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вк = врховна команда
вС = војни судови
ев = емигрантска влада 
Јвуо = Југословенска војска у отаџбини
МФ = Микрофилм (р  = ролна, с  = снимци)
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НAв= Национални архив вашингтон
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Пролог

СУПРОТНОСТИ КАО УСУД

Судбина је према главном јунаку ове књиге била више 
него сурова  

На почетку Другог светског рата проглашен је свет
ском личношћу године, а на његовом крају постао је 
највећи планетарни ратни губитник  

Генерал Драгољуб Дража Михаиловић је био први 
вођа једног покрета отпора у европи чију су главу уце
нили немачки нацисти, али и први и једини вођа једног 
антифашистичког покрета који је осуђен за колабора
цију с фашистима 

исте године када је врховни нацистички заповедник 
окупиране Србије за његову главу нудио 100 000 рајхс
марака у злату, Михаиловићеви савезници, енглези и 
Американци, пустили су га низ воду и оптужили га да 
шурује са својим нацистичким џелатима  

био је главна узданица југословенске избегличке вла
де у Лондону, а она је међу првима дигла руке од њега 
кад је требало да га одбрани од неоснованих оптужби 
за колаборацију  
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За све време Другог светског рата чувао је и образ и 
трон последњег југословенског краља, а тај исти краљ 
ће, пред крај рата, позвати сву Михаиловићеву војску 
да пређе на страну његовог крвног непријатеља, вође 
југословенских комуниста Јосипа броза тита  

На крају тог рата титови симпатизери су му убили 
сина, а преостало двоје деце су наговорили да јавно осуде 
оца  и да га се одрекну  

Син је, према писању београдске Pолиtике, у јесен 
1944  рекао: 

– Желим да сперем љагу која је пала на мене издај-
ничким радом мога оца. 

ћерка је, наводно, тражила чак и очеву главу:

– Морамо заборавити и наше најближе; морамо их 
извести пред суд да одговарају за своја дела. 

тако су генерала Михаиловића на крају његовог 
животног пута сви оставили на цедилу  и краљ у кога 
се клео, и војска коју је водио, и народ за чију се слободу 
борио, и деца коју је васпитавао 

кад је изгубио све што је имао, генерал Драгољуб 
Михаиловић се одрекао и самог себе:

– Много сам хтео, много започео, али светски вихор 
разнео је мене и мој рад. 

На почетку рата тај човек је титу поштедео живот, а 
овај га је на крају рата осудио на смрт, а његове посмртне 
остатке тако добро сакрио да се ни данас не зна где се 
налазе  

Убијен је због сарадње с нацистима, а Сједињене Аме
ричке Државе су га две године после његовог стрељања 
одликовале за борбу против Адолфа хитлера  
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био је најодликованији, али и најсатанизованији 
официр у новијој историји Србије  Прокаженији и од 
набеђеног српског издајника вука бранковића  

Његово хватање, суђење и ликвидирање представља
ло је највећу тајну бивше Југославије 

та тајна је преживела и тита и његову партију и држа
ву, и све његове наследнике и већину његових следбеника  

тако је генерал Михаиловић (п)остао једна од најкон
троверзнијих, а сасвим сигурно и једна од најтрагичнијих 
личности новије балканске историје, можда и парадигма 
несналажења његових сународника у модерном добу  

ко је стварно био, шта је хтео, шта је започео – о томе 
говори књига која је пред читаоцима  

У њој неће бити прећутана нити селективно интер
претирана, а камоли тенденциозно дешифрована, нијед
на од најважнијих аутентичних чињеница, ни о Дра
гољубу Михаиловићу, ни о времену у којем је живео  

београд, 15  фебруара 2013  
Pеро Симић 
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1. 
СУмОРНО ДеТИњСТвО

Завичајна бестрагија (25) • трауматичан почетак (29) • 
Додавање сијалица, а одузимање светлости (31) • Марљив 
ученик (32) • Формирање карактера (40) • одлазак у рат 

(42) • Злочин српске војске (44)



ЗАвиЧАЈНА беСтрАГиЈА

Драгољуб Дража Михаиловић рођен је 1893  у недођији, 
поред ондашње српскотурске границе, испод планина 
Јавор и Голија, у западној Србији  родно место му је било 
обрасло у иве, у народу познате као жалосне врбе, па је по 
томе и бројним околним њивама добило име ивањица  

та варошица вековима је била синоним забити  Па 
се за њу говорило: 

– ивањицо, и богу си тешка  
живот у том тескобном месту за многе је био гори 

него робијање у другим деловима Србије  и због тога 
се, кад је он рођен, непослушнима по Србији претило: 

– виђен за ивањицу! 
На свет је дошао 14  априла по старом, односно 27  

априла по новом календару  из црквене књиге читамо 
да је Драгољубов отац био срески писар Мијаило, а мајка 
домаћица Цмиљана Мијаиловић, рођена Петровић 1

отац му је био родом из Пожаревца, од папуџије 
Милосава и домаћице екатерине Мијаиловић 2

кад је после Драгољубовог рођења извршена савре
мена транскрипција старих српских имена, његов отац 
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Мијаило је постао Михаило, мајка Цмиљана – Смиљана, 
а Мијаиловићи – Михаиловићи 

У истом хороскопском знаку, као Михаилов и 
Смиљанин Драгољуб, рођени су и руски композитор 
Петар иљич Чајковски, сликар Салвадор Дали, психо
лог Сигмунд Фројд, драматург вилијам Шекспир, руска 
царица катарина велика, немачки филозоф карл Маркс, 
пољски нобеловац хенрик Сјенкјевич, амерички пред
седник хари труман, совјетски бољшевик владимир 
иљич Лењин, писци иво Андрић и Меша Селимовић, 
аустријска царица Марија терезија, нациста Адолф хит
лер, пророк Мухамед, али и Михаиловићева зла коб 
Јосип броз тито  

истог дана када и Михаиловић рођен је и будући 
југословенски принц Павле карађорђевић 

На дан његовог рођења Државни одбор Србије за 
предстојеће изборе за посланике Скупштине кра ље ви
не Србије, који су били расписани за 18  мај 1893  годи
не, одредио је председнике и чланове бирачких одбора  
Државни одбор сачињавали су председник Државног 
савета, председник и двојица потпредседника Скуп
штине и председник касационог суда, а председници 
и чланови свих бирачких одбора у Србији били су по 
професији судије  За председника гласачког места у 
ивањи ци одређен је председник Првог ужичког суда 
живо  јин Стојановић 

истог дана када је Михаиловић рођен тек круни са ном 
српском краљу Александру Првом обреновићу из свих 
делова краљевине стизале су честитке за преузи ма ње 
власти у држави  руководство Пожаревачке тргова чке 
омладине пожелело је младом краљу да га ускоро види 
на челу „свих уједињених Срба“  Грађани каменичке 
општине из Ниша новом суверену су поручили: 
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– Дај, Боже, да српски народ с Тобом покаје Косово 
и да уједини цело Српство!

из варварина су јављали да верују да ће краљ онима 
којима повери власт наредити „да се погажени Устав и 
закони из прашине дигну“ 

из Лазаревца су краљу клицали да „на срећу срп
ског народа дуго влада“, а са оближње планине космај 
„милом Господару“ су зажелели „да дуго година срећ
но поживи на срећу српског народа, а на дику и понос 
милих ти родитеља“  

и у жупи александровачкој су се надали да ће краљ 
вратити достојанство грађанским правима народа срп
ског и парламенту српском чији је положај „у последње 
време понижен“ 

Поводом устоличења новог краља, општина варо
ши књажевачке у источној Србији војницима Другог и 
трећег батаљона тимочког артиљеријског пука покло
нила је 176 литара белог вина за напојницу, а грађани 
Зајечара су Петом гардијском батаљону даривали два 
акова старог црног вина  

тогa дана водостај на Сави у београду опао је за седам 
сантиметара, у Народном позоришту играо се Гогољев 
Ревизор, на скупштини Српског лекарског друштва под
нети су реферати о херпесу, дифтерији и првим случаје
вима колере у београду у 1893  години  објављена је 
монографија о буковичкој киселој води, секретар Срп
ске краљевске академије Јован жујовић превео је књигу 
једног француског аутора Сифилис и брак, а најављен је 
излазак из штампе и Исtорије војноg саниtеtа у pрвом 
Срpско-Tурском раtу 1877, српског лекара и политичара 
др владана Ђорђевића 3 


