.ואליילידמאולתרתעופהבשדהנחתנולסרביה,-שלאחריובלילת
ההנהגה;לחברייותרונוחיםבטוחיםחייסשםהתנהלווכןפ:ניםאלפגיסקרב

בחובות.ולאבדאגותלאהרפיה,חלהשלא·דימהאולם

חיפשייקראןכזה
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נתקבלוהסרביםשהגנרליםכפיןאלייבו, 1במתקבליםשאנוהמחשבה,הטרידתני

בביתוגדולשינה:חדרהראשונההעולםמלחמתסיוםעםסלוניקי,מחזיתבשובם

מגישיםובקומנושנתינו,תופרעלבלהאצבעותקצותעלהמהלךנכבהאזרחשל

רלאחר-בוקרעםהמוגשהמסורתיהסרביהכיבוד-ויי//שריבותשימורילנו

הסובלתהלוחמת,סרביה-צבאנואתסרביהקיבלהכךדשנה.ארוחת-בוקרמכז,

הפוליטית.דמותהאתוהמחדשת

לישהוקצבייויליס",מדגםג/יפקיבלתישםלאונג/לוביץ.דרכיהמשכתילמחרת

בג/יפנסעתיהצהרייםאחרבשעותבן.לנהוגולמדתיויס,האיעלבהיותיעוד

 :שבוואלייבולאלהדומיםמראותחזרומקוםבכלביטחוז.אנשיבליווילבלגראד
מסורתייםכובעי-צבאלראשםשכמם, .עלססגונייםתרמיליםעםצעיריםאיכרים

לעמדות-מלוויםוהםמעלה,כלפימופגהשחודזמעור,קלועיםסנדליםולרגליהם

עומדלםושוליותתיכוןתלמידיסלוניקי;חזיתותיקימקומייםנכבדיםידיעלפיקוד

נושאותקרונות,שלשיירותתפקיד;לקבלתתחנות-הגיוסלפניבתורבסבילנות

בצבעיםמקום,בכלהמתנוססותוסיסמאותינוהצבא;למעןהכלחזירים,ועדרימזון

אי-פעם.שהיומכפיושמנותגדולותובאותיותרועשים

בהגרלכזשקודם , 15רומונסקהברחובהחווילהאתפינהדפצ/ביץשלמםהו

בה.ולהתגוררלהיכנסיוכלשטיטוכדיסרביה,שלהגרמניהכלליהמושלנויהאוזן,

כמעונושימשמכןלאחראשראנדרה,שברחובהזמני,במטההלילהאתביליתיאני

האכזריתהתנהגותםעלפרטיםפרטיעליהומטרובואיעםמידריבאר.ד"רשל

ביזהועלמקצינינוושעוניםאקדחיםשלגניבהמעשיעלהסובייטים,החייליםשל

עודואוליהאלה,הדבריםכללמשמעהמוםהארגםהיהדפצ/ביץאונס.,ימעשי

בלגרא.דשלילשחרורהבקרבמחלקנולמעטהסובייטיםהקציניםממאמצינפגעיותר

אימיםמראותועלוחזרולישוז,ששכתבילאחרארוכהשעהמאוחרת,לילהבשעת
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דברים,אותםכלמעיבי.שינהוהדירוהסובייטיהאישעלהנזעןותותוהדעות~~לה
בלגראד;עלהקרבבמהלךבאיצטדיוזכנסר-הנוער-ולזיכרוזלהערצהראוייםשהיו

שנפרשןהשטיחיםלידיבן;שנפלהראשוזבבית-הדפוסעיתוזשללאורהוצאתו
החייליםשלנחישותםבידם;בשקבלאאזרחיםשלהלחימההסובייטים;הטנקיםלפני

צערנןלנוכחהיוכלאהיואלהכל-בקרבותאנו,חיילינושלותעןזתםהסובייטימ
היהשחייבכפיבדמיוננו,שתיארנוהוכפיהאדוםהצבאאיןשהנהוספקותינו,

להיות.

הנכנסיםלחייליטהמיועדסובייטית,פיקודמיפקדתשלעלוזלידיבפלאחדיומ
בת-היאשיוגוסלאניההאומרוביורוקרטי,שטחיהסברזההיה-ליוגוסלאביה

אחתמחשבההחדירסטאליןאולםהגרמנים.גנדשקמופטריוטיםיששנהברית,

כולם,לראשיהחדירזהצולניצחון.עדהקרב-חייליושללראשיהםבלבד
נעצרתיחזרהבדרכיסאד.לנובימסוייםבענייןנסעתיאחדיוםלמטה.ועדמלמעלה

סיריםם, i'קטנשקיםעמוסהלסום,רתומהעגלהשהובילסובייטי,חיילידיעל
תפניתהאדוםהצבאעשהמאזשאל. IIילברליןהדרךזוהי"האממיטה.וכלי

הלהיכולושבוידע,שאותווהיחידהאחדהכיווןזההיהוחרקוב,בסט:אלינגראד
לאהאדוםהצבאשחיילישנועתי,יותרמאוחרגדודו,אתימצאכיבטוח,להיות
המ.ארצםבאזרחייגםיותריפהנהגו

מיטרה,שלהמרגשתתגובתההרוםעדליזכורהבלגרא,ךשללשחרורהובאשר

בקרבימתפלץ'יישליבילילה,אותוליאמרהכךייהרגשתיןן, :הקרבשלבעיצומו

 , • Iובשאוןןבעשןונעלונתהולכתוהיאההר;עלכענקהמשתרעתבלגראהלמראה

הלאומי,הוועדהתמקמןבומג/סטיק,למלוןניגשתיבאוקטובר, 24המחרת,ביום

לונחרתטוכ,ואובילומכביךידיבורימשםהיו .י IIאבנווחבריהגבוהההפקידות

כאןתההעבודה,ע'יקרתעמולה,בעניינילעבודוהת,חלתיבמלוןקטןחדרקיבלתי

עמדיהתעמולה.לפעולתהדרושימהאמצעימשלובגיוסמברכישתםהתרכזהעת,

 :שניתןככלניד'י,סייעהצבאוגםואחרימ,דדיידדוגוביץ,-הקודםהצוותלרשותי
יפההםמטפלים;לכןוחדשות,לרעיונותשבעהיודעיםאינםמהפכניימצבאות

אלן.דרישותילמלאהבאיםונציודבאנשים

לאורלצאתלהתחיליכולפוליטיקה/ו IIשריביניקאר,~ב tולדיסלליסחיוםאותו

חייבהמפלגהשכעיתון , Jבורבהן IIשללאורהוצאתןןאולםימרם,שנללם-שלושהתוך

נובו JIהפרו-באציהעיתוןשלהדפוסמכןנותנבעיות.נתקלהעדיפות,לושתהא

שאיןאמרתי,במקצת.נפגעך ,' J/'בורבהעבורשיועדוחדשיםן'),זמנימ II (וורמה//

שאינו-חשובעיתוןשזה,מאחר , Jפוליטיקהן I /שללאורהוצאתןאתלעכבצורך

שמירחסמידישהואילזו,שיחהמציין cאני/בורבה'ן: Iמהדא,בדרכובחשיבותו,נופל

בוודאיהיולטיטו.פוליטיקה", IJשלהראשוןהגיליוןשללהוצאתו'יההחלטהאת

ההחלט-האתשקיבלהואטיטולאאןלמביאצה.גםואלויןיסבאיכךעלדיבורימ

בהתייעצותאלאלברי,בענייןהכרעתילאאניגםברומניה~נמצאשעירמאחרהמיידית,
 / Iבורבה IJובאוקטובר 2דביוםהופיע'ןופוליטיקהןןמקומ,מכלאחרים.חברימעם

 ,בנובוכבר. 10ביוסלשדרהחל Jiנלגראייידדיוואילןבנובמבר 15-ביומ
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ב iברחהצבז~למטהעבודתי,בעניינינכנפתי,יוםאותושלהצהרייםאחרבשעןת

המדרגותחרקולפתעההמתנה.בחדרישנתירלכןעסוקיםהיןהכלניקוליץ.אנדרה
בוודאיזה :לעצמ'!חשבתיומחוספס,חמור-סנרסובייטיגבדלשל jלרגלימתתת

חיזר,ןכיצדהאךשרגזזכמהעדשמעתיכבר.בלגרא.ד,שלמשחררהדנוב, Jז

 __;.איתושהלכהמספרים,יפת-תואר;ת J'פרטיזאננ,ערהאחרכלשהי,בבוסינה
סיפוקועלהמנצח'(בואלאוחלילה,חסשמא,-לכךאותהמעודדלםכשאנשינו

הדבריגרוםאםגםממקומי,לקוםשלאהחלטתיהכללית.השמחה.שלבעיצומה
אינךיימדועמרעידים,לטתותיוכששריריושאל,נעצרדנוב Jזגנרללתקרית.
 111מצדיע

ד iללמועליך J ' :ברוסיתילוהשבתיישבתי,שבההכורסאמןלאיטי,מתנשא,כשאני
 II !בריתכםבנותצבאןתשלסימני-הדרגותאתלהכיר

כמהועודץ j'דפצ/במיהרוהדבר,למשמעהחוצה.מדודותורצאבזעםנפנהז'דבוב

גדולה.שמחהשמחובבדובדכעטיאתשיככוהמבמדרגות.וירדוחברי-מטה

מילוטינוניץ;שלהיעלמועלהשמועההגיעתנובבוקר,למחרתכיוייתכן,ערב,אותו

אתלידיוליטוללגלגראדחזרהבדרכן,טיטו,עםעשהשבהמרומניה,יצאהוא

ליעדו;הגיעלאהואהלאומי.הוועדידיעלעליןשהוטלתפקידהכספרם,ענייני

ןנתקלוהדנובהבמעלהקטנהבטירההיובאוקטובר 23שבלילדיווחו,חייליםכמה
ורזה,שפםבעליוגוסלאני,וגנרלסובייטיםקציניםכמהנמצאובסירהבמוקשים.

--ביותרהרעעלהצביעוהטימניםכל IJ !אטבעאני-לשחותיודעאינני IIשאמר,
,ניספה.שמילוטינןביץ

בידינהרגאביכילכן,קודםליסופרראשי.עלהמגםנתכו,משלי,אסונןת

בבנייצה,במחנה-מעצרלשעברחברימליסיפרוכיאחדבקוסובו.אלבניםפאשיסטים

למקוםשוטריםבידימןבלטרופה,ודעתופצועמילינוי,הצעיריאחיאתשראו

נדרמים Jהגשאחדעדהוא,מיידעולאהםאולםבבבייצה,למחנההובאהואהעינויים.

עצמועלוקיבלהמיוחדת,למשטרהבויקךביץכךעלהודיע iמכ,לאחרהיכירו.

ואחרמיליבויאתעינוימיםחוד.שייםהמלוכני.לצדשכנועבשיחותלהעבירו
/ל Iהנ J /, :וקצררשמי.דוחהיהאחריושהותירכל,להורג.,ההצואהלמקוםסחבוהו

הבוגראחיאלכסה, .' 1בבבוד'אנירוצהילמות Iוכןאדבר',ב/לאהשאלותכל,עלהשיב

שעהכאח,ךובלילותבהקיץבחלןמותי;להופיעהוסיף , 1941בשנתשנהרגיותר,

חשתי}הכלאבביתבתאיבשבתיומתקוותי.מעברילחלקהיןמיליבוישלשעינויו

בזכרוני;שעלואימתוכלהמתיםאחישנישלכמעט,הפיזית.,·בנוכחותםאחת,לא

להור'גשהוצאהדוברנה,האז,כצעיתאחותיעלגםשמעתיימימאותמליבי.כינשבר
האהוב;נעלהעמיחדשמותה,,תפילה,,ואניבהריון ז~.היתההיאהצ/טניקים.ידיעל

אדםיכ.לשסוףידעה,המסכנהאמי .נזיליכןישלמותושהיהכפיקשה,היה ','לא

 :לנחמהניסיתיב·בלגרא,ךיותר,מאוחרנשפגשתיהיהיה.וכךהיהכךלמות;
JJ כלי:יכךןהרנהזןבמלחמהאובד,תJ • . ' , 

חיימהבאתי JI :השיבהולכןכאח,ךולחיים·למתיממקומבחייה,פינתהכברהוא

די".לינותרו,עודולכן,לעולמ,רבים
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היאלבלגרא.דמרומניהטיטושבלערך,הצהרייםבשעת , 1944באוקטובר 24ביום

אנו,כשרקטךבע~י,בחוףוירדפנצ/בוגשרשלשילדופניעלעברבאןניה,הגיע

מיילות-ברכההחליףבקושילבואו.ממתיניםבכירים,ומפקדיםהמרכזיהוועדחברי

סובלים,התשובים-בבלגראדדברשוםנעשהלאמדועגבזעםהתפרץוכבר

הבחנתי !סראםבחזיתשורראי-סדרנמצא,לאמילוטינוביץפעיל,החמישיהגיס
נמשךלאהדבראולםעצמו.סטאליןשלאףאווליהרוסים,שלחיקויבהתנהגותו

סביבו,עלוהתקבצנוהמרכזי,הוועדחבריכשאננו,הצהריים,אחרבשעותרב;זמן

פתיחותעםנמרץ~וכמעטמהירבאורחהחלטותבקבלתשהתבטאשלו,לסגנןנוחזר
באורחילמשכו,מילוטינוביץאחרשהחיפושיםכך,עלעמדטיטואישיים.וחששות

היז~הדנובה;מתעלותבאחיתגופתונמצאהימיםכמהלאחריותר.ועקבישיטתי

צבאית.הלוויהלונערכהגופו.עלששמרהסובייטיולכסףלמדליהתודותזוהתה
שבתושנותתשעבמשךלשובושהמתינהרגילה,מזכירהאשתו,היתהיכולהוכך

 .הכרללאשנשחתהגופתן,אתלקבלמלחמה,שנותושלושבכלא
הדבר'ייהמשמר".אתלהקיםהיהממוסקבה,שןבועםטיטו,שעשההראשוזהדבר

אינהמלוכניותמסגרןתשלשהחייאתןלרנקוביץ,אמרתיבנובמבר. 1ביוםהיה

האישיבפיקודוחזק.היחידההוקמה I !!ממורתזודרוש,!!זהלי,השיבהואלרוחי.

נעשההדברכיייתכז,מלכים.ידיעלכלל,יבדרךהניתזבשם,ונרקאהטיטושל
באיסןבייטיגנרלשלנו;במתכונתנעשההביצועואיילומוסקבה,שלבשהראתה

טיטו.עבירהביטחוןסדריאתלארגן

בהתחשבוזאתצפוי,שהיהמכפייותרהרבהבבלגראדנעשהאחריםבשטחים

המשטרהושלבחזית,עסוקשהיההצבא,שירותירקלרשותנושעמדובעןבדה,

ב,חבר-מפלגה~פילו tפגשנןלאלבלגראדכשנכנסנןכראוי.התבססהשטרםהחשאית"

בלתיקבוצות-לוחמיםואפילואוהדיםאלפיבהנמצאואח.דלאאףממש,-אחד

ובמקומותבגזבמשאיות-השמדהבמחנות,חוסלוהמפלגהחבריכלאולםמפלגתיים,

לכב--לילימדילהורג,הוצאןשביאיניציההריגהבמקומותלהריגה.המיועדים

קומוניסטיםרובםןפטריוטים,בני-ערובהמאות-שניםוחצישלושבמשךה,ליל

האירגןניותהמסגרותאתלהתאיםהיכולתאי-התימרוןכושרהיעדרואוהדיהם.

אמיצההיתההמפלגההנהגתשנוצר.למצבהםגםתרמו-המשתניםלתאנים

המשטרהושלהגסטפושלהטרורמעוף.וחסרתשמריהעלקופאתאולםומסורה,

דרכם,עלנצבולאתחיקתייםנוהליםאוהןמאני,יחסששוםינדיץ,שלהמיוחדת

אינםעירונייםגרילהלוחמיבאירגוז;רקפגעואלאההתנגדות,אשאתדיכאולא

טרור.ומולצבאמוללעמודיכולים

ובליאוטיץבנדיץשתמךמישכללעצמנו,קבענוכברלבלגרא,דכניסתנןבטרםעוד

כברוליאוטיץנדיץאחרהנוהיםרובכיאםפומבי,ניתןזולעמדתנובמקום.ייהרג

ביתשאפילואנשים,גםהיולהורגהמוצאיםשביזספק,איןהגרמנים.עםנסוגו

וביחודמלחמות,אולםלחופשי.מוציאםהיהביותרצודקוהבלתיהגרןעהדיז

 ,...;;...ואידיאולוגייםדןגמאטייםלקריטריוניםבהתאםמתנהלותומהפכית-נג,ןמהפכות
 :צודקולמשעהלמנהגןלנוהל,ללהטהופכיםההשמדה,במהלךאשרקריטריונים,
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למשהך.שייךשהואמשוםסתם,אלאמשהו,שעשהמשוםדווקאאשםאדםאין

הםאיזאולםאלן,מעיזהחלטותבקבלתחשוביםמרכיביםמשמשיםוזעםשינאה

כמשהוהמשפטיההליךהיהנדמהכאלהאנשיםבעיניבקבלתן.המכריעיםהגורמים

 :במנהיגיםהדברשנג~אימתכלשנערכו,למשפטי-ראווהפרטהיגיון,כלבעדר
אוהדינושלזעמםמרות.גזדי-דיזאלפיואולימאותלפסוקיכלובית-משפטאיןהרי

הגרמנים,לצדלחימהשנותשלוש :הבאהבהחלטהביטויקיבלרהמצבוהערכת

איומים,מעשיםמהוויםעמנו,בניוברצחבהצתהאונקםבמעשיהשתתפותאו

הישר.מדרךהותעהשסתםמיכאלמיחסליהנרתיכולאיננוהבםחלקשנטלמיאשר

למיניהם,מודיעיםמיכאילוביץ,אנשישלחבורותמרגלים,נותרועידיזבבלגרדא

בעבירותאשמיםעצמםראושלאאו,להימלט,הצליחןשלאכאלה,וכןסוכנים

החשאיתהמשטרהאונז"ח,אולםלמוות.נידוניםלהיותהםעלוליםשעליהזחמורות,

והוצאותמאסריםומבצעתרשתהאתפורסתכשהיאבשיטתיות,תם iאצדהשלנו,

בבייטחה;בעירהת.הלכןביותר,הגבוהיםבדרגיםהמשרות,נושאיאפילולהורג.

נפשםכאוותנעושהאחריםשעהטיטו,לגבירקננקטודים mמיביטחוןאמצעי

מים;--'לתיקנםחזריהםגםהציבורייםהשירותיםבלב.דאחדראששומרבלווית
ללאשנותרואלה-הילדיםהירביותרהחמורההבעיהאספקה;ןאפיילוחשמל

הטירונ'םמואץ;בקצבגדלןהצבאיןתהיחידותבית.ןללאןחלב,לחםללאהורים,

ניסיוןמבחינתהצבא,שלהכלליתהרמהאתהורידןבהמוניהם,שהתגייסוהחשדים,

מחדשהתארגנותשלמבעיותהגרמניםגםסבלןהמזללמרבההתמידדות.וכושר

עםבשיחותיוקרדלי,בידיעלהבינתייםבסראם.החזיתהתייצבהלפחות,וכך,
הפיחהלאומיוהוועדחדשלהסכםלהגיעמנתעלנגף,אבניכמהלהסירשובאשיץ,

השונות.בפעולותיוחשדיםחיים

בטענות,באלא,ממושךזמזאוומנםרצון,לאי-שביעותסיבותכלנמצאו,לאלטיטו

הסובייטים,המפקדיםשלועמדתםהסובייטיםהחייליםשלהתנהגותםלענייןפרט

המשיכוהאלההענייניםכלכלל.אליהזהתייחסןשאלארהתראותינו,עלשהתרעמו

עלתהמקודמו,חמורהשיהחדש,מקרהכלןעםקטנה,אשעלתחילהלהתבשל,

בוגראד,שבפרבריבצ'וקריצה,כי"לנו,הודיעהעידועדשאת.ביתרהאשהותלקהח
התנהגותםבהלוויתה.להפגיזבאואישאלפיםחמשתוכירוקחתלמוותןשיסעואנסו

ותנן.והתבסססמכותנולגבימכרעתבעיהילהיותהפכההסובייטיםהחייליםשל

ומכאן,האדוםהצבאלגבישלנושהאשליותהעובדה,לאורתוקףמשנהקיבלהרבר

סיפקהיהטרםאשרשאנו,שעהונתנפצו,הלכועצמם,הקומוניסטיםלגבישגם

,ינתןנהטרםובחלקהעויינת,בחלקהנזילה,במציאןתפעלנןכראוי,להתארגזבידינו

לשליטתנן.

הפוליטביורוהחליטנפש~עדמיםוהגיעןלדברקץשיבואנראהמשלאלבסוף,

חשיבותלשוותכדיקורנייב.הגנרלהסןבייטית,הצבאיתהמשלחתראשיעםלדבר

וכזבהישתתפוהפוליטביורוחבריארבעתשכלהראוישמןטיטן,החליטלשיחה,

הסובייטיםהנציגיםפופןביץ~ןריצ'.הדפצ'ביץפקןביותר,הגבוהיםמפקדי-הצבאשני

 , IIקוטוזובייאותאתהגבוהיםלמפקדיםוכןשלנוהגבוהיםהתפקידיםלממילאיהעניקן
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ולכןהאותות,חלוקתבעתנוכחהייתילאסובורונ".ייאותאתקיבלטיטוואילו
לחווילתוקורנייבגנרלוכשבאיותר.מאוחדלי,שהוענקההמדליה,אתטיטולימסר

קיבלטכזלאחראשרלקרדלי,מחוץ-כילנוענדנוהשיחות,לניהולטיטןשל
הטדליות.את-לנין"ייאותאת

ולכזובלתי-נעיםרצינימשהושמתבשלמי,ךקורנייבחשבשורה,שניצבנומכיוז

חוזרכשהואטיטו,שללדבריוהקשיבשלאכמעטותוקפנית.נוקשהחזותלבש
התבוננןאותם.מנפחיםהריאקציהשאנשיבודדים,מקריםרקהםשאלהוטוען,

גוברבזעםומפסיקוחוזרכשקורנייבבהתאפקות,לדברהמשיךטיטןיברעהו.איש
 :לטובתםהענייזאתמנצליםשמתנגדינוהיא,"הצרה :אניהתפרצתילבסוףוהולך.

,הקציניםשללהתנהגותםהאדןםהצבאחיילישלתקיפותיהםאתהםמשוויםהעתכל

פניוהסמיקואלה,דבריםלטשמע "!זהטסוגב,ענייניםמעורביםשאינםהבריטים,

עלהמוטחיםהעלבונותנגדתוקףבכלמוחהייאני :ממקומוקםוהואקורנייבשל
 , "!קפיטליסטיותטדינותשלצבאותעם,אותושמשוויםבכךהאדום,הצבא

להשכיןהתחיילהסובייטיהפיקודברם,קורנייב.עםלשיחתנוקץשמואלהדברים

הסובייטיהצבאהעברתבגללגםבמעטלא-והלךפחתהתקיפותומספרסדר

הסובייטיםואשרהסובייטים,לגבי.אשליותכללההיולאאשראויב,ארץלהונגריה,

בת-ברית.כאלאליהלהתייחסהיוחייביםלא

 "!זאתלומרצריךהיית,לא Iקרדלי,בינזףומידקורנייבעזברק

נעים".אינובאמת'העניין I :הוסיףורנקןביץ

משמחה.צהלדפצ'ביץרקבנוח,חששלאאף-על-פיבי,גערלאטיטו

כתוצאהמתפקידי,למעטאןכלפיעמדתואתלשנותאישדעתעלעלהלאאולם

הפוליטביורו ,:נוזויתרההסובייטית.בממשלההתחשבותמתוךתקרית,מאותה

התיאטרוןבאולםשהתקיימהאוקטובר,מהפכתלציוןבחגיגההנואםלהיותביקשני

שאנידיווחים,להפיץ.החלוכובייטיםסוכביםמחדש.ושופץתוקןאשרהלאומי,

הטלתשלזה,ראשוןלניסיוזהמקור,אתלגילותהצליחרנקוביץברם,טרוצקיסט,

בקירראשםאתהסןבייטיםהסוכניםשהטיחולאחרהמרכזי.הוועדבחברדופי

מידיזכיתילוהזההלעגזך,אי-הבנהאולם,מתעטולתם,חדלומפלגתנו,שלהאטום

אמיתי,סבלליגרמו , iכל-כעלינערציםשהיןהסובייטים,

שוב·אשיץעםלהסכםלהגיעהיהניתןהברית,בנותשללאישורןנזקקנןאילולא

תבטחנההבריתשבנותבתנאיאליציה, iקלממשלתהסכטנובנובמבר,-2הלפניעוד

והוועךשובאשיץידיעלשיתמנהבעוצר,יוחלףשהטלךובתנאיבה,להכירטראש

הלאוטי.

הטטשלהעםלהיוועץטנתעללטוסקבה,ושובאשיץקרדליטסוההצעה,התקבלעם

ההסכם.בשאלתהסובייטית

הדדית,שביעות-רצוןתוךהתנהלוהסובייטיתוהטטשלהשובאשיץקרדלי,גיזהשיחות

סטאליזביוגוסלאביה.הטישטרשינויאתעליהלהשתיתתחיקתיתדרךשנטצאהעד

ה iשןביוגוסלאביה,ההשפעהלחלוקתהסכיםצ'רצ'ילעםשבשיחותיולקרדלי,סיפר

ההנהגהאנשימביזאישראהלאעתאותהאנגליה.לביזהמעוצותבריתביזבשזיה,
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לנטרלהינהשהטטרההבנו,אנוכזה.בהסדרכשורהשלאמשהואופגםכלשלנו

הפנימייםהכוחותבידייוגוסלאביהאתלהשאירדהיינו,הבריטית,ההתערבותאת

היחידאלאהדוטיננטי,הכוחרקלאהיינוכברהקומוניסטים,אנו,בתוכה;הפועלים

שבריתהנחנו,-בשווהשווהההשפעהחלוקתשללנוסחהבא·ץz..רבטדינה.כמעט,

הקפיטאליסטיותהמעצטותידיעלהמוכתבתבטציאות,כךמטפלתפשוםהטועצןת

הסו-המטרותהשגתלטעזישלהז,השיטותאתלעצטההיאטאטצתוכיהגדולות,

זכרועדייז , 1948נשנתסטאליזעםההתנגשותלאחריותר.הנשגבותציאליסטיות

כל,מלבכמעטנשכחשכברב,שווה"יישווהאותוובזעם,ב,מרירותביןגןסלאבי,ה,

האימ-צ'רצ'יל,שעללכל,ברורהיהסטאליז.עלורקאךהטלנןהאשםאתאולם

 , 1951בשנתלראיוןצ'רצ/ילכשקיבלניאלן.טעיזדרכיםמקובלותפריאליסט,

 " 1יוגוסלאביהשלבתועלתהאתהגםמכירהאםייועכשיושאלתיו,

בכך".היכרתיייתמידהשיב,והוא

עםבשווהשווהחלוקתהעללהסכםהגעת,ואילםשוב,והקשיתילו,הנחתילא

סטאליז"·
צ/רצ'יל.חתםבהשפעה",אלאבשטחים,טדוברהיהלאהסכםבאותואולםיינכון,

זההיהבולגריה.עםלאיחודבקשרשיחות,לניהולבסופיה,גםלבקרנסעקרדלי

בטוסקבהמחדשהועלהואשרבו,השתעשעוהבלקאניםשהסוציאליסטיםישז,רעיוז

טכלברוטניה.כשביקרהבולגרית,ההנהגהעםטיטושלשיחותיובעתלחיללונזרק

"לאמאו.דטאוכזבטסופיהחזרקרדלילשיחה.נושאהענייןשיטשתטידטקום,

הםלראותך,שטחיםהם !רטאיםפשוטהבולגריםהקומוניסטים IIאטר, "!יימאז

אתחזוהבולגריםהמנהיגים ,"!בכחשאותךטוביליםואחר-איתךמתבדחים

דברדו-לאוטית,בולגרית-יוגוסלאביתטדינהשלבטתכונתיוגוסלאביהעםהאיחוד

הסרבים,עללדברשלאוהסילובנים,הקרואטיםשלמערכםוטטעטמעליבשהיה

היהטיטוהבירה.עירלהיותסופיהאמורההיתהשלהם,התוכניתלהצעתבהתאם

-אחרותבטיליםהמפלגה.למזכירדיטיטרובוגאורגיהטטשלה,לנשיאמתטנה
בולגריהעםבאיחודראןשלנו,ההנהגהגםכטוקרדלי,הבולגרים.בידייימצאהכוח

כליל,שתיעלםעדהעטים,שביזהלאוטיתהתחרותעללגבורשמטרתותהליך,
שחרורועםבלגרא.דעםכטעטבו-זמניתשוחררלדנובה,שטצפוןהאיזורוויבודינה,

הטתגורריםוההונגריםהגרטניםלטיעוטיםבקשרבעיותהתעוררוזהאיזורשל

הטיעוטבעייתהיתהבה,לטפלהיהחייבשהפוליטניורוהיחידההבעיהלטעשה,בו.

נטצאונחרץ.כבר-הפולקסדויטשההגרטני-הטיעוטשלשגורלוטאחרההונגרי,

טהאוכלוסיהניכרטספרהונגרים.גםזהוכטספרלערךגרטנים 500,000באיזור

ההונגריםואילוהגרטני,הצבאעםנסוג-כחצישלערךשטעתי,-הגרטנית
אךקשים,קרבותשלבעיצוטםנטצאכברהאדוםשהצבאטשוםאולי-נשארו

הונגריה,אדטתעלמבטיחים,

אחתשלאעדכזו,בטידהעטנוושלצבאנושלזעטואתעוררושלנוהגרטנים
אלויואף-על-פי-כן,אדטתנו,טעללגרשםהטרכזי,הוועדבדיוניהטחשבה,הועלתה

גירושעלוהצוכיםהפןלניםהרוסים,החליטואילולאדעתנו,אתטשניםהיינו
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לעצמנואימצנואנולמעשה.הלכהזו,החלטתםביצעוכברובחלקהשלהם,הגרמנים
וכאליומובזעשאוהוהגרמניים,הזוועהשמעשיכמשהו,דיוזכלללאזו,עמדה

ומצודק·

כפרים.שלושה~ו tבשנייםלמחנותהוכנסהבמקום,שנותרההגרמנית,האוכלוסיה
למשרריםדרכםעשואלהגרמניםשלבבתיהםשנמצאווהרהיטיםרבזמזחלףלא

 jהישלנוהפקידיםנשותשלדברי _;_גרמניותעוזרותשלנו.הפקידותשלולבתים

הוועדאסריותרמאוחרכעובדות-לילא-שכר.אותנושימשו-מצויינותעוזרות-בית

הרפורמהאשרהאדמות,שלנכבדחלקמבישןן.כ"נוהגשנחשבזה,נוהגהמרכזי

אלה,גרמניםממחנותגרמני.למעשה,היה,בהזטיפלההמלחמהשלאחרהאגררית
לקוחות" IIההםהמחנהכששומריהזנות,בהםופרחהומחלותרעבהשתוללובהם

הגבולשילהשנילעברוונזרקוגרמניםקבוצותשיטתי,באורחנלקחו,הבלעדיים,
קרדל':ואילונוראים,היובמחנותשהתנאיםמכז,לאחרהודה,רנקוביץהאוסטרי.

פבור,אנישלנו.ביותרהייצרניתהאוכלוסיהאתאיבדנושבמעשנוכך,עלהצביע
הסוויתיאניגםלנהוג.היהצריךשכךשהרגישמכיוזפיו,מוצאעלשמרשטיטו

הגרמנים.שלהזוועותוזיכרוזהכרחמתוךמצפוניואתמודעותיאת

ואותירנקוביץאתטיטוילקח-סטאליזעםהקרעלאחר- 1948ספטמברבתחילת
ארוכה,צריפיםבשורתהבחנתירוזנים,כמובמרכבות,כשנסענובבאלי.איילותלציד

בחצרותיהם.מסתובביםבלאוים,בבגדיםוילדים,ונשיםבחזיתםתלוייםכבסים
הגרמניהמיעוטשלהכינוישהואיישוזאבים",שאלהלי,אמרהצידעלהממונה

ויריעותששמיכותמשפחות,כחמש-עשרהבהם:התגוררולצריפיםנכנסתיבוויבודיבה.

שכר,ללאעובדיםונעליהזשהןלי,סיפרוהנשיםמחיצות.להזמשמשיםאוהלים
כללהםאיזכיגינה,אות.הועשוהצריפים,מאחוריאדמה,חלקתלעצמםנטלוכי

ענייןהעליתיהצי,ןבביתזכולנוכשהתאספנו !עבדיםרפואי.טיפולושוםזכויות
בגללבעיקרבמקוםנשארוהםכאלה.מקריםאלףכשלושיםשישאמר,רנקוביץזה.

קרהלאכאילובנו,הדברנגעלאכאילו-מזועזעיםהיינועובדות.בידייםהמחסור

בדומהאזרחיותזכויותלהםעניק ;jלייישנ,תוקף,אמרטיטו .!ביתנולקורתמתחת

שירותידיעלמנצחהופךאדםןכיוםהדבראתאנירואהכיצד "!תושבלכל
היא,המנצחיםשלנסלחתוהבלתיהגורליתשגיאתםלמענו;ובהקרבהשלובגייסות

שלולנסיבותלהשקפותבהתאםעמים,ושלבני-אדםשלעתידםאתקובעיםשהם

.המלחמה.עיתות

 ..המקובללתקןבהתאםהוגז,יחסהגרמניםהמלחמהשבוייקיבלוגיסא,מאידך
נכון,אומנםהשבויים.הריגתנפסקהובלגרא,ןסרביהלשחרורהקרבותבמהלך

לאהםאולםו-אס.אס,.גסטפואנשישללהריגתםהמפקדיםהתנגדולאושםשפה

 lOO,OOOמ-למעלהביוגוסלאביהנמצאוהמלחמהבסוףצבא~באנשיפגיעההתירו

אותויותר,אופחותוקיבלו,לעבודרצונםאתהביעוהםגרמנים.מלחמהשבויי

ובכלעליהם;ילסמוךהיהוניתזבשיטתיותעבדוהםשלנו.הפועליםשקיבלושכר,

רבהדרישההיתהובמהירות,מסובכתבנייהעבודתלבצעצורךהיהבומקום

בהםהחזקנוסביבתם.עלבתחבנוואפילוכבודעוררוהם~לה. tגרמניםעלובדים

ידידותי.באורחמעליהםנפרדנואולם- 1950-1949שנתעד-מדיממושךזמן

בעיתותרקלאמתגליםשהםכפילדוזיששבני-אדםנוספת,הוכחהכאזהיתה

שלום.בעיתותגםאלאמלחמה,

שלבחווילתושהתקיימהבישיבה,והוכרעהנדונהההונגריםבעייתגיסא,זנ~ידך

שמקורהספק,איזאשרדעה-דעתהעלעמדהוויבודינהשלהמפלגההנהגתטיטו.
ההונגרים.אתגםמיוגוסלאביהלגרששיש-סרביהתושבישלהרוחותבהלך

ההונגרים .הכיבושכוחות :אנלוגיהעלהמבוססיםוחריצת-דיןתגובהזוהיתה
כפיהמוניות,בהוצאות-להורגבסרביםירולא.הםב,נאצים;התחרוהונגריםוסוכנים

שלהקרחלמעטהמתחת.אותםזרקויירק"אלאובקראילייבו,בקרגוייבאץשקרה

ההונגרים.לידיאותההעבירוכךשאחראדמותיהם,מעלאותםגירשואוהדנובה,נהר

במבוך.נמצאהסרביהשלהמפלגההנהגת

היתהזולעמדתנוהעיקריתהסיבהההונגרים.לגירושבתוקףהתנגדהמרכזיהוועד

לידיעתנו,הביאוכברהסובייטיםהנציגיםלדבר.הסובייטיתהממשלהשלהתנגדותה

המקומיותוהיחידותההונגריהצבא :ובנוסףסוציאליסטית.מדיבהתהיהשהונגריה

בהיותההונגריההכל,ולאחרהגרמנים.אותנורדפובהלהיטותבאותהאותנורדפולא

גרמניה.כןלאאךליבןא,לעתידאיוםלגבינומהווהאיבהבמיוחדגדולהלאארץ

·לוחמות,יחידותגםוקמושתהיה,כפיחלשההתנגדות,תנועתקמהההונגריםבקרב

להח~לניתןלאמדועלהסבירהיהיכולילאאישכיאם-ולבסוףשתהיינה,כפימעטות
שליטיהם.פשעיעלוילדיםנשיםלהאשיםאי-אפשר-הגרמניםעלגםזהכלל

בדירתששכנה-ב.ורבה" IIלעברתימכזולאחרמג/סטיקבמלוןגרתיימיםשבועיים

מחבריםמורכבתהיתההעיתוןשמערכתמאחרוורמי".ייבובושלהבעלים-לשעבר
שאבוממנואשרלעיתוז,ייבורבה"הפךהמפלגה,שלהתעמולהבאגףמרכזיים

ש"בורבה"טיטורצהלאאזגםידיעותיהם.עיקראתשבעורףופעילינוחיילינו

לאזוכדרך :הקומוניסטיתהמפלגהשלדווקאאלאהמרכזי,הוועדלביטאוזיהיה
ברם,המרכזי.הוועדעיל-מישגהעשייתשלבמקרה-האחריותמלואתוטל

למריתצנזורה,·הנהגתנגד-קרדליידיעלשבתמכו-טיעוניאתקיבלטיטו
איננ';דשהצנזודההדגשנו,ואניקרדליצנזורה.קיימתהמועצותשבבריתהעובדה,
הסברתי,כזכמךהעיתונות.לחופשתמידלחמנוהקומוניסטים,אגו,וכיאהודה

המפלגתי.הקווכך,כךביזיישמר,ולכזהמפלגה,חבריהםהמערכתחבריכלשכמעט
:העיתונותלשערשיכולת'מכפירבותהשלכותהיוצגזורהלחנהיגשלאלהחלטתגו,

מקוםככלמאשריותרעצמאייםהיווהעיתונאים·משעממתפחותהיתההיוגוסלאבית

אירופה.במזרחאחר

מישטראתילקבל'המלךאתלשכנעללונדון,שובאשיץטסממוסקבjן,שובולאחר

התוכנית.אתהמלךדחהחצרו,אנשיבהשפעתטיטו.עםההסכםואתהע~צרות
עםההסכםאתולבטל .לושהעניקהסמכותאתמשובא,שיץליטולאייםאףהוא

נמשךכל-כך,חזקיםהשיומתנגדים,ולגביכל-כך,חלששהיהמלך,לגבי !טיטו
 ..לארץ·ולחזור-להתמקחלהפסיקמשובאשיץדרשטיטוהמידה.עליתרהענייזכל

עללחציםהפעילוהסובייטיתןהממשלהצ/רצ/יל i :שונההיתההדבריםהשתלשלות
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הנוז~לתההתנגדותטיטו.שללרוחוהיוחבריהכלאשרהעוצרות,אתשקיבלהמלך,
רוציםייאנונגדו;בתעמולהלצאתטובהעילהלנושימשוהמלךשלהתקווהוחסרת

ברמהלהתנוססהמשיכהזווסיסמהסיטמתנו,היתהבמלך",רוציםלא !טיטואת
המדנרכיה.אתהמכוננתהאסיפהביטילהבוהיוס , 1945בנוגמבר-29העד

עלשיעלהבמספרבדוברובניקחיילי-קןמנדולהנחתתבקשרהבריטיםעםהחיכוך
העובדה,אילוילאהאידיאולוגי,קצפנוואתחוסד-אמוננואתמעודדתהי.תהלאהמןסכם,
החלוואילולאמיכאילוביץדרז'השלבמחנהונמצאהעדייןאמריקאיתשמשלחת
ז, iביושנמצאוהגרמניות,היחידותמאטציאלאס#.נגדביוון,בהתערבותםהבריטים

 _בסרביהנסיגתםשנחממהלאחר-וסרייבומוסטארלעברמונטנגרודרךלפרוץ
וקני·ברצון,זהסיועלנוהגישוהםהבריטים.טןאירטילריסיועלבקשהניעונו
אולםהגרמנית.החדירהבבלימתמכריע,אףואולינכב,ןחלקמילאואלהתותח

אלן.תותחיםמוללותעלישמרושלהםחיילי-הקומנדושגםכד,עלעמדוהבריטים
ועוררומתנגדינובלבתקורההפיחואנגליסקוטנדוחיילימאותכשששלנחיתתם
בכוננותלהימצאבדלמטיהשלנוליחידותהורינוהרדומות.חשדותינואתמחדש

נוספות.מנחיתותלהימנעביקשנוומהבריטים

מק-דואל,ה.רוברטלויטננט-קולונלשלבראשותוהאמריקאית,המשלחתהחלהבינתיים
 _צ/טניקיםמאזוריםם J'ריקא iאבטייסיםופיגוימידעמאיסוףהחורגיםבענייניםלטפל
נשמעושלנוהגבוהיםהדרגיםביןאמוננו.חוסרואתרוגזנןאתעוררהואשגםדבר

איןלאמריקאיםהבריטים;שהותירומהאתמילקטיםהאמריקאים :אירוניותהערות
השטן.עםמשחקיםהאמריקאיםהמתרחש;עלמושג

תפקידמחלקתיועלעליהטילה , 1944דצמברבתחילתביוו,ןהבריטיתההתערבות

הצבאייםשהצרכיםלמרותעקבי.שמאלניקוביטאהשלנוהתעמולהומיוח.דעדין
במחלקתביותר,הקיצונייםהקאדריםבאווחוסר-פייסנות,דבקותחייבווהמהפכניים

המילי- :זול"שמאלניות"התנגדותגילהלאטיטואלו.גישותוהקצינוהתעמולה,
מועילומתןמשאלקלקלעלולהזו"שמאלניות"אולםיגונה.בלצורךהיאטאנטיות
הסובייטית.הממשלהשלביקורתהאתגםולעורר iשובאשיץועםהמערבעםומבטיח

רצהלאבירון,בהתערבותוסקובי,רונלדגנרלשלבפיקודוהבריטי,הצבאכשהחל
כלילהתעלמההסובייטיתשהעיתונותהעובדה,לאורניחודנגדה,חוצץלצאתטיטו

ו.ללאבעדינות,אולם-הנעשהעללדווחטיטולנוהתירזאת,למרותהעניין·מן
יעםיחסינושבתחדדוככלונתחדדו,הלכושלנוהטיעוןונקודותהטוןתוקפנות.

סגורה,בהרצאהואוניותינו.זהבנוהחזרתוכשאלתטרייסטבשאלתהמערבמעצמות
משמערתאתניתחתי , 1945שנתבתחילתבכירים,קומוניסטיםבפנישנשאתי

 :הרצאתיעלנודעשלבריטיםלי,.סיפררנקוביץסקובי.הגנרלשלהתערבותן
שבחובה.עבריןכברהפכןזהירותאמצעיןנקיטתאבטחה

מכדיקטןמספרנוהיהלמדינה,מעברשלובתהליךבמלחמהנמצאנןאילולאגם
ה,-Iהפעובשיתוףגםביטוילידיבאזהדברעצמנו.ברשותכעומדיםלנהוגשנוכל

קטנות,לקבוצותוהיושנצטמקואף-על-פיהדמוקרטיות,המפלגותעםלו,שנדרשנו
הקילמתבמתכונתןלהישארעליהןהיהולהתרחב;ילהאתרגןלהןמתיריםאנושאין

הסוציאליזם.שלכינונועםכלילשתיעלמנהעדאחיד,ובמצעמאוחדת"ב"חזית

ולחיזוקהלתיגבורהמנוגדיםאינםולמעשה,להלכהופטריוטיות,רחביםאופקים
המפלגה.שלהמונופוליסטי

בסרביה.הדמוקרטיךתהקבוצותעםומתןבמשאחלקנטלתיהמרכזיהוועדבשם

דבדשלבסופואולםפרטים,עלהתעקשנןקרובותולעיתיםארןכיםדיוניםלנוהיו
הקומוניסטיםעבודתעלהקלההמשתתפיםשלההומוגניות:חוסרהסכםלכללהגענן

לאןהיהלאאלולקבוצותברם,עצכום;לביןבינםלהתנגשויותנירחבכרושיטשה

פרודנוביץ,יאשההםשיחות,מאותןמכולם,יותרליהזכוריםאלינו.אלאלפנות,

האיכרים.מפלגתשלהשמאלניהפלגמנהיג iיובנוביץודרגוליובהרפובליקאיםמנהיג

מימוחשריד-לחייוהשמוניםכשנותהיהכברהכל,שכינוהוכפייאשה,הדוד

גםהיההקומוניסטים,לנו,השונות.הפוליטיותמפילגותיהעלהסרביתהדמוקרטיה

אתנצרהואהדבר.אתהזכירלאהואבמלחמה.ניספה:בנופודונוביץעםקשר-דם

היוזהלמונרכיהההתנגדותבדעותין.כללנשתקףלאזהשקשרודומהבקרבו,כאבו

מישנתוכלאתבהשמיקדדומה,אלאממנו,נעלהשאיןעיקרון,רקלאלמענו

הכלעצמה;בפנימטרה-והחינוךאמוגה,בחזקתהיושרהיהלגביוהפוליטית.

אח,ןיוםהזמן.ןמפגעיהימיםכומאורעותמחוסןכשהואודעת,מהגותאצלונבע

עלאחריו,יצאתילחזורוכשבוששלנוחיות,יצאונקב,ויכוחבסערתכשנסחפנו

גםאבלנוקשה,הואייכן,עלי,אמריותרמאוחרעימו.בסדרהכלאםלוודאמנת

הצורה,חשובה"לינגדי,הטיחופעםלעזרה".שאזדקקלמקרהאחרי,הלךהואהגון;

אתשתקבלובתנאימחר,קומוניסטימישטרעללהכריזיכוליםאתם !התוכזולא

 :צחקווהכלהחבריםבאוזניהדבריםאתוהשמעתיחזרתימכןלאחרהקולות".מירב
יוגו-ממשלתשלהנשיאלסגןגםנתמנהפרודנוביץחשוב.היההתוכןרקלגבינו

קבלתהיההיחידתפקידוכאח.דובעינינובעיניןסמלישהיהתפקיד-סלאביה

לרנקוביץ,העבירבעיניו,צודקותשנראוהתלונות,אתוהפקעות;מאסריםעלתלונות

המסחרחוגיבפינקראכךבשלכיייתכן,מרובה.לבובתשומתבסבלנותבהןשטיפל

 • lסרביהןשלהמערבי"הכותלבשם

-בנאמנותשמראשרהקומונסטיםשלהיחידבריתםבןהיהיובנוביץדרגוליוב
חת,ללאועשויישרהיהשלו.עצמאותועלוהןמפלגתועצמאותעלהן-ובחשאי

וקטנוניות:שיגיונותשליגה iממןבווהיתהנעלים,ורעיונותחזוןרוח,שארנעדראך

·עלטךשיחותיבמהלךעצטאותו.נפגעהלאעודכלעלמו,להסכםלהגיעהיהנקל

אתבמשתואפילולהגנזישניסהלאהואדעות~חילוקיכלבינינונתגלעןלא·

אלהביחודההנהגה,אבשיאנו,אישיותו.אתלאואף-מטרותיוואתרעיונותיו

שלפניהימיפמןעודהזהילאישטינהבקרבנושמרנומסרביה,שמוצאםמאיתגו

בימיששרההאנדדלמוסיהבזמןיאותוחיסלנולאשבטעותעלוהצטערגוהמלחמה,

עדבציבורהופיעולאהמלחמהזמןכלהסתתריובנוביץבלגרא.דשלשחרורה

סרביה.שלשחרורהלאחר  ..מיווךהגרמניםנסיגתלאחדבולחמושהבריטיםקומוניסטית,בהנהגההיווניההתנברתצבא ..
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ידועההאורתודוכסיתהכגסיההיתהבסתר,ומוגארכיסטיתשמרניתהיותהאףעל
והזמינההחדש,המישטרשילהאמונהמהיעדרעתה,לעתהתעלמה,היאכפאטריוטית.

שחרורלכבודבקתדרלה,שנעריכהההודיה,בתפילתחלקליטולרשמיתאותנו
בשלילה,החליטאךלהזמנה,להיענותטיטועלאםבשאלהדןהמרכזיהוועדבלגראד.

הפיקודבראשבחרנובמקומוהמפלגה.ומנהיגייקתולי//קרואטי,שטיטומכיון
פרצנןיהודי,שפיאדהכשנזכרנומכן,לאחרפיאדה.ובמשהיובנוביץארסוהעליון,
אתאלאאמונתןאתייצגשלאמאחרלדבר,חשיבותבודעהלאאולםבצחוק,
המדינה.

חופשיוםהיההביניים,מימיוהמחנךהמדינאיסאבה,הסרבילקדושהזיכרוןיום
יומולקייםלהמשיךהסרביתההנהגההצעתאתקיבלנוואנוהספר,בבתימסורתי
המסורתיהזיכרוןיוםעםשלנוהחדשהיסודאתלימזגניתןכיצדאולםזה.זיכרון

שלהמרכזיהוועדעםשקיימתיבפגישהןביותרהנערץהסרביהקדושישםעל
לעידכוןהקשורבכלביותר,המוצילחתההצעהבעלכאישזוגוביץנתגלהסרביה,
בסאבהשנתמקדהציע,הואהקדוש.סאבהשלהמרכסיסטית"ו"התאמתותדמיתו
שחינךזהטוב,רקהעושההטוב,החכם ~העםבאגדותמתגלהשהואכפיהקדוש,
הזיכרוזיוםאתביטלנומכןלאחרשניםכמהוכדומה.לטוות,לחרוש,ילדיםולימד
צדעבעדבזמנוהייתיאנישגםלומר,למותרשלנו.הספרבבתיהקדושלסאבה

מחסלו.עתידאתרקלחסלעשויהעברשחיסולאני,סבררשכיוםאף-על-פיזה
סיועלהשיגבמטרההלאומי,הוועדמטעםלמוסקבהמשלחתנשלחה 1945בתחילת

יובבובי"ז,ארסואתכללהוהיאהבראנגאנדריהעמדהמשלחתבראשצובאי.כילכלי
המשלחתחבריהיוכיחידיס,והןכקבוצההןמיטרה.אשתי,ואתהכללי,המטהראש

שלהתנהגותםועלבירגוסלאביההשורריםהתנאיםעלחריפהלביקורתבתונים
חצאי-אמיתויותעלמבוססתהביקורתהיתההמקריםבמרביתמסויימים.מנהיגים

מלכותייםארמונותשללשיחזורםיותרדואגשהוא :טיטונגדבעיקרוהופנתה
בתפארתןשמגזימיםמועטת;וכלכלה~באבבעיותשהבנתוצבאיים;למיבצעיםמאשר

לאהואהסובייטית.להנהגהדוחאחרדוחלשלוחהבראנגנהגזאתעםהאישית.

דוחותיופגעואילולאנורא,מעשהבורואיםהיינוילאאנווגםבסודהדבראתעשה
לשנו.במנהיגות

משלחתנן.שלבמוראלסופיתלפגועהטראגיהתפקידאתעצמועלנטלסטאלין
התגרהשמןלוטובושעהבקרמלין,שנערכהבמסיבההמשלחתפניאתהקבילהוא

חלילה,תקףישלאטען,הואוטראגית.פאטתיתלשוןסטאליןנקטבקור-רוח,בחבריה

דמעות,הזילהואואותי.-אירגונוואתהיוגוסלאביהצבאאתאלאטיטו,את
שללמרחקוהתקדםשפרץייצבאהא,דום,הצבאלעשלי"ההתקפה"עלשדיברשעה
צבאמותקףוהינהלמענכם,אפילודמרחסךישלאבןר,באדמותקילןמטריםאלפי

יודעהאםכאז.קיבלתיויפהשכהג/ילאס,אותו !ילאס Jגידיעל ?מיידיעלזה
הואאיןהאם ?לב-אנושיומהוסבלות-אנושהםמהסופר,עצמושהואג/ילאס,
,עםמשתעשעהואאםובמוות,בדםובמים,באששעברהחייל,אתלהביןמסוגל
וכמהכמהכוסואתנשאהוא , Jד/ערךחסרחפץ,איזהנוטלכשהואאואישה,

סרבית,שהיאמפנילאשתי,לנשקחדללאדימעה,הזילניגח,התבדח,פעמים,

יאשימווג/ילאסהיוגוסילאביםאםאפילואותך,אנשקאני J /ואומר,מלגלגכשהוא
בו,נזףשהבראנגעדובכה,צבאנועלהגןיובנוביץארסואותך"·שאינסתיאותי,

אמרה ,/ Iלבכותשלאיכולתי//איךבכתה.מיטרהגםסטאלין.לדברימתנגדשהואעל
 ./ Iדמעותמזילסטאליזאתרואה//כשאנילבלגראד,חזרהבדרכנולי

כולושהענייןהבחנתי,שלאמשוםרקולאאותי;והדהיםזיעזעמיטרהשלדידוחה
הנהגתו.שלובמעמדהטיטןשלבמעמדולפגוע,אףאוולילהחליש,ניסיוזאלאאינו

התבערהסטאליז,עםהדראמטיתהערבארוחתעלהבכיריםהחבריםלשארגםכשדווח
מדיכאונה.אחת,בבתמיטרה,

הדועדאתבולשכןמנתיעלמחדשתוכנןמדיירה//,//מסעדתבבעלותשהיההבניין,

לעסוקהתחלתילאטולאטמסוייםשטחבוקיבלההתעמולהמחלקתגםהמרכזי.
והדבר,קומהבאותהנמצא,רנקוביץשלמשרדוב//בורבה//.מאשריותרזובמחלקה

הסובייטיהריגולשירותהמשיךעתאבותהאפילובינינו.ההדוקהקשרעלהקל
ותיקים,מפלגהחברילרבותשלנו,העליונותהמימשל,שלוחותמקרבסוכניםלגייס

 :באומרםזה,צעדםאתהצדיקוהסובייטיםהסוכניםרגישים.בתפקידיםהמשמשים
לבריתובתמיםבאמתמסורהמנהיגותכםטובים,עכשיויחסינונכון,ייאומנם

עםמרניסיוןלנוישתבוא.שלאצרהלכלמוכניםלהירתעלינואולםהמועצות,
שבכלוכמובן,המפילגה//.בשורותאחריםזריםוסוכניםאויביםועםטרוצקיסטים

שמיםכרחוקמאידיאולוגיהרחוקותשהיולשיטות,גםהסובייטיםנזקקוהזההעניין

ועודמתנות,חולקופיתיון,שימשוסובייטיותשחקניותנשים,פיתוהם-מארץ

אחוזתרצה,היאהמרכזי.בוועדשעבדהצופן,פקידתאפילןלגייסגיסוהםיעוד.
לכותלימחץו//ביטחון//,דרושנןהלשםלהביןיכלהלאהיא :רנקוביץאלזעם,

אליולזמןנוהגרנקוביץהיהאלהכגוןבמקריםידיעתו.וללאשלנו,המרכזיהוועד

שמוהיהכךאןמנםאם-טימופייבקולונלהסובייטי,המודיעיןשירותראשאת

הקולונלהיהואזרב.בדלוקהעובדותאתבפניוומביא-קולונלהיהאומנםואם

באורחהמסורים!אגשיםיישנהלא/!הדבר :אי-נעימותחשכשהארמנטיח,טימופייב

 "!עצמםדעתעלזאתשעובוודאיילתפקידםמןגזם
/הדבר I :והחלטיתנירגנתהיתהאנשינומקרבסוכגיםלגיוסטיטושלתגובתו

יהיוסדקומוניסטיםאיננואנחנוהאםהזההענייןכלפירושמה !להיפסקחייב

במוראלפוגעהדברבסכנה.ראשינויהיוומחרבקרבנומרגללםמישהומשתיל

בהנהגה".ובאמונםאנשינושל

תמי,ןטיטו,אתלהציגחוק,לנועשינוהסןבייטיםמצדאלו/אי-הבנות// Iלבתגובה

סטאליןשלשמואתשהזכרנואימתוכילשלנו;התעמולהבחומרביחודכמנהיגנו,

 :שבעתייםגדלהטיטושלדמותוטיטו.שלשמואתגםהזכרנולנו,הנוגעבעניין
לאוטונומיהעדוהגיעהשלנולצרכיםמעב,ראלפנימיממאבקי-כוחחרגההיא

עצמית.ולזהות

שלנו,הגבוהיםיהדרגיםאתהטרידהלאובקוסובובמקדוניההאלבניםהתקוממות

זו,היתה,לגבינו . 1945מרסילחודשועד 1944מסוףנמשכהשהיאהעובדה,למרות

374 37S 



חופשייקראולזהמלחמהעת

שהיהכפיממשהאלבנים,האיכריםלהמוניזרהיהמישטרנוצבאית.בעיהבעיקר,

"חינוכם-מחדש",לשםלחזיתאלבניםלשלוחומאמצינוהסרביםהמלכיםשלמישטרם
יאוששררוהגרמנים.ואתהאלבניםהמנהיגיםשלהתעמולהצורכיאתיפהשידת

לצידנן.נלחמואלבניותויחידותהקומוניסטיםבידיגםנמצאה:אלבניהתקווהוחוסר
שאלתייותרמאוחרבשלבזו.רבתיהתקוממותעלדברידעשלאכמעטהציבור

הריגתשלמקריםהיואםההתקוממות,אתשדיכאמידרלייביץ,מבוגנרלאת
נעריםכמהאולםכאלה.מעשיםלמניעתמאודהקפדנו"לא, :נשיםואונסילדים

גיוסעלצבאנוהושתתעתאותהביזה.מקריכמהוהיוושםפהנהרגורועי-צאן,

כך,עלצערהובעקיצוניים.ולאומניםפושעיםכמההיוהמתגייסיםוביןחובה,

במצב!!.שלטנוואנודוכאשהמרדלאחר.רקאולם

בחווילתלגורועברתי!!בורבה!!אתעזבתיממוסקבה,מיטרהשלשובהעםמיד

חווילהלהשיגההתרוצצותבלגראד.שלהיוקרהפרברשהואדאדיני!בפרבררושה,

 , jבעליהידיעלשננטשולחווילותתחילה-בלגראדשלשחרורהעםהחלהבדאדיני

מסיבותשהופקעולחווילות,-גדולהיההדורשיםשמספרמכיון-מכןואחר

-התרוצצותלאותהקורבןנפלתילאאניפחות.לגיטימיותומסיבותלגיטימיות
הםלקחוואזרושה;משפחתשלצנועהחווילהעלזוגוביץשללאשתושסופרעד

הקומהאתלקחנוואנימיטרהואילוהאח,ךהחדרבעלתהתחתונה,הקומהאת

בהינתקותיהיהדירב.זמןנמשכהלאזוצניעותיברם!החדרים.שניבתהשנייה,

והסתגרות,רצוןאי-שביעותשלרוחלעוררכדינעתי!שבוהגבוה,החוגמעל

אתלהחליףחייבהריתיעימנו,לגורבאוואחותיאחיאמי,כאשר , 1945בסתיו

כולנו.אתמהכילצרשהיהמגורי,מקום

וגרמהקינאהעוררההחברתי,בסולםעלייההיוותהבדאדינילמגוריםחווילההשגת

למשתפישייכיםשהיועסק,ובתימלאכהבתימפעלים,הפקעתאולםלעז.להוצאת

ובהתלהבותשלנו,הגבוהיםהדרגיםידיעלמאופקתבהתלהבותנתקבלהפעולה,

גםאלאלכך,הראוייםקומוניסטיםרקלאהשורה.מןהקומוניסטיםידיעלגלויה

כסףסכומיוגלגלומינהללתפקידיהגיעולשורותינו,עברולאחרונהשרקמי

גרילים.
הגרמנים,עםהדוקפעולהמשיתוףכתוצאההתעשרואשראנשיםשהיו,ספק,אין

משהחלוולכן,ובשחיתותבפחדנותהכיבוש,בזמןהעשירים!התנהגוכללבדרך

עםפעולהבשיתוףכקפיטאליסטידועשהיהמיכללהשאיםהיהגיתןההפקעות,

מבלימגורלםובתימלוןבתיאחוזות,מלאכה,בתימפעלים,ניצלהאויבהאויב.

בעלתהמרכזי,בוועדלראותני,באהאחדיוםעמדתם.ומהבעליהםמילהתחשב

ארכיטקטשהיהבעלה,אתאסרוהםאוהדינו.עלנמנהשבנהידעתי,מג/סטיק,מלון

זהאתזההיכירווליאוטיץייבעלילי,אמרהוכךלליאוטיץ.אהדהנאשמתנודע,

מאנשיאיננונעליאולםשלנו.המלוןבביתלהתאכסןנהגוליאוטיץנעוריהםמשחר

הואבעלי.אתשחררואךהמלוןאתהפקיעו-המלוןבגללנאסרהואליאוטיץ.

אולםמי,ןשוחררהבעלבעניין.התערבתילמחייתנו".דילהשתכרתמידיכול

בו.התאכסנוגרמניםשקציניםמכיוןהופקע,המלון

והרכושהגדולותהאחוזותשל-ההפקעהכלןמר,-ההלאמהבוצעההדרךזהעל
לדרגיםזו.שיטהלפיבונהגומסויים,איזורששוחרראימתכלהיכולת.בעלישל

בעלתהלאמה-הלאמהבוראושהםהמיבצע,לגביכליותמוסרהיהלאהגבוהים
ברוחהלאומיתשהיתההמלחמה,שלהמשכהזההיהמיוחדים. J"פופולארייםןמניעים

ובמטרותיה.בשורשהוקומוניסטיתובסיסמאותיה,

המיצרכיםאתשקנתההבכירה,הפקידותעבורכויוחדותחנויותנפתחובבדבד

'דרגתםיותרשגבוההככלוהולךגדלהמיצרכיםמלאיכאשרסימליים,במחירים

 , Jהדיפלומטים/"חנותהיתהמכולןהטובהחנויות.באותןלקנותהזכאיםהלקוחות,של

-לרעהשלמושנעשהמידביותר.הגבוההולפקידותלדיפילומטיםמיצרכיםשסיפקה
החנויותאפקטיביות.היושלאמיגבלות,הוטלוולכן-משפחהקרוביעבורקניה

צורךהיהואירגוניותניות, iבטחמסיבותכיאםהסובייטי,לדגםבהתאםאורגנו

הרגעמןובזבוזמותרותבבחיבתאלוחנויותהיוהסובייטית,השיטהבהגהגת

שנתעד-למדיממושךזמןפעלואלוחנויותמחסור,בעיתותביחודשנפתחו,

קבועלמשהוהזמן,עםוהופכת,לשעהכצורךמתחילהיתרזכויותהענקת . 1951

מאליו.ומובן

המלךעללחציםהמועצותובריתבריטניהמנושלותהפעילויאלטה,הסכםבעקבות

טיטו-ממשלתהקמתעלהוכרז , 1945במאי 7ביוםהעוצרות.הצעתאתלקבלפטר

וללאפורמאלי,באורחרקכיאםמלוכני,בשלטוןהיינוהקומוניסטים,אנושובאשיץ;

הפדרטיביותשהיחידותקרדלי,שלרעיוןזההיההממשלתי.בקבינטנכללתימלך.

מכןלאחרמונטנגרו,מטעםלשרהייתיוכךהממשלתי,לקבינטנציגיםתשגרנה

משימותלמילויפרטבממשלה,מוגדרתפקידכלליהיהלאתיק.בלילשרנתמניתי

עיקרהיה , 1954בינוארלהדחתי,עדומשכורת.תואריליניתנולמעשה,ארעיות,

המרכזי,בוועדעבודתי

החדשה.הממשלהבהרכבהקשורותבעיותהתעוררוהטובייטיםהנציגיםוביןבינינו

הדמוקרטית,המפלגהמנהיגגרול,מילאןשלבמינויוקשורההיתהבהןהראשונה

החשיבהבאורחקרדליואתטיטואתהרשיםגרולהממשלה.ראשסגןלתפקיד

בנציגיםלהיוועץמבלי-בממשלהאותולכלולהחליטוולכןובתרבותו,שלוהשקולה

היהניתןשלאאף-על-פימבפגים,בריטיתחדירהבכךראוהסובייטיםהסובייטים.

מפלגתו.חבריולמעןהואלמענורקאלאמישהו,למעןעבדשגרוללומר,

 .ידיועלקרדליידיעלשנוסחההממשלה,בהכרזתקשורההיתההשנייההבעיה
המועצות,בריתאת-הבריתבנותשלושאתחשיבותדרגתבאותהציינהזןהכרזה

מיוח,ךבאופןציוינהלאהמועצותבריתהברית.ארצותואתהגדולהבריטניהאת

המערב.לצדולנטייהלסטייהמספקת!!הוכחה!!סיפקנוובכך

שלהחדשיםהשגריריםשללכבודםטיטושערךהערבארוחת :האחרונהוהבעיה
אתהסובייטי,ילשגרירולאהבריטי,לשגרירהיקצה:הואהגדולותהמעצמותשלוש

השגריר :הפרוטוקולשמחייבכפיטיטונהגלמעשה,השולחן.לידהכבודמושב
שאי-!באמת, I :מקורביוחוגבפניהתלונןטיטוהדיפלומטי.הסגלזקןהיההבריטי

 "!האלההרוסיםרוציםמהלדעת,אפשר
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מלחמהעת

לאאשרשלי,המיגרנייםהראשכאביהחלו , 1944באוקטוברלבלגרא,דבואיעם
לכאבינניחהזה.היוםעדמקורם,אתלגלותהיהניתןולאתרופהלהםנמצאה
מוחשית,סיבהכלללאלעצמו-ימציאםהואצרות,לאדםאיןאם-הראש

מיטרת.כלפיויריבותרגשיתהתנכרותבקרביהתפתחתושפע,שררהשלובעיצומה
באותםשבועות~ילעיתיםימים,במשךזועםזהמדבריםלאואחרמתווכחיםהיינו

שכיחדבר"המפלגה!ן,ומימימלחמהמימותאוהביםשלההיפרדותהיתהימים,

הגיעהלאשמאאוזו.בדרךאניגםהלכתילאזושמסיבהובוודאי,-:יביותר

סופית,התגבשוטרםורגשותיורעיונותיבשל,אדםהייתילאעדייןלכך;השעה

S 3ז 

2 

היוגו-הממשלהעםחתמההמועצותבריתשממשלתהדדי,לסיועהאמנהבאמצעות
התפקיד,מהותעלבמהרההמועצותבריתממשלתעמדההוקמה,עתהשזהסלאבית,
העובדה,למרותלזכותו,הכלזקףשובאשיץהחוץשרביוגוסלאביה.למלאשעליה
כלחסרתהאמנההיתההשטחפניעלגבו,מאחורילנ,ןקודםכברסודרשהכל
נגדהשלחמומדינות,ב,יןהתמוטטות,סףעלהעומדתגרמניהנגדברית :היגיון

אשרמתוכנית,חלקאלאמסגרתרקלא,היווהזהדבראולםשנים.לארבעקרובבמשך
השפעתה,אתהמועצותבריתוחיזקהביססהבאמצעותה

לשו-פרטהרצוי.למעמדזןכההיתהלאבלעדיןכיהמשלחת,בראשעמדטיטו
ביק.'דנ,שטיטומפנירקלא-ואותיכלכלייםשריםשניהמשלחתכללהבאשיץ,
ההדורים,אתליישרנה iכומתוךיותראלאאליו,המקורביםמןמישהועימולקחת
אויומייםרקהאדום,בצבאכביכול,שהטחתי,העלבונות", Iןבעקבותישיר,במגע

מתלווהאנישגםידידותי,אךמסתוריבחיוךטיטו,ליהודיענסיעתנולפנישלושה
למוסקבה.אליו

מןסבלטיטולמוסקבה.סובייטיבמטוסהמשלחתיצהא 1945באפריל 5ביום
אפורים,לשמיםמתחת-למוסקבהשהתקרבנוככלאני,ואילווהקיא.הטיסה

מרה,בדידותבאותהחדותביתרהשתיכן-וחרבהעגומהלארץמעלהפרושים
עבריין,שלהרגשהביהחדירוהנסיעהלפנירביםחודשיםלהכיר.ה,למדתישכבר

ואף-בכאב,והלוםהנההתנדנדווגורליהמטוסנשמתו.אתלהצילסיכוייושמעטים
לאהואמטיטן.ליבאהיחידהסעדכוציאותי.בליתיכמשהוהכלנדמתעל-פי-כן
אלי.והלבביהאבהיביחסושינויכלחלולאלענייןכללהתייחס

בטקסמעמדהחזיקבמוסקבה,מטוסנושנחתלפניממשהקיא,ששובאף-על-פי
הטיסה.בזמןברעשחשבו,היהניכרלאוכללהחזק,רצונומכוח-קבלת-הפנים

זהעםזהנועדנושכברכאותעפעף,לנדנדמבלילשלום,ידואתמולוטובכששלח
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חופשייקראויזהמלחמהעת

I 
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אנןמאיתנו.בנפרדילה, iבחוהתגוררטיטובתוכי.התנגדותיהתקשחהבעבר,

הקומוניסטיםהשרימלנו,עצמןאתהציעובמלון,ושמ,"מטרופול'!.במלוןהתאכסנו

אתשאלתילאהטלפון.קושלהשנימעברומפןקפקות,ונאטשותקאטיושות-

בושתישכקומוניסט,מכיון,אלו,כגוןמפתותלהצעות!זכה" Iהואגמאםשובשאיץ

הסוציאליזמ.במולדתכאלך,בשיטות

היוושובאשיץשטיטושעהבהמ,לענותמעשירמעניינימהיוהכלכליימלשרימ

היתתהיחידההבעיהמראש;הוכנההאמנההפרוטוקול.חובותאחרבמילויעסוק-ים
ובחבויותבמוזיאוניםביקרתידקה,תודזאתעשיתיואניהתרגומים,אתלהשרות

מוקדשי!:היןשהערביםמאחרבתיאטרוניס,ביקרתילאלצעריאךישנות,ספרימ

חגיגיות.ולמסיבותערבלארוחית

למעןכוסו,אתוהריםוחזרהרימסטאליןבקרמלין,האמנהנחתמהבאפריל 11ביומ

אירוע.אותובכלהיחי,ךהחינני,הדברשהיה-יוגוסלאבית-םובייטיתידידות

הסרטים,והצגתהכוסותהרמתהערב,ארוחתלאחרכלפי,נירגנותגילהסט~lילין

נינוחנעשיתיבינתייםאולםמילה,לומרמבליידיאתלחץממנה,מנוסשאין

סטאלין.כלפיהתקשחתיעצמישאנימשומאוהרגוהעהאווירהבשלאםיותר,

לפחותכלפי,אפילונינוחסטאליןהיהבקרמלין,הערבארוחתבשעתמכן,לאחר

ישורנו.מישעןמקובמבטו,אלילבששםבכן,

החן'צפהלהיותיכולהממנו;חץולמי,וכי-סוףסטאליןשםהערבארוחתבאותה

אנןפנינוכללבדרךבאולמ.ששררהוהמלאכותית,הכבדהלאווירה-ןכךלנהוג

ובקבלותחגיגיותערבבארוחןתאולמייחבר/!,בתוארזהאלזההסובייטיםוהנציגים

ייאדון'!.בתוארהשתמשנומערביימ)נציגימאושובאשיץשלנוכחותמ(בשלפנימ

יקראשלאבמפורש,והוסיף!חבר" Iבתןארטיטואלופנהכוסונשאסטאליןברמ,

ונילבלבדיחותסיפרהשני,לקצהוהשולחןשלה~,חדמקצהצעקהואייאדון'ן,לו

לאאולםהרמ,בצחוקומריעכשהואלמחצה,הסומאהסנילי,הנשיאקאלינין,את

כאלוהים,א iהמתנהגאםרקאלוהים,הואהאלוהים :עצמועלבדיחותשוםסיפר

בסעודותמאשרשאתביתרכאןהורגשוסטאליןשלהיחידושלטוזהאליםהערצת

בחווילתו.שערך

אףעלכר,עלשמחתיסטאלין.שלבחווילתואינטימיתלסעודההוזמנתיאניגם

לביניסטאליןביןהתנגשותילהתחוללשעומדתהרגשה,בקרבישקיננההעובדה,

נוכחוהסובייטיהצדמןהאדומ,הצבאשלבכבודוכביכול,שפגעו,להערותיבקשר

-מצידנואנטונוב;וגנרלבולגאניןכיריאה,מלנקוב,מולוטוב,סטאלין,בסעודה
זו,סעודהעלכללידעשלאשובאשיץ,הקומוניסטים,השרימשלושתואנחנו,טיטו

היומ.למהרתבפנינוהגתיז~העליהמיוחדתלסעודהמארחינוידיעלהוזמן

פניםאלפניםמולוטוב.שללינוינומולו,ישבתיאניסטאלין.שלללמינוישבטיטו

עצמי.ביטחוןלפתעחשתי-סטאליןעם

השיחהנעשתה"החוכמות",והשמעתהכוסותהשקתלאחרהאווירה,כשהתחממה

כןעשה-הואשבינינו.הפלוגתהאתלחסליינזכר"וסטאליןגינונים,ללאחברית,

האדום,הצבאלכבודשארימהכדיוודקה,שלקטנהכוסיתלימזג :היתולבספק

גורמיםחריפיסמשקאותהתכןון.למההבנתילא-הרבהמתחבשלאולי-תחילה
בירה.שתיתי-החגיגיתבאווירהלפגוםשלאמנתעל-ולכןראשכאבילי

להרימהרציתיסאלין,ידיעללישהוגשההכוסית,אתלקבללמאןיכולתילאאולמ
ילחייו.ולשתות

לכבודיירק-דעתולסוףירדתיואז-עוקצניתבשיטנהסטאליןקראלא","לא,
ו"האדומ .הצבאלכבודשותהלאאתהמה,-!האדומהצבא

להיותומבליבושה.ללאאולםומתוודה,שמודהכמיהאחרונה,לטיפהעדשתיתי
סטאלין.שללכבודוששתיתימאחר-נבוך

כלהאדום.הצבאעללהערתישהביאוהסיבותאתבקצרה,לסטאלין,הסברתי

הסובייטיםשגילוהרצון,שביערתבאי :מזמןלונהירותהיוכברהללוהסיבות
זכרונותדיוקשלגביהגדולה,מעצמהשלרגישותכביכול,טמונה,היתההתקפתיעל

ייכן, :דברוונשאבאמצע,דבריאתקיטעסטאליןהשומ.כקליפתערכן-טובות

האדמ,נפשהי~~סבוכהכמהאתה,רואהובכן ?דוסטוייבסקיאתשקראת.כמובן

למעלה-בלגראדועדמסטאלינגראדשנלחמאדם,לךתאראז ?·האדםשלרוחו

היקריםושלחבריושלגוויותיהמפניעלההרוסה,ארצואדמתשלקילומטרמאלף
נהנההואאמהאסוןומהןנורמאליבאורחלהגיבכזהאדמיכולכיצד !מכוללן

אכילכאידיאל.האדומהצבא ת~~ראיתבדמיונךןהזההסבלכללאחראישה,עם

שלמסוילםאחוזהכילאילולאגםאידיאל,להיותיכולואיגואידיאלאיננךהוא

איננוהאדומהצבאלצבא,כולמז~תוזרקנושלנוהכ'לאנתיאתפתחנו-פושעים

בהםנלחםוהוא-בגרמנימלוחםשהואהוא,ביותרהחשובהדבראידיאלי,

חשוב".איננוהשארוכלשצריך,כמו

התרשמותיאנחנו.חשבנולפחות,שכך,או-האדוםלצבאבהקשרהקרענתאחהכך

תוססודמיוןוערנימצוייןזיכרון :נוטףחיזוקהפעמקיבלהמסטאליןהראשונה

לנפשולחדורמיוח,ךאינטואיטיביבכוחניחןשסטאליןמוסיף,הייתיכיומואיזת.

הדבר,שכךשמחתי,שאףודומהבפביו,ערוםאניניצבכאילוחשתי,-אדמ,של

במלחמה.לואבדיאשה,שבנו,-ידענולאאףואנו-היהניכרלאדברנשום

מחוייבכמשהוהענייןאתקיבלאחרימים,שלושהאושנייםעליוהתאב:להאו

קרה.לאדברכאילו·לתפקדוהמשיךהמציאות,

הערותבהשמעתזההיהקרובותלעיתימשובבני.בהומורבטיטןהתגרהסטאלין

מכמהסבלו"הבולגריםלבולגרים.שבחובדבריהיוגוסלאבילצבאמחמיאותבלתי

ועכשיו-ת.ריסריסכמהחיסלוהםאולםב.שודותיהם.אויב.יםומכמהחולשות

הרוגן-שלכם,-והצבאוממושמע,מאומן-מאודטובהבולגריהצבאבסדר.הכל

בחורףהחזית.בקורציניתללוחמהכשיריםבלתיפרטיזאנימ,עידיןהמ-סלאבי

 , "!אוגדהנזביסגדודשלכמ.שלמהאוגדהלהביסאחדגרמניבידי-גדודעלהשעבר

ההנהגה :להקניטנוכדירקבאול-אהבולגרי,הצבאעלסטאליןשהרעיףהשבחימ,

הפאנסלאבי,הקונגרס·-הבולגרים.לצדיותרנטההצארי,למישטרבדומההסובייטית,

במטרהסובייטית,יוזמהפריהיהבמוסקבה,ביקורנולפניקצרזמןבסופיה:שהתקיים

והאיטלקים,הגרמניםלצדשלחמרהיחידים,הסלאבימ-הבולגרימיוקרתאתלשקמ
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מלחמהעת

המשלחתבראשעמדתיאניקינאה,שלשמץללאהדבראתקיבלנובבלגראהאנו,
הגזינןואףואולי-למופתמארחיםהיוהבולגריםקוגנרס.לאותוהיוגוסלאבית

הארכיבישוףעשה-ביותרההדללני-ביותרנעיםהבלתיהרושםהאירוח,בשפע

שטופותהיועיניוהחיצוני;במראהואפילוכנוורה,שלהודכלגעדרהואהבולגרי;
אתובירךהצאראתשירתאתמולשרקאף-על-פישומן,מרובמתפקעוגופודם

לקומוניסטיםלהתחכםהחליטומקדוניה,יווזעלחורבןשהביאהבולגרי,הצבא
הפרזיאולוגיההיתהשבה,היחידהסלאביהדבראשרזו,לעצרתפאטרוזעצמוועשה

קונון-היווהמטרותשהמניעיםשע,ה-מיושןהשחוקההרוסית,האימפריאליסטית
שהוקמה-סופיהשלבקתדרלהשנערכהההודיה,תפילתשלבמהלכהניסטיים,
אחדמנכבדהארכיבישוףניגש-הרוסיהצ~~רידיעללבולגריםבמתנהוניתנה

הלאומיהאירועמעוצמתשיכוריםבידו,כשהצלב,הדתי,הטקסכמצוותילמשנהך,
סוב,ייטים,גנרליםהבולגרי,המרכזיהוועדחברי-לצלבכולםנשקוהסלאבי,
שאניאמרתי,תורי,כשהגיעהכלים,אלהנחבאיםוהצ/כיםוהנב,וכיםהגאיםהפולנים
כמוני.עשומשלחתנוחברידבר,לומרבלילאחור,פסעוהארכיבישוףאאתיסט

לא-קומוניסט,לרפואה,פרופסורשהיהנדליקוביץ,יברםגםנימנההמשלחתחבריעל
 :שאלתיומכזלאחרמסרביה.

דתי",אתההרי ?לצלבנשקתלאיימדוע

בולגרי",לצלבלנשקיכולייאיניהשיב,והוא

לדחפיםנתוןונשעהשוניםמרעינותרעיונותלעצמוסטאליזאימץהשניםבמרוצת

קיצוני:ת,אותוקראטיתשתלטנותתוךוהולכת,גוברתבמידהרציךנאליים,בלתי

גםהונהגנךוהאומללה,המשועבדתהדרומית,ב,סלובאקיהא.בותינולאבותובדומה

ידו.עלברירה,בליתאנחנן,

עודייאשר :והוסיףהיוגוסלאני,הצבאלכבודכוסואתסטאליזהריםמכןלאחר
מישורית",באדמהיפהילחם

כשהיתהגםהתחכמות,שלהערהסטאליזשהעיראימתכלבעצמו,עצרטיטו

השתתפותשלבחיוךילומשיבהייתיואניבחיוךבימתבונזהיהנגדנן,מכוונת

היהיכוללאשוב,צבאנו,עלעולההבולגרישהצבאסטאליז,כשאמראולםוהבנה,

שנגמלקצר,זמןתוךיוכיח,היוגוסלאבישהצבארם,בקולקראהואלהאתפק.טיטו

חולשותיו.מכל

הטרחאישית,ב,טיטולפגועמבלילזה.ז.הטינהשומריםוטיטושסטאליזהיהדומ.ה

אלהתייחסטיטוביוגוסלאניה.השוררהמצבעלכוללנייםאנצהדבריסטאליז

אתלהזיםהעזאףהואבפניו;עצמולהשפילמבליאולםממנו,בכירכאלסטאליז

יוגוסלאביה,עלסטאליןשלביקורתו

אלהדבריםשבעבר.מאלושונותבדרכיםמתקדםבימנוהסוציאליזםכיאמר,טיטו

המלוכהשלטוןתחתאפילוייתכןבימנוייהסוציאליזםלומר,הזדמנותלסטאליןנתנו

משלחתכאןביקרהקצרזמןלפנימקום.בכלבמהפכותצורךעודאיןהבריטי.
הסוציאליזםכז,זה.נושאעלביחודנסבהושיחתנוהב:ריטית,הלייבורמפלגתשל

בריטניה",מלךשלשלטונותחת,ייתכן
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מאחרבעיקרה,סובייטיתממשלההינההיוגוסלאביתשהממשלההערתי,כאן

מפלגןתכמעטנהואיןהמפתח,עמדותכלאתבידהמחזיקההקומוניסטיתשהמפלגה
-סובייטיתאיננהממשילתכם"לא,סטאלין,השיבכךעללשמן,ראויותאופוזיציה

לאפנימהבקרב,יהמועצות",לבריתהגוליסטיתצרפתביןבאמצע,משהולכםיש
שלארקשלאלי,נדמהשהיהמשוםביחודסטאלין,שלזוהערכתועםהסכמתי

ביוגוסלאביה,שחלהשינויבמהות,להכיר,רצהלאאףאלאידע
הראשי,הדב,רןשהי.האף-על;'פיעצמו,שללאאפילומונולוגים,סבללאסטאלין

לאהשארואילומשפטים,כמהפלטתיאניבשיחה,חלקנטלוומולוטובטיטורק
פה,פצו

משליטמסוייםאיזורשכובש"מיסטאלין,אמרלקודמותיה/ן,דומהזומלחמה"אין

האזורים,לקצהעדמישטריהם,אתמשליטיםהכלשלו,החרבתיהמישטראתבו
צבאם".מגיעאליהם

ייאם :פאנסלאבית" IIהבמדיניותילתמוךשהביאוהוהסיבות,אתגםהסבירסטאלין
אישעודיוכללאשובסןלידאריות,עלולשמורלהתאחדהסלאניםבידייעלה

נגדם",אצבעלהרים

להתאוש·זz,,הגרמניםבידישיעלהעדשנה,חמישיםעודש,יעברוהעיר,מישהו

חמש-אושתים-עשרהלהםתזמאו.דומהר-יתאוששוהם"לא,השיב,סטאלין
שלאחדותםמאודחשובהזוןמסיבהרגליהם,עליעמדושובוהםשניםעשרה

הסלאבים",

תסתייםייבקרוב :בקולוקראבמכנסיומשךהשיחה,בשעתמסויימת,בנקודה

שוב",ידינןאתיננסהוא,זנת,אושש,שנהעשריםאוחמש-עשרהבעודהמלחמה,

רחשוהסובייטיםהנזנהיגיםכימולוטוב,שלהערותיומתוךביחודלהרגיש,היהניתז
ומסוכנת.ראותמרחיקתאישיותבווראולצ/רצ/ילכבוד

עלנמנהלאהואגםאשרטיטו,למכביר,אוכלוהיהלרובכוסותהושקוכרגיל,
האלה,הרוסיםעםילעזאזל,בסדר,איננומהיודעו/אינביהעיר,הגדולים,השתיינים

 "!ביווזפשוט-הרבהכל:כךלשתותלהמשגורם

לשתותהסובייטיםהגבוהיםהדרגיםמרביםמדועלהביןהיהיכוללאטיטואפילו
-פתרונזאתמצאובמחלוקתהשנויותהשאלות :לעצמייסיכמתימקוםמכלכל~כך.
וידידות,חברותיחסיבשלולאופלויטיקהמדיניותשלמסיבות

ודימיטרובטיטומוסקבה.שלידבחווילהדימיטרוב,ידיעלגםערבילאורחתהוזמנו
והיהויוגוסלאביהבולגריהשלאיחודןשאלתהוזכרההקומינטרז,'על-זכרונותהעלו

זההיהלכך,פרטבמקצת,אותנוששיעממומעולים,סובייטיםאמניםשלמופעגם

מוסיפיםהרוסים :דלמיטרובשלבאפאטיהלחושהיהניתזקימעה.ועצובנעים

לעצמםונטלוגריהלבולמזמזחזרוכברהמהגריםשיתרשעהבמוסקבה,להחזיקו
שלהתנהגותהאיןכמנהגו,ובוהגברורכשהכלגםביותר.המכובדותהמישרותאת

 ?וקיסמהאסונהכוחה,בכךלאהאםעצמם.הרוסיםכלפיאפילומובנתרוסיה

הקימוובבילורוסיהבאוקראינהבאוקראינה,לבקרהזמנהקיבלנובמוסקבה,כשעשינו

כחברותאלו,מדרנותילהכנסתכאמצעינפרדים,חוץמשרדיהסובייטיםהמנהיגים
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היתהשלאוכמובןמאויישיםהיולאאלהמשרדיםהמאוחדות.האומותבאירגון

להתארגןבידםסיפקהיהלאבחיפזון,שהורכבומכיוןעצכןאית.חוץכןדיניותלהם
שבדרכנןההצעה,ב,יותר.הפשוטיםהפורכןאלייםבענייניםאפילולטפלמנתעל

מזכיראזשהיהכרושצ'וב,מניקיטה-כזקייבבאהבוואדיבאוקראינה,ננקדחזרה

ממשלתה.וראשבאוקראינההמפלגה

האוקראינית,הפקידותאנשיושארשלוחוץלענייניהקומיסארמנואילסקי,כרושצ'וב,

המדיני,למעמדםאישורבב,יקורנושראומשוםביחודיפות,פניםבסברנינו Qהקביל,ו
יותרומתח,חשדותמעןררפחותבמוסקבה,מאשררשמיפחותהיההכלהעצמאי.

לאוזנינו.יותרידידותיתנשמעההאוקראיניתהלשוןאפילוופתוח.עליז
אישיותו.מכוחגםאלאתפקידובתוקףרקלאהאוקראינית,במנהיגותשלטכרושצ'וב

התנגדותלעוררמבליאךסטאלין,מאשריותרישירובאורחבידין,הכלהחזיקהוא

האידיאלווגיבמונןרקאלאהעם,עםבקשרלחושהיהניתןלאסטאליןאצלכמותו.
ובאורחותבאנשיםלא,בכללאומעט,רקאולםבמטרות,מעונייןהיהסטאליןהסבוך·
מדיאתכשלבשאפילו :העםאישילהיותהדרכים,בכלניסה,כרושצ'ונחייהם.

ובגינוניו,בדיבורופופולארישהיהספק,איןנינוח.והיהמסוייםרישולנהגהגנרל,
המפלגהשלהאןלפנהמבתימרכסיסטהיה-מחשבתובצורת-ב,מחשבתואולם

ידומהרוח.וגסהוללכשלהיהשלוההומורחוש ..הכפריתהמעשיותמורשתבתוספת

והאיץדחקשמנואילסקילמרות :לזולתםטינההשומריםאלהעלנימנהשהואהיה,

אולםהגרמנים.בפניהופיעזמרשאותומכיוןבאופרה,לזמרכףלמחואמאןבו,

בבחינתהיתהלאזמראותוכלפיהתנהגותואפילונוטר.יחסכלגילהלאחוץכלפי
נתיאוריווירדמושנעדנרןהיההואודוגמאטית.ילדותיתטינהשמירתאלאנקמה,
היהלמעשה,איתו.היחסיםשיפגעומבליעימולהתווכחהיהניתןפרטים.לפרטי

היהכרושצ'ונ,לעצמו.מחניףשאיננורשמיות,ללאאוטוקראטעממי;דמוקראט

העםמפשוטיכאחדולשתות,לאכולהירנהבתנועותיו.זריזאולםשמן,קומה,קצר

למטרה,אמצעיהרעיונותמשמשיםשלגביוכסטאלין,שלאבעושר.זכהשלפתע
מחוייבותסטיותבאמצעותםלהצדיקמנתעלברעיונות,ברצוןכרושצ'ובהשתמש

המקובלת.המדיניותמןהמציאות

קייבאולםבלגראהאתלנוהזכירהגדול,נהרגדותשעלגבעותלעהשוכנתקייב,

באפריל 20ביוםרקבלגרא.דשתיראהרוציםהיינוכך-יותרומטופחתיפההיתה

והרוסיים-למחצההמיזערייםהציבורחייעלאוקראינה,ליוגוסלאביה.בחזרהטסנו

הרשמיהדיוקןלגביספקות,תוחלתנו.ובחוסרבזכרוננוונתעמעמההלכהשלה,

עצמה.בפנילמציאותוהיובתודעתי,עמוקהשתרשוהסובייטית,המציאותשל
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נעיקרנערכההזיתבאותההמיגננהבמוסקבה.יוגוסלאביהממשלתשלמשלחתה

בסוגהרבבסיונםסמךעלהקימו,חודשיםחמישהבמשךאשרהגרמנים,ידיעל
משתמשכשהואהזו.החזיתאתפרץצבאנואולםיעילים.הגנהאמצעיזו,לחימה

עםבקשרהגדולות.המעצנוותצבאותשללאלולהשוותןכמעטשניתןבשיטות,

הראשון,המחנהנכטהפברוארבחושדביקרתיבצבא,התעמולהבניהולעבודתי

הידהדולסירוגין,שנורןיריות,בוץ..מכוסותהיוהדרכיםסראם.בחזיתשהחזיקזה

עםשניהלתימשיחותושוגר.ו.הגיעימסריםפעיילות.המההמטהרב.לאבמרחק

הסיועיללאהסובייטים,המדריכיםשלעזרתםאילולאכיהבנתי,המפק,דדפצ'ביץ,

לציין,ישגיסא,מאידךהחזית.אתלפרוץבידינועולההיהלאבנשק,הסובייטי

שרכשו.העשיר,הלחימהניסיוןאתשיפרווכןמהר,למדושקצינינן

הכללי.המטהידיועלהחזיתמטהידיעלתוכננההחזית,לפריצתהאיסטדטגיה

 .חברבתורת ; Yדנקובי·בידינחתמההפריצהפקודתאולםכמובן.טיטו,שלבאישורן
העמיםכלשליחידותידיעלובצעהסראםלחזיתהחדירההממשלתית.המשלחת

מסיבו.תחזית,באותהלהימצאמהםנמנעאשרלסלובנים,פרטהיןגוסלאביים,

הרבהמספרלהםהיההאבידות,מירבאתסבלוהסרביםאולםואחרות.גיאוגרפיות

הוותיקות.ביחידותיהםטירוניםשלביותרהגבוהוהאחוזחדשותיחידותשלביותר

בהקרבהאי-פעם.בהםלחםשצבאנוהקרבותמכל-מדם l;ןהעקוהגדולהקרבזההיה

נחישותהעוצמתאתסרביההוכיחהשובספור,לאיןובאבירותסייג,ללאהעצמית,

הרוגים. OOO,36כ-סבלכברלזגרב,דפצןביץשלצבאושהגיעעדהמדינית.ומודעותה

ניצבוהןהקידם,מביטחונןואיבדומלאבתקןהיולאהגרמניותשהיחידותאף-על-פי

טובלחםפבליץשלהאזרחיהמישמראפילוהניסיון.חסרצבאנןמולאלבהצלחה

בוששימשןאוסטאשים,שלפןרמאציןתלתוכוהוזרמו 1944שבסוףלאחריותר,

 .צבאיכגרעין
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חופשייקראולזהמלחמהטת

הביקורת.עיקרנמתחהזו,פריצת~דרדעלזה,קרבעלשדווקאהריהבל,ולמרות
מתווטוענים,מהםאחדיםאשד-המתנגדיםמצדבהכרחבאהאינההביקורת

הנוערבניאתלהשמידבמחשבהנעשהרב-מימדים,טבח,אותושכלנבערת,שינאה
טובות,כוונותמתוךביקורות,שמעתיהקרוז~טית.המדינהעלקץלהביאאוהסרבי,
מאחרמיותרת,היתההזוהלחימהשכל :מתציתןבקרב.שהשתתפובזימפיאפיל~

חדשה.ממשלההוקמהכברגראדובבלהתמוטטותבשלבינמצאוכברשהגכמנים

כוחותשבה.ההיגיוזאתילראותיכולניכיאםבעיני,שיטחיתנראיתזוהערכה

מראש.מוגדרתמטרהלמעןזאתעושיםמהפכגית,למלחמהוביחודלמלחמה,היוצאים
בחשבוןהמביאיםקונקרטיים,מסויינוים,כוחותבידינפתחיםקרבוכלמלחמהכל

מימרתונובעתמכאןמוגדרות.משימותביצועלשםופנימיות,חיצוניותנסיבות

באמצעיםמדיניותשלהמשכההינההמלחמה :קלאוזביץשלביותרהמפורסמת
גםאלאהגרנזנים,רקלאנגדנוניצנוסראםבחזיתהנשק.בכוחדהיינו,אחרים;

 Iלמעצמותבני-חסותעצמםלעשותגרמניה,מפלתעםמוכנים,שהיוימיים,פגכוחות

החזיקושאילמלאייתכן,טיבה.להםושמרוהקומוניסטיםכלפיחשדניותשהיוהמערב,
הפריצה.עללוותרהתבוגה iמזההיהחזית,,באותההקומוניסטים

 _פבליץשלבמחנהויהנעשותהכנותעלדיווחיםלבלגראדהגיעו 1945באביב
קרואטיהעללהכריז--בהןמעורביםהקרואטיםהאיכריםממפלגתשמנחיגים
בחלקם,אושרו,אלהדיווחיםהמערב.מעצמותשלחסותזתחתולהעמידהעצמאית

מישטרואתלהפילקרואטיה,שלהחוץשר,לורקןביץ,מלאדזשלתוכניתומשנתגלתה
רוחללאובותרושנצטמקומיכאילוביץ,דרזוהשלהעיקרייםכוחותיופבליץ.של

ות mשהכשעההגרמנים.שלהסוככתכנפםתחתהצפוניתלבוסניהנסוגולחימה,
המערביות,הבריתבנותלעברדרכםעשוג'וייץושלג'ורישיץשלהצ'טניקים

סדביה.לעבר"דדז'ה,שלהישירבפיקודוהכוחות,פנו

הירפוולאוגברוהלכוסראםבחזיתלפריצת-הדרווהמוסרייםהדיגשייםהדחפים

בידיעלההנחות,כוחםלמרותכאשר , 1945ינואריחודשלאחרביחידמאיתנן,

אםלהבקיע,הצליחןבסראם :שלנוצבאיתשלישהנגרניצחונותלהשיגהגרמנים
המחנהמוללעמודהצליחובוסניהבצפוןהרא,שוז;המחנהלתוורדודה,הבקעהכי

השלייץz.יהמחנהאתוהכריחודחפודראבהנהרועלגייליאנה;עלבמיגננההשני
אליהצלחןתהונגריה.שטחלתוךהנהר,שלהשמאליצידואלולהיסוגלחצותו

בקצינים.קשחשפגעו,לומר,צריךואיזהשורה,מזבאנשיםפגעוהגרמניםשל
ייןרב-הניסהאדום,לצבאבהשיןאההיתהכלאהיתההפרטיזאניםשלתפארתם
צערואתאשכחלאלעולםמישורית.·בחזיתהנערכיםבקרבות rכראויוהמצוייד

ארבעים jאבדעלבבלגרא,דהחזיתמןלהתייעצויותכשבארפצ'ביץ,שלהתתימי
גרמניתו'מרגמה :התקדמותאותהבמהלדהגרמניםלידישנפלולערך;קני-תותח

קיצ/הלשביקירתואתאו "!שליתרתחיםסוללךתמשתייותראפקטיביתאחת

שלאספרביתותלמידי"בני-איכרים :שלואנשיועלהשני,המחנהמפקדפופוביץ,

וכשהערתיהאויב".בידישבוייםאימונים,שעברוסרביה,בני!ריבאימיניםענרר
אףיי:על-פי-השיבשלו,הארטילריהאתגםללכודעלוליםשהגרמניםלפופוביץ,

הארטילריהאתמחזיקאני !לאייהו,-דפצ'ביץלביןבינותחריתכלהיתהשלא
 "!דרינהנהרשלהימניבצידושלי

ימסוגללוחמהמוכןשהואולהוכיחדרךלפרוץקרבאליששמשולהב,שהי,ההצבא,

וייחודס.המיוחדאופייםבתוקףקיומםאתמצדיקיםוצבאותתנועותעמים,ז;ך.

לדחוקהיהניתזבפוליטיקה,הקובעיםהםשלעיתיםהמיסריים,הדחפיםאתאוילם
הערכתנוואילולאכל';כך,ומשרת-רעותקשהשהיתההמציאות,אילולאזווית,לקרן
ואידיאולוגיה.דאגהשלנטלתחתשכרעהזו,מציאותשלאנו

כדימערבה,פנווהצ'טניקיםתוכניות,ותיכננהמזימותזממהדגרגשממשלתשעה

לחייבהמערביותהבריתבנותמיהרולסרביה,לחזוראוהברית,בנותאללהצטרף

מצדכזולתגובהשציפהטיטו,טרייסט.אתוביחודיוליאז,מחוזאתלפנותאותנו

המחנההשתלט 1945במאי 2וביוםהרביעיהמחנהאתלשגרמיהרהברית,ננית

דרשלוםבאותועודאליהם.נצטדושהבריטיםבונקרים;לכמהפרט-טרייסטעל

שהתנהלומתן,משאובמהלךבטרייסטשניסוגאלכסנדר,מרולדהפילד-מר_שאל

שנ,יסוגאלכסנדר,שלמטהוראשמורגן,ויליאםגנרלדרשבמאי, 5בירםבבלגראד

חשופותהיוטרייסט,בסביבותשחנוי'חידותינו,מפה.גביעלסימןאותולקומעבראל

אוגדותלשהרראייםצ'רצ'ילואילוהברית,בניתמטוסימאותשלהמאיימתלשאגתם

גלוי,קרעיתגלעלאאםגםהמערב.עםהתנגשותמפנייראנובשבי.שנפלוגרמניות,

סיועעכשיויקבליגרמני,סיועקיבלושלשוםתמולרקאשרקבוצות,שמאחששנו

במטרהרקלאצבאותינןדררבנוזהמטעםהמערב.מןיותר,משמעיתיואפילוטרי,

ואיטליה.אוסטריהעםהגבולאתולחסוםלסגורגםאלאהגרמנים,אתלהביס

במשאהכניעהתנאיאתקיבלהגרמניהוממשלתנכנעובאוסטריההגרמניםהכוחות

טרייסט,בענייזהמערבעםרבנועדייןאנואולםהמערביות,הבריתבנותעםומתז

מסביבדמבואת'ושפכנוהאזרחיהמישטרינגדהגרמניםנגדבמלחמתנוהנןשכני

 .במאי 8ביוםרקנכנסנושאליהלזגרב,
הוא-גרמניהשלללא-תנאיכניעתהאתהמנהיגים,אנוהקבלנו,במאי 9בירם

אישלמעננל.נועדהלאשמחהאותהכאילודומהמרה.בבדידות-הניצחוןיום

הנוראים,ובאבידותבסבלעזרנו,כעם,רגםכתנועהשגםלמרותלחגוג,הזמיננולא

במלחמה;נהרגופרטיזאנים OOO,305ש-ספק,לכלמעלברירשמחה.לאותהלהגיע

אןגדותמעשריםלמעלהאדמתו,עלזהיוגוסלאביצאבריתק,המלחמהימישמרבדת

מילירן S.1ל- 1.7ביזיוגוסלאגיהאיבדהרשמלים,סטטיסטייםנתוניםשלפיגרמניות;
וכזובהפצצות;הטבחבמעשיבמחנות,שניספואלהכלאתכוללזהמספראיש.
יהקומוניסטים.ידינו,'עללהורגשהוצאוואלההקומוניזםנגדבמלחמהשנפלואלה,את

היהיגתזלאאנוש.ביצירימדובראיןבאילועגולים,במספריםתמידלנקובנוהגים

ועל,ומי-אלמוגיםנותרושנהרגו,אלפ'ם:מאותלנופליםמדוייקמספרלקבועאפילן

זאתבודהאניואולי-נראהליכיאםיותר,עודגדילהמספרכיייתכז,שם.

המיעוטאתכוללהואכןאםאלאמוגזם,הנופליםכלסךשמספר-ליבימהירהורי
האבידותהיוהמיעוטים,אתבחשבוןלקחתמבליגםאולםגורש.אושנמלטהגרמני,

היהיבולעתאותהתושבים.מיליוןשישה-עשרבתארץלגביביחודבוראזת,
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ש ~וחאIל'והייזלומלזומהעת

'ובכלשנגענומהבכלהורגשההנופליםגוכחותפנה;אשרבכלבאבידותלחושאדם
חשבנו.עלירדבר

מירהבקנהמלחמהלגהלהמשכנואבוואילוהניצחוז,ואתהשלוםאתחגגהעולם
פס;כולוגיותוגישותמיוחדיסמצברסיוצרותהןמיוחדים;,מאפייניםישלמהפכותגדול.

הצ'טניקיdנאתלהזכירשלאלנו,להיכנעהנוזןלאהגרמניםאפילןמירחדרת.
ביליתיהיכזזוכראיגיזומסי·נהכיייתכן,אחריס.בנפשאויב.יםרעודיס, Wהאוסזגי

עלהשפיעלאאךדעתי iבתרישומואתהשאירהואהניצחון.יוםבמאי, 9יוםאת

מספר:שניםהתעשקטיטוומטורמרים,עצוביםהייההנהגהחבריריבי~ mםצב·ו
במאי. 15יוםאתאאלשלנו,הניצחוןכיוסבמאי 9יוםאתיוגוסלאביהחגגהלא

 _העולםבעיניזהדברייראהכיצדמחששאולםנשקם.אתאובינוהניחןבוהירס
החלטבו,-אנןלערכנןיותרטובהתדמיתליצירתמחשבה,מתוךגםהזמן,ועם

שלנן.הגיצחוןכיוםגםבמאי 9יו.םאתלאמץסוף,סיף

תפקיריבתיקףבמונטבגרו,נמצאתי- 1945במאי 15 .-מלחמתנונסתיינזהבוביוס
אפילןמופרזת,היתהיכיתי jלההפניםקבלתיוגוסלאביה.בממשלתמוגטנגרוכבציג

מחמיאיס,שירר-תהילהאפילולכבודיהושמעןסבל,ידעהשלאעשררה,ארץלגב;
בחכחמונטב,כרןשאיןאף-נול-פי,פרחים,נוליהוטטרולהס.ראויהייתילאשכל,ל
השונים.זניהסביןמבדיליםשאיגםוכמנוטפרחיםבגידךלממעטים,המינטבגרים :-בהם

 ...;..:.,אכזבותבחונןשנזרןאילמלאלמדי,משעשנוןתלהיותהיויכולותאפיזודותכמה
 .דמנואתהקזנוושלמנונהקיוורנולהמזי,שונהמצי~ןת

טפר;ניתילדישלושורתמקומירםפקידיםרקפנינואתהקבילוקיטורחומותלפני
הטלפיןשירותפעללאכדגיל,-תירוציםתירצוהפקידיםבלואים.,יעטויירזיt;נ

יכניהמפלגהחנרי :יתקבצושהבריותעדלהמתיזליבנועלודיברן-כראיי
המלחמה;מלמיזכרונותןהעלינושעמדנןשעהלהזנויקם."נשלחוהקומוניסטיהנינור

וכפרץ'תושנ'ילבושס.במיטבתושבים,מאותארבעאומאותכשלושובאוהתקבצו

,השולחיםפראי-אדם,במונטנגריםהם·רואיםומקדםומאזכאיטלקים,,תרבןתייםקוטןר

ןנשקנך.כודינןנולאותגו;גםבמקצתראןכךכיייתכן,ינקמת-דם.בביזהידם

לשאחהעתהשגינוההמחןז,בשיאאוהמחוזמזכירהחליטהאנשים,כשהאתספו

 .אחרל:ן eדובי..ונשאהשוק,שברחבתלדפקעלינולהטיפסהואהברכה.אנוםאת
ייכמהלר :ןכבערןואמרתי:פתחתיהנורכזי/'/מופע Iכלדלפק,אניגםועליתיטיפסתי
 " ...לאומילשחרו,המאבק,

 "!אלומילשחרןרהאמבק"יחי :רזהנערהמפיצרחניתבקריאההופסקןדברי

!וו"יחיקר;או,בצוותא,לקרוא,שאומנוהבריית,

 " .•.הקומוניסטיתהמפלגהשלההרואית,בהנהגתה .. ' 1 :אבי
 /'הקומוניסטיתהמפלגהשלההרואיתההנהגהייתחי :הנערה
 "!ייתחי :הבריות

 "!טיטוהחברעמנו,שלוהמורהוהמנהיג ... /~באני

 I ,!טיטוהחברעמנו,שלוהמורההמנהיג:יייחיהנערה

 "!"יחי ':הבריית

 ", ..הגדוליתבריתנןבנותעםבשיתוף .•• " :אבי
אלה.,דבריעלגםחזרןוהברייתהבערה

ננות , ,." :המשכתיאחד,בודדטשפטהיהשאמרתישכלמאחרמבולבל,כשאבי
 J /, ••המועצותברית,ביחדואךבריתנו,

יאפילןלינו,נתזלאשאישלי,ברורהיהעכשיולסיומן~לעולםהגיעלאהזשמפט
כהדחוזריס,כשהםבבוביס,דברי-שיגרההשמיעוהםהדבריס;למשמעותבמעט,

הנכז,להשמיעם~היהננורהאותהשלשמתפקידהמי,לות-ההיכר,אחר:יבדבקות,
הגינוהכדלידיעדבשטח.שליהתעמולה,תצואת-בליביחשבתיכך-כ~והי

B שנאומיאף-על-פי !גרוטסקהזוהי-העםשלהספונטאניתהתגןבהשלירגובת

לשאתבידיעלהלא .....;הפרוטןקולדרישותאחרילמלאבארקיהואחשובהיהלא
יישמער :נערהאותהשללעברהפניתילצוןייכחוטדבפלא.אירגןואותובשל,אותו,

לקוטורבבואיעצמיעלשנטלתיכבה iרהמשאטןלהתפרקליהרשי !חבדה , Rנ

ז~נשי "!דבריבסוףסיסמאותאותןכלאתשאשמיעצדקי,בהןבפגיךמתחייבראבי

נכלמת.לאחור,נסוגההנערהואילוגיחכוהמנגנוןאנשיציחקקו,קוטור

ללא-הביטחוןבתחושת-כולהליוגוסלאביההסינטזהנמצאהשבמונטבגרוזומת,

אלךרכןניצנוחרוכיםקירותהמנוצחים,שלובבשוהןבשתיקתהמנצחיםשלגביל

שסועיםשאדניהןברזל,מסילותגשריםללאנהרותוהרוסות;כזבוקעותדרכיסזעל

הגיעשמספרם-אותםגההשיטדםהחוקשידפושעים,שרצוביערותיחותגים;

משאיותשמירה,לצורךאלינו,נילוומאות.חמשאומאותלארבעכומנטגנרו

מטוסישלבהפצצותנהרמהטיטוגראדאוזנ"ה.סוכניעםלפים Jוגחייליםנומוסות

כזו,במיהד-אווירהתקפותמעשריםלמעלתשהיואומרים--הברית,גנרת

ניניהן,עוברבודדשבילשרקארכיאולוגיות,חפירותשללאתרדמתהשהבויר

מוראצ/ח,'הנהרבינותשבטבמערות,המתתרואובכפרים"התפזרן,פידגוריצה,דתשני

ילדיס.שלבכייסועלהעשןהימתרעדייןאלןממערות

המךנטנגררם.שלעצלנותםעלבדיחותהגיעועלמוזיחדמגינוהחל'א Jמאונרהסיוע

 :באומרםכניכול,אותם,והחזירוהמונטנגריםבאוואתים,מעדריםאונר"אכששלח
:ri בשבילנו,!".לאאבל-אחדתידידותיתמדינהלאיזובוודאימכווניםהיואלהלים

המיצרכיםאתחילקהר"א jאו :בעצמנושגילינומרהרב-הלבהופתענוהמנהיגים,זאבו,

שהאחרוניםאף-על-פיוהפרטיזאנים,הצ/טניקיםהנזקקיםביןפניסמשואללא

שלאל-האפליהלתקנןתכפופיםשהמידעילאשהמונטנגריםדומהכך.עלרטנן

,זה.גןואירשללתקנותיו,ממשלתנוולהסכמת,אונר/'~

שכאן,אלאבבלגרא,דהמרכזיהשלטוןלמנהיגיבתכליתדמוהמונטנגריםהמנהיגים

יןבפוביץ,בלז'ויותר.בולטיםוההוללותהגרןטסקיותנעשווהאינטימיות,העוגיבגלל

לחצר·הבריטיתהצירותשלהחווילהאתקיבלהמפלגה,ימזכירהממשלהגשיא

הכלפחות,מפואריםבוקומותלמגוריםקיבלוהשארואילוהמונטנגדית,המלכות

בל~קנדהושוחחנוישבנונ jעעםו. Jבלזשלבחווילתושיכנואותיגם J>הדרגד,לפי

שחרועמנדדהשבתיניקולז~ס.הנסיךכבימיממש--באיטלקית"אכסניה"

וכ,יצדלנקוטשעויהעמדהעלבהידהוריםשקועכשאנילחצר,.מסביבלטייליצאתי
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ההירארכ~הוכלהללוהמיגבלותשכללעצמי,אמרתיהחדש;במצבענייניאתלכלכל
לעולםלנויתירולאוקורבנותינושתורתנומשמעותיים,ובלתיזמנייםהינםהזו

אולםצעירים;כמהשלשירתםקוללאוזניהגיעהישז.למישטרחדשהכסותלשמש
במסענו,שפנינולכלערפל.העטוייםלצוקיםבינותבמהרהנבלעוהשירצלילי
קלסתר,ללאאנשיםחבורות ~בני-אדםפגשנווהמורצ/ה,הטארההלים,נהרותלאורן

החורבותמתוךציבור~בניינימולואלהדרכיםלצידיהגשרים,לידשגתקבצו
יכולההספרות,האמנות,איזכלוםמנוצורים.חסרתבתנופההחייםה~יחווהשינאה

המתגלמתזו,וביצירהבהתחדשותלמלאאוכלשאותותפקידבחיים,דרךלילהוות
 1נוינימול

גבורה,שלסימניםהגרמניהצבאאחריוהותירהמלחמה,בשלהיהנסיגה,בשנות
אפילולהעלותלנוולס,הרשה,לאכולה,ובגרמניהבצבאהנאציםשליטתכיאם

אלבניהפנינולמיווןלסגתחייבהיה-21ההגרמניהמחנה.העדת.עלכזוזכחשבה
לעזרתו.באלים,הנהרלביקנותוירדקוסובואתשיצא ,-91ההמחנהומונטגנרו;

אךנואשיםלוחמים-המונטנגריםהצ/טניקיםגםנסוגו-21ההמחנהעםיחד

עלהגרמניםצעדודרינה,לנהרמיווזוהיחידההארוכהבדרכםקרבי.כשורבנולי
עצמםשחשומישלובניקמתםאויבביחידותהרוסים,בגשדיםנתקלו·חרוכה,אדמה

 jניתשלאהגרמני,הצבאשלהמוניטיזמן-לרגנורקאםאופילו-מרומים

 fi'לרא.rןבא'וןטיפסוהרים,מידרונותהגרמניםפינולמחצה,וערומיםרנוביםלהביסו.

בהםהבחינוהבריתבנותמטוסיעוקפות.דרכיםלעצמםופרצוהמסולנויםההרים
צחיחים,הריםמידרונינול-נוחהבמטרהבקליעהכאימוןבהםוהשתמשובנקל,

נע iהמנןוהציודאזלשלהםהדלקמלאינטושים.וכפריםובעריםגהרותבנורוצי

סופרוהפוכות.חרוכותמשאילתמוטלותהיוהדרךכללאורךוהושמ.דנרם
נוימסלקחתםיכלושלאאלהאנושות,הפצונויםחבריהםאתהרגושהגרמיםלגו,

לקודוהםלמאכל.ראוישמצאוהומהכל-ביתוחיותבהמותתפשוהםבנסיגתם.

באזרחיםפגעושלאמכיוזהדבר,איכפתהיהלאלאישוישנים.בלואיםאיכריםבגדי
שלזיכרוןאחריהםמותיריםכשהםלסגת,בידיהםעלהלבסוףבתים.שרפורלא

הגרמנישהצבאמסתבר,חלוף.בןזיכרוןזההיהכיאם-מלחמהמלומדיגברים
גזיס.תאיוללאטבחללאיותר,רבההצלחהולקצורלמלחמהלצאתמסוגל

סיףהיבידו 1945במאי 15ביום :שלנוהמלחמהסיוםאתאניהקבלתיבמונטנגרו

הצבאןתכבאחדבצבאנו,-"- OOO,130ב-הונודדשמספרם-הגרמניםהכוחותסוף

שלבודדיםמקריםקרוהכניעהבמהלךלנו.ונכננווהברית,בנותשלהחוקיים

הגרמנים,עםבבדבדלעבו.דיהוכרחולמחנותהוכנסןהגרמניםהשבוייםמעשי-נקם.

גורלםאתוקשרוהפולשים,נוםפנוולהשיתפואשרמבית,אויבינוגםנשקםאתהניחו

המשמרוכןהאזרחיהמשמרהאוסטאשים,הצ/טניקים,-הפאשיסטייםהכיחותנום

אולם·באוסטריה,הבריטיםאלוהגינוונמלטואלו·מקבוצותכמההסלובני.האזרחי
ולצנויריםלנשיםפרטלהורג,הוצאוכולםלידינו.אותםוהסגירושבוהבריטים

שמנותי;גםוכך·במונטנגרובשנותו,לנו,סופרכך-שמנוה-נושרהמגיללמטה
ושינאה.פנוולות-נקםשלטירוףבאותוחלקשנטלואלהשלמפיהםמכז,לאחר

אינואישכיסבור,אניןהקורבנותמספרהיהמהמוחלט.טירוףהיואלוהריגות
מפיהםאגב,כבדרךששמנותי,מהלפילאשורן.זה,דברידנולאגםולנוולםיוד;'
-אלףעשריםנולהקורבנותמספרנוברחשבונות,בנוריכתשנוסקומאלהכמהשל
הנזכריםהפלגיםשלשותכוללאלף,לשלושיםמתחתהיהשהמספרספק,איןכיאף

אןשנהבשני.אנשיהנפלובובאיזורבנפד,ן'להורגהוצאהקבוצהכללעיל.
אזוריםשבאותם:האיכריםהסלובניהמרכזילוונודתלונותהגיעומכז,לאחר.שנתיים

שנורמותגם,טנונוהםגוויות.פולטיםהחלוהתת-קרקנוייםשהנהרותעלהתלוננו,
הרקב,מןלתפוחהחלודיים,'נומוקנחפרושלאאחיס,בקברותשנקברווגויות,של

הדגםלפיטיהוריםבנורכובזגרבגםנרשמת.החלהנוצמהשהאדמההיהרדומה

שלהםשהצדבטינויניהם,נאלואלוהתחרווקרואטיםסרביםלאומניםבלגרא.דשל
 .;;..אמצעיםאותםמטרית,אותןאנשים,.אותםהשניהצדמןיותרחמורביחסבתקל
צורה.ובאותהמקומבכליותר,אופחותלהתבדל,נוליהםוהיה

דרז'השלכוחותיוגורלהיהאותם,שפקדהאסוןוהתמשכותהוודאותחוסרבשל

בברסניהווצ/יאןהרנולדרז/הבילה 1945-1944חורףאתיותר.נוודנוראמיכאילוביץ

השתוללה,הטיפוסמחלתשנתפזרו.מיחידותוחייליםפליטים·שלבמחיצתםהצפונית

הצ/טניקים'דרז/האלהצטרפוכאןבמחנהו.פירודהביאווהאשמות-גנדשהאשמותשנוה

ביןהדנוותחילוקיג'ורישיץ.פאבלהשאפתןידינולמונהגיםממונטנגרו,והפליטים

לצפין-התקדמןתבעד··היהג'ררישיץ ;חריפותמחלוקותגררולסרביםהמןנטנגרים

לכדלכןקודםנוןדלסרביה.חזרהבנודהיהדרז'הואילוהבריטיס.לנוברמנורבו

לשדר'והמכיםהצופןאתשגילהדרז/ה,שלהאלחוטאיםאחדאתברישתואוזנ//ה

רנקוביץכרבנוי.פנול'בבלגראדאוזנ//הלביןדרז/הביןהקשר :כוזביםמסרים

אנינוזרתילמעשה,לסרביה.לחזורדרז/האתלפתותהרנויןואתשהגוהםינווזריו

שלח,גםדרז/הלחזרתו.כנוחבסרביההמצבאתשתיארוהכוזבים,המסרים mבניס

לבואם.ממתיניםאוזנ"הכשאנשיגרמני,בציודמצויידיםחבלניםגרמנים,מכטוסים

לשלחוביקרולכןבג/ורישיץ,לטפלההחלטהבחישותולאהכוחלאנמצאולאלדרז/ה

האוסטאשי:הצבאדרךלפרוץניסהג/ורישלץהראוי.הכבודבכלהמפוקפקתלדרכו

מכוסהבמישורהליכהשלימיםלאחרזר,בשטחשם,רב.דםהקיזזהבנסיוניאד

שנפלןובניס,אבותאחים,מותנולמונטנגריותנשיםשלבכייןנשמעביצותו

ג/ורישיץנכנטדרליוביץ,·סקולההמונטנגריהבדלןשלובהשפנותיזו,בנקודהבמלחמה.

-צ/טניקלםקציניםשלגדולהקבוצהפיתוהאךסטאשיםהאוסטאשים.נוםז rדמולמשא
אתפירקיאחרלידיהם;נוצמםשיסגירו-ואשיץדרגיסההסופראתגםונוימם

שוחטום.נשקם

ב,חלקשלטנואנוהמנורניות;הבריתבנותאללהגינוסיכויכלהיהלאלררז/ה
בידיהנתוןבאיזורלנובורהחליטאילורב.היהיחידותינוומספרהשטחשלהארי

לחשוףמחששג/ורלשיץ.שלבלחקושנפלגורלאותולןצפויהיההאוסטאשים,

מידהלאיזועדלקבונוקשהסרביה.לנוברדרז/הפנהבפויניצה,למיסלמיםנוצמו
אלהשמסריםספק,איןאולםאיזנ//ה,שלהמטעיםהמסריםמןזוהחלטתוהושפנוה
הצ'ט-לחמוזוצנודהשלבמהלכההשתנושנו.בהןובתקוות-השווא,ביאושו,נוידדיהו
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 tחופ·ייקרא,לזהמלחמהטת

כוחותינושלנו.החטיבותאחתשללשורותי.החדרוופשוטמרי-רוחם,בכלניקים
איזורבאותוממשקרההדבראיתנה.בטבעתשנלכדועדבשיטתיות,עליהםטגרי

החמישית,במיתקפההגרמניתהכיתורטבעתאתלפריץהפרטיזאניםהיוצריכיםבי

הטוטיייסקה,לידהניצבתהז"כרון,למצבתמתחת . 1943שנתשלויונימאיבחודשים

 :כללנלקחולאשבוייסצ/טניקיס.שלמעצמותיהםאחתמעצםיותרבוודאי,קבורה,
נהרגושלנו.חולים-שדהבתיאתתקפושפעםאיכרים,אותםבידיונהרגונורוהם

קטנהוקבוצהדרז'הביניהםנפשם,עלנמלטומאותכארבעאיש;אלפיםכשבעת
יומהצ/טניקיםאתהפציצושלנוהמטוטיםמכן.לאחרנלכדוהםאילםמאנשיו,

להרגישלצ/טביקיםניתן"בארילומר,נהגושלנוהמפקדיםהרף.ללאיים,אחר

לאן·הטובייטיםהמדר'כיםוכששאלו "!האווירמהתקפותאנחנושטבלנו .מהאת

תשובה-בשלטון"מורדיםאחררודפים'/הםהתשובה,היתההמטיטים,·פנימועדות

מהפכה.מהישכחשכברהחדש,הטובייטיהדירלאוזנימיבנתובלתימוזרה

בטלובניה.הצ/טניקיהצבאהשומדבוזמן,באותולערדהושמ,ךדרז/השלצבאו

טיפוריגםלמובטנגרוהגדעוומוכים,מובטיםצ'טניקים,שלקטנותחבורותעםיחד

לראווהלהציגשאהבואלה,לאאף-זהמר·ניטיוןעללדבראבהלאאישזוועה.

אתכששמעתיבלהות.חלוםרקהיהכאילו-בקירבסהמפעמתהמהפכהרןחאת
צידיקלהיותיכולבתדהמה.אניגםהוכיתיהמונטנגרים,המנהיגיםמפיהדברים

בטופוקט.רגערקנמשכהתדהמתיאולםאישי.באורחמוטלהואאםרקלעונש,

הם;עמםבנינגדפולש,עםבשיתוףמלחמהשניס,במשדניהלן,הדידבר,של

הנסיגהבדרדאפי-לושחטו;עינו,שרפו,הםהחשדים;אדוניהםלזריעותרצוהמ

המחשבהשבויים.לקחולאלעולםאצלם.שינויחללאהפולש,עםשעשוהארוכה,

לשיםשישחשבוגה,המפלשהחבריס,היתה,הללןההגיגיםבכלוהמכרעתהנוקבת

הצ'טניקלס.שלולתקוותםאנו,לספקנותנוולתמי,ךאחתקץ,

ולארץלעםלבגידתם.קץ/אין I :שלידעתיואתחברישלדעJןםאתלהפיטגיסיתי

להרוגניותר.הגורליתבשעתםבהםובגדושמםאתשטימאובאלה,צודדאין

תורתנו,אתונך-גדטעםחטרמעשההואמוקדמת,חקירהללאקולקטיבי,אבורח

לראות,ההזדמנותלכולםהיתה !הטאההוגדשהזהבמקרהאולם-באדםאמונתנוזגת

ברוחאולםהשתמשתי,בהןבדיוקהמייליםהיושאלוטוען,אינניולעזוב".להבין

שלנוההחלטותועלהאידיאולוגי·העלטוכדכשאניוהגבתי,דיברתי'-אלהדברים

קןלקטיביים,נקם·במעשרהקשורבכלכאח,ןונצחיותבנות-החלוףטפקות,מפנל

מדה.אמונהמתודעימי,הטכימווהכלומוות.אלימות

היתחשלאמאמין,אנייודע.אינניןעליהחתםמיןלהשמדההפקודהאתנתןמי

היחיכוללאהפיקו,ןודרגותהכוחותבמיבנהבהתחשבבכתב.פקודתכללקיימת
הודעדלאנקם.אווירתשררהמגבהר.אישורללאכזועצומהמשימהלבצעאיש

המרכזישהוועדספק,איןןמחליטהיהאומנםאםומהעליה.שהחליטהואהמרכזי

נערכה,ואילוהצנעה.כלנערכהלאמקום,מכלהשררה.בעליעםפעולהמשתףהיה

עללאייםכדיבההיהשלאמסויימת,בהסתייגותאולי-בעדמצביעהייתי
ההנהגה.עמשליהסולידאריותועלבמפלגהדבקותיעלהמהפכנית,דעתינחישות

האידיארלןגיתלמסגרתמחוץגםבנמצאהיולאוסלחנותאמתצדק,כאילומשל

אתהמיי:בגיםהמנהיגים,לנו,ומחוץהמשולהבותלבריותמחוץלמפלגה,מחוץ

ולאהמרכזינוועדלאעצמנו,לניזבינינוהנושאאתהעלינולאפעםאף !תמציתן

ההתנגשותלאחרזהשהי.הכמובן,-דאעולהאעלשיחהבשעתפעם,פרטי.באורח

שביןמאחרלכת,הרחקנוימיםשבאותםהזכרתי,--1945בהסובייטיתההנהגהעם

גרידא.אידיאולוגייםמטעמיםלהימלטשביקשוכאלהגםהיולהורגהמוצאים

כיאםטופית,החלטהלכללהגיעשמכברכמיהיסוס,ללאדבריעלהשיבטיטו

 !ולתמידאחתפעםלענייןקץיישמנו :בהלהתנחםשניתןהחלטה,לכלללאארלי

 " ...לרשותנושעמדוהדיזבבתיבהתחשבמקום,מכל
להוציאאוזנ"ההמשיךזאת,למרות "!ולתמידאחתפעם I '-הדברהויהקםוכד

והותאמועקבייםבלתיהיורביםבמקריםאשרלקריטריונים,בהאתםלהורגאנשים

המרכזי,הוועדבישיבתטיטוקםואז , 1945לסוףעדנמשדהדברהמקום.לתנאי

דיןלפטקי !האלהגותההריכלועםהבזוותדיןפסקיכלעםדי II :נפשבשאטוקרא

 "!המוותאתעודיראאיננואיש !השפעהכלאיןמורת

ומוות.הרסלזרועהוטיפווהפירודהשינאהאולםלקיצן.הגיעווהמהפכההמלחמה

מלחמהשלאחרלנו,הדויעהסובייטיהמרכזישהוועדלאחרלה.ומחוצההארץבפנים

הבריתבנותאותנוזרקוחדשה,כמלחמהלפתוחהמועצותבריתתוכללאכזו,נוראה

לבדנו,נותרנוואנוהיוגוסלאנים,נגדנו,יצאשהעולםדומה,וטביבותיה.מטרייטט

-פנימהבקרבנונמשכתעדייןהמהפכהמלחמתוגוברת.הולכתבדידותחשיםכשאנו
פורענותהיתהלאשהיהמהשכלדומה,בעצמנו.כל-כדובוטחיםרענניםשהיינואנו,

בהיקפה.ונוראהאיומה-

אתלחזותיכולאינואישאשרחדשה,תקופהפותחיםשהםמהפכנים,שלדרכם

היוחייביםאילוחיים,החייםהיוכלוםיעדה.אתלקבוע-מכןפחותועודמהלכה

שהמסגרותאימתכללפרוץחייבותמתפכותןההיפותזה,עםאחדבקנהלעלות

למהפכותק iצידישוצודקים.הגיונייםפתרונותלהציעמסוגלותאינןהפוליטיות

אלאאינוהמהפכהשלהאידילאיזציההחיים. iמהנובעכמעשהחי,שהואכמעשה

המאמציםאולםהחדשים.המהפכהאדונישלהיזz.ררהולאהבתלאנוכיותמסווה

עודמציאותייםובלתיטעםחטריהינםטרום-מהפכניות,מסגרותכנןעללהשיב

האישיתבהשקפתורקתלויהאינההבחירהאולםאלה.בכלחשתיאזכבריותר.

שעשיתימהלעשותמטוגלהייתילאהיום,השקפותילפיבמציאות.גםאלאאדםשל

אז.

אםגםהעולם,מןטוףסוףת.סתלקנהמונוליטיות,אידיאולוגיות,שמהפכותנתפלל

לשלמות.שואפיםומחולליהןבאידיאליםנעוציםשורשיהן
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-1912) (ולדימירבאקאריץ
הכיבושצבאותבגדהפרטיזאביתההתקוממות jבאירגוהשתתףבקרואטיה,הקומוניסטיםמראשי

רמי-מעלה.ומפלגתייםממשלתייםבתפקידיםכיהןהמלחמהאחריבקרואטיה.

-1908) (מיטארבאקיץ
ובמונטנגרו,בסרביההפרטיזאנית,ההתקוממותבאירגוןהשתתףבמונטנגרו,הקומוניסטיםמךאשי

עיטורבעלהמלחמה.ולאחרבזמןבכיריםממשלתייםתפקידיםמילאהשניה.העולםמלחמתבינןי
לאומי".ייגיבוך

- ) 191s.--;1942 (ריפאט-טרסובורדז/ביץ

סנג'אק.במחוזהפרטיזאניתההתקוממותבאירגוןהשתתףמוסלמית,למשפחהבןמובטבגךי,קומוניסט
לאומי".'ייגיבורעיטורלוהוענקהצ'טניקים.י jבינהרג

-1906) (סאבוברקוביץ
ממשלתחברהיההפרטיזאנים,בשורותשוניםופוליטייםצבאייםתפקידיםמילאמונטנגרי,קומוניסט
לאומי".ייגיבורעיטורבעלהמלחמה.אחריגוסלאביתהיוהלאומיתוהאסיפהמונטבגךו

-1912) (מיטרוביץמיטרהג/ילאס
ועסקה-1941בהפרטיזאניםלשורותהצטרפהמסרביה.מוצאהג'ילאס.מילאוואןשלהראשונהאשתו
בסרביה.החינוךבמערכתחשוביםתפקידיםמילאההמלחמהאחרימפלגתית-אירגונית.בעבודהבעיקר

--1915) (ראדייארקיץ
בעמדותהחזיקהולדתו.במחוזבמפלגהשוביםתפקידיםמילאהמלחמהבזמןמונטבגרי,קומוניסט
המלחמה.לאחרהעבודהבתנועתגבוהות

 )-1914 (ולדימירדדייר
מאוחרהמלחהמ.בזמזתעמולהלענייניבויעדוחבךייבורבה"הקומוניסטיתהמפלהגביטאוןעוךך
ביוגו-הפרטיזאניתהתנועהעלחשוביםחיבוריםשניכתבהמפלגה,שלהמרכזיליוערצורףייתך

הואומאזהמפלגהלביזבינוקרעחל-1954בלאנגלית.תורגמישניהםו"טיטו",יייומז'ן :סלאביה
,להוראה.היסטוריהלכתיבתזמבואתמקדיש



ביוגרפייםפרטיבביוגרפייםפרטים

 )-1913 .(פאקודפצ'ביץ
ינובתבהכמובסנגווהפוטיזבאיםלשווותהצטרףבספו,ןהאזוחיםמלחמתמוותיקימונטנגוי,קומוניסט

בדוגההווזאןלםיוגךסלץב.יה,צבאשלהכלליהמטהלראשנתמנה-1953בהראשןנה.הארמיהלמפקד
המפלהג.עםגןזלאסשלבסכטויבעקיפיןעןרב iכהיותועקב

שובןעמהבינלאומי.האדוםהמשמראלהצטרף-1917באןקטו.ברמהפכתבזמןהרוסים.על-יךי
שלהכללי.למזכירבבחרהדרגות.בסולםבמהרהועלההקומוניסטיתלמפלגההצטרףלירגוסלאביה

 • 1941מאזהפוטיזאניתהתבועהאתהנהיגמחדש.אותהואירגזהיוגןסלאביתהקומןניטטיתהמפלגה

שלהחדשההעממיתהופןבליקהעלהכויזמכזולאחרהקולאיציןניתהממשלהבראשעמד-1945ב
קרעליריוהביאסטאליןעם.הסתכסך-1948בכאח.זוהמפלגההמדינה~ראשמ?הןומאזיונוסלא?י;ן

המועצות,בריתלביןארצוניז.מולחט

 ) 1882-1949 (גיאורגידימיטדונ
סיףלקח~תהמןעצןת.בבריתרבותשניםהיאשרהקומינטרן,ומראשיידועבולגריקומוניסט
נבחר ~-946בבארצו.הקומוניסטיתהמפלגהאתלהנהיגמנתעללבןלגריהחזרהשניההעולםמלחמת
גריה.בולממשלתלראש

 ) 1899-1948 (אנדריההגראנג
בימיבמררך-לבהואשם-1946בבקרואטיה.הפרטיזאניתהתנועהומנהיגנוזעקרואטיקומוניסט

שאנסר,לאחרתפקידין.מכלהוזחאלוהאשמותבעקבותהאוסטאשי,עםפעולהובשיתוףהמלחמה
ברצח.כיטוענים,מסויימיםמקורותלדעת.עצמןאיבז-לרומניהכביכול,בריחה,ניטיוןבשל

 1948- (ארסו"זרבאנרביץ

·כראששירת 1946בשבתצבאם.באירגוןועזר 1941ב"לפרטיזאניםהצטרףאשרהמלוכניבצבאקצין
חייליגיךינהרגהמועצות.'בריתעםבגלויצרדד , 194Sב-מוסקבה,ע.םהקרעלאחרהגללי.המהס
לרומגיה..בריחהניסיוןכעתהבגילחמר

-1907) (באל'ןוביץ[!ואבנו

396 397 

Rבככיריםפוליט"יםבתפקידיםנשא • 1941-בבמובטננרוהפרסיזאביתההתקוממותממארגנידחj מז
לאומי".ייגיבורעיסורכעלהמלחמה.ואוחר

 (דואןס.הודסון
 • I.194נ-ליוגוסלאביה,הראשונההבריסיתהמשלחתבראשעדמסרן,בזרגתכריטי,מוד.יעיןקצין

מיכאילוניץ. ..אצלמכןולאחרטיטושלבמטהותחילהניקר
 1945- (דימיטריליוטיץ

ובלחמוהגרמניםאתשירתואשרהסרביים,המתנדביםגדוזיבראשעמזטרבי,ממוצאפאשיטטיובנהיג

 • 194Sב"מיוגוסלאביהמנוסתובעתדרכיםבתאונתנהרגבפרטיזאנים.והןבוןטניקיסהן

-1906) (ראדאוואןווקאנוביץ
רלאחראלרף.לדדג!ןהגיעמה, nהלונבתקופתטינותפרטיזאניותיחיזותעלפיקזמךבטנגרי,קומוניסט

מי". 1לאייגיגורעיטןדבעלבכירים.צבאייםתפקידיםמילאהמלחכוה
 ) 188 ~ (זאכארוביץדימיטריילםקי Nמאבו

הולזתובארץבכיריםתפקיךיםמילאוזיפלומאט.הסוביייטתהקומוניסטיתבמפלנהגבוהפקיד
ובקומיבסרן.אוקראינה

-1918) (סווטוזארווקמאנוביץ-טמפו
ציאהנוליו.ן,בפיקודשירתהמלחהמבזמןהמרכזי.הוועזוחברהמונטנגריםהקומוניסטיםמראשי

מילאהמלחמהאחריבמקזוניה.טיטושלהאישי.כנציגוושימשואלבניהיווןלבולגריה,לשליחויות
לאומי".ייגיבורעיטןרנעלבממשלה.·בכיריםתפקידים

-1907) (ולטקיולביט

 . ) 189 ~ 1943 (ווסלידמאסלשה
בשעתהפרטיזאניםןת jלשןהצטרףמבוסניה,מוצאוהקומוניסטים,והפובליציטטיםהעיתונאים~בכידי

ביט-אוןאתערימסויימתיתקופהנתעמולןפעלהמלחמהבשנות .-1941בכמובטנגריההתקוממות

ואומי".ייגיבנרעיטורלוהוענק .-1943בהטוטייסקהעל,בקרבנפלייבורבה".הקומוביסטיתתמפלגה

.בואוייצא 1943ב"העליין.בפיקודשירת . 1941ב"הפרטיזאגיסלשורותהצטרףקרואטי,קומוניסט

 • Oה"בשבותןבאנגליה.באיטלדהיוגוםלאכיהכשגרירכיהןהמלחמהאחוילבריטניה.צבאיתמשלחת

המאוחזות.באומותיוגןסלאביהאתייצג

ז
 ) 1879-1964 (ולטקוובאצ'ק

הלמחמהשנותכאח.דולקומוניסטיםלפאשיסטיםהתנגדהמלוכני,המשטרבימיהאיגריםמפלגתובבהיג
נסינתעםיוגוסלאכיהאתעזבפאשיטטית.~בחסותמדיבת-הבןבהבקרןאטיה,נמעצ:ר-בית.עליןעברו

 .בארה"כ.לבסיףוהשתקע;יIIגרמנים
 )-:-1907 . (ראראוואןזוגוביץ
המלחמה.ולאחרנזמןמפלגתיתבתעמולה·עסקוסופר.עיתונאימונטנגרי,קןמוניסט

 )-1899 (סרטיןז'ןיאוןיץ
ען iהןחנרהיהמסרביה.מוצאו ..היוגןסלאביסהקומוניסטיםומראשוניהראשונההעולםמלחמתותיק

ית 1הפוכיזאמן,ת iההתקןנ·באירגוןחלקנטלהשניה.העולםמלחמתלפבי·והפוליטביורוהמרכזי
הודחהמלחמה.אחריטיטובממשלתכספיסכשרכיהזהעליון.לפיקודיצורף 1941ב"בסרניה

 •-1948בטיטי.עמבסכסוךבסטאויןשצידזמאחרהרמהןומכהונתךמהמפלגה

 ) 1893-1946 (·דרז'הזביכאילוביץ
שלכיבושהעםהצ'טניקיתההתנגדותאתירגן tש~מי.היוגוטלאבי,המלוכני:ב~נאקולונלבירגתצקין

המלחמהלשרונתמנה·גנראללזרגתהועלההואכוחות,וניןינות,הצדר,על-ידי-1941בויגןםלאבהי
עםפזעלהשיתףוהפרטיזאניםהצןטניקיםביןקרבותשפרצולאחרנזון.בלוהגולההממשלהעל"דיי
מכזלאחר . 1944עדבותמכוהבריטיםהגרמנים.עםאפליןיותרומאוחרהאיטלקיהכיבושצבא

B באשמתלדדןהועמד .-1946בולכזוהרעקבותיועלעלוהפרטיזאניםלהדיח,.-2הפטרהמלךההינוט
 , ,,להורג..וה.ו.צאבגדיה

 )-1892-.(גרוז·יןס.יפטיטו
מלחמתבימימתכת.ופועלנפחהיהבקרואטיה,גרלךולאחריה.המלחמהבימייוגוסלאביהשלמנהיגה

ובשבהבפצעהאוסטרי,הצבאעםלחזיתבשלחאנטי-מלחמתית,תעמולהבשלנכלאהראשונההעולם

 ) 1901-1944 (,איןואןונילוטינרביץ
הפרטיזאניתההתקוממותבאירגוןהשתתף .•המרכז"הויעדרחברכמונטנגריהקומוניטטיםובארשי

" 
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במימיטבע-1944·בבכירים.וצבאייםמזינייםתפקיזיםמילאהלמחמהבשנות .-1941בבמונטנגדו

לאומי".ייגיבורעיטורלוהוענקהנהר.אתצלחבהבסירהפגעמוקשכאשרהזנובה,

 ) 1877-1946 (מילאןבאדיץ
ראשותאתקיבל-1941בהמלחמה.-פרוץעזהמלוכניתבממשלהמלחמהושרהמלוכניבצבאגנראל

איבד ..השמועהולפיהפרטיזאניםיזיעלנלכזהמלחמהבשלהיהסרבית.במזינת-הבובההממשלה

המשפט.שלפניהחקירהבעתלזעתעצמו

 ) 1876-1949 (ולדימירבאז/יר
גורלואתחילק , 66בןהגבוה,גילוולמחות _ 1942ב~לפרטיזאניםהצטרףומחנך,נוזעקרואטיסופר

תפקירים.במילויוגםהבלתי-פוסקיםהנזוזיםובתלאותבמצוקההפרטיזאביםעם

 ) 1889-1959 (אנטה~אווליץ
הצי.דארצותבחסותייהעצמאית",בקרואטיהמזינת-הבובהלראששנתמנהפאשיסטי,קרואטימנהיג

בפרטיזאניםונלחמ.ווצוענים.יהוזים!(רבים,אלפימאותרצחוהאוסטאשי,שלו,המיוחזיםהגייסות

במדרידנפטרובספר.דבארגנטינהמקלטומצאמיוגוסלאביהנמלטהמלחמהבשלהיכאח.דובצ'טניקים

 •-19S9ב

 )-1908 (קוצ/אפופוביץ
-1941בצרפת.אזמתעלהסגרבמחנהנכלאמכןולאחרבספרדהאזרחיםבמלחמתכמתנזבלחם

-1956וב.הכלליהמטהעלנמנה 1946-53בשניםשונות.יחידותעלופיקדהפרטיזאניםלשורותהצטרף

לאומי".ייגיבורעיטורבעלבלגרא.דבממשלתהחוץלשרנתמנה

-1910) (קרסטופופיוודה
והפיקודהמרכזיהוועיחברההיאמיץ.כלוחםהצטיין-1941בבמונטנגרוהפרטיזאניתבהתקוממות

לאומי".ייגיבורעיטורבעללאחריה.בממשלהבכיריםתפקידיםומליאהמלחהמבזמןהעליון

 ) 1971---1923 (קאראדיוורדביץ ,-2הפטר
מליפאול,הנסיךבן-דודו, . 1934ב~מתבקשיםבידי,שנרצתמאביוהמלוכהאתירשיוגוסלאביה,מלך

שיתוףשללמזיניותוהתנגדואשרקציניםמרדבעקבותהודח . 1941במארס-27העדעוצרבתור

והקיםלאנגליה-2הפטרהמלךנמלטליוגוסלאביההצירצבאותפלשרכאשרהציר.ארצותעםפעולה
נאסרקואליציונ'ת,לממשלהלהסכיםנאלץהפרטיזאניםשלכוחםגבורעםבלוגדון.גולהממשלה

כרפרבליקה.הוכרזהשיוגןסלאביהמאזזרהמלוכה,מכסאסופיתגושל-1945ובלארצולשובעליו

בארה"ב.נפטר-1971ובימיוסוףעדבגלותנשאר

 ) 1890-1959 (משהפיאדה
הפרטיזאניתההתקוממותאתהנהיגג'ילאסעםיחדסרבי-יהודי.ממוצאידועיוגוסלאביקומוניסט

המרכזיהוועדחברהיהולאחריה.המלחמהבשנותרמרמעלהבתפקידיםנשא .-1941בבמונטנגרו

לאומי".ייגיבורעיטורבעלוהפוליטביורו.

 ) 1910-1979 (אדוארדקארדל
הפרטי-התנועהאתואירגןבמוסקבההמלחמהלפניהשתלםסלובני,ממוצאנודעקומוניסטימנהיג

הממשלהראשלסגןנתמנה-1945ובהמרכזילוועדצורףיותרמאוחר .-1941בבסלובניהזאנית
שלהמיועדוליורשוהיוגוסלאביתבהנהגה 2מספרלאישנחשבמותויוםועדמאזהקואליציונית.

יוגוסלאביה.נוסחהקומוניזםכאידיאולוגמוכרהיה"י-טו.
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 ) 1905 .... 1943 (סבהוויץ Fקובאצ
נועזכלוחםמוביטיןלויצאובמחוזו.הפרטיזאניתההתקוממותמארגניביןהיהמונטנגרי,קומוניסט

לאוימ".ייגיבורעיטורלוהוענק .-1943בהסוטייסקהעלבקרבנפלואמיץ-לב.

 ) 1912-1953 (באריסקידריץ
הפרטיזאניתהתנועהבאירגוןקארדל,שלבהנהגתוחלק,נטל-1941בבסלובניה.הקומוניסטיםמראשי

צורף-1918בהמלחמה.ואחריבזמןהולדתובמחוזבכיריםפוליטייםתפקידיםמילאבסלובניה.
מותו.ועד 1946מאזהיוגוסלאביתהכלכלהעלמופקדהיהלפוליטביןרו.

-1909) (אלכסנדר-לייקהראבקוביץ
נלכז-1941ב .-1940מהחלהפוליטביורוחברהיהסרבי,ממוצאביוגרסלבאיההקומוניסטיםמארשי

שירתהמלחמהבזמןהקומוניסטים.חבריושלנועזחילוץבמבצעניצלקשות,ועונההגיסטאפוניןי

 ,-1964בהודחוהחשאית.הצבאיתהמשטרהוראשהפניםשרהיההמלחמהאחריהעליין.בפיקוד

מהמפלגה.גודש-1966ובכביכול,בתפקיד,מעילהבגלל

 )-1891 (איוואןריבאר
היה ,-1941בהקומונסטיתולמפלגההפרטיזאניםלשורותהצטרףהמלחמה.מלפניקרואטישמאלני
שלהלאומישחרורהלמעןהאנטי-פאשיסטית(המועצהאבני"ושלהכנסיםשנילאירגוןחאראי

 • 194Sב-שהתכנסההמכוננתהאסיפהנשיאהיהיובולםאכהי),

 ) 1916-1943 (לולה-איייריראב
אירגוןוראשהמרכזיהוועזחברהלמחמה,ובזמןלפניפעילקומוניסטהיהריבאר.אידואןשלבנו

בנותכוחיתמיפקזתאללשליחותבצאתו ,-1943בגרמנית,אוויריתבהפצצהנהרגהקומוניסטי.הנוער

לאומי".ייגיבורעיטורלוהוענקהתיכוז.כמזרחהכרית

 ) 1900-1955 (וולדיסלאברינניקאר
נתמנה ,-1941בלפרטיזאניםהצטרףהמלחמה.פרוץעדייפוליטיקה"הליבראליהבלגראדיהיומוןעורך
המלחמה.בתוםשקמהבממשלההחינוךכשרכיהןייטאניוג".שלהם,הידיעותסוכנותלראש

 ) 1955.-1892 (איוואןישובשיץ
קרואטיה.למושלנתמנה-1939ובהאיכריםבמפלגתחברהיההמלחמה,לפניקרואטיפוליטימנהיג

בתוקףלראשה.נתמנה 1944וביוניהגולההמלוכניתלממשלההצטרףמיוגוסלאביה,נמלט-1941ב
שלבראשותוהקואליציוניתהממשלהקמהשבקעבותיהםטיטו,עםחוזיםשניעלחתםזהתפקידו

בריאות.ומטעמיפוליטייםמטעמיםמכהונתוהתפטר-1945בהחוץ.כשרבהמכהןיהיאטיטו
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