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Вељ ко Ђу рић Ми ши на

Вла де та Н. Ми ли ће вић – кра так жи во то пис

Те шко је са чи ни ти жи во то пис чо ве ка ко ји је, 
због при ро де по сла ко јим се ба вио, го то во цео жи вот 
про вео „у иле га ли“. Не ко ли ко по да та ка о сво јим ак тив-
но сти ма оста вио је у књи зи Уби ство кра ља у Мар се љу 
– По за ди на јед ног зло чи на. Део оног што је из дру гих 
из во ра по зна ти је су сле де ће чи ње ни це: 

Вла де та Ми ли ће вић је ро ђен у бра ку Не дељ ка и 
Да рин ке ма ја 1898. го ди не, у се лу Са ма и ла код Чач ка, 
Кра ље ви на Ср би ја.

Слу жбо вао је у Ми ни стар ству уну траш-њих по-
сло ва, а 1925. и 1926. го ди не по за дат ку др жав них ор-
га на бо ра вио у Ри му, оба вља ју ћи прак су код углед ног 
кри ми но ло га Ери ка Фе ри ја. На ред не го ди не је име но-
ван на функ ци ју стал ног пред став ни ка Кра ље ви не Ср-
ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Ме ђу на род ној по ли циј ској 
ор га ни за ци ји (Ин тер пол).

При ли ком по се те кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе-
ви ћа Па ри зу 1928. го ди не био je шеф ње го вог обез бе-
ђе ња.

По сле од ла ска Ан те Па ве ли ћа у еми гра ци ју ја-
ну а ра 1929. го ди не Ми ли ће вић је до био ин струк ци је 
од чла но ва кра љев ске Вла де да пра ти ње го во кре та ње. 
Оста ло је, по ред оста лог, за бе ле же но да је Ми ли ће вић 
ви део Па ве ли ћа на дан ње го вог до ла ска у Беч! По ме ну-
те ак тив но сти, на из ве стан на чин, би ће у жи жи Ми ли-
ће ви ће вог жи во та у на ред них 12 го ди на.

По сле окон ча ња ис тра ге о уби ству кра ља Алек-
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сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се љу 9. ок то бра 1934, Ми-
ли ће вић је 1935. го ди не по зван да се вра ти у Бе о град и 
уско ро по ста вљен за чел ни ка јед не од упра ва у Ми ни-
стар ству уну тра шњих по сло ва. Те го ди не, не ко вре ме је 
про вео у Бе чу.

По сле по зи тив них про ме на у од но си ма Ју го сла-
ви је и Ита ли је 1937. го ди не (ви де ти: „Spo ra zum sa Ita-
li jom“ у: Mi lan Sto ja di no vić, Ni rat ni pakt, „Глас“, Be o-
grad 2002, 447-462), Ми ли ће вић је упу ћен у ју го сло вен-
ску ам ба са ду у Ри му са спе ци јал ним за дат ком да пра ти 
оства ре ње до го во ре не др жав не по ли ти ке пре ма хр ват-
ској уста шкој еми гра ци ји.

Као рев но стан др жав ни чи нов ник ви со ког ран-
га и осо ба за спе ци јал не за дат ке, по уоби ча је ној про це-
ду ри, из ве шта вао је сво је прет по ста вље не у Бе о гра ду, 
то јест у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва. По се бан 
од нос, по свој при ли ци, имао је пре ма Ми ла ну Сто ја-
ди но ви ћу, пред сед ни ку Вла де. Го то во сви из ве шта ји 
Сто ја ди но ви ћу о опе ра ци ја ма вра ћа ња по је ди них при-
пад ни ка уста шке ор га ни за ци је у Ју го сла ви ју са чу ва ни 
су, и на ла зе се у Ар хи ву Ју го сла ви је, фонд Ми ла на Сто-
ја ди но ви ћа, и до ступ ни су ис тра жи ва чи ма.

На кон на па да Не мач ке и Ита ли је и њи хо вих са-
ве зни ка на Ју го сла ви ју 6. апри ла 1941, у Ри му Ми ли ће-
вић је бо ра вио још не ко ли ко да на, тач ни је до хап ше ња 
12. апри ла. Два да на ка сни је до пре мљен је у згра ду ју-
го сло вен ске ам ба са де, а от при ли ке за две не де ље, ита-
ли јан ске вла сти су га са оста лим осо бљем пре ба ци ли до 
Пор ту га ла, ода кле су спе ци јал ним ави о ном от пу то ва ли 
за Ве ли ку Бри та ни ју.

Вла де та Ми ли ће вић је 10. ав гу ста 1943. име но-
ван за ми ни стра уну тра шњих по сло ва у вла ди Бо жи да-
ра Пу ри ћа и на тој функ ци ји је остао до 1. ју на 1944. 
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го ди не. Вла да је, као што је по зна то, јед но вре ме про ве-
ла у Ка и ру. Про ме на по ли ти ке кра ља Пе тра II Ка ра ђор-
ђе ви ћа под при ти ском чел ни ка Ве ли ке Бри та ни је и Сје-
ди ње них Аме рич ких Др жа ва и от клон од ко ман дан та 
Ју го сло вен ске вој ске у Отаџ би ни ге не ра ла Дра го љу ба 
Дра же Ми ха и ло ви ћа и окре та ње ка пар ти зан ском во ђи 
Јо си пу Бро зу Ти ту, ре зул ти ра ло је, по ред оста лог, фор-
ми ра њем вла де под пред сед ни штвом Ива на Шу ба ши ћа, 
ба на Ба но ви не Хр ват ске. Но ва вла да је уско ро скло пи ла 
спо ра зум са пар ти зан ским вођ ством.

Ка да су ко му ни сти кра јем 1945. го ди не и фор-
мал но раз вла сти ли кра ља и про гла си ли ре пу бли ку, Ми-
ли ће вић је по но во сти гао до кра ља и у ње го вој слу жби 
на ра зним за ду же њи ма про вео на ред них 10 го ди на. Из 
ак тив ног по ли тич ког жи во та по ву као се 1954. го ди не 
скра сив ши се у Ви ши ју, у Фран цу ској.

До да нас ни је раз ја шње но шта га је мо ти ви са ло 
да се 1965. го ди не (1966) вра ти у Ју го сла ви ју.1 Оста так 
жи во та про вео је у Бе о гра ду.

За са да ни су до ступ ни из во ри о мо гу ћим кон-
так ти ма пред став ни ка ју го сло вен ске Слу жбе др жав не 
без бед но сти и Ми ли ће ви ћа по сле по врат ка у Ју го сла-
ви ју 1966. го ди не. На го ве шта ја да је су сре та ипак би ло 
дао је но ви нар Ми ха и ло Ма рић у свом фељ то ну „Тај на 
уби ства кра ља Алек сан дра“ об ја вље ном 1972. го ди не 
у бе о град ским Ве чер њим но во сти ма. Ма рић је, на и ме, 
раз го ва рао са Ми ли ће ви ћем и то, има ју ћи у ви ду зна чај 
са го вор ни ка и вре ме у ко јем је то чи нио, уз до зво лу др-
жав них вла сти.

1 На сај ту не мач ке Ви ки пе ди је, на зва нич ном сај ту Без бе до-
но сно-ин фор ма тив не аген ци је Ми ни стар ства уну тра шњих по сло-
ва Ре пу бли ке Ср би је и у по го во ру Сло бо да на Кља ки ћа у Ми ли ће-
ви ће вој књи зи об ја вље ној у Бе о гра ду 2000, (стр. 169-170) твр ди се 
да је то би ло 1966. го ди не.
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Вла де та Ми ли ће вић је умро 1969. или 1970. го-
ди не.1

***
Као ви со ко по зи ци о ни ра ни слу жбе ник Ми ни-

стар ства уну тра шњих по сло ва Вла де та Ми ли ће вић је 
об ја вио ви ше чла на ка у струч ном ча со пи су „Кри ми нал-
на би бли о те ка“, Та ко је у дво бро ју 14-15 за 1936. го ди ну 
об ја вио текст „Ме ђу на род ни по ли циј ски кон грес у Бе о-
гра ду“ о ску пу кри ми но ло га.

Сву до ку мен та ци ју ко ју је по се до вао о уби ству 
кра ља Алек сан дра пре дао је ње го вом си ну Пе тру II за 
пи са ње ме мо а ра (об ја вље них на ен гле ском је зи ку под 
на сло вом A King He ri ta ge: King Pe ter II of Yugo sla via, G. 
P. Put nams Sons, 1954; на срп ском Жи вот јед ног кра ља, 
Но во де ло, Бе о град 1990), али он то ни је ис ко ри стио.

Ми ли ће вић је сво је ви ђе ње тра гич ног кра ја кра-
ља Алек сан дра у Мар се љу об ја вио у књи зи A King di es 
in Mar se il les – The cri me and its Bac kgro und, Hoh wacht 
Ver lag, Bad Go des berg, 1959. го ди не; пре вод на срп ском 
об ја вљен је 2000. го ди не у Бе о гра ду: Ubi stvo kra lja u 
Mar se lju – Po za di na jed nog zlo či na, „Fi lip Vi šnjić“, Be o-
grad, 2000. Ру ко пис је за сни вао и на до ку мен ти ма ко ји 
се об ја вљу је у глав ном де лу ове књи ге.

1 На не мач кој Ви ки пе ди ји, пи ше да је умро 1969. или 1970, 
док Кља кић у по ме ну том по го во ру (стр. 170), твр ди да је то би ло 
1969.



Др Радо ван М. Пили по вић 
Архив Срп ске пра во слав не цркве
Бео град

Спре га и пове за ност хрват ских уста ша, бугар ске 
ВМРО и Римо ка то лич ке цркве три де се тих годи на 

ХХ века пре ма без бе до но сним изво ри ма Кра ље ви не 
Југо сла ви је

Вла де та Н. Мили ће вић, као један од нај бо љих 
поли ца ја ца и обра зо ва них људи у сек то ру без бед но сти 
у Кра ље ви ни Југо сла ви ји, бавио се истра гом атен та та 
на кра ља Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа у Мар се ју 9. окто-
бра 1934. годи не. Сагле дав ши све мате ри јал не тра го ве 
и све до чан ства и упо знав ши се са веза ма  непо сред них 
извр ши ла ца, хрват ским ради кал ним наци о на ли сти ма, 
тј. уста ша и бугар ских чла но ва Уну тра шње маке дон-
ске рево лу ци о нар не орга ни за ци је (Вътре шна маке дон
ска революцион на орга ни за ция), Мили ће вић је успео 
да уочи сло же не међу на род не поли тич ке инте ре се, пре 
све га Ита ли је, Аустри је и Мађар ске кад је реч о раз би-
ја њу југо сло вен ског држав ног једин ства.

Пра те ћи хрват ске поли тич ке еми гран те који су 
били про тив устав ног порет ка држа ве са дина сти јом 
Кара ђор ђе ви ћа на челу, затим, директ но укљу чен као 
глав ни инспек тор у истра гу узро ка атен та та на кра ља 
Алек сан дра, Вла де та Мили ће вић је наста вио да пра ти 
ради кал не хрват ске еле мен те и у поли тич кој еми гра ци-
ји у Ита ли ји и Мађар ској. Успев ши да инста ли ра оба-
ве штај не кана ле у сам врх уста шке еми грант ске хидре, 
о чему све до чи слу чај лого ра Јан ка Пуста у Мађар ској 
где су се „хрват ски уста ни ци“ спре ма ли за теро ри стич-
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ке акци је, поли циј ске струк ту ре Кра ље ви не Југо сла ви је 
тако ђе су успе ле пре ко аген та Јел ке Пого ре лец, гото во 
да неу тра ли шу тада шњег коман дан та уста шког цен тра 
за обу ку Густа ва Пер че ца. Он се у поме ну ту Јел ку заљу-
био и с њом је чак добио децу, а она је пону ди ла југо-
сло вен ској јав но сти сво ју роман си ра ну при чу и борав-
ку у леглу нега ти ва ца и поли тич ких еми гра на та.1 

Нажа лост, то није спре чи ло спро во ђе ње атен та-
тор ске зами сли, то јест опе ра ци је уби ства „кра ља ује-
ди ни те ља“ Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа при ли ком њего-
ве посе те Фран цу ској окто бра 1934. годи не. Атен та тор 
Велич ко Геор ги јев Керин, познат под псе у до ни мом 
Вла до Чер но зем ски Маке до нец, био је први тело хра ни-
тељ Ива на Ван ча Михај ло ва, вође бугар ске ВМРО. Чер-
но зем ски је био чест гост уста шких цен та ра и ћели ја у 
Мађар ској и Ита ли ји, а позна то је, тако ђе, да су уста-
шки чел ник др Анте Паве лић и Ван чо Михај лов одр жа-
ли дужи саста нак у Софи ји 1929. годи не.2 С обзи ром на 

1 Taj ne emi grant skih zlo či na ca – ispo vi jest Jel ke Pogo re lec o 
Gusta vu Per če cu i dru go vi ma, koji u tudjoj drža vi rade pro tiv vla sti te 
domo vi ne – Gro zo te na Jan ka Pus zti, Zagreb 1933. 

2 Иван Ван чо Михај лов (1896–1990) у сво јим „Мемо а ри ма“ 
исти че да је хрват ско дру штво већ раних два де се тих годи на има-
ло „раз у ме ва ња“ за ситу а ци ју у Маке до ни ји, што пока зу је да су 
се при ста ше сепа ра ти стич ких тежњи међу соб но сим па ти са ле како 
на југу, тако и на запа ду Кра ље ви не Срба, Хрва та и Сло ве на ца. 
Он исти че и одре ђе ну уло гу Стје па на Ради ћа када пише: „Изме-
жду оста на литѣ народ но сти въ Югосла вия маке дон ска та бор ба 
срещаше най-мно го сим па тии въ хърват ско то общество“, види: 
Иванъ Михайловъ, Спо ме ни II – осво бо ди тел на бор ба 1919–1924. 
г., Lou vain 1965, стр. 165. После Дру гог свет ског рата Михај лов 
је давао изја ве за хрват ска еми грант ска гла си ла као, на при мер: 
Раз го вор на Иван /Ван че/ Михайлов с коре спон ден та на вест
никъ „Хърват ска“ сеп тем ври 1970, фото тип но изда ние изда ва 
се по повод смъртта на Иван (Ван че) Михайлов деец на маке до-
но-одрин ско то революцион но дви же ние, един от ръково ди те ли те 
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то да је пажљи во пра тио делат ност „буга ра ша“ и уста-
ша, Вла де та Мили ће вић је пред ла гао одре ђе не без бе-
до но сне кора ке и мере како би биле сма ње не, спре че не 
и зау ста вље не њихо ве актив но сти. Што се тиче уста-
шке стра не, ту је поку ша но да се напра ви рас цеп, али 
су везе уста шке еми гра ци је са поли циј ским слу жбе ни-
ци ма Кра ље ви не Југо сла ви је који су поти ца ли из „хаб-
збур шке епо хе“ биле нео че ки ва но сна жни је, о чему и 
пише о свом ела бо ра ту. 

Пода ци и сазна ња Вла де те Мили ће ви ћа „инспи-
ри са ли“ су наслов ну стра ни цу Поли циј ског гла сни ка 
– слу жбе ног поли циј ског орга на Мини стар ства уну-
тра шњих посло ва од 23. апри ла 1934. годи не, када је 
рас пи са на потер ни ца за др Анту ном Паве ли ћем, Ива-
ном Херен чи ћем, Томом Грги ћем и Ери хом Лиса ком 
опту же ним по Кри вич ном зако ну и зако ну за зашти ту 
држа ве.1 У ела бо ра ту од 15. јула 1941. годи не, писа ном 
у Лон до ну, Мили ће вић изно си подат ке који осли ка ва-
ју нај суп тил ни ју пси хо ло ги ју уста шке орга ни за ци је. 
Од 1937. годи не, када је пот пи са но при ја тељ ство изме-
ђу Ита ли је и Југо сла ви је, Мили ће вић је „ство рио везе 
међу еми гран ти ма“, а на бај ко ви тим Липар ским остр-
ви ма „одр жа ва на је потај на дисци пли на и подр жа ва ла 
се нада на обно ву уста шке акци је“. Даље, Мили ће вић 
нагла ша ва: „По нека веза изме ђу глав ни јих уста ша и 
Паве ли ћа одр жа ва се повре ме но уз помоћ наших све-
ће ни ка (мисли се на римо ка то лич ки клир – прим. ауто-
ра), о који ма ће доц ни је бити речи, као и пре ко неких 

на Вътре шна та Маке дон ска революцион на орга ни за ция (ВМРО), 
София 1990. 

1 „Скре ће се пажња сви ма вла сти ма у земљи на потер ни ца-
ма“, Поли циј ски гла сник – слу жбе ни поли циј ски орган Мини стар
ства уну тра шњих посло ва, 23. април 1934. годи не XXXVI II, бр. 
588, стр. 1. 
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итал[ијанских] гра ђа на из око ли не Паве ли ћа или њего-
ве послу ге“.1 

Везе бугар ских теро ри ста који су сте кли стаж и 
иску ство у коми та џиј ским бор ба ма и боје ви ма крајeм 
XIX и почет ком XX века про тив Тура ка, Грка и Срба, 
а сво ју мржњу наро чи то усме ри ли на Србе после 
1918. годи не, поста ју очи те у момен ти ма обу ке уста-
шких при ста ли ца. Вла де та Мили ће вић пише да су се 
Мијо Бабић и Вла до Чер но зем ски бави ли „пра вље њем 
пакле них маши на, које су уба ци ва не код нас и по возо-
ви ма“.2 Одлуч ност Анте Паве ли ћа да задр жи кон тро лу 
над „Хрват ским уста шким рево лу ци о нар ним покре-
том“ очи ту је се у оце ни луцид ног југо сло вен ског поли-
цај ца: „Паве лић је сва ког оно га ко би пока зао и нај ма-
ње неза до вољ ство уби јао“3, што пока зу је нај мрач ни ју 
стра ну лич но сти буду ћег хрват ског поглав ни ка не само 
као адво ка та „сит не кли јен те ле“ него као и осо бу која је 
ужи ва ла у зло чи нач ким и насил ним поли тич ким мето-
да ма. На дру гом месту у истом руко пи су чита мо да је 
Паве лић са сво јим људи ма „нау чио теро ри стич ке мето-
де, које су и она ко биле уса ђе не у њего вој крви“.4

Оста ло је отво ре но пита ње да ли би уста ше могле 
да уби ју кра ља Алек сан дра без помо ћи са бугар ске 
стра не, јер је за тај „тежак зада так“, како пише Мили-
ће вић, „Ван ча Михај лов пода рио Паве ли ћу сво га нај бо-
љег теро ри сту и тело хра ни те ља Вла ди ми ра Геор ги је ва 
– Кери на, који је у сво ме кри ми нал ним акти ву упи сао 

1 Вла де та Н. Мили ће вић, Рефе рат о хрват ској еми гра ци ји 
и при пре ма ма др Анте Паве ли ћа зајед но са Ита ли јом за напад на 
нашу земљу, Лон дон 1941, (руко пис), стр. 2 (у даљем тек сту: Руко
пис Вла де те Мили ће ви ћа...)

2 Руко пис Вла де те Мили ће ви ћа, стр. 5. 
3 Исто. 
4 Исто, стр. 8. 
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масу зло чи на“.1 Чла но ви поли циј ске мре же с који ма је 
Мили ће вић био у вези саоп шта ва ју и да је Анте Паве-
лић, иако интер ни ран у Сије ни, позних три де се тих 
годи на са чла но ви ма сво је орга ни за ци је кому ни ци рао 
посред ством ита ли јан ских све ште ни ка, а наро чи то пре-
ко фра Ема ну е ла Сар ди ја, у чијој се жупи нала зи ла вила 
где је Паве лић био зато чен. У Сије ни је био и завод фра-
ње ва ца „Опсер ван ца“ где би се пито мац хрват ски све-
ште ник фра Јустин Медић увек нашао на услу зи буду-
ћем хрват ском поглав ни ку.2 О веза ма хрват ске уста шке 
еми гра ци је, заво да „Све тог Јеро ни ма“ у Риму и чла но-
ва покре та у Југо сла ви ји посто ји пре гршт пода та ка и 
у рефе ра ту (ела бо ра ту) Вла де те Мили ће ви ћа, али и у 
обја вље ној и дру гој доступ ној архив ској гра ђи.3 Зна ло 
се да фра Бона вен ту ра Зец, про ку ра тор Заво да Све тих 
Кузма на и Дамја на у Риму одр жа ва везе са уста ша ма 
у Ита ли ји, где је био кон фи ни ран и Вла ди мир Син гер, 
један од уста шких прво бо ра ца. У јед ном пре срет ну том 
писму фра Бона вен ту ре Зеца упу ће ном изве сном ита-
ли јан ском све ште ни ку у вези са вен ча њем Вла ди ми ра 
Син ге ра. изме ђу оста лог се „обја шња ва акци ја уста-
ша са паро лом бор бе про тив срп ског пра во сла вља“ и 
похва љу је тај „мла ди борац за като ли ци зам“.4

Везе римо ка то лич ког све штен ства са Паве ли ће-
вим уста шким покре том додат но посве до чу ју Мили-
ће ви ће ве речи о прак си др Миле Буда ка и Мило ва на 
Жани ћа да рас ту ра ју уста шке лет ке и про па ганд не мате-
ри ја ле у Сје ме ни шту у Загре бу и по дру гим хрват ским 
само ста ни ма. У настав ку Вла де та Мили ће вић исти че: 

1 Исто, стр. 9. 
2 Исто, стр. 18. 
3 Исто. 
4 Исто, стр. 18–19. 
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„Јед на врло неми ла поја ва али која се даје обја сни ти 
рани јом акци јом Паве ли ћа и њего вом оштр ом бор бом 
про ти ву пра во сла вља на чему је он бази рао оку пља ње 
ових мла дих све ће ни ка – већи ном фра ње ва ца. Сва ког 
часа откри ва ли смо ћели је Паве ли ћа међу мла ђим све-
ће ни ци ма, спе ци јал но у Дал ма ци ји и у Загре бу, па смо 
са при ба вље ним мате ри ја лом више пута интер ве ни са ли 
пре ко нашег Госпо ди на Посла ни ка при Св. Сто ли ци код 
Папе и дру гих, али слу ча је ви су се пона вља ли и изгле да 
да ни ове интер вен ци је нису помо гле.“1 

Вла де та Мили ће вић је три де се тих годи на про-
шло га века буд но пра тио актив но сти уста шке еми гра-
ци је и пону дио одре ђе не суге сти је за бољу без бед ност 
кра ља Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа при ли ком њего ве 
посе те Фран цу ској окто бра 1934. годи не. Свој рефе рат 
о поли тич кој еми грант ској гру пи Анте Паве ли ћа писао 
је јула 1941. годи не – уста ше су чети ри месе ца рани је 
већ успо ста ви ле власт уз помоћ Сила осо ви не, агре со-
ра на Кра ље ви ну Југо сла ви ју, и про гла си ле Неза ви сну 
Држа ву Хрват ску. Тако ђе, у лето 1941. годи не поче ле су 
да доспе ва ју до јав но сти вести о зло чи ни ма над Срби-
ма на тери то ри ји Неза ви сне Држа ве Хрват ске и све до-
чан ства о физич ким ликви да ци ја ма, звер стви ма и мон-
стру о зним неде ли ма над срп ским цивил ним ста нов-
ни штвом. Ту посеб но тре ба ука за ти на зло де ла пре ма 
Срп ској пра во слав ној цркви, од про те ри ва ња срп ских 
све ште ни ка до њихо ва ликви ди ра ња, дева сти ра ња и 
руше ње вер ских обје ка та, уз про го не и уби ја ње срп-
ско пра во слав ног вер ног наро да на про сто ру Неза ви сне 
Држа ве Хрват ске.2 

1 Исто, стр. 22. 
2 Архив Срп ске пра во слав не цркве, Зби р ка „Мемо ран ду ми 

1941. годи не“, Мемо ран дум Све тог архи је реј ског сино да Срп ске 
пра во слав не цркве гене ра лу Лудви гу фон Шре де ру и Пода ци о 



15

Ustaša Hrvatska revolucionarna organizacija

Висо ко по зи ци о ни ра ни држав ни чинов ник 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва Кра ље ви не Југо-
сла ви је, обра зо ван и ком пе тен тан поли ца јац Вла де-
та Н. Мили ће вић, посе до вао је довољ но опе ра тив них 
пода та ка о карак те ру и наме ра ма хрват ског уста шког 
покре та. Везе уста ша и Римо ка то лич ке цркве посеб но 
се очи ту ју у годи на ма Дру гог свет ског рата (1941–1945) 
када ће се срп ско пра во сла вље доспе ва у дра ма тич ном, 
тра гич ном, чак библиј ски апо ка лип ти чан поло жај. Када 
је реч о уста шком одно су пре ма Срп ској пра во слав ној 
цркви ту се пре по зна је руко пис бугар ских оку па то ра 
из пери о да Првог свет ског рата (1914–1918), посеб но 
1915. годи не. Срав њи ва ња ради наве шће мо да су уста-
ше уби ле 170 пра во слав них све ште ни ка; поје ди ни ма је 
на нај мон стру о зни ји начин живот окон чан после бести-
јал ног муче ња, а од бугар ских оку па то ра у Источ ној, 
Југо и сточ ној и Јужној Срби ји стра да ло је 186 све ште-
но слу жи те ља олта ра Бога Живог и Исти ни тог.1

Након чита ња Рефе ра та о хрват ској еми гра ци ји 
и при пре ма ма др Анте Паве ли ћа Вла де те Н. Мили ће ви-
ћа оста је горак укус јер погром над срп ским наро дом у 
Дру гом свет ском рату није могао бити спре чен ни про-
ми шље ним поте зи ма ни ма каквим пре вен тив ним мера-
ма.

неде ли ма хрват ске вла сти пре ма свеп гген ству и наро ду Срп ском 
на тери то ри ји Неза ви сне Држа ве Хрват ске, пре ма пода ци ма доби-
ве ним од 20. јула 1941.

1 Радо ван Пили по вић, Милош Мати је вић, Све ти сур ду лич
ки ново му че ни ци – при ло зи за срп ски мар ти ро ло ги јум (1915–1918) 
– ката лог изло жбе, Бео град –Вра ње 2018, стр. 22. 





Вељ ко Ђу рић Ми ши на 

Пред го вор

О др Ан ти Па ве ли ћу (1889-1958), уста шкој ор га-
ни за ци ји у еми гра ци ји и Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 
(1941–1945), об ја вље но је мно штво но вин ских чла на ка, 
фељ то на, ра зних при ло га, рас пра ва, књи га...

Те ма је при лич но за ни мљи ва и да нас. Те шко је, 
ме ђу тим, из дво ји ти оне ауто ре ко ји су се ба ви ли овом 
те мом, као и вред ни је ра до ве о то ме из про стог раз ло га 
што их је мно го. У ко му ни стич кој Ју го сла ви ји нај пре је 
Ши ме Ба лен, не ка да шњи при пад ник Хр ват ске се љач ке 
стран ке, по том уста шке ор га ни за ци је, а он да и пар ти-
зан ског по кре та и Ко му ни стич ке пар ти је (и бли зак са-
рад ник Фра ње Туђ ма на у бор би за се це си ју Хр ват ске 
из Ју го сла ви је 1990-1991. го ди не), у За гре бу 1952. го ди-
не об ја вио по оби му не ве ли ку књи жи цу под на сло вом 
Pa ve lić. Ба лен је пи сао о Па ве ли ћу и уста ша ма да ју ћи 
по дат ке о ге не зи те ор га ни за ци је, ства ра њу Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске, са бир ним и кон цен тра ци о ним ло го-
ри ма, уни шта ва њу не хр ват ског ста нов ни штва, пре кр-
шта ва њу пра во слав них Ср ба, бег ству у дру гу еми гра-
ци ју... По себ но ме сто за у зи ма ју књи ге ју го сло вен ског 
исто ри ча ра Бог да на Кри зма на, по пут де ла An te Pa ve lić i 
usta še, Glo bus, Za greb 1983.

Од рас па да ко му ни стич ке Ју го сла ви је сва ка ко 
би тре ба ло ис та ћи док то рат хр ват ског исто ри ча ра Ма-
риа Ја ре ба Usta škodo mo bran ski po kret od na stan ka do 
trav nja 1941, Hr vat ski in sti tut za po vi jest, Škol ska knji ga, 
Za greb, 2006.

17
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Кри зман је сво је вре ме но ис тра жи вао у Ар хи ву 
Ју го сла ви је, (фонд Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
и фонд Ми ла на Сто ја ди но ви ћа) и Ар хи ву Вој но-исто-
риј ског ин сти ту та (да нас Вој ни ар хив). У том кон тек сту, 
ни је бе зна ча јан по да так да је ко ри стио и број не из ве-
шта је Вла де те Ми ли ће ви ћа сма тра ју ћи их ре ле вант ним 
из во ром. Ја реб, с дру ге стра не, ни је ис тра жи вао у ар хи-
ва ма у Бе о гра ду. Он сма тра да Ми ли ће ви ће ве „tvrd nje 
tre ba pri hva ća ti s opre zom“ (Ј. Ја реб, на ве де но де ло, стр. 
21). Ме ђу тим, Ја реб ни јед ном реч ју ни је опо вр гао Ми-
ли ће ви ће ве из ве шта је и кон ста та ци је!

Ме ђу стран ци ма за вид но ме сто ме ђу ис тра жи ва-
чи ма за у зи ма аме рич ки еко но ми ста хр ват ског по ре кла 
Jo zo To ma se vich, аутор за па же них ра до ва о пар ти за ни-
ма и чет ни ци ма 1941-1945 (Čet ni ci u Dru gom svjet skom 
ra tu, SN Li ber, Za greb, 1979; Rat i re vo lu ci ja u Ju go sla vi ji 
19411945 – Oku pa ci ja i ko la bo ra ci ja, EPH/Li ber, Za greb, 
2010).

***
По сле уби ства кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви-

ћа у Мар се ју 9. ок то бра 1934. го ди не, Ми лан Сто ја ди-
но вић је ука зао: „Ovaj slu čaj nam je otvo rio oči i upo zo rio 
da se ne mo že mo ni u ko ga po u zda ti, do u sa me se be. Kad-
god se na ši in te re si ne bu du po kla pa li sa in te re si ma ve li kih 
si la... S dru ge stra ne po ka za lo se, isto ta ko, da u sa moj Ju-
go sla vi ji po sto ji je dan kru pan, ne re šen pro blem, a ko ji je 
na zvan ’hr vat sko pi ta nje‘. Ustva ri, ra di lo se o ne čem što јe 
odav no tre ba lo re ši ti, mo žda još 1918. Ta da su se Sr bi i Hr-
va ti, pr vi put u svo joj isto ri ji, na šli pod istim kro vom, ali se 
ni su pret hod no do go vo ri li ka ko tu ku ću da ure de.
 I ta ko sam, po red osta lih ne re še nih pi ta nja, na sle dio 
i ovo. Sma trao sam da ga va lja re ša va ti pu tem spo ra zu me-
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va nja, a ne na tu ra njem jed nog re še nja, ko je bi bi lo ne pri-
hva tlji vo za jed nu ili obe stra ne. Ali pre sve ga, po mom mi-
šlje nju, ima li su se stvo ri ti po seb ni pred u slo vi za uspe šno 
re še nje ovog ta ko va žnog pi ta nja. U tu svr hu, tre ba lo je, s 
jed ne stra ne, one mo gu ći ti de lat nost hr vat skih eks tre mi sta, 
ka ko u ino stran stvu, ta ko i u ze mlji. S dru ge stra ne, neo p-
hod no je bi lo po treb no uklo ni ti sve glav ni je uzro ke, ko ji su 
do ve li do ne za do volj stva ogrom ne ve ći ne hr vat skog na ro-
da. Tre ba lo je ube di ti Hr va te da u Ju go sla vi ji vi de sop stve-
nu ze mlju, a u Be o gra du za jed nič ku pre sto ni cu.“1

Сто ја ди но ви ћу очи то је би ло ја сно хр ват ско пи-
та ње, као и бри тан ска по ли ти ка пре ма Хр ва ти ма, ко ја 
се огле да ла и кроз пред ло ге о спа ја њу ба но ви на, фе де-
ра ли за ци ји или пре у ре ђе њу Кра ље ви не Ју го сла ви је. Он 
је ипак био убе ђен да ће се кад-тад на го ди ти са чел ни-
ци ма Хр ват ске се љач ке стран ке и Вла ди ми ром Влад ком 
Ма че ком, а у ме ђу вре ме ну рас ту ри ти и па ци фи ко ва ти 
уста шки по крет. 

Сма тра ју ћи да би тре ба ло да бо ље уре ди од но се 
са Ита ли јом, Сто ја ди но вић је 25. мар та 1937. пот пи сао 
са ита ли јан ским ми ни стром ино стра них по сло ва Га ле-
а цом Ћа ном, спо ра зум о при ја тељ ству две др жа ве. Био 
је ми шље ња да ће у том кон тек сту би ти ре ша ван и про-
блем уста шке ор га ни за ци је ко ју је, по лич ном уве ре њу, 
фи нан си рао и из да шно по ма гао Бе ни то Му со ли ни.

„S ob zi rom da su hr vat ski ’usta ši‘ bi li ume ša ni u 
ubi stvo kra lja Alek san dra u Mar se lju, na nji ho vu ak tiv nost 
mo ra la se obra ti ti na ro či ta pa žnja. Na še Mi ni star stvo unu-
tra šnjih de la de le gi ra lo je svog in spek to ra Vla du Mi li će vi-
ća, u Rim, gde je bio u stal nom do di ru sa po li ci jom. On je 
ta mo pra tio kre ta nje ’usta ša‘, bio oba ve šten o me stu nji ho-
vog in ter ni ra nja ili ba vlje nja i vo dio evi den ci ju o nji ho vom 

1 Mi lan Sto ja di no vić, Ni rat, ni pakt, Be o grad 2002, 359.
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ra du. Mi li će vić je svo ju de li kat nu mi si ju vr šio sa mno go 
ume šno sti.“1

 Иако га је Ћа но уве ра вао у ве ли ку кон тро лу над 
ин тер ни ра ним уста ша ма, Сто ја ди но вић је имао и дру ге 
ин фор ма ци је. „Ustva ri, mo ja te žnja bi la je da se one mo-
gu ći sva ka usta ška de lat nost upe re na pro tiv Ju go sla vi je, ali 
isto ta ko da se do zvo li po vra tak svi ma po li tič kim emi gran-
ti ma, ko ji ni su ima li ni ka kve ve ze sa te ro ri stič kom ak ci jom. 
U ove po sled nje spa da le su pri sta li ce HSS, ko jih je ta ko đe 
bi lo van na ših gra ni ca.“2

Ни је по у да но утвр ђе но ко је пред ло жио по вра так 
при пад ни ка уста шке еми гра ци је у Ју го сла ви ју, Сто ја ди-
но вић или Ми ли ће вић. По зна то је да је тај ком плек сан 
по сао оба вљао Ми ли ће вић и о свим но во сти ма про це са 
из ве шта вао пред сед ни ка Вла де.

***
Вла де та Ми ли ће вић је ве о ма де таљ но оба ве шта-

вао Оде ље ње за др жав ну за шти ту Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва, то јест сво је над ле жне, као и пред-
сед ни ка Вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, о уста шкој ор-
га ни за ци ји.

Ми ли ће ви ће ви из ве шта ји ни су сви са чу ва ни па 
ни је мо гу ће ре кон стру и са ти баш пот пу ну пре пи ску.

У дру гом де лу ове књи ге при ре ђе но је не ко ли ко 
до ступ них из ве шта ја из 1938. го ди не, о то ме ка да је за-
по че та ак ци ја раз два ја ња при пад ни ка уста шке ор га ни-
за ци је у Ита ли ји и по кре нут про цес њи хо вог по врат ка 
у Ју го сла ви ју, на ро чи то о слу ча ју до глав ни ка Ми ле Бу-
да ка.3 У том кон тек сту да то је и пи смо Ерколеа Кон ти ја, 

1 Исто, 459.
2 Исто, 460.
3 Lju bo Bo ban, „Ne ko li ko iz vje šta ja o po vrat ku Mi le Bu da ka 
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ге не рал ног ин спек то ра Јав не без бед но сти Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва Ита ли је.

И да нас оста је отво ре но пи та ње ко је ини ци рао 
пи са ње ре фе ра та о уста шком по кре ту до апри ла 1941. 
го ди не, то јест до про гла ше ња Не за ви сне Др жа ве Хр-
ват ске. Из ве сно је да је Ми ли ће вић о тој те ми на пи сао 
ела бо рат у Лон до ну и упу тио га 15. ју ла 1941. го ди не 
ге не ра лу Ду ша ну Си мо ви ћу, та да шњем пред сед ни ку 
Ју го сло вен ске кра љев ске вла де.1

***
Ми ли ће ви ће ви из ве шта ји су ку ца ни на пи са ћој 

ма ши ни ћи ри лич ним пи смом, го то во увек на ме мо ран-
ду му По слан ства Кра ље ви не Ју го сла ви је у Ита ли ји, и 
ре дов но пот пи си ва ни.

Тек сто ви из ве шта ја и ела бо ра та у при ре ђи ва њу 
за штам пу ни су ме ња ни већ су да ти у верзији ори ги нал-
ног ру ко пи са. (Исто ри чар Бог дан Кри зман је с пра вом 
ис пра вио не ко ли ко сит ни јих пре ви да при ли ком по ми-
ња ња по је ди них име на и пре зи ме на, на при мер Мил ко-
вић а не Миљ ко вић.)

Скра ће не ре чи су до пу ње не оним сло ви ма ко ја 
не до ста ју и то у штам па ним угла стим за гра да ма.

По што се у ела бо ра ту по ми њу број на име на чла-
но ва уста шке ор га ни за ци је, би ли смо у ди ле ми да ли 
за сва ко га од њих на ве сти би о гра фи ју или их не ко мен-
та ри са ти. Од лу чи ли смо се за дру гу ва ри јан ту уз пре-
по ру ку чи та о ци ма да основ не би о граф ске по дат ке мо гу 
про на ћи у обим ној ли те ра ту ри о уста шком по кре ту, на 
при мер, у лек си ко ну Tko je tko u NDH (Za greb 1997). 
iz emi gra ci je (1938)“, Zbor nik Hi sto rij skog in sti tu ta Sla vo ni je, br. 7-8, 
Sla von ski Brod, 1970, 507-523.

1 Ела бо рат је на ла ти нич ном пи сму об ја вио Бог дан Кри зман 
у књи зи Usta še i Tre ći Rajh, 2, Za greb, 1983, 377-394.
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Мо гу ће је да је Ми ли ће вић по не где и по гре шио 
у фак то гра фи ји у ела бо ра ту, што мо же да се ту ма чи про-
то ком вре ме на од до га ђа ја до пи са ња. То, ме ђу тим, ни 
ма ло не ума њу је вред ност и зна чај ње го вих ру ко пи са.

***
 Срп ска исто ри о гра фи ја је ду жна да план Ми ла на 
Сто ја ди но ви ћа о па ци фи ка ци ји уста шког по кре та вра-
ћа њем јед ног де ла ње го вих при пад ни ка у Ју го сла ви ју 
раз ја сни ре ле вант ним из во ри ма и чи ње ни ца ма ка ко би 
мо гли да за кљу чи мо да ли је тај про је кат имао шан се за 
успех или је био пред о дре ђен за про паст, по го то ву ако 
се има у ви ду да је Оба ве штај но оде ље ње Глав ног ђе не-
рал шта ба има ло ве о ма по у зда не број не по дат ке о но си-
о ци ма хр ват ског се па ра ти зма.1 При све му то ме не тре ба 
за бо ра ви ти и исто риј ски кон текст тих де ша ва ња, то јест 
до га ђа ја ко ји су се зби ли по сле 10. апри ла 1941. го ди не 
у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, као и уло ге уста шких 
пр во бо ра ца, ка ко оних ко ји су се до бро вољ но вра ти ли 
пре ра та у Ју го сла ви ју, та ко и оних ко ји су сти гли са Ан-
том Па ве ли ћем.

Но, и без де таљ них ис тра жи ва ња, по сто ји ми-
шље ње да је Сто ја ди но вић, по свој при ли ци, био по ли-
ти чар ко ји је пот це нио уста шки фа на ти зам и хр ват ску 
же љу за не за ви сном др жа вом. Уоста лом, на ро чи то из 
та да шње пер спек ти ве ви ди се да су ве ли ку на ив ност 
ис ка зи ва ли и оста ли при пад ни ци по ли тич ке ели те срп-
ског на ро да Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца од-
но сно Ју го сла ви је ка да је реч о од но си ма са Стје па ном 
Ра ди ћем или Вла ди ми ром Влад ком Ма че ком, ствар ним 
во ђа ма ве ли ког де ла хр ват ског на ро да.

1 Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Зло чин је по чео ра ни је – При ло зи 
за исто ри ју стра да ња Ср ба у ба но ви на ма При мор ској и Сав ској 
19341939. и Ба но ви ни Хр ват ској 19391941. го ди не, Бе о град 2004.  
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Та кав се за кљу чак на ме ће уви дом у до ку мен та у 
ко ји ма Ми ли ће вић ја вља Сто ја ди но ви ћу да се до глав-
ник Ми ле Бу дак искре но раз и шао са по глав ни ком Ан-
том Па ве ли ћем, на во де ћи, по ред оста лог, као при лог 
сво је тврд ње, да су им су пру ге „за ра ти ле“. Сто ја ди но-
ви ће ва ла ко ми сле ност се уоча ва, што се то га ти че, и ка-
да се го во ри о, на при мер, по на ша њу Хр ва та на ви со-
ким по ло жа ји ма у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва 
у За гре бу пре ма са рад ни ци ма и при пад ни ци ма уста шке 
ор га ни за ци је, а ко ји су сво јим (не)ак тив но сти ма ја ча ли 
се па ра ти стич ки по крет.

Та ква на ив ност у нај ма њу ру ку је ви дљи ва и у 
Сто ја ди но ви ће вој иде ји да у Ју го сла ви ју вра ти уста шког 
по глав ни ка Ан ту Па ве ли ћа ка ко би – ка ко је на ме ра вао 
– ума њио ути цај Вла ди ми ра Ма че ка на хр ват ски на род. 
О тој на ме ри не ма до ду ше по ме на ни код Ми ли ће ви ћа 
ни ти код Сто ја ди но ви ћа, али се ис ти че у из ве шта ју ви-
со ког ита ли јан ског слу жбе ни ка Ерколеа Кон тиа, ко ји је 
био упу ћен у раз го во ре Сто ја ди но ви ћа и Бу да ка.

По сле ди це та кве по ли ти ке осе ћа ју се и до да на-
шњих да на јер број не по ру ке ко је су до шле са хр ват ске 
стра не, ха е се сов ске, уста шке или ко му ни стич ке, би ле 
ан ти ју го сло вен ске и ан ти срп ске.

Под се ти мо овом при ли ком, тек при ме ра ра ди, на 
про ро чан ске ре чи ко је је па па Пи је XII из го во рио по сле 
од ла га ња ра ти фи ка ци је Кон кор да та Ва ти ка на и Кра ље-
ви не Ју го сла ви је, и об ја вље не 17. де цем бра 1937. у слу-
жбе ном гла си лу L’Oser va to re Ro ma no („До ћи ће дан, а 
во лео бих да то не мо рам ка за ти, али сам ду бо ко уве рен 
– до ћи ће дан, ка да не ће би ти ма лен број ду ша, ко је ће 
за жа ли ти што ни су ши ро ко гру до, ве ли ко ду шно и ак тив-
но при ми ле та ко ве ли ко до бро као што је оно, ко је је 
за ступ ник Ису са Хри ста ну дио њи хо вој зе мљи и то не 
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са мо ра ди цр кве не сло ге на ци је, већ и ра ди ње не со-
ци јал не и по ли тич ке сло ге, ма да од луч но од би ја мо да 
по ли ти ка бу де на ша ствар, наш по сао“.); нa го вор Ми ле 
Бу да ка с кра ја ма ја 1941. го ди не на јед ном ску пу код 
Го спи ћа у ко ме је об зна нио про грам Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске пре ма срп ском на ро ду (тре ћи ну по би ти, тре-
ћи ну пре се ли ти у Ср би ју и тре ћи ну пре кр сти ти), као и 
на кон цен тра ци о не ло го ре, јаме, Ја дов но, Ја се но вац...; 
на ре чи ко је је над би скуп за гре бач ки Алој зи је Сте пи-
нац 27. мар та 1941. за пи сао у свој днев ник („Hr va ti i 
Sr bi dva su svi je ta, sje ver ni i ju žni pol ko ji se ni kad ne će 
pri bli ži ti osim ču dom Bož jim. Pra vo sla vlje je naj ve će pro-
klet stvo Evro pe, sko ro ve će ne go pro te stan ti zam. Tu ne ma 
mo ra la, ne ma na če la, ne ma pra v de, ne ma po šte nja.“). И 
на кра ју, на ре чи јед ног од ко му ни стич ких во ђа Сте ве 
Кра ја чи ћа, ко је је отво ре но из го во рио не ко ли ци ни Ср-
ба 1965. у Ја се нов цу, на не ка да шњем стра ти шту („Ма ло 
смо вас ов де по би ли!“).



ДОКУМЕНТА





При лог 1.

Пи смо Вла де те Ми ли ће ви ћа Оде ље њу за др жав ну 
за шти ту Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Кра
ље ви не Ју го сла ви је

ДЕ ЛЕ ГАТ МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПО-
СЛО ВА
СТРО ГО ПО ВЕР ЉИ ВО

Рим, 30. I. 1938. г.[одине]

Пред мет: ста ње еми гра ци је у Ита ли ји

МИ НИ СТАР СТВУ УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА
Оде ље ње за др жав ну за шти ту
Бе о град

Част ми је оба ве сти ти Ми ни стар ство о ста њу хр-
ват ске еми гра ци је на дан 30. ја ну а ра т.[екуће] г.[одине], 
а пре ма нај но ви јем рас по ре ду, ко ја је ових да на из вр-
ше на.

Овог мо мен та на ла зи се у Ита ли ји 463 кон фи ни-
ра них уста ша, ко ји су при па да ли ра ни јој уста шкој ор га-
ни за ци ји: за тим 12 же на, 18 де це уста ша, од но сно све га 
493 ли ца.

На Ли па ри ма у глав ном ло го ру је 202 уста ша, 
ко ји су из бо сан ских кра је ва, док на Сар ди ни ји са да 
има кон фи ни ра них по гру пи ца ма од пет-шест еми гра-
на та око 210 еми гра на та, ко ји су ве ћи ном из Дал ма ци је, 
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на ро чи то из Имот ског кра ја.
Оста ли су уста ши, ко ји су се ра ни је ис та чи ња-

ли ви ше у уста шкој ак ци ји, кон фи ни ра ни по кра је ви ма 
Ита ли је, спе ци јал но по кр ше ви тој Ка ла бри ји, Кам пу ба-
су, Аве ли ну, Гра се ту, ода кле им је те шко да из бег ну, јер 
су под стро жи јим над зо ром.

Што се пак ти че та ко зва них во ђа уста ша ови су 
кон фи ни ра ни изо ло ва но и то: Др. Па ве лић у Си е ни, од-
но сно крај са ме Си е не, Сер ва ци у Лу ци, Др. Бу дак у 
Па лер му, а Ква тер ник у Изер ни ји али се са да на ла зи у 
за тво ру, па ћу наст[ој]ати чим бу де пу штен да се упу ти 
у ко је дру го ме сто, где ће би ти уда љен од дру гих и с об-
зи ром да је ње го во до са да шње ме сто и адре са по зна та 
углав ном оста лим уста ша ма, па је по треб но да се ове 
ве зе пре се ку. У из гле ду је, с об зи ром на ве ли ку ис тра гу, 
и но ви де таљ но про сту ди ра ни план раз ме шта ја, ка ко би 
се пре се кле ме ђу соб не ве зе, ко је су уста ши ус пе ли ипак 
и по ред над зо ра да ус по ста ве.

До са да се по вра ти ло у зе мљу 23 еми гран та, а 
но вих мол би има 22, ко је су у то ку ре ша ва ња. Ве ру јем 
по мно гим ин ди ци ја ма и усме ним са оп ште њи ма да ће 
се и дру ги на ред них да на при ја вљи ва ти за по вра так, 
тим пре, што су са да обез гла вље ни, јер су им ше фо ви и 
глав не бун џи је са да у за тво ру.

Част ми је са пред њим упо зна ти Ми ни стар ство, 
с мол бом на зна ње и еви ден ци ју.

Де ле гат.
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При лог 2.

Пи смо Ан то на Ко ро ше ца, ми ни стра уну тра шњих 
по сло ва Ми ла ну Сто ја ди но ви ћу, пред сед ни ку Вла де 

Бе о град, 3. фе бру а ра 1938. го ди не

Го спо ди ну

 Г[осподи]ну Др. Ми ла ну Сто ја ди но ви ћу,
 Пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та и Ми ни стру 
ино стра них по сло ва

БЕ О ГРАД

Го спо ди не Пред сед ни че,

Част ми је до ста ви ти вам при ло же ну ин фор ма-
ци ју.

Мо лим вас, го спо ди не Пред сед ни че, да из во ли те 
при ми ти уве ре ње мо га осо би тог по што ва ња.

(А. Ко ро шец)

ДЕ ЛЕ ГАТ МИ НИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПО-
СЛО ВА. 
Стро го по вер љи во

Рим, 30. I. 1938. г.[одине]

МИ НИ СТАР СТВУ УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА
Оде ље њу за др жав ну за шти ту 

БЕ О ГРАД
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Још пре до ла ска Пред сед ни ка Краљ.[ев-ске] 
Вла де Го спо ди на Ми ла на Сто ја ди но ви ћа у Рим осе ти ла 
се ме ђу хр ват ским еми гран ти ма у Ита ли ји ве ћа нер во за 
и убр зо се ушло у траг при пре ма њу атен та та на Го спо-
ди на Пред сед ни ка, о че му сам оба ве стио Ми ни стар ство 
у сво је вре ме. С об зи ром на мно ге по хва та не ин ди ци је, 
као и из ве шта је јед ног еми гран та не ког Рај ко ви ћа, ко ји 
је кон фи ни ран у Ита ли ји, ита ли јан ска по ли ци ја у до го-
во ру са мном при сту пи ла је нај стро жи јим ме ра ма без-
бед но сти и у да ном мо мен ту по хап си ла је на 15 да на све 
еми гран те из у зев оних кон фи ни ра них на остр ву Ли па-
ри ма, ко ји су би ли пак чу ва ни од рат них ла ђа и по ја ча не 
по ли ци је и ка ра би ни јер ских је ди ни ца.

Та да се ни је мо гло ући пот пу но у траг ор га ни-
за ци је еми гра на та јер се мо ра ло ра ди ти бр зо с об зи ром 
на ско ри до ла зак Го спо ди на Пред сед ни ка. Без бед ност 
пред у зе та од стра не ита ли јан ских вла сти би ла је по ве-
ре на Го спо ди ну Др. [Етореу] Кон тиу, Ген.[ералном] ин-
спек то ру Ј.[авне] б.[ез бедности], ко ји је са мном у ср-
дач ној са рад њи, што је по зна то и ува же ном Го спо ди ну 
Пред сед ни ку, па је био за це ло вре ме бо рав ка Го спо ди-
на Пред сед ни ка ње му до де љен.

Ово је би ла мо же се ре ћи по ла зна тач ка сви ју 
да љих ис тра га и на ших на сто ја ња да се по о штри кон-
тро ла над еми гран ти ма, спе ци јал но оним опа сни јим, и 
да се по сле од ла ска Го спо ди на Пред сед ни ка ис пи та ју 
мно ге ин ди ци је и сум ње о по ку ша ји ма об но ве уста шке 
ак ци је, спе ци јал но њи хо вог те ро ри стич ког ра да.

У до го во ру са ита ли јан ским вла сти ма от пу то вао 
сам на Сар ди ни ју, где се на ла зе кон фи ни ра ни око 140 
уста ша, па сам по год ним на чи ном до шао у до дир са око 
80 еми гра на та и том сам при ли ком мо гао мно ге ства ри 
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да бли же ис пи там и мно ге сво је сум ње на ли цу ме ста да 
по твр дим. Имао сам при ли ке да пре гле дам за хва љу ју ћи 
љу ба зно сти ма г.[осподина] Др. Кон тиа и мно га по хва-
та на пи сма уста ша, ко је су итал.[ијанске] вла сти цен зу-
ри са ле, па ми је и ово у мно гом олак ша ло мој по ста вље-
ни циљ. Сум ње и ин ди ци је су се ре ђа ле и по твр ђи ва ле и 
у стал ној са рад њи са г.[осподином] Др. Кон ти ем у бр зо 
је ис тра га да ла сво је ре зул та те.

Спе ци јал но ме ђу еми гран ти ма осе ти ло се жи-
вље кре та ње по сле од ла ска Го спо ди на Пред сед ни ка из 
Ита ли је, јер су уви де ли да од ак ци је под па тро на жом 
Ита ли је или са ње не те ри то ри је не ма ни шта, па су већ 
по ми шља ли да сво ју ак ци ју пре не су у ино стран ство и 
да спа су из Ита ли је сво га „по глав ни ка“ Др. Па ве ли ћа 
и да се по сте пе но и са ми еми гран ти се ле из Ита ли је. 
Ова се ак ци ја спе ци јал но осе ти ла на Сар ди ни ји, где 
су еми гран ти пу тем ита ли јан ских др жа вља на и њи хо-
вих адре са ус пе ли да до ђу у ве зу са Бе чом, Бер ли ном 
и Аме ри ком, од но сно „Хр ват.[ским] До мо бра ном“. Са 
сви ју стра на пред у зе та је ак ци ја про ти ву по врат ка еми-
гра на та у зе мљу, јер се на овај на чин ру ши ор га ни за ци ја 
и ве ра у успех ор га ни за ци је и обе ћа ну ре во лу ци ју код 
нас. Из ми шља ва ле су се раз не ве сти о ши ка ни ра њу по-
врат ни ка, итд. Ову ак ци ју су по ве ли ис так ну ти ји по злу 
уста ши и они су по че ли са прет њом и чак они ма ко ји 
су се већ по вра ти ли, твр де ћи да „уста шка ру ка“ сти же 
сву да, па и код нас.

Код мно гих про бу ди ла се она ста ра зло чи нач ка 
крв и ве ра у об но ву ак ци је и сви су се за пре па сти ли ка-
да су у ме сто „по глав ни ка“ ви де ли да сам ја у мо гућ но-
сти да до ђем под за шти том итал.[ијанских] вла сти ме ђу 
њи ма. Мно ги су по че ли да се раз ми шља ју а дру ги су 
по ку ша ва ли да до ђу у ве зу са мном и да ме сво јим са-
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оп ште њи ма за ду же за евен ту ал ни по вра так и пре по ру ке 
код итал.[ијанских] вла сти да би им се да ла ве ћа по моћ 
или убла жио по сту пак пре ма њи ма итд.

По сте пе но уви де ло се, да на че лу ове ак ци је по-
чи њу да се оцр та ва ју опа сни ји те ро ри сти кон фи ни ра-
ни на ју гу Ита ли је, као Ба бић, Крем зир, Син гер, Бзик 
и дру ги, ко ји на ста ју да за др же еми гра ци ју у Ита ли ји 
за мо ме нат обе ћа ва ју ћи да је ово све про ла зно и да ће 
уско ро „по глав ник“ да бу де у мо гућ но сти да их по зо ве. 
Над зор је у ве зи це ле ове ис тра ге по ја чан и нај стро жи је 
се пра ти ла ко ре спо ден ци ја ме ђу уста ша ма. Ови су се 
до ви ја ли на све мо гу ће кон спи ра тив не на чи не да за ва-
ра ју траг по ли ци ји до пи су ју ћи се пре ко ита ли јан ских 
гра ђа на, па чак и ви ђе ни јих лич но сти из свог ме ста, 
што је у мно го ме оте жа ло, мо ра се при зна ти, ита ли јан-
ској по ли ци ји ову ис тра гу и кон тро лу. Ита ли јан ска по-
ли ци ја је иза шла ово га пу та пот пу но ме ни у су срет и ја 
сам за јед но са г.[осподином] Др. Кон ти ем, а у са гла сно-
сти са на шим Краљ.[евским] По слан ством, на ста вио 
сво ја пу то ва ња на југ Ита ли је, где сам об и шао Са лер но, 
где је кон фи ни ран Др. Бу дак, Изер ни ју у ко ме се ме сту 
на ла зи Ква тер ник са Ма ри ћем Иви цом, као и Си ци ли ју, 
где смо ви де ли ви ше уста ша са Ли па ра. По сте пе но се 
обруч ис тра ге сте зао око јед не ма ње гру пи це већ по зна-
ти јих уста ша по злу на че лу са Ба би ћем Ми јом, Син ге-
ром и Крем зи ром.

Из вр шен је пре трес од стра не ита ли јан ских вла-
сти и из ве стан ма те ри јал је пао у ру ке по ли ци је, док 
ве ћи део на ла зи се са кри вен или уни штен. Уста ши ни су 
са слу ша ва ни, јер ита ли јан ска по ли ци ја сма тра да ови 
не ће да го во ре и да је чак не по треб но по што се ме ђу-
вре ме но за пле ни ло јед но пи смо Ба би ћа Ми ја упу ће но 
Др. Па ве ли ћу пре ко бра та слу жав ке Др. Па ве ли ћа. Ба-
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бић је иза брао на чин да се до пи су је са Др. Па ве ли ћем 
пре ко бра та Ан ђе ли не Фе де ли Ери ка, ко ји је на ста њен 
у Брет чи ји, где је Др. Па ве лић имао свој пр ви ло гор. 
Пре ма мно гим ин ди ци ја ма, па и овом пи сму, из гле да да 
је Ба бић и ра ни је одр жа вао ве зе са Др. Па ве ли ћем пре-
ко ове сво је слу жав ке, од но сно ње ног бра та, док итал.
[ијанске] вла сти не же ле да и ову мо ју опа ску по твр де, 
већ твр де да је ово пр ви по ку шај Ба би ћа Ми ја, ко ји је 
ра ни је био шо фер Др. Па ве ли ћа и ње го ва де сна крв нич-
ка ру ка за све зло чи нач ке по ду хва те. Ово се по твр ђу је 
и на тај на чин, што су и дру ги еми гран ти већ го во ри ли 
о овом на чи ну до пи си ва ња, а на ро чи то и са мо пи смо 
по твр ђу је, јер ње го ва са др жи на је та кве при ро де да се 
Ба бић ни ка да не би смео усу ди ти да ова ко шта пи ше и 
го во ри о те ро ри стич ком пла ну уста ша да ни је био пот-
пу но уве рен у си гур ност овог на чи на до пи си ва ња.

Нај зад, ово се ту ма че ње итал.[ијанских] вла сти 
мо ра при ми ти, тим пре, што ми је г.[осподин] Др. Кон-
ти, ген.[ерални] ин спек тор Ј.[авне] б.[ез бедности], све 
ово у стро гом по ве ре њу от крио и по ка зао ми је чак и 
пи смо Ба би ћа, ко је је од огром не ва жно сти, прем да му 
је уоп ште за бра ње но да ма шта го во ри на ми, јер пи смо 
је та квог са др жа ја да је упе ре но и про ти ву Ита ли је. На-
рав но у зва нич ној фор ми са оп ште но ми је, да је ухва ће-
но пи смо Ба би ћа Ми ја у ко ме се ви ди, да је овај наст[ој]
ао од оба ве сти Др. Па ве ли ћа о на ме ра ма јед не гру пе 
уста ша да из бег ну из Ита ли је и да се пре ба це на о ру-
жа ни до зу ба код нас и да из вр ше атен та те на Њ.[егово] 
В.[исочанство] Кне за На ме сни ка и Го спо ди на Пред сед-
ни ка Краљ.[евске] Вла де, као и дру ге лич но сти, на слу-
чај да им бу де згод но. Да би спро ве ли ову ак ци ју оче-
ки ва ли су на ја вље ни но вац из Аме ри ке, јер им је оту да 
обе ћа но 20.000 ли ра као пр ва по моћ, док су оста ли но-
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вац ра чу на ли да ће на ћи код из ве сних Је вре ја у зе мљи, 
на слу чај да им бу де по треб но.

Од мах је ухап шен Ба бић као и сви дру ги о ко ји-
ма је Ба бић го во рио у пи сму. Ба бић је са оп штио Др. Па-
ве ли ћу у овом пи сму, ка ко је са овом ак ци јом упо знао 
Крем зи ра, ко ји је кон фи ни ран са њим, Бзи ка Ми ја, Син-
ге ра Вла ду, Бу тор ца Јо си па, Сла ву То мља но ви ћа, па су 
сви ови од мах ухап ше ни. Да љом ис тра гом се утвр ди ла 
ве за и са оста ли ма па су хап ше ња про ши ре на и у пр вом 
мо мен ту је ухап ше но 10 уста ша, док сам ја тра жио на 
осно ву јед ног пи сма Пев ца Јо си па да се ухап си и Ква-
тер ник за јед но са Ма ри ћем Ива ном, па да се и на њих 
про ду жи ова ва жна ис тра га на да ју ћи се да ће би ти и ов-
ди ка квог згод ног мо мен та или ин ди ци је. Ита ли јан ске 
вла сти твр де, да ни су мо гли ни шта сум њи вог на ћи код 
ове дво ји це већ је ди но из ис тра ге из ла зи, да је Пе вец 
Јо сип тре бао да оба ве сти о све му Ква тер ни ка и да га 
при во ли на ову ак ци ју, јер до са да, пре ма твр ђе њу итал.
[ијанских] вла сти, Ква тер ник ни је же лео да сту па у ни-
ка кву пи сме ну ве зу са Ба би ћем. Пе вец да би до шао у 
ве зу за мо лио је ита ли јан ске вла сти да му одо бре са ста-
нак са Ква тер ни ком, ко ји му је од би јен, па је у след ству 
от кри ве не ор га ни за ци је и ухап шен.

Тре ба на по ме ну ти, да је Пе вец Јо сип у сво је вре-
ме за тра жио по вра так у зе мљу, па сам ја ту ско ро за мо-
лио Ми ни стар ство да се ово ме не одо бра ва по вра так, 
јер је ухва ћен у пре пи сци са Др. Је ли ћем у Бер ли ну. 
Исто та ко ових се да на при пре мао и Не мец Мар тин, ко-
ји је та ко ђе ухап шен, да за тра жи као и Пе вец по вра так 
у зе мљу у ци љу да се на ђу овој гру пи уста ша при ли ком 
њи хо вог те ро ри стич ког ра да и при пре ма не ак ци је.

На пу ту за Бе о град за у ста вио сам се у Пи зу код 
Др. Кон тиа, ген.[ералног] ин спек то ра Ј.[авне] б.[ез-



35

Ustaša Hrvatska revolucionarna organizacija

бедности], и овај ми је по ка зао пи смо Ба би ћа у пре пи су, 
твр де ћи да се ори ги нал на ла зи у Ми ни стар ству уну тр.
[ашњих] по сло ва. Пре ма са др жа ју из гле да ми да ни је 
ни шта из о ста вље но. Дао сам реч Др. Кон тиу да са са др-
жа јем не ћу ни ко га упо зна ва ти већ ћу за др жа ти за сво ју 
ори јен та ци ју.

У том нај ва жни јем пи сму Ба бић го во ри у глав-
ним ли ни ја ма о сво ме пла ну за упад у зе мљу. Он се пр во 
на не ко ли ко стра ни ца упу шта у по ли тич ке до га ђа је и да 
је за са да не мо гу ће из Ита ли је ра ди ти а да се мо ра по-
ми шља ти на бр зу ак ци ју јер пре ти рас пад еми гра ци је. 
Ита ли ји ни је за са да у ра чу ну да по ма же еми гра ци ју и 
Ба бић сма тра да се по моћ мо ра тра жи ти бр зо на дру-
гој стра ни и да се ак ци ја мо ра пре не ти у са му зе мљу. 
Он на ла зи, да би би ло ап со лут но по треб но из вр ши ти 
чим пре атен та те на В.[исочанство] Кне за На ме сни ка, 
Го спо ди на Пред сед ни ка Краљ.[евске] Вла де, па и на 
дру ге лич но сти, јер Ба бић сма тра да ће се на овај на чин 
иза зва ти код нас ре во лу ци о нар но ста ње и да ће се на 
овај на чин ути ца ти на про ме ну по ли тич ког кур са код 
нас и та да ће се опет мо ћи ра чу на ти на ја чу по моћ Ита-
ли је, ко ја је у сва ком слу ча ју ап со лут но по треб на. По-
сле ду жег раз ми шља ња и по след њих по ли тич ких до га-
ђа ја, ка же Ба бић, он се од лу чио да се ста ви са Син ге ром 
Вла дом, ко ји је већ упо знат са овом ак ци јом, на че лу 
јед не гру пе уста ша од де се то ри це од луч них те ро ри ста, 
и да се у две гру пе пре ба це код нас на о ру жа ни до зу ба 
или пак, у ко ли ко се не мо гу на о ру жа ти то би учи ни-
ли од мах по пре ла зу код нас. За ову ак ци ју Ба бић се 
обра тио за но вац у Ј.[ужној] и С.[еверној] Аме ри ци код 
онам.[ошњих] ор га ни за ци ја „Хр ват.[ски] До мо бра на“, 
па је до био по во љан из ве штај да ће се са ку пи ти су ма од 
20.000 ли ра ко ја се са да оче ку је од итал.[ијанских] вла-
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сти, по што су сви ови кон спи ра то ри по за тва ра ни. Ба бић 
пи ше Па ве ли ћу, ка ко на ста је да до ђе у ве зу са Ан ту ном 
Го ди ном ка ко би му овај спре мио фал си фи ко ва на до ку-
мен та – одо бре ња за ку по ви ну оруж ја у Ита ли ји и сва 
дру га по треб на до ку мен та. Ви ди се пре ма ово ме, да је 
Го ди на опа сан фал си фи ка тор и да је он за ова кве ства ри 
слу жио еми гран ти ма.

Вр ло је ва жан део пи сма у ко ме Ба бић пи ше о 
не ком све ште ни ку из Се ња, ко ји се са да на ла зи у Ри му, 
ка ко је овај упу ћен из За гре ба да сту пи у ве зу са те ро-
ри сти ма, од но сно са Син ге ром Вла дом и да ово ме бу де 
по сред ник са зе мљом и њи хо вим љу ди ма у зе мљи. Ба-
бић ка же, да пре ма ве сти ма те ро ри сте Сла ве То мља но-
ви ћа, ко ји сто ји у ве зи са овим све ште ни ком, ку ћа ово га 
је у Се њу при ли ком онам.[ошњих] до га ђа ја из ре ше та на 
са 17 ме та ка.

На стао сам да ово ли це иден ти фи ку јем и за са да 
из гле да да је ово ли це иден тич но са ђа ком Св. Је ро ни-
ма Јо си пом МОЈАТОМ, из Се ња, па су итал.[ијанске] 
вла сти пред у зе ле све по треб не ме ре да се ове сум ње из-
ви де и уста но ви та чан иден ти тет овог ли ца, ко је тре ба 
да бу де ку рир из ме ђу уста ша и зе мље. Из Ба би ћа пи сма 
се ви ди, ка ко све ште ник у пи та њу из ве шта ва Син ге ра 
о при је му Го спо ди на Пред сед ни ка у Ри му и ка ко га је 
ср це бо ле ло ка да је ви део ово при бли жа ва ње Ита ли је.

Ово је пи смо упу ће но Др. Па ве ли ћу 2. ја ну а ра 
т.[екуће] г.[одине], ка да је до не та де фи ни тив на од лу ка 
ове гру пе уста ша за об но ву ак ци је и из вр ше ње њи хо-
вог па кле ног пла на. Из пи сма се не ви ди, да је Ба бић 
тра жио одо бре ње, већ да је са мо хтео да са овим упо зна 
Др. Па ве ли ћа и да од мах за тим при сту пи са оста ли ма 
из во ђе њу сво је па кле не за ми сли. Пи смо је ухва ће но на 
вре ме и ни је уру че но, а и мно ги дру ги зна ци, што би 
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би ло ду го из ла га ти, ори јен ти са ли су ис тра гу у по зи тив-
ном прав цу и до са да су ухап ше ни сле де ћи еми гран ти: 
Ба бић Ми јо, Син гер Вла до, Крем зир Љу бо мир, Ква тер-
ник Еуген, Пе вец Јо сип, Не мец Мар тин, То мља но вић 
Сла во, Бо бан Ра фа ел, Пеј ко вић Ан те, Бзик Ми јо и Бу то-
рац Стје пан. Сви су ови по зна ти са сво јим те ро ри стич-
ким ра дом про ти ву нас и за у зи ма ли су у ор га ни за ци-
ји уста ша во де ћа ме ста. Ка ко сам већ на по ме нуо итал.
[ијанске] вла сти же ле још ових да на да пу сте на сло бо-
ду Ква тер ни ка и Ша ри ћа, јер пре ма њи хо вом уве ра ва њу 
про ти ву ових не ма оте жа ва ју ћег ма те ри ја ла, док оста-
ли ОСТА ЈУ ЗА УВЕК У ЗА ТВО РУ, пре ма уве ра ва њу 
г.[осподина] Др. Кон тиа, ген.[ералног] ин спек то ра, сем 
ако се не усво ји ње гов пи сме ни пред лог од стра не итал.
[ијанског] Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, а тај је, 
да се сви по хап ше ни упу те у ко ло ни је, Аби си ни ју, у ко-
ји кон цен тра ци о ни ло гор, јер су са овим ак том по ка за ли 
да су опа сни и по ита ли јан ске ин те ре се. На стао  сам да 
се Ква тер ник и Ша рић за др же у за тво ру до мог по врат-
ка из Бе о гра да, прем да Ква тер ник штрај ку је гла ђу.

Ова је од лу ка дик то ва на и ис тра гом, ко ја је по ка-
за ла, да су они чак по ми шља ли да из вр ше и дру га не де-
ла у Ита ли ји, ка ко би са мо уз не ми ри ли свет ску јав ност, 
јер се у јед ном пи сму Бзи ка Ми ја, од но сно ко је је на ђе-
но код ње га, ја сно ви ди, „да се мо ра пре ки ну ти са овом 
жа ло сном си ту а ци јом, па ма кар го сто при мљи ва зе мља 
ма ло пре тр пе ла ште те“.

Јед но дру го пи смо упу ће но од еми гра на та Сти пе 
Ђу зе ла и Фра на Бу си ћа Јо си пу Ске ви, ко ји је кон фи ни-
ран на Сар ди ни ји, ука зу је да су еми гран ти про ти ву Др. 
Ма че ка и да ће ње га по сти ћи та ко ђе уста шка осве та.

Син гер ја вља, да је адре са Пер че ви ћа за са да 
пре ко не ког Ју ра ја Бро си че ви ћа, Беч VII. Би цирк, па да 
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му се тре ба на ову адре су до да љег на ре ђе ња пи са ти. 
Ви ди се, да и Пер че вић има ве зе са овом ак ци јом, прем-
да за са да ни је пао ни ка кав ком про ми ту ју ћи ма те ри јал 
про ти ву ово га али се та ко ђе ви ди да уста ши уни шта ва ју 
сва пи сма, па је тек је дан део по хва тан.

Ухва ће но је и јед но пи смо пи са но под 15. X. 
1937. из За гре ба на адре су Ба би ћа Ми је, као да му брат 
пи ше, па се у овом пи сму са ве ту је да ни ка ко не до зво-
ли еми гран ти ма да се вра ћа ју, јер су они бед ни ци већ 
ство ри ли сво јим по врат ком ути сак код на ро да да се ак-
ци ја уста ша као не у спе ла ли кви ди ра, што се ни ка ко не 
сме до зво ли ти. Ово ли це тра жи оба ве ште ња од Ба би ћа 
о Стан ку Хра ни ло ви ћу, јер ње го ву мај ку и се стру че-
сто по се ћу је, па ће се ла ко про на ћи овај „Жа по вац“ ка ко 
сам се бе пот пи су је.

Пре ко ита ли јан ског гра ђа ни на Ан ђе ла НОВЕ-
ЛИА, у Кам по ба су, до ла зи ла је пре пи ска за Вин ка Кр-
зна ри ћа, па се у јед ном пи сму Вла де Син ге ра да ти ра ног 
од 13. I. 38. ви ди, ка ко је Син гер при мио ве сти из зе мље 
од за јед нич ког при ја те ља Др. БУЋА, ко ји им по ру чу је, 
да при ја те љи из Ри ма и Бе ча мо ле да се еми гран ти не 
вра ћа ју, јер ће то би ти стра шан уда рац за ор га ни за ци ју, 
јер би на род у овом ак ту ви део про паст њи хо ве „ства ри“ 
и сва ка ак ци ја из ино стран ства би би ла уза луд на. За тим 
Син гер го во ри о свет ској си ту а ци ји и ве ру је у ско ра-
шње свет ске за пле те у ко ји ма би Ср би ја на си гур но би ла 
про ти ву Ита ли је, па би се Хр ва ти ди гли на оруж је. За-
тим Син гер са ве ту је, да еми гран ти у сво јим пи сми ма не 
тре ба да на па да ју Ита ли ју, већ да тре ба го во ри ти ви ше 
о по врат ни ци ма као о из дај ни ци ма. Ово је пи смо пот-
пи сао та ко ђе и То ми чић Сти пе, ко ји по твр ђу је ње го ве 
ин струк ци је. То ми чић је по знат као „Да би ша“, глав ни 
за по вед ник ра ни јих ло го ра, па се та ко и пот пи су је.
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На по ми њем, да сам у нај стро жи јем по ве ре њу 
са знао од г.[осподина] Др. Кон тиа при ли ком мо га про-
ла ска кроз Пи зу, да је глав на ар хи ва Син ге ра код па ро ха 
у Та у ри а но ви, где је био Син гер кон фи ни ран, па ће он 
наст[ој]ати пре ко цр кве них вла сти да се до ове не ка ко 
до ђе, ако већ ни је уни ште на. Ви ди се и по овом, ка же 
Кон ти, да су еми гран ти хва та ли ве зе са из ве сним све ће-
ни ци ма под из го во ром бор бе Ср ба про ти ву ка то ли чан-
ства, па је овај у Та у ри а но ви слу жио Син ге ру за ве зу 
из ме ђу еми гра на та и при јем по ште. Ис тра га се на овом 
по љу на ста вља, са мо итал.[ијанске] вла сти са овим из 
по зна тих раз ло га не же ле да се ми упо зна је мо, јер се 
пла ше ве ћег алар ма.

Ви ди се, да се и Га вра но вић Ми јо из Не мач ке 
по чи ње ак тив ни је да ис та чи ње у ак ци ји уста ша, па и 
овај у пи сму од 11. I. 38. упу ће ном еми гран ти ма пре ко 
еми гран та Да не Си ми ћа, ко ји се на ла зи кон фи ни ран на 
Сар ди ни ји, пре по ру чу је еми гран ти ма стр пље ње и да се 
не вра ћа ју ни ка ко у зе мљу. Он твр ди, ка ко су по врат ни-
ци му че ни и да им се не да је да ра де, већ су кон фи ни-
ра ни, па им је сва ка ко бо ље да се за мо ме нат пре тр пе 
у Ита ли ји, где су бар по ма га ти, јер ће ина че па сти на 
те рет сво јих си ро ма шних ро ди те ља. Он тра жи од еми-
гра на та да му се по шта за зе мљу ша ље и да ће се он за 
да ље до ба ци ва ње већ по бри ну ти. У истом пи сму пи ше, 
ка ко је не ки Но сић Фра но от пу то вао за зе мљу, па ће се 
по вра ти ти апри ла у Не мач ку и да ће му о све му при ча ти 
– што дру гим ре чи ма зна чи да је овај, ко ји се већ во ди 
код нас у еви ден ци ји, ку рир и по ве ре ник еми гра на та из 
Не мач ке.

Са зна јем, да се Ма ру шић упу тио за Не мач ку и 
да је дао сво ју адре су пре ко Ми је Га вра но ви ћа Ал тен-
бург – Тур Пост фах 19-3 Не мач ка.
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Са пред њим част ми је упо зна ти, с мол бом на 
зна ње.

Де ле гат.

При лог 3.

Пи смо Вла де те Ми ли ће ви ћа Ми ла ну Сто ја ди но ви ћу

Рим, 14. III. 1938. г.[одине]

Го спо ди ну
Г.[осподи]ну. Др. Ми ла ну СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ, 

Пред сед ни ку Краљ. Вла де и Ми ни стру ино стра них по-
сло ва.

БЕ О ГРАД.

Мно го ува же ни Го спо ди не Пред сед ни че,
Част ми је оба ве сти ти Вас да сам по при мље ним 

ин струк ци ја ма по сту пио и на је дан вр ло так ти чан на-
чин до шао сам у ве зу са Др. Ми лом Бу да ком и са њим 
сам се са стао 10. о.[вог] м.[есеца] и остао у ду жем раз-
го во ру.

У по чет ку раз го во ра са оп штио сам му да су не-
ка ли ца, ве ро ват но ње го ви при ја те љи, за ин те ре со ва ли 
Го спо ди на Пред сед ни ка, и да сам при ли ком мо га по-
след њег бо рав ка у Бе о гра ду био до Вас и да смо о ње му 
та ко ђе раз го ва ра ли. Био је вр ло при јат но из не на ђен и 
за хва лио се на ин те ре со ва њу и убр зо знао сам га та ко 
за гре ја ти, да је био пре ма ме ни још у то ку овог пр вог 
са стан ка до ста отво рен. Сма трао сам да је ово нај згод-
ни ји на чин јер бар не ће мо ћи ни ка да ре ћи да смо ми 
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учи ни ли пр ве ко ра ке, већ да је ово ипак до шло по јед ној 
ин тер вен ци ји ма ње-ви ше са ње го ве стра не.

Др. Бу дак је за жа лио отво ре но да је мо рао оста ти 
у еми гра ци ји, јер да је био при си љен услед сво је лич не 
без бед но сти, па ми је из ла гао ње гов слу чај, ко ји Вам 
је, Го спо ди не Пред сед ни че, уоста лом већ по знат. Ни је 
крио од ме не да за при пре ма ње атен та та на Бла же но-
по чив шег Кра ља ни је ни шта знао а ни ти сум њао, већ је 
у по след њем мо мен ту те ле фон ски опо зван из Бер ли на 
и је два је имао вре ме на да се скло ни у Ита ли ју. У то ку 
раз го во ра, што сам при ме тио, из бе га вао је да уоп ште 
го во ри о Бла же но по чив шем Кра љу и да вао је ути сак да 
он осу ђу је атен та тор ске ак ци је, па је до дао да ће атен та-
ти од по је ди на ца би ти увек упо тре бљи ва ни у по ли ти ци, 
док др жа ва не сме са ова квим сред стви ма да се слу жи, 
јер то је до зво ље но са мо де шпе ра те ри ма. Ни сам ни сам 
хтео да ула зим у овај ка пи тел, ко ји је вр ло осе тљив, тим 
пре, што и сам Др. Бу дак сно си бар мо рал ну од го вор-
ност, ка да би се ово пи та ње отво ре но по ста вља ло.

До шао је мо ме нат у то ку на шег раз го во ра ка да 
је Др. Бу дак сам из ја вио, да је у еми гра ци ји сте као ис-
ку ство, ко је ће му у по ли ти ци по слу жи ти, а то је, да је 
на ша сна га у сло зи у јед ној др жа ви, о чи јем се уре ђе њу 
у да ном мо мен ту мо же го во ри ти, са мо он ве ру је, да је 
то за са да не згод но све док мла ди Краљ не од ра сте. У 
За гре бу, ка же Др. Бу дак, на стао је ха ос и не зна шта се 
све она мо зби ва, јер ви ди ре до ве по ли ти ча ра ус ко ме-
ша не и пред не ким це па њи ма и ра зи ла же њи ма. Он сма-
тра Др. Ма че ка у мно гом кри вим због свог спо ра зу ма са 
У.[друженом] О.[позицијом], ко ји ни је био ни нај ма ње 
по ли тич ки цуг, већ са мо де шпе ра тор ски, јер по по ли-
тич ким пра ви ли ма он је тре бао или да скло пи уго вор 
са Краљ.[евском] Вла дом или да оста не увек на ис тој 
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опо зи ци о ној ли ни ји, у то ку пре го ва ра ња, од но сно у по-
ли тич ком так ти зи ра њу, ко је му је до са да до не ло до ста 
успе ха. Ова ко је Др. Ма чек до шао у јед ну вр ло те шку 
си ту а ци ју и по ли тич ке по сле ди це за са да се не мо гу ви-
де ти. Др. Бу дак жа ли да по овом пи та њу ни је оба ве штен 
и да не мо же са мном да раз го ва ра са јед ним бо љим по-
зна ва њем ства ри, јер и он оче ку је да бу де о си ту а ци ји у 
За гре бу де таљ ни је оба ве штен, па је ту ско ро тре бао да 
се са ста не са јед ним сво јим ро ђа ком ВЕР НЕ РОМ Ива-
ном, ко ји је до пу то вао у Са лер но, али је од мах у по чет-
ку са стан ка био при ме ћен од итал.[ијанске] по ли ци је и 
ис пра ћен до на ше гра ни це. Др. Бу дак мо ли да се о овом 
чо ве ку ни шта од на ше по ли ци је не сме та, јер и онај је 
имао ми си ју да га на го во ри на по вра так у зе мљу од не-
ких ње го вих при ја те ља. Баш с об зи ром на ми си ју Вер-
не ра, ко ја ми је би ла по зна та, Др. Бу дак је при хва тио и 
мој из го вор да сам до шао до ње га, јер ве ру је да су ње-
го ви при ја те љи по сре до ва ли.

Др. Бу дак ди вио се ва ма, Го спо ди не Пред сед ни-
че, и при зна је Ва ше ве ли ке ди пло мат ске успе хе, спе ци-
јал но на ус по ста вља њу ве зе са Ита ли јом, ко ји је успех 
за дао уда рац ак ци ји еми гра на та из Ита ли је и ова се не 
мо же об но ви ти, већ на свом из ди са ју пра ви очај нич ке 
на по ре да се одр жи у жи во ту уз по моћ ма ко га и ма ко је 
др жа ве, што ће би ти све уза луд. Или тре ба при че ка ти 
ко ју го ди ну и дру ги ко ји зго дан мо ме нат, јер Ита ли ја и 
на да ље при та је но са ња на Дал ма ци ју и за ко ра че ње на 
Бал кан. Баш ови сно ви Ита ли је тре ба да про бу де хр ват-
ски на род, ко ји је на пр вом ме сту угро жен од Ри ма, па 
да уре ди сво ја ин тер на пи та ња са Бе о гра дом, ка ко би се 
сло жно мо гли су про ста ви ти ин тен ци ја ма Ри ма. Из гле да 
да је рад еми гра ци је и ње не ве зе са Ита ли јом да ло Др. 
Бу да ку до ста па мет них по ли тич ких ис ку ста ва, та ко, да 
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га је овај жи вот у еми гра ци ји на гнао да бу де за за јед-
нич ке гра ни це и да ви ше не са ња, као Др. Па ве лић, о 
„не за ви сној Хр ват ској др жа ви“.

Би ли би ду го из ла га ти ток на шег ви ше ча сов ног 
раз го во ра, ко ји је нај зад до вео до отво ре не из ја ве Др. 
Бу да ка, ДА МО ГУ ВА МА, ГО СПО ДИ НЕ ПРЕД СЕД-
НИ ЧЕ, ПО РУ ЧИ ТИ ДА ЋЕ СЕ ДР. БУ ДАК ПО ВРА ТИ-
ТИ У ЗЕ МЉУ ЗА КО ЈИ МЕ СЕЦ, ЧИМ БУ ДЕ УРЕ ДИО 
СВО ЈЕ ПРИ ВАТ НЕ СТВА РИ, КАО И КАД СВО ЈИХ 
ПРИ ЈА ТЕ ЉА И ЗА ГРЕБ ЧА НА БУ ДЕ НА ШАО ЗГО-
ДАН МО МЕ НАТ. Он ми сли да ће то би ти кроз три-че-
ти ри нај да ље ме се ца. На и ме, Др. Бу дак нов ча но је упро-
па шћен и ње го во има ње и кан це ла ри ја – све уни ште но, 
па је при мо ран да раз ми сли и уре ди не ка ко сво је ства ри 
да би мо гао бар у пр вом мо мен ту да се сна ђе са сво јом 
фа ми ли јом по до ла ску у За греб. Он ће кроз ме сец-два 
по зва ти код се бе у Са лер но сво га си нов ца ле ка ра Др. 
Ми ла Бу да ка, ко ји је за греб.[ачки] ле кар, па мо ли да му 
не пра ви мо ни ка кве те шко ће, јер са њим мо ра да уре ди 
сва ма те ри јал на пи та ња и да ба ци по тре бан мост ка За-
гре бу за свој по вра так.

На рав но, он мо ли да ова ње го ва од лу ка и по ру ка 
о по врат ку оста не пот пу но ме ђу на ма у тај но сти, јер му 
је и са да не при јат но да се по за гре бач ким ка фа на ма го-
во ри о ње го вом по врат ку и да ју ра зни ко мен та ри, па би 
се мо гао још у са мом по чет ку да оне мо гу ћи, па и ње гов 
по вра так ра зор ним ра дом по је ди них екс трем них еле ме-
на та, ко ји ма мо жда не би овај по вра так при јао.

Др. Бу дак ових да на из да је у из да њу за гре бач ке: 
„Хр ват ске Ма ти це“ сво ју књи гу „ОГ ЊИ ШТЕ“, ко ја по 
ње го вом твр ђе њу ни је ни нај ма ње по ли тич ка, па мо ли 
да Вас, Го спо ди не Пред сед ни че, за мо лим за ин тер вен-
ци ју да се ова књи га не за бра њу је, јер Др. Бу дак сма тра 



44

Владета Н. Милићевић

да са овом књи гом по сте пе но при пре ма свој по вра так, 
а за тим ми слим да одав де оче ку је ма ло нов ца. Он са да 
при пре ма јед ну дру гу књи гу „Рас пе ће“, за ко ју та ко ђе 
твр ди да ни је ни нај ма ње по ли тич ка, ко ја би пак иза шла 
на ње го вом по врат ку у зе мљу.

Др. Бу дак има си на Зво ни ми ра-Звон ка у Сев. 
Аме ри ци – Јунг стов ну – ОХИУ, где је до са да по ма гао у 
ра ду онам.[ошњим] еми гран ти ма на из да ва њу но ви ма и 
бил те на. Овај се обра тио на шем Краљ.[евском] По слан-
ству за па сош и до са да ни је до био од го вор. Са да Др. 
Бу дак је од лу чио да му пи ше, да се по сте пе но из вла чи 
из ре да еми гра на та и да се при пре ми за пут у Евро пу, а 
за тим ће га до ве сти са со бом у До мо ви ну, па мо ли Вас,, 
да на ре ди те да се по ње го вој мол би за па сош за са да не 
до но си ни ка ква од лу ка, т.ј. да му се за са да ни шта не 
са оп шта ва, већ да ре ше ње овог пред ме та са че ка из ве-
сно вре ме, од но сно од лу ку Др. Бу да ка о да ну по врат ка.

На овај на чин за дао би се уда рац и ор га ни за ци-
ји у Сев.[ерној] и Јуж.[ној] Аме ри ци, где је Звон ко Бу-
дак играо за јед но са До ше ном, Ва лен том, Фрајз ма ном и 
др.[угим], глав ну уло гу.

Сам по вра так Др. Бу да ка, ко га сви сма тра ју као 
по моћ ни ка Др. Па ве ли ћа и ше фа еми гра ци је, озна ча ва 
слом и са ме иде је, и ве ру јем да би у мно гом ње го во ис-
ку ство у ино стран ству опа ме ти ло по је ди не за гре ја не 
гла ве. По ње го вом по врат ку еми гра ци ја би се сру ши ла, 
ка ко у Евро пи, та ко и у Аме ри ци, па би се сви мо ра ли 
вра ћа ти и по ми шља ти на нов и ло ја лан жи вот гра ђа ни-
на Ју го сла ви је.

Др. Бу дак је та ко ђе до шао до гор ког за кључ ка, 
да је ствар но ште та да се јад ни еми гран ти оста вља ју и 
да ље да тру ну као кон фи нир ци и да се про га ња ју и слу-
же де шпе ра тр ским ци ље ви ма или ра чу ни ма јед них или 
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дру гих, па хва ли Ва шу му дру од лу ку да се ови вра ћа ју 
у зе мљу, где ће и са ма око ли на по вољ но деј ство ва ти на 
њих, а за тим ту је и власт да буд но мо три над њи ма, 
јер ови ће увек би ти опа сни ји из ино стран ства, где ће 
по слу жи ти ци ље ви ма не при ја те ља др жа ве. Са мо и он 
ве ру је, као уоста лом и ја, а што сам се мо гао у по след-
ње вре ме и уве ри ти, да ће мно ги у име Др. Па ве ли ћа 
за др жа ва ти еми гран те и да ље у еми гра ци ји обе ћа ва ју ћи 
ак ци ју и под прет њом уста шке осве те. Ту он, на жа лост, 
не мо же за са да ни шта да учи ни, прем да је во љан да у 
оп штем ин те ре су по мог не на шу пле ме ни ту ак ци ју. Ка-
да се по вра ти он ће већ та да на ста ти да по вра ћа оне ко-
ји су још под упли вом пре о ста лих во ђа-еми гра на та ала 
Пер че вић, Др. Је лић, До шен и др.[угих], јер Па ве лић ће 
би ти оне мо гу ћен у ма ка квој ак ци ји све док Ита ли ји бу-
де у ин те ре су.

Ни сам још мо гао да за кљу чим али ми је би ло 
чуд но и ка рак те ри стич но, да је Др. Бу дак увек из бе га-
вао да го во ри о Др. Па ве ли ћу и чак је на гла ша вао у мно-
гим при ли ка ма на из ве сним пи та њи ма раз ми мо и ла же-
ња, у осу ди атен та та, ра да са Ита ли јом итд. На рав но, да 
ве ру јем да Др. Бу дак не ће отво ре но исту па ти у са мом 
по чет ку, бар пред јав но шћу, про ти ву Др. Па ве ли ћа из 
по ли тич ких раз ло га и так ти зи ра ња, а на ро чи то док се 
не по вра ти у зе мљу и не осмо три си ту а ци ју и свој по-
ло жај, јер ми из гле да да се ин те ре су је и за из бо ре за 
На род ну скуп шти ну.

Овај наш дуг раз го вор за вр ши ли смо у пот пу-
но при ја тељ ском то ну и са мол бом са Др. Бу да ка стра-
не, да Вам, Го спо ди не Пред сед ни че, са ње го ве стра не 
ис по ру чим ду бо ку за хвал ност на ин те ре со ва њу као и 
ње го во ди вље ње за Ва шу лич ност, што овом при ли ком 
чи ним. Др. Бу дак ме је на ро чи то за мо лио, да га че шће 
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оби ла зим без прет ход ног пи та ња, а на ро чи то да сва ка-
ко до ђем код ње га по чет ком ма ја, ка да же ли да са мном 
ду же раз го ва ра о мно гим ства ри ма. Обе ћао сам му да 
ћу на вра ћа ти и одр жа ва ти ве зе са њим тра же ћи од ње га 
искре ност и да ме не обру ка или де ман ту је, што ме уве-
ра вао у ви ше при ли ка да ће зна ти це ни ти пру же ну ру ку. 
До го во ре но је из ме ђу нас, да се о овом са стан ку ни ком 
не са оп шта ва, док итал.[ијанским] вла сти ма ре ћи ће мо 
да се на ши раз го во ри на ста вља ју и да за са да ни ка ква 
од лу ка ни је до не та. Др. Бу дак ми је ре као да ће ових 
да на по ста ви ти пи та ње да у Ита ли ји не же ли ви ше да 
оста не и за тра жи ће од њих па сош за ино стран ство, ко ји 
на рав но не ће до би ти, па ће се то бо же под овим ути ском 
и од би ја њем од лу чи ти на по вра так. Уно си ма ло так ти-
ке, ко ја је нај зад ма ло и ра зу мљи ва, ка да се зна ју све 
дру ге окол но сти.

Да ре зи ми рам у не ко ли ко ре чи из ве сне мол бе 
Др. Бу да ка, ко ји ма се тре ба иза ћи у су срет, на слу чај да 
се же ли на ста ви ти са њим ве за и раз го во ри:

1. Да се оста ви на ми ру ВЕР НЕР Иван, тр го вац 
из За гре ба, ко ји је до ла зио у Са лер но код Др. Бу да ка;

2. Да се не сме та из ла же ње књи ге Др. М. Бу да ка: 
„Ог њи ште“ – у из да њу „Хрв.[ат ске] Ма ти це“;

3. Да се не за бра њу је до ла зак не ћа ку Др. Бу да ка, 
ко ји се та ко ђе зо ве Др. Ми ле Бу дак, ле кар из За гре ба, 
ко ји ће би ти по зван да ова мо до ђе, на рав но, ово не тре-
ба да за греб.[ачка] по ли ци ја зна, већ на слу чај да бу де 
Ми ни стар.[ство] уну тр.[ашњих] по сло ва упи та но. Док 
би ја тре бао да дам са гла сност итал.[ијанским] вла сти-
ма да се овај пу сти код Др. Бу да ка на раз го вор;

и 4. да се за са да не ре ша ва мол ба за па сош си-
на Др. Бу да ка, ко ја је пре да на на шем По слан ству у Ва-
шинг то ну, или ко ме од Кон су ла та, што не знам тач но.
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На дам се, мно го ува же ни Го спо ди не Пред сед-
ни че, да сам и овом при ли ком оправ дао ва ше ука за но 
по ве ре ње, и би ло би ми по треб но да ми пре ко Го спо ди-
на По моћ ни ка из да те да ља по треб на на ре ђе ња или ин-
струк ци је, или Ва шу са гла сност да на ста вим са овим 
ра дом, на слу чај да не ма те ни ка квих до пу на у ин струк-
ци ја ма.

Исто вре ме но, сло бо дан сам оба ве сти ти Вас, Го-
спо ди не Пред сед ни че, да сам при во лео на по вра так и 
дво ји цу ин те лек ту а ла ца из ове ор га ни за ци је и то: Јо-
си па Миљ ко ви ћа, бив.[шег] се кре та ра „Вр хов ног ста-
ре шин ства Хр ват ског до мо бра на“, као и сту ден та Ти-
хо ми ра Вр љи ћа, ко ја су оба дво ји ца под не ли мол бе пре 
не ко ли ко да на, са мо мо је Ми ни стар ство још ни је до не-
ло од лу ку на овим мол ба ма, јер слу чај Миљ ко ви ћа је 
ин те ре сан тан, с об зи ром да је овај играо ва жну уло гу у 
ор га ни за ци ји. Овај би нам био ва жан а и у мно гим би 
по кре нуо на ста вак па ра ња ове ор га ни за ци је и ути цао 
би на све, па и во де ће лич но сти. На рав но, да бих се ја 
већ по ста рао да ове до бро оба ве жем пре по врат ка, та ко, 
да би нам са мо мо гли по слу жи ти у на ше ин те ре се и би-
ли од ко ри сти зе мљи, на рав но, да би њи хов доц ни ји рад 
за ви сио и од ко ле га, ко ји би има ли са ови ма ве зе.

Ка рак те ри стич на је бор ба, ко ја се по ја ви ла по-
сле по врат ка еми гра ци је, из ме ђу ма че ко ва ца и фран ко-
ва ца, или бо ље ре ћи при та је них екс трем них еле ме на-
та Др. Па ве ли ћа. Ова се бор ба на ро чи то кон ста ту је у 
ма ни фе сту „Хр ват ског До мо бра на“ у ко ме се осу ђу је 
Др. Ма чек, Ко шу тић и др., па се омла ди на по зи ва да 
об ра чу на са овим ве ле и здај ни ци ма, а та ко ђе и из јед ног 
лет ка: „По вра так еми гра на та“, ко ји се рас ту ра по Хр-
ват ској и За гре бу, а у ко ме се на па да по вра ћај еми гра-
на та и рад Др. Ма че ка са ови ма, као и мо ја ма лен кост. 
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Еми гран ти-по врат ни ци су зба ци ли ма ску за ку ли са ног 
ра да „уста шке ор га ни за ци је“ и све тај не ор га ни за ци је 
из не ли су пред суд хр ват ске јав но сти – овај пр ља ви веш 
је за смр део и Па ве ли ћев ци кроз овај ле так, као и дру-
ге, по ку ша ва ју да се пе ру и оба ра ју се на Др. Ма че ка. 
Бор ба је ка рак те ри стич на и ис ход сва ка ко да ће би ти од 
ко ри сти, јер се ру ше сви ла жни иде а ли и др жав на по ли-
ти ка мо же са мо да три ун фу је.

И ову при ли ку ко ри стим да Вас, мно го ува же ни 
Го спо ди не Пред сед ни че, уве рим о свом нај ду бљем по-
што ва њу и ода но сти.

Ваш
(Влад. Ми ли ће вић)

Де ле гат Ми ни стар ства уну тр.[ашњих] по сло ва.

При лог 4.

Пи смо Вла де те Ми ли ће ви ћа Ми ла ну Сто ја ди но ви
ћу

Рим, 25. III. 1938. г.[одине] 

Го спо ди ну
Г.[осподи]ну Др. Ми ла ну СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ, 

Пред сед ни ку Ми ни стар ског Са ве та, Ми ни стру ино-
стра них по сло ва

Бе о град

Мно го ува же ни Го спо ди не Пред сед ни че,

Ко ри стим при ли ку пу та Го спо ди на По сла ни ка и 
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сло бо дан сам да Вас оба ве стим да се пи та ње по врат ка 
Др. Бу да ка раз ви ја по већ утвр ђе ном пла ну, па је овај већ 
пи сме но за тра жио до зво лу од итал.[ијанских] вла сти да 
му се омо гу ћи од ла зак из Ита ли је на во де ћи да же ли да 
пу ту је у Аме ри ку. На рав но, да сам ја ствар од мах уре-
дио са г.[осподином] Др. Кон ти ем, ген.[ералним] ин-
спек то ром Ј.[авне] б.[ез бедности], ко ји му је дао пи сме-
ни од го вор, то што Др. Бу дак и же ли, да му се не мо же 
из да ти па сош за из ла зак из Ита ли је, а ни ти до пу сти ти 
на пу шта ње Ита ли је, па га упу ћу ју на Краљ.[евско] По-
слан ство.

Др. Бу дак је та ко ђе за тра жио од итал.[ијанских] 
вла сти да се не пра ве смет ње ње го вом си нов цу Др. Ми-
ли Бу да ку, ле ка ру из За гре ба, за до ла зак у Са лер но, јер 
да же ли са овим да раз го ва ра о сво јим при ват ним ства-
ри ма. Ово пи та ње за ви си од Ва ших ин струк ци ја. Па је 
од го вор ре зер ви сан за ка сни је, у оче ки ва њу Ва ших на-
ре ђе ња.

Ме ђу вре ме но сам ис пи тао ства ри у по гле ду од-
но са из ме ђу Др. Бу да ка и Др. Па ве ли ћа и утвр дио сам 
са мно го ин ди ци ја, да су од но си још од ра ни је охлад-
не ли и да др. Бу дак не до зво ља ва те ро ри стич ку ак ци ју 
и ра зи ла зио се са Др. Па ве ли ћем на ви ше та ча ка, па су 
се и њи хо ве же не још док су би ли за јед но у То ри ну по-
сва ђа ле. На рав но, да Др. Бу дак као по ли ти чар не же ли 
ни ма ло да от кри је све ово, бар у пр во вре ме, па ће по-
ку ша ти да ово за та ји и на по врат ку у За греб, јер би га 
дру га чи је мно го оне мо гу ћа ва ли у ње го вим пр вим ко ра-
ци ма. Ни је ис кљу че но да ће овај по ку ша ти да за тра жи 
од итал.[ијанских] вла сти до зво лу да се са ста не са Др. 
Па ве ли ћем, ка ко би имао и по треб ну плат фор му за по-
вра так, а нај зад и да се опро сте, па бих тре бао зна ти ко-
је др жа ње у овом по гле ду, јер од ме не за ви си, да ли ћу 
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ја да за тво рим сво је очи пред овим, по што у про тив ном 
итал.[ијанске] вла сти не ће до зво ли ти са стан ке.

До ста вља ју ћи пред ње, са из ја вом мо је ду бо ке 
ода но сти, част ми је умо ли ти Вас, мно го ува же ни Го-
спо ди не Прет сед ни че, да ми из во ли те по пред њем из да-
ти по треб не ин струк ци је по Го спо ди ну По сла ни ку, ка ко 
бих се имао др жа ти и рав ња ти у сво јој да љој ак ци ји по 
овом пи та њу. Исто та ко и по дру гим пи та њи ма у ко ли-
ко има те да до пу ни те ра ни је ин струк ци је, јер при ли ке 
по сле ан шлу са ме ња ју и рас по ло же ње код оста лих еми-
гра на та, јер ви де да је у је дин стве ним гра ни ца ма је ди ни 
пра ви пут Хр ват ске, па им про ла зи са да во ља за не за ви-
сност пред ве ли ком Не мач ком.

Ваш ду бо ко ода ни
(Вла де та Ми ли ће вић)

При лог 5.

Пи смо Ми ла на Сто ја ди но ви ћа Вла де ти Ми ли ће ви
ћу

Бе о град, 22. апри ла 1938.

Го спо дин
В.[ладета] Ми ли ће вић
Де ле гат Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва
Рим

Го спо ди не ин спек то ре,

У сво је вре ме при мио сам Ва ше пи смо од 14. 
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мар та. За мо лио сам Г.[осподина] Ми ни стра Хри сти ћа, 
да Вам од го во ри на ра зна пи та ња ко ја сте та мо би ли по-
ста ви ли. Сва ка ко ми слим да раз го во ре са г.[осподином] 
др. Ми лом Бу да ком тре ба да про ду жи те. О то ме оба ве-
сти ће те и Ва ше Ми ни стар ство.

Са по здра вом,
(Др МС)

При лог 6.

Пи смо Вла де те Ми ли ће ви ћа Ми ла ну Сто ја ди но ви
ћу

Рим, 27. IV. 1938. год.[ине]

Го спо ди ну
Гну Др. Ми ла ну СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ, Пред сед-

ни ку Ми ни стар ског Са ве та, Ми ни стру ино стра них по-
сло ва

БЕ О ГРАД

Мно го ува же ни Го спо ди не Прет сед ни че,
Сло бо дан сам по твр ди ти при јем Ва шег це ње ног 

пи сма и нај ду бље се за хва лим на ука за ном ми по ве ре-
њу, ко је ћу наст[ој]ати да и да ље у пот пу но сти и до кра-
ја оправ дам. Исто вре ме но сма трам за по треб но да Вас, 
Го спо ди не Прет сед нич ке, оба ве стим да сам 23. о.[овог] 
м.[есеца], а на про ла зу кроз Са лер но где се на ла зи кон-
фи ни ран Др. М. Бу дак, имао са овим, а по ње го вој из-
ра же ној же љи, ви ше ча сов ни раз го вор, ко ји се кре тао у 
пот пу но при ја тељ ском то ну, јер се овај све ви ше тру дио 
да нас уве ри о сво јој ло јал но сти и же љи да се чим пре 
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по вра ти.
О ово ме раз го во ру по Ва шој же љи, из ра же ној по 

Го спо ди ну По сла ни ку, ја сам о све му оба ве стио сво је 
Ми ни стар ство у Стр.[ого] пов.[ерљивом] из ве шта ју за 
Го спо ди на Ми ни стра. На рав но, не на во де ћи у овим из-
ве шта ји ма раз ло ге и ка ко је до шло до ових са ста на ка, 
као ни да сам обе ћао по вра так по на ло гу са Ва ше стра-
не, јер то сам оста вио Ва ма да ово пи та ње ре ши те са 
Го спо ди ном Ми ни стром. Ово сам учи нио на ро чи то за то 
да се по овом пи та њу не ди ску ту је ме ђу чи нов ни ци ма 
и да све до ђе она ко ка ко тре ба из не над но и у стро гом 
по ве ре њу.

Го спо дин По сла ник на по врат ку из Бе о гра да са-
оп штио ми је Ва ше ин струк ци је ко јих се при др жа вам, 
ме ђу тим, Др. Бу дак ин си сти ра и мо ли да му се сва ка ко 
омо гу ћи са ста нак са ње го вим си нов цем Др. М. Бу да-
ком, ле ка ром из За гре ба, ко ји је чак на ја вио свој до ла зак 
на ве ли ки пе так, па је из не на да од ло жио за на ред не да-
не. Ита ли јан ске вла сти су одо бри ле овај са ста нак с об-
зи ром да се ра ди о си нов цу и да овај же ли раз го ва ра ти 
о ма те ри јал ним пи та њи ма и дру гим чи сто фа ми ли јар-
ним. На рав но, итал.[ијанске] вла сти су и ме не са овим 
упо зна ле усме но и ка жу ми да они не ви де раз лог за-
бра не ако већ ни је на ша по ли ци ја, ко ја зна пре ко ме не о 
ци љу до ла ска Др. Бу да ка у Ита ли ју, из да ово ме па сош и 
ви зу за Ита ли ју. На слу чај да ми не бу де мо же ле ли да до 
овог са стан ка до ђе, та да сам умо љен да скре нем па жњу 
на шим над ле жним да му не да ју ви зу за Ита ли ју, у ко ме 
слу ча ју итал.[ијанска] по ли ци ја ће оне мо гу ћи ти овај са-
ста нак. Ме ђу тим, као што на пред ре кох, др. Бу дак та ко-
ре ћи пре кли ње да му се омо гу ћи раз го вор са си нов цем, 
па чак при ста је да овом раз го во ру при су ству јем са мо 
не итал.[ијанска] по ли ци ја, јер он да је као раз лог да са 
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си нов цем мо ра да уре ди чи сто ма те ри јал не ства ри, јер 
не же ли да на по врат ку у За греб пад не са по ро ди цом на 
ули цу или у хо тел, јер не ма ова мо ста на,

Ина че Др. Бу дак ме је ово га пу та уве ра вао да је 
ОД ЛУ ЧАН у сво јој од лу ци да се по вра ти у зе мљу чим 
пре и то на ме ра ва да кре не из ме ђу 15. ју на и 15. ју ла, 
што за ви си од ње го вог си нов ца, ко ји тре ба да му при-
пре ми стан и да уре ди дру га ма те ри јал на пи та ња. У сва-
ком слу ча ју наст[ој]аће чим пре да се по вра ти и до го во-
ре но је да ми ипак до ста ви мол бу за па сош за по вра так 
и да га ја до гра ни це до пра тим, јер ви ше во ли да ну де 
са при ја те љем у дру штву не го ли са итал.[ијанском] по-
ли ци јом (прем да ће би ти у сен ци и итал[ијанска] по ли-
ци ја).

Др. Бу дак је раз го ва рао овог пу та са мном о мно-
гим ства ри ма са јед ним то ном ис кре ни јим и ве ру јем 
да ће овај тон би ти све то пли ји у ко ли ко се при бли жа-
ва дан оства ре ња ње го ве од лу ке. Ра ни је смо се ви де ли 
пре ве ли ких до га ђа ја а са да ми отво ре но из ја вљу је сво-
је ди вље ње за Ва шу му дру по ли ти ку и при зна је Ва ше 
ква ли те те јед ног на род ног Во ђе, па је уве рен да ће се 
уско ро на ћи пут пот пу ном сре ђи ва њу на ших уну тра-
шњих при ли ка, јер он сад нај бо ље уви ђа да је сви ма 
на ма по треб на јед на ја ка и моћ на Ју го сла ви ја. Он ка же 
да ће у мно гом ути ца ти на Др. Ма че ка и сво је при ја те-
ље јер је вр ло бо гат са сво јим ис ку стви ма из стра шних 
да на еми гра ци је, па ће се мо жда јед но га да на, ко оста-
не жив, и пи са ти о овим ства ри ма, ко је су не сум њи во 
исто риј ске вред но сти. Овог пу та на гла ша вао је у јед но 
ма ло по ја ча ном то ну сво је ра зи ла же ње са Др. Па ве ли-
ћем, прем да ја ни сам на мер но хтео ово пи та ње да ди-
рам. Он уоп ште не тра жи са ста нак са Др. Па ве ли ћем 
и ви дим да не по ку ша ва да са овим до ђе у пи сме ну ве-
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зу пу тем итал.[ијанских] вла сти, ка ко то мно ги дру ги 
по ку ша ва ју. Ипак ве ру јем да на по врат ку у зе мљу из 
так тич ких раз ло га и због при ја те ља не ће сме ти да се у 
пр вим мо мен ти ма из ја сни про тив Др. Па ве ли ћа, већ ће 
ћу та ти и по сте пе но ра ди ти у дру гом прав цу. Он ми сам 
на гла ша ва да ће све учи ни ти да се и еми гра ци ја у Аме-
ри ци чим пре рас ту ри, у ко ли ко и ње гов по вра так не би 
овом до при нео, јер уви ђа лу дост ма ка квог ра да из ино-
стран ства у ова квим при ли ка ма. Та ко ђе ми је из ра зио 
за до вољ ство да је рас ту рен „цр но-жу ти“ беч ки цен тар 
са Пер че ви ћем на че лу и ка же да би би ло до бро ка да би 
се са овим упо зна ла и на ша јав ност, у ко ли ко бу де би ло 
до ку мен та ци је да су сви ови из Бе ча ра ди ли на „хр ват-
ској ства ри“ у ду ху ле ги ти ми зма а не не ког то бо жњег 
осло бо ђе ња Хр ват ске.

Др. Бу дак ми је мно го ства ри по твр дио, ко је сам 
ја већ знао, а ко ји ма сам ја вио свом Ми ни стар ству, да 
ми да је по дат ке за Миљ ко ви ћа Јо си па, се кре та ра „Хр-
ват ског до мо бра на“, ко ји ме мо ли за по вра так, а ко га би 
сва ка ко тре бао по вра ти ти чим пре, ка да ин си сти ра, јер 
по врат ком ове дво ји це убр за ли би рас па д еми гра ци је у 
це лом све ту јер сви раз ло зи от па да ју и про па да ју све 
на де на об но ви уста шке ак ци је. Син Др. Бу да ка по вра-
ти ће се од мах по по врат ку оца, па ће и ово од јек ну ти 
ме ђу еми гран ти ма у Аме ри ци.

На ра стан ку Др. Бу дак ме је умо лио да га и дру-
гом при ли ком ви дим и да сва ка ко не за бо ра вим да Вас 
нај то пли је по здра вим и да Вам се у ње го во име нај ду-
бље за хва лим на све му. Ово ми је и не ко ли ко ма хо ва по-
на вљао, а ме не је мо лио да га не за бо ра вим доц ни је и у 
За гре бу, већ да бу дем мост за ње го ве ве зе са Бе о гра дом.

С нај ду бљим по што ва њем Ваш ода ни
(Вла де та Ми ли ће вић)
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При лог 7.

Пи смо Вла де те Ми ли ће ви ћа Ми ла ну Сто ја ди но ви
ћу

Го спо ди ну
Г[осподи]ну. Др. Ми ла ну СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ, Прет-
сед ни ку Ми ни стар ског Са ве та, Ми ни стру ино стра них 
по сло ва.

БЕ О ГРАД.

Рим, 17. V. 1938. год.[ине]

Мно го ува же ни Го спо ди не Пред сед ни че,
У ве зи мог по след њег пи сма сло бо дан сам да 

Вам у истом пред ме ту са оп штим из ве сне но ве мо мен-
те, ко ји уоста лом ни шта не ме ња ју, већ са мо до пу њу ју 
мо ју ак ци ју у овом прав цу.

На и ме, ствар је то ли ко са зре ла, да је Др. Бу дак 
сма трао за по треб но да сво ју од лу ку о по врат ку у зе-
мљу са оп шти и итал.[ијанским] вла сти ма, ко је ма ње-
ви ше ни су ипак тач но зна ле о ре зул та ту на ших раз го-
во ра, већ су са мо на слу ћи ва ле али се ни су на да ле ипак 
ова ко бр зој од лу ци Др Бу да ка. На тра же ње Др. Бу да ка 
итал.[ијанске] вла сти су до пра ти ле Др. Бу да ка у Рим 13. 
о.[вог] м.[есеца] и овај је са оп штио, да је до нео чвр сту 
од лу ку да се по вра ти у зе мљу, јер су сви раз ло зи, ко-
ји су га уда ља ва ли из До мо ви не, пре ста ли и он да нас 
ви ше ни је „се па ра ти ста“ и не же ли ви ше да се бо ри за 
„сло бод ну Хр ват ску“, јер га је пе то го ди шње ис ку ство 
у еми гра ци ји учвр сти ло у иде ји, да је пра ва и је ди на 
со лу ци ја хр ват ског пи та ња са мо у је дин стве ним гра ни-
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ца ма да на шње Ју го сла ви је. Оста ла ин тер на пи та ња ре-
ша ва ће мо са ми без по сред ства ино стран ства, ка ко ка же 
Др. Бу дак. У то ку раз го во ра са итал.[ијанским] вла сти-
ма Др. Бу дак се у ви ше ма хо ва из ра жа вао је дин стве но 
о Ва шој му дрој по ли ти ци и твр дио је да ће те Ви на ћи 
нај бо љи пут да се сре де све на ше уну тар ње ства ри, па 
и хр ват ско пи та ње. Ита ли јан ске вла сти су на ста ја ле да 
од Др. Бу да ка са зна ду и оста ла ње го ва гле ди шта, али се 
овај, ко ли ко сам кон ста то вао, др жао до ста ре зер ви са но 
сма тра ју ћи да су то на ше уну тра шње ства ри.

Др Кон ти, ген.[ерални] ин спек тор Ј.[авне] б.[ез-
бедности], за пи тао је Др. Бу да ка да ли тре ба шта ре-
ћи Па ве ли ћу, ка да га бу де ви део, а на ово је Др. Бу дак 
од го во рио: да ра ди ка ко же ли, јер он не ће пи та ти Др. 
Па ве ли ћа за са вет у свом круп ном ко ра ку, ко ји је у ње-
го вој све сти пот пу но са зрео, док га са Др. Па ве ли ћем 
де ле пет го ди на про ве де них у еми гра ци ји, јер не же ли 
да сно си пред исто ри јом од го вор ност за по чи ње не гре-
шке, а у ко ји ма ни је мо гао има ти ни трун од го вор но сти 
по што ни ка да ни је био за пи тан, већ је Па ве лић ра дио 
на сво ју ру ку.
 Ово је би ло до ста да се раз у ме онај не слу ће ни 
рас цеп из ме ђу ове дво ји це.
 Ипак до го во ре но је, да се Др. Па ве ли ћу са оп-
шти, ко ли ко ра ди ути ска и по треб ног ефек та, али тек 
ка да бу де Др. Бу дак у За гре бу, ка ко Па ве лић не би по ку-
шао да пре ко при ја те ља, у ко ли ко их још има, по ква ри 
ефе кат по врат ка Др. Бу да ка и ство ри му те жу си ту а ци ју 
у За гре бу. Др. Бу дак, ко ли ко ви дим, не ће у пр вом мо-
мен ту отво ре но исту па ти про ти ву Др. Па ве ли ћа, ра ди 
са ме так ти ке, али ће за то сва ким сво јим ге стом, сва ком 
сво јом па ро лом и гор ким ис ку ством из еми гра ци је, уно-
си ти но ви дух, на ја ви ти бор бу про ти ву се па ра ти зма и 
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ра ди ти на рас ту ра њу еми гра ци је, чи ји је циљ про ма-
шен. Он ми је дао до зво лу да мо гу про па ги ра ти ме ђу 
еми гран ти ма и са ње го вим по врат ком, што за са да не 
же лим да не бих алар ми рао и уна пред ком про ми то вао 
онај глав ни ефе кат, тим пре, што ја и сво јом ак ци јом 
на пре ду јем у ли кви да ци ји овог круп ног пи та ња и сва-
ким да ном на но сим так тич но но ви уда рац еми гра ци ји 
ру ше ћи њи хо ве осно ве за об но ву ак ци је.
 Мо лио сам сво је Ми ни стар ство, да се чим пре 
одо бри по вра так се кре та ру (тај ни ку) ор га ни за ци је „Хр-
ват ског До мо бра на“ Јо си пу МИЉ КО ВИ ЋУ, ко ји је био 
се кре тар Па ве ли ћа и ње го ве ор га ни за ци је, па и Др. Бу-
дак мо ли за ово га, јер овај ни је уме шан у атен та те, као 
ни у те ро ри стич ку ак ци ју, а ње гов би по вра так од јек-
нуо у са мом „Хр ват ском До мо бра ну“ у С.[еверној] и 
Ј.[ужној] Аме ри ци, као и ме ђу еми гран ти ма у Евро пи, 
док ја сам ово га при до био пот пу но за се бе и у пот пу-
но сти ћу га оба ве за ти и мно гим дру гим ства ри ма, чим 
се бу де по вра так одо брио. Он уоста лом при ста је, да се 
пи сме но оба ве же да на по врат ку при ста је да од го ва ра 
на су ду за сва ки те ро ри стич ки акт, ако би се до ка за ло да 
је исти учи нио или да је овај из вр шен по ње го вом на го-
во ру или са ве ту. Ово је до ста да се ски не сва ка од го вор-
ност у до но ше њу на ше од лу ке о по врат ку. По вра ћај Др. 
Бу да ка и Миљ ко ви ћа иза звао би онај тра же ни ефе кат у 
рас ту ра њу еми гра ци је и са ова два удар ца на не сен би 
био де фи ни ти ван уда рац и у зе мљи и у ино стран ству, 
сва кој се па ра ти стич кој иде ји. Ово би би ли при мер ци да 
се ре ше ње „хр ват ског пи та ња“ не мо же ви ше тра жи ти 
по ино стран ству.

Од јек од лу ке Др. Бу да ка иза звао је ду бок ути сак 
и на итал.[ијанске] вла сти, ка ко у Ми ни стар ству уну тр.
[њих] по сло ва – ген.[ерални] ди рек тор Бо ки ни, та ко и 
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у Ми ни стар ству ино стра них по сло ва пре ко ре фе рен та 
за ова пи та ња гро фа Ви доа, по моћ ни ка Ви те тиа. Сви су 
при ми ли са сим па ти ја ма из ја ву Др. Бу да ка и ко мен та ри-
шу, да је са по врат ком Др. Бу да ка за дан смр тан уда рац 
еми гра ци ји и да Па ве лић не ће ви ше мо ћи да на ста ви са 
сво јом ак ци јом, а ни ти ње го ви љу ди. Ви дим, Го спо ди не 
Пред сед ни че, да се итал.[ијанске] вла сти ра ду ју овом 
по врат ку а спе ци јал но за то, јер ми сле да ће по вра ћај 
Др. Бу да ка до при не ти и на про ме ну Ма че ко ве ак ци је, 
ко ја је да нас, ка ко је они по сма тра ју, про ти ву Ри ма и у 
зна ку „де мо крат ског-на род ног фрон та“. Они ве ру ју да 
ће сре ђи ва ње еми грант ског пи та ња, као и по вра ћај Др. 
Бу да ка, у мно гом до при не ти и при ја тељ ској по ли ти ци 
Бе о гра да – Ри ма, па на ста ју у по след ње вре ме да искре-
но по мог ну рас ту ра ње еми гра ци је.

И у оп хо ђе њу и па жња ма итал.[ијанске] вла сти 
пре ма ме ни и по др шка ма у мо јој ак ци ји ви дим го ре 
на ве де не зна ке. Ових да на на пред лог ит.[алијанског] 
Ми ни стра ино стра них по сло ва г.[осподина] Гро фа Ћа-
на био сам од ли ко ван Ит.[ијанском] Кру ном III. сте пе-
на, ко ји ми је ор ден пре дан на нај све ча ни ји на чин од 
стра не Ген.[ералног] ди рек то ра се на то ра Бо ки ниа, а у 
при су ству сви ју ви ших функ ци о не ра Мин.[истарства] 
уну тр.[ашњих] по сло ва. Овом при ли ком Др. Бо ки ни је 
на гла сио мо ју за слу гу у оства ре њу при ја тељ ских ве за 
из ме ђу на ших две ју по ли ци ја, па ме је умо лио да на ста-
нем да ове ве зе бу ду трај не и што ср дач ни је, а на ко рист 
на ших две ју по ли ци ја. У при ват ном раз го во ру, ко ји је 
за тим усле дио, Др. Бо ки ни ми је на го ве стио же љу за 
из ме ном по се та на ших две ју по ли ци ја, па се на да да ће 
би ти уско ро мо гу ће да са сво јим ко ле га ма по се ти на шу 
зе мљу. Ове су по се те из ме ње не са не мач ком по ли ци јом, 
аустриј ском, ма ђар ском.
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Др. Бу дак се по сле ове из ја ве по вра тио у Са лер-
но, на рав но пра ћен увек од итал.[ијанске] по ли ци је. 
Имао сам при ли ке да ду же раз го ва рам са Др. Бу да ком 
у Ри му и он ме је увек уве ра вао о ду бо ком по што ва њу 
пре ма Ва шој лич но сти и пред Др. Кон ти ем у ви ше ма-
хо ва за мо лио ме је да вас по здра вим и да Вам се за хва-
лим на сви ма за хвал но сти ма. На ро чи то на по ла ску ме 
је за мо лио да не за бо ра вим да из ру чим ње го во ду бо ко 
по што ва ње Ва ма, што овом при ли ком чи ним. Он се од-
лу чио да се по вра ти кра јем ју на или пр вих да на ју ла, 
јер мо ра да са че ка да му де вој чи ца за вр ши шко лу у Са-
лер ну, а за тим и да му си но вац, ко га из че ку је ових да на, 
сре ди ње го ве при ват не ства ри у За гре бу. Умо лио ме је, 
да се одо бри ње го вој ћер ци уче ни ци НЕДИ БУДАК, ко-
ја се на ла зи на шко ло ва њу у Гра цу, па са ван за по вра так 
у зе мљу и да јој кон су лат из да тек ка да се ова са ма, а 
по ње го вој на ред би, ја ви Кон су ла ту у Гра цу. За тим, да 
се одо бри на шем по слан ству у Ва шинг то ну из да ва ње 
па со ша за си на ЗВОНКА БУДАКА, ко ји ће ва жи ти за 
по вра так у зе мљу, као и про ду же ње вој ног ро ка као ђа-
ку. Ја сам, Го спо ди не Пред сед ни че, о ово ме оба ве стио и 
сво је Ми ни стар ство, а у ко ли ко би тре ба ло ове две ства-
ри да свр ши под руч но Вам Ми ни стар ство ино стра них 
по сло ва, част ми је умо ли ти Вас за по треб на на ре ђе ња.

Ина че Др. Бу дак ће кра јем ју на под не ти ре дов ну 
мол бу Краљ.[евском] По слан ству за из да ва ње до ку ме-
на та: па со ша или па са ва на, за ње га и же ну у ци љу по-
врат ка у Кра ље ви ну, па ће мо ми те ле граф ски о под но-
ше њу мол бе оба ве сти ти, ка ко би до би ли по треб не ин-
струк ци је, у ко ли ко их ра ни је не бу де мо има ли.

Са Др. Бу да ком сам се до го во рио да се ви ди мо 
по ло ви ном ју на ка ко би се ду же раз го ва ра ли и учвр сти-
ли на ше при ја тељ ство, та ко, да мо гу сва ку сво ју ми си ју 
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оба ви ти код јед ног ова квог при ја те ља. Он ме уоста лом 
мо ли да га ре дов но по се ћу јем у За гре бу, јер же ли да 
оста нем и да ље мост из ме ђу ње га и Вас, јер Вам ду гу је 
мно го. Обе ћао ми је та ко ђе да ће мо се при ње го вом по-
врат ку до го во ри ти о нај бо љим на чи ни ма за рас ту ра ње 
еми гра ци је у Аме ри ци и за о ста лих еми гра на та у Евро-
пи. По сте пе но и так тич но на ста јем да ис ко ри стим сво је 
ве зе са њим, ба зи ра ју ћи ово на при ја тељ ству.

Са ду бо ким по што ва њем и искре ном ода но шћу 
Ваш

(Влад. Ми ли ће вић)

При лог 8.

Пи смо Вла де те Ми ли ће ви ћа Ми ла ну Сто ја ди но ви
ћу

Рим, 29. V. 1938. г.[одине] 

Го спо ди ну
Г[осподи]ну. Др. Ми ла ну СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ, 

Пред сед ни ку Ми ни стар ског Са ве та, Ми ни стру ино-
стра них по сло ва

Бе о град

Мно го ува же ни Го спо ди не Пред сед ни че,

 Сло бо дан сам са не ко ли ко речи обра ти ти Вам 
се по јед ној хит ној ства ри. Да нас сам оба ве штен од 
г.[осподина] др. Ер ко ла Кон тиа, Ген.[ералног] ин спек-
то ра Ј.[авне] без.[бедности], да је он по зват од стра-
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не итал.[ијанског] Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
и да му је ре че но да ће те Ви до ћи у Ве не ци ју 15. ју на 
т.[екуће] г.[одине] и да тре ба он да пре ду зме још са да све 
ме ре лич не без бед но сти и да ор га ни зу је све по треб но у 
ве зи овог пу та. На по ме нуо је да ће та да до ћи у Ве не ци-
ју и њи хов Ми ни стар ино стра них по сло ва г.[осподин] 
Гроф Ћа но. На рав но, ово му је ре че но да још са да пре-
ду зме у до го во ру са мном и по треб не ме ре пре ма хрв.
[ат ским] еми гран ти ма, ка ко се са те стра не не би де сио 
ка кав ин ци дент. Др Кон ти је ис ко ри стио ову при ли ку да 
ми на го ве сти сво ју ра дост, јер ве ру је да ће том при ли-
ком до би ти обе ћа но од ли ко ва ње, као и гроф Лу и ђи Ри-
до, Ген.[ерални] кон сул-по моћ ник ми ни стра Ви те тиа, и 
по моћ ник ген.[ералног] ди рек то ра Јав.[не] без бед но сти 
пре фект I кл.[асе] Др. Кар ми но Се ни се, ко ја су ли ца за-
јед но пред ло же на са др. Кон ти ем за од ли ко ва ње, а са-
ра ђу ју сва тро ји ца на ли кви да ци ји еми гра ци је са мном. 
Сло бо дан сам, Го спо ди не Прет сед ни че, и по овој ства-
ри уз гред но да Вам ка жем, док ствар по ко јој сам сло-
бо дан да Вам пи шем ти че се Др. МИЛА БУДАКА, ко ји 
ми је по но во ових да на по ру чио да се при пре ма за пр ве 
да не ју ла и да се ра ду је да се овај дан при бли жа ва. На-
и ме, до шао сам на иде ју, у ко ли ко Ви, Го спо ди не Прет-
сед ни че, сма тра те да је опор ту но и у Ва шим ин тен ци-
ја ма, да при ли ком Ва шег до ла ска у Ве не ци ју уре дим на 
је дан так ти чан на чин да се оба ви је дан дис кре тан са-
ста нак, а по из ја вље ној же љи Др. Бу да ка, јер сам уве-
рен да би Ва ша ге ни јал на лич ност у мно гом до при не ла 
да по вра так Др. Бу да ка у зе мљу бу де ствар но од оп ште 
ко ри сти и до при не се де фи ни тив ној ли кви да ци ји, ка ко 
ова мо шње еми гра ци је, та ко и за о ста лих у Евро пи и оне 
у С.[еверној] и Ј.[ужној] Аме ри ци. На овај на чин би се 
ус по ста вио кон такт, ко ји би у пр вом вре ме ну у зе мљи 
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би ло те же из ве сти. На рав но, са са да са мо по ста вљам 
пред лог, док бих ја мо рао, а по при мље ном одо бре њу, 
да спро ве дем на вр ло так ти чан на чин све ка ко би сам 
Др. Бу дак за же лео овај су срет у ци љу да се Ва ми за хва-
ли на за у зи ма њу, да би се та ко, у ко ли ко се то бу де мо-
ра ло, про ту ма чи ло и итал.[ијанским] вла сти ма, ко ја ће 
на рав но мо ра ти зна ти, од но сно Др. Кон ти, о по кре та њу 
Др. Бу да ка, ко ји је ина че под стал ном кон тро лом, као и 
сви оста ли еми гран ти. У ко ли ко се ово не би да ло бр зо 
из ве сти ја бих од у стао и од ло жио за доц ни је.
 У про тив ном слу ча ју ја ћу наст[ој]ати да до ове 
лич не за хвал ни це до ђе на по врат ку Др. Бу да ка у За греб 
и пр вом згод ном при ли ком.
 Мо лим Вас, мно го ува же ни Го спо ди не Прет сед-
ни че, да при ми те и овом при ли ком из ја ву мо је нај ду бље 
ода но сти.

(Вла де та Ми ли ће вић)

При лог 9.

Пи смо Ге не рал ног ин спек то ра Јав не без бед но сти 
Ерколеа Кон ти ја Ми ни стар ству уну тра шњих по сло
ва

„Пут у Ита ли ју Ње го ве екс це лен ци је Сто ја ди но-
ви ћа“

Пи са, 26. јуна 1938.

На не дав но ме пу ту Ње го ве екс це лен ци је Сто ја-
ди но ви ћа у Ита ли ју је дан је раз го вор, ко ји је Сто ја ди-
но вић во дио с по зна тим госп.[одином] Бу да ком у Vil la 
d’Este 134, а ко ји се ти че хр ват ских по ли тич ких бе гу на-
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ца у Ита ли ји, био од не ма ле ва жно сти. Као што сам већ 
пре нео у сво јим прет ход ним из ве шта ји ма Екс це лен ци ја 
Сто ја ди но вић по ка зао је не сум њи во за ни ма ње за на го-
вор госп.[одина] Бу да ка да се вра ти у до мо ви ну. И то 
си гур но због оно га што су учи ни ли Бу да ко ви при ја те љи 
ко ји су га по ку ша ли гур ну ти у пр ви план, ка ко би му 
при пре ми ли те рен за ње гов бу ду ћи по ли тич ки успон.

Сто га је Ње го ва екс це лен ци ја Сто ја ди но вић на-
ло жио Ком.[есару] Ми ли ће ви ћу да до ве де Бу да ка ка ко 
би му об ја снио да он до бро на мер но гле да на ње гов по-
вра так у до мо ви ну и обе ћао да ће олак ша ти ње гов по-
вра так ко ји би му оси гу рао ми ран жи вот и уно сан по-
сао. Бу ду ћи да је Бу дак, ка ко је већ по зна то, при хва тио 
по вра так у до мо ви ну, Ње го ва је екс це лен ци ја Сто ја ди-
но вић по ка за ла же љу да с њи ме раз го ва ра, што се и до-
го ди ло у Vil la d’Este, до ко је сам до вео госп.[одина] Бу-
да ка јед ним пот пу но при ват ним пу тем.

Ко ли ко сам са знао од Ком.[есара] Ми ли ће ви ћа и 
по нај ви ше од госп.[одина] Бу да ка, с ко јим имам по вер-
љив од нос, Ње го ва се екс це лен ци ја Сто ја ди но вић, на-
кон што је са знао раз ло ге због ко јих је Бу дак на пу стио 
За греб, за др жао на пи та њи ма уну тра шње по ли ти ке, 
Ма че ко вих ак тив но сти и по себ но хр ват ских по ли тич-
ких еми гра на та у Ита ли ји.

Што се ти че уну тра шње по ли ти ке, Бу дак има на-
ме ру по за ба ви ти се пи та њем, да ли мо гу ће ути ца ти на 
Ма че ка, чи ји је он бли ски при ја тељ, ка ко би убла жио 
ње го ву опо зи ци ју пре ма вла ди, и ка ко би га окре нуо 
пре ма Ри му у пи та њи ма спољ не по ли ти ке. Уоста лом, 
Бу дак је отво ре но из ја вио ка ко он због очи тих раз ло га 
не мо же од мах отво ре но ући у Сто ја ди но ви ће ву стран-
ку, иако по др жа ва ње не по ли тич ке смер ни це, али је без 
окле ва ња по твр дио да ће као и увек упо ри шта ње го ве 
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по ли ти ке би ти:
1) бор ба про тив ко му ни зма
2) чвр сто усме ра ва ње пре ма Ри му ра ди све чвр-

шће су рад ње с Ита ли јом, бу ду ћи да у то ме пре по зна је 
ап со лут ни ин те рес Ју го сла ви је и по себ но Хр ват ске.

Осим го ре на ве де них та ча ка, Бу дак је раз го ва рао 
и о си ту а ци ји хр ват ских еми гра на та у Ита ли ји (и то у 
скла ду с оним што ми је ви ше пу та ре као) и о мо гућ но-
сти ма њи хо ва по врат ка, при че му би се да ла оп шта ам-
не сти ја. Чи ни се да је при то ме пи та њу на и шао на од го-
вор ко ји ће све њих (еми гра на та) уве ри ти да се од лу че 
на по вра так. Чи ни се да је при том пи та њу од мах на и-
шао на при ста нак Пред сед ни ка, ко ји је, узев ши у об зир 
на ве де не раз ло ге, из ја вио да ће же ље на ам не сти ја би ти 
при зна та (но ис кљу чу ју ћи од го вор не за уби ство кра ља 
као и њи хо ве са рад ни ке), па је за ду жио госп.[одина] Бу-
да ка да при пре ми уред бу у до го во ру с госп.[одином] 
Ми ли ће ви ћем.

Ис па да да се раз го ва ра ло и о си ту а ци ји госп.
[одина] Па ве ли ћа, ка ко би се ис пи та ло, мо же ли се ишта 
учи ни ти за ње га и оства ри ти кон так те, но чи ни се да се 
пре по зна ла не мо гућ ност то га, јер са мо ка да син до ђе на 
пре сто, мо же по ми ло ва ти уби це кра ља Алек сан дра. Чи-
ни се да је ср да чан раз го вор ко ји је ду го по тра јао, за до-
во љио обо ји цу, као што сам мо гао при ме ти ти из из ја ва 
госп.[одина] Бу да ка и оно га што ми је ре као Ком.[есар] 
Ми ли ће вић.

Госп.[один] Бу дак, ко ји је из у зет но за хва лан ита-
ли јан ским вла сти ма за при мље не по вла сти це и ко ји се 
сма тра искре ним при ја те љем Ита ли је, већ је све уре дио 
за свој од ла зак ко ји ће се до го ди ти у пр вој по ло ви ци 
ју на. Он ће од мах до би ти по треб не до ку мен те за по вра-
так и си гур но ће га Ком.[есар] Ми ли ће вић пра ти ти до 
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гра ни це, мо жда чак и до За гре ба, ка ко би се из бе гла и 
нај ма ња не у год ност.

На кра ју до да јем, да се госп.[один] Бу дак од-
лу чио на по вра так без прет ход но га до го во ра с госп.
[одином] Па ве ли ћем, с ко јим ни је у до брим од но си ма и 
ко ји си гур но не зна ни шта о Бу да ко вој од лу ци.

У ве зи с овим са оп ште њем, обе ћа вам да ћу у 
слу ча ју да са знам још не ке но во сти, њих од мах ја ви ти.1

При лог 10.

Рим, 20. VI II. 1938. год.[ине]
- по ку ри ру - 

Го спо ди ну
Г.[осподи]ну Др. Ми ла ну СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ, 

Пред сед ни ку Ми ни стар ског Са ве та и Ми ни стру ино-
стра них по сло ва.

БЛЕД

Мно го ува же ни Го спо ди не ПРЕД СЕД НИ ЧЕ,
Сло бо дан сам да вам се обра тим овим пу тем и 

упо знам са јед ном хит ном ин фор ма ци јом, ко ју сам при-
мио пре два да на, јер сам уве рен да ће вас ин те ре со ва ти, 
а за тим оче ку јем по ис тој ства ри Ва ше це ње не ин струк-
ци је, ка ко бих знао да по де сим сво је др жа ње.

На и ме, пре два да на до шла је у Рим же на по-

1 До ку мент у из вор ном об ли ку об ја вио је Те о дор Са ла у 
члан ку „Ita li jan ske ba ze hr vat skog se pa ra ti zma (1929-1940)“, Pri lo zi, 
br. 14-15, Sa ra je vo 1978, 273-274. Пре вод на хр ват ски је зик об ја ви-
ли су То ми слав Јо њић и Стје пан Мат ко вић у члан ку „No vi pri lo zi za 
ži vo to pis Mi le Bu da ka“, Ča so pis za su vre me nu po vi jest, Za greb 2008, 
451-453.
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зна тог еми гран та – са да итал.[ијанског] по да ни ка Др. 
Вла ди ми ра Пе тро ви ћа - Сак са, бив.[шег] адво ка та из 
За гре ба, ко ји је играо жа ло сне уло ге у по кре ту ра ни јег 
хр ват.[ског] ко ми те та (Ман ко Га љар ди-Сти пе тић, Ду ић, 
Кло бу ча рић, Сар ко тић), а за тим у цр но гор ском по кре-
ту је до био чин кон су ла и при ку пљао по моћ за ак ци ју 
ко ју је ве што скло нио са оста ли ма у свој џеп. Др. Сакс 
је по ку шао да се при бли жи и Др. Па ве ли ћу али овај га 
ни је хтео да при хва ти, што му пак ни је сме та ло да се 
из да је као чо век ово га и да ну ди сви ма услу ге, па и на-
ми из да ју ћи ствар но све што је мо гао зна ти, што је ипак 
би ло ре ла тив но ма ло. На рав но, да је увек остао у итал.
[ијанској] оба ве штај ној слу жби али му то ни је сме та ло 
да ода је по не ки пут и ви ше не го што му је би ло до-
пу ште но, јед ном реч ју ра дио је за све и про ти ву сви ју 
има ју ћи је ди ни иде ал: но вац, јер је стра шно грам зљив 
за нов цем. Кроз ова кав свој пр љав рад сви ма је по знат 
и за со бом не ма ни ко га, а још ма ње у Хр ват ској. О ње-
му Др. Бу дак има тач но ми шље ње и ни је ни нај ма ње за 
ње га, јер га је ди но по сма тра као чо ве ка итал.[ијанске] 
оба ве штај не слу жбе и го то вог за све.

Др. Сакс се не сла же са же ном и већ су пред раз-
во дом бра ка и њу стра шно му чи и то је раз лог да му се 
ова све ти и да же ли да нас не ка ко за ду жи услу га ма да 
би јој доц ни је до зво ли ли ви зу на ње ном итал.[ијанском] 
па со шу, јер има у За гре бу се стру и дру гу род би ну, па би 
се код нас та ко скло ни ла. Во ђе на овим она је по тра жи ла 
од мах ме не и са оп шти ла ми је ва жне ства ри у по гле ду 
на ме ра ње ног му жа.

На и ме, пре три не де ље до био је Др. Сакс по зив 
од Др. Вла ди ми ра-Влат ка Ра ди ћа да до ђе у Ве не ци ју на 
са ста нак. Та ко је Др. Сакс по до зво ли итал.[ијанских] 
вла сти до пу то вао за јед но са же ном у Ве не ци ју и от сео 
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у хо те лу „Ма нин“, где је от сео и Ра дић са же ном, си ном 
и сво јим по ли тич ким при ја те љом Јое Ма то шић. Они су 
до пу то ва ли ла ђом са Су ша ка. Са ста нак се одр жао пре 
три не де ље, про шлог ме се ца, ми сли го спо ђа Сакс да је 
то би ло 24. пр.[ошлог] м.[есеца] Ра дић је при чао Др. 
Сак су, да је о ње го вом по врат ку го во рио са Ва ми, Го-
спо ди не Пред сед ни че, и да Ви не ма те ни шта про ти ву, 
са мо да се он обра ти на Краљ.[евско] По слан ство у Ри-
му, ко је ће до би ти од мах по треб не ин струк ци је за по-
вра так Др. Сак са. Др. Сакс пла ни ра ак ци ју са Ра ди ћем 
и из бор ни про грам упе рен про ти ву Др. Ма че ка и на да 
се да ће се по но во пла си ра ти код нас. Др. Сакс је са це-
лим овим раз го во ром упо знао итал.[ијанске] вла сти и 
ове су се, на рав но, за ин те ре со ва ле за ову ак ци ју сво га 
по вер љи вог чо ве ка. Та ко је Др. Сакс по чео по но во да 
ожи вљу је и по зван је ових да на у Рим да раз го ва ра са 
не ким у Ми ни стар ству ино стра них по сло ва и да би до-
био по треб не ин струк ци је за да љи свој рад, јер сви су 
уве ре ни да ће се он по вра ти ти, јер ка ко је Ра дић ре као 
то је Ва ша же ља. На рав но, итал.[ијанским] вла сти ма је 
оста ло да има ју сво је до бро оба ве ште не љу де и у овом 
по кре ту, а за тим да ожи вљу ју сим па ти је ме ђу Хр ва ти ма 
за Рим, јер зна ју да им је Др. Ма чек за са да про тив ник 
и да се окре ће Па ри зу – Лон до ну. Уве рен сам да итал.
[ијанске] вла сти за са да не ће ис ко ри шћа ва ти Др. Сак са 
у ак ци ји про ти ву нас или да рас пи ру ју хр ват ско пи та-
ње про ти ву нас али на ста ће да ово га пла си ра ју ду бље, 
ка ко би им по слу жио за сва ки слу чај. Др. Сакс је по-
зна ник по сла ни ка Ин де лиа и ре као је да ће пре ко ово га 
одр жа ва ти ве зу са Ри мом. Же на Др. Сак са ми је ре кла 
ка ко се он обра тио за до зво лу да иде на овај са ста нак 
у Ве не ци ју, јер је под па ском по ли ци је у Фло рен ци ји, 
пре ко г.[осподина] Др. Кон тиа са ко јим је у по след ње 
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вре ме у стал ној ве зи кве сто ра у Фло рен ци ји, па му је 
овај из ра дио и нов ча ну пот по ру. По све му ми из гле да да 
је Др. Кон ти та ко ђе био у бли зи ни ка да се овај са ста нак 
одр жао. Исто вре ме но по сви ма ин ди ци ја ма из гле да да 
је био на са стан ку са Др. Сак сом у Ве не ци ји и ма ђар ски 
по да ник Бе но Кло бу ча рић, из Гра ца, ко ји се во ди код 
нас у еви ден ци ји, као чо век Пер че ви ћа и ко ји на ста је да 
об но ви ак ци ју еми гра на та, а чи је се при су ство и зва нич-
но кон ста то ва ло од итал.[ијанских] вла сти, прем да ове 
ни су хте ле да да ду и де таљ ни је по дат ке о бо рав ку ово га 
у Тр сту и Ве не ци ји. Др. Сакс је на стао том при ли ком да 
ескон ти ра ве зе са Ра ди ћем на све стра не.  Чак је ре као 
итал.[ијанским] вла сти ма, да је мо рао да пла ти ра чун у 
хо те лу за Ра ди ћа и ње го ве, јер је овај на пра вио овај из-
лет ра ди ње га и да му је чак то и тра жио. Ве ро ват но, да 
је овај ра чун сал ди ран од итал.[ијанских] вла сти.

Ка ко та ко, Др. Сакс је на пра вио свој план за по-
вра так и по чео је да тра жи од По слан ства са ста нак са 
Го спо ди ном по сла ни ком и са мном, пр во пре ко јед ног 
чо ве ка, а да нас и те ле гра мом са пла ће ним од го во ром. 
Же ну је упу тио да се оба ве сти, да ли сам ја у Ри му и 
ка да би мо гао да ме по се ти. На рав но, да сам се ја до го-
во рио са њом да ка же да ни је би ла при мље на и да јој је 
би ло ре че но да су сви на од мо ру још за ду же вре ме, јер 
че кам на ре ђе ње и ин струк ци је у овом пред ме ту. Нај зад, 
ову ствар, у ко ли ко се же ли да јој се по све ти па жња, мо-
ра да се ра ди отво ре но јер би ина че ис па ли сме шни пред 
итал.[ијанским] вла сти ма, ко је нај зад и ди ри гу ју це лу 
ову ствар, па би у том слу ча ју ис па ло да ни смо ло јал ни 
и да ра ди мо иза ле ђа. Са пу но так та це лу ову ствар, као 
и оста ле во дим, же ле ћи да у пот пу но сти оправ дам Ва-
ше, Го спо ди не Пред сед ни че, ука за но ми по ве ре ње.

Ме ђу тим, же на Др. Сак са ми је скре ну ла па жњу 
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да овај же ли по сва ку це ну да се чим пре по вра ти, па 
ако му се от ка же до зво ла или се не при ми, та да ће на 
не ки на чин да се ство ри код нас, па би већ та да не ка ко 
нас „пре ва рио“, ка ко он ка же. Пла ни ра да се пре ба ци 
пре ко Ри је ке, ави о ном са ту ђом кар том из Ве не ци је, или 
ла ђом, ко ја по ла зи из Ве не ци је на Су шак, па сам да нас 
нај хит ни је упо знао и мо га Го спо ди на Ми ни стра, ка ко 
би се из да ле по треб не ин струк ци је.
 Др. Сакс је ита ли јан ски по да ник и има као та кав 
њи хов па сош, ко ји му је од у зет, ка да је пао у не ми лост 
код њих, али са да Др. Сакс же ли да нас уве ри да је имао 
тек она ко па сош ра ди кре та ња док ни је узео њи хо во 
по дан ство, па ће га у том ве ро ват но по др жа ти и итал.
[ијанске] вла сти. Ње го ва же на ми је по ка за ла свој итал.
[ијански] па сош и уве ри ла ме је да је овај узео итал.
[ијанско] по дан ство, на жа лост, па и она кроз ово мо ра ла 
је по ста ти ита ли јан ска по да ни ца.
 Обе ћа ла ми је да ће и у бу ду ће, ка да бу де ус пе ла, 
на вра ћа ти да ме оба ве шта ва о све му, јер сам је ја обе ћао 
да ћу је по ма га ти. Ипак ме је умо ли ла да скре нем па-
жњу на шим вла сти ма да ће овај по ку ша ти да се пре ба-
ци код нас, па би мо гла и она да не зна, јер се он че шће 
уда ља ва под пре тек стом ка кве ми си је, тим пре што ће га 
овог пу та по мо ћи и са ме итал.[ијанске] вла сти, ве ру ју-
ћи да је он кроз Ра ди ћа до бро пла си ран.
 Др. Сакс по по врат ку Ра ди ћа у зе мљу ни је при-
мио ни ка квих ве сти, што га ја ко за бри њу је, па се жу ри 
да чим пре сту пи у ве зу са на ми у ци љу по врат ка. Ових 
да на до ла зи у Рим у Ми ни стар ство ино стра них по сло ва 
и по ку ша ће да на вра ти и код нас, па бих мо рао зна ти ка-
ко тре ба да по де сим сво је др жа ње. За са да га не ћу при-
ми ти док не до би јем по треб на на ре ђе ња и ин струк ци је.
 С об зи ром да Др. Сак са до бро по зна јем и да 
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знам да не ма ни ко га за со бом, а на ро чи то с об зи ром на 
ње гов по ква рен ка рак тер и да је др жан од ита ли јан ске 
об.[авеш тајне] слу жбе, ми слим да нам не би био ко ри-
стан, већ би са мо мо гао да бу де мр ља у ак ци ји Ра ди ћа, 
од но сно сме тао би у сва ком по гле ду.
 Оче ку јем у овом пред ме ту, Го спо ди не Пред сед-
ни че, Ва ша на ре ђе ња и ин струк ци је, као и по дру гим 
пи та њи ма, на слу чај да има те но вих на ре ђе ња за ме не.

Ко ри стим при ли ку да Вас оба ве стим у не ко ли ко 
ре чи и о ста њу еми гра ци је у Ита ли ји. До са да сам по-
вра тио 129 еми гра на та, две же не и че тво ро де це, а на 
дан 22. и 24. т.[екућег] м.[есеца] вра ћам но вих 13 бив.
[ших] уста ша, укуп но 142. еми гран та, док за пр ве да-
не сеп тем бра имам ве ћи број на ја вље них ре па три ра ња. 
Ли кви да ци ја еми гра ци је се кре ће са да бр же и пот пу но 
нор мал но. Сва ки от пор је сло мљен и ови ко ји још за-
те жу ве ћи ном из стра ха пред не из ве сно шћу у по гле ду 
ра да, јер ов ди има ју по моћ, а за тим што су без оде ла, 
бо си, и са ду го ви ма, па увек че ка ју да за ште де и да се 
раз ду же. Ових да на се по вра тио и бив.[ши] по моћ ник 
Др. Бу да ка Ни ко ла Зе лић, а чак и вој ни за по вед ник зва-
ни „ДАБИША“ – То ми чић Стје пан под нео је мол бу за 
по вра так са мо мо ли за пен зи ју и ин ва ли ду, ко ју са да не 
при ма (био је ра ни је аустр.[ијско] уг.[арски] ка пе тан и 
пре ве ден у ре зер ву код нас). Мно ги дру ги функ ци о не ри 
бив.[ше] уста шке ор га ни за ци је под не ли су мол бе, ко је 
ће се доц ни је ре ша ва ти, ка ко сам оба ве штен од сво га 
Ми ни стар ства, док се ли кви ди ра ју они, ко ји ни су учи-
ни ли ствар на кри вич на де ла код нас. По вра ћај еми гра-
на та имао је ду бок од јек на све оста ле еми гран те, спе-
ци јал но у Ј.[ужној] и Сев.[ерној] Аме ри ци, где су се 
збу ни ли и ак ци ја се сти ша ва.

Мо лим Вас, мно го ува же ни Го спо ди не Пред сед-
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ни че, да из во ли те овом при ли ком при ми ти уве ре ње мо-
га нај ду бљег и нај и скре ни јег по што ва ња – Ваш ду бо ко 
ода ни:

(Влад. Ми ли ће вић)
п. Ин спек тор Мин.[истарства] уну тр.[ашњих] по сло ва.

При лог 11.

Пи смо Вла де те Ми ли ће ви ћа Ми ла ну Сто ја ди но ви
ћу

Рим, 26. IX. 1938. г.[одине]

Го спо ди ну
Г[осподи]ну Др. Ми ла ну Сто ја ди но ви ћу, Пред-

сед ни ку Ми ни стар ског Са ве та, Ми ни стру ино стра них 
по сло ва

Бе о град

Мно го ува же ни Го спо ди не Пред сед ни че,

Сло бо дан сам да Вас уз не ми рим са јед ним из ве-
шта јем, ко ји сма тра мо да је по треб но да Вам се лич но 
до ста ви, с об зи ром на ње го ву ва жност и из вор.

На и ме, оба ве штен сам од г.[осподина] Др. Кон-
тиа, Ген.[ералног] ин спек то ра, да је био ових да на код 
Др. Па ве ли ћа и овај му је дао у по све ту јед ну ње го ву 
књи гу, ко ја ни је још да та у јав ност, што ће већ би ти ових 
да на. Ова књи га се зо ве „Еро ри е Оро ра“ и из да та је под 
ла жним име ном Па ве ли ћа: А. С. МР ЗЛО ДОЛ СКИ у из-
да њу бив.[ших] рат ни ка Си е не, где се Па ве лић на ла зи 
кон фи ни ран. Књи га го во ри о ко му ни зму и бољ ше вич-



72

Владета Н. Милићевић

кој опа сно сти и ве ли ча фа ши стич ке ре жи ме, спе ци јал-
но овај Ита ли је, ко ји су у ста њу је ди но да се од у пру све 
ве ћој опа сно сти од бољ ше ви зи ра ња Евро пе. Па ве лић у 
сво јој књи зи не да је баш ни шта но вог већ ре ка пи ту ли ра 
све оно што се пи са ло у по след ње вре ме по но ви на ма 
о ко му ни зму и опа сно сти. Глав ни је, а ми слим и је ди ни 
циљ ове књи ге, да се Па ве лић пре по ру чи фа ши зму у 
Ри му, ка ко би се на ње га опет ра чу на ло.

Имао сам при ли ке да при су ству јем те ле фон ском 
раз го во ру Др. Кон тиа са Па ве ли ћем, јер му је овај на ру-
чио две књи ге за ме не, на рав но не го во ре ћи за ко га су 
ове књи ге. На те ле фон: Си е на 29529 (Ви ла По ђи а ре ло) 
ја ви ла се пр во же на Др. Па ве ли ћа, са ко јом је Др. Кон ти 
био вр ло љу ба зан, а за тим је до шао и сам Па ве лић, ко ји 
се из ви нио да га је Др. Кон ти ма ло при че као на те ле фо-
ну, јер је био у дру гој со би об у зет ве сти ма на ра диу, па 
до да је да су ве сти све ви ше ин те ре сант не.

Књи ге сам већ су тра дан, од но сно да нас при мио, 
и жу рим се, Го спо ди не Прет сед ни че, да Вам је дан при-
ме рак до ста вим с мол бом на уви ђај. У овој књи зи не ма 
ни шта про ти ву вас, већ као што сам ре као го во ри се ис-
кљу чи во о ко му ни зму и ва лу ко ји пре ти Евро пи од ко-
му ни зма и де мо кра ти је.  Па ве лић се по ка зу је као бо рац 
за фа ши зам. Књи га ни је за бра ње на, јер ни шта о на ма не 
го во ри а за тим и иста је из да на под ла жним име ном. С 
об зи ром да би иста мо гла би ти уба че на и код нас, то сам 
да нас оба ве стио сво је Ми ни стар ство и до ста вио онај 
дру ги при ме рак књи ге.

Др. Кон ти ми ка же, да је раз го ва рао са Па ве ли-
ћем ових да на и овај се већ по ка зу је по мир љи ви ји и је-
ди но оста је као про ти ван Др. Ма че ка, ко га сма тра да је 
у ве зи са за пад ним де мо кра ти ја ма и да би у овом европ-
ском кон флик ту био на стра ни Че хо сло вач ке и Фран цу-
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ске за јед но са оста лом опо зи ци јом. Др. Кон ти ми до да је, 
да су итал.[ијанске] вла сти оба ве ште не о пу ту се на то ра 
инж. Ко шу ти ћа у Фран цу ску, где овај по све му из гле ду 
по ку ша ва да до ђе у ве зу са онам.[ошњим] по ли ти ча ри-
ма. Он ми да ље ка же, да на слу чај кон флик та је ди но би 
Па ве лић мо гао да се ста ви као про тив ник Др. Ма че ку и 
да од ово га пре у зме вођ ство. На рав но, да ја ни сам хтео 
уоп ште да ула зим у ни ка кву ди ску си ју по овом пи та њу, 
тим пре што су ова кви мо мен ти. Др. Кон ти је на ста вио 
да ме уве ра ва, да би кроз ње га мо гао у опор ту ном мо-
мен ту да ап со лут но као си гур но да ра чу нам да би за-
до био Па ве ли ћа, на рав но на ли ни ји Бе о град-Рим, јер је 
овај 100% фа ши ста и при ја тељ са мо ова квих ре жи ма. 
Он ми је на гла сио, да Па ве лић не на па да Вас, Го спо ди-
не Пред сед ни че. И ако су ови раз го во ри би ли у пот пу но 
при ват ном то ну, ипак с об зи ром на лич ност Др. Кон тиа, 
као и на по ја ву са ме књи ге, ја сно се ви ди да Ита ли ја ни, 
ка да је у пи та њу Др. Ма чек, ра чу на ју на Па ве ли ћа, јер 
кри ју сво ју бо ја зност да ће опо зи ци ја наст[ој]ати  да нас 
од ву че у во де за пад не де мо кра ти је.

Сло бо дан сам, Го спо ди не Прет сед ни че, без ко-
мен та ра, да Вас са пред њим упо знам уз из раз мо га нај-
ду бљег по што ва ња и ода но сти.

Н.[а] З.[нање] до са да по вра ће ни 161 еми грант, 
2 же не, 4 де це. Оста ло 335 еми гра на та, 9 же на, 14 де це.

(Вла де та Ми ли ће вић)  
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При лог 12.

Вла де та Н. Ми ли ће вић

РЕ ФЕ РАТ:
о хр ват ској еми гра ци ји и при пре ма ма др. Ан те Па ве-

ли ћа за јед но са Ита ли јом за на пад на на шу зе мљу

ГО СПО ДИ НУ ПРЕТ СЕД НИ КУ МИ НИ СТАР СКОГ 
СА ВЕ ТА КРА ЉЕ ВИ НЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

ЛОН ДОН

Сма трам за сво ју ду жност оба ве сти ти Го спо ди-
на Прет сед ни ка у глав ним по те зи ма о сво јим за па жа-
њи ма из Ита ли је, а у ве зи мо је ми си је ко ја се са сто ја ла 
у над зо ру и ли кви да ци ји хр ват ске еми гра ци је. На и ме, 
у ве зи на шег пак та при ја тељ ства са Ита ли јом ова се 
оба ве за ла да ће об у ста ви ти сва ку ак ци ју еми гра на та и 
њи хо ве ор га ни за ци је рас пу сти ти, док ће на ми пре да ти 
спи ско ве кон фи ни ра них еми гра на та и омо гу ћи ти за јед-
нич ку са рад њу у над зо ру над еми гран ти ма, ка ко би се 
на вре ме оне мо гу ћи ла сва ка об но ва уста шке ор га ни-
за ци је. У пр вом мо мен ту био је упу ћен у овој ми си ји 
г.[осподин] Са ва Ћир ко вић, та да шњи по моћ ник управ-
ни ка гра да Бе о гра да (г. М.[илана] Аћи мо ви ћа). Ме ђу-
тим, ка ко су се по сло ви раз ви ли, а на лич но тра же ње 
(Бе ни та – при мед ба при ре ђи ва ча) Му со ли ниа да се од-
ре ди са на ше стра не је дан ста лан де ле гат Ми ни стар ства 
уну тр.[ашњих] по сло ва, ја сам био упу ћен у Ита ли ју 
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као по зна ва лац је зи ка и еми грант ских ства ри. При мио 
сам ову но ву ду жност ју на 1937. го ди не и на ис тој сам 
остао до ра та, та ко, да су ми све ства ри у ве зи ак ци је 
хр ват ске еми гра ци је по зна те, тим пре, што сам и ра ни је 
ове по сло ве во дио из Бе ча, где сам био ви ше го ди на де-
ле гат Ми ни стар ства уну тр.[ашњих] по сло ва.

По треб но је ра ди бо љег пре гле да да се ба ци је-
дан по глед у на зад и ре зи ми ра у глав ним ли ни ја ма мој 
рад и мо ја за па жа ња од по чет ка мо га до ла ска, док би се 
за др жа ли на оп шир ни је из ла га ње об но ве уста шке ак ци-
је, од но сно од мо мен та ка да Ита ли ја кр ши при мље не 
оба ве зе пак том при ја тељ ства и омо гу ћу је (Ан ти – при
мед ба при ре ђи ва ча) Па ве ли ћу да при пре ма ре во лу ци о-
нар ну ак ци ју про ти ву на ше зе мље. 

По мо ме до ла ску у Рим ја сам сту пио у са рад њу 
по еми грант ским ства ри ма са гро фом др. Лу и ђем Ви-
до-м, та да ген.[ералним] кон су лом на ра ду у ка би не ту 
гро фа (Га ле а ца – при мед ба при ре ђи ва ча) Ћа на, са да пак 
опу но мо ће ни ми ни стар-по моћ ник ген.[ералног] ди рек-
то ра по ли тич ког оде ље ња ам ба са до ра Ви те тиа, и др. 
Ето ром Кон ти-ем, ген.[ералним] ин спек то ром Ј.[авне] 
без бед но сти Мин.[истарства] уну тр.[њих] по сло ва, ко-
ји је до по след њег мо мен та био ре фе рент за хр ват ску 
еми гра ци ју са се ди штем у Пи зи, где су се на ла зи ле и 
кан це ла ри је за над зор над хр ват ским еми гран ти ма. Ова 
дво ји ца су би ли од ре ђе ни за са рад њу са на шим вла сти-
ма по сви ма пи та њи ма хр ват ске еми гра ци је. Пр ви је 
прет ста вљао Ми ни стар ство ино стра них по сло ва и да-
вао кре ди те за из др жа ва ње еми гра на та, док дру ги је као 
прет став ник по ли циј ских вла сти имао за ду жност да 
оси гу ра над зор над еми гран ти ма и да оне мо гу ћи сва ки 
по ку шај об но ве уста шке ак ци је или ме ђу соб не ве зе из-
ме ђу еми гра на та, а спе ци јал но са „по глав ни ком“ Па ве-
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ли ћем. По сте пе но по ка за ло се да је глав ни гроф Ви до, 
ко ји је оси гу ра вао по ли тич ку стра ну и од ин струк ци ја 
ово га за ви си ло је и др жа ње ита ли јан ске по ли ци је пре-
ма еми гран ти ма, што ће се из да љег из ла га ња ја сни је 
ви де ти.

Од мах по до ла ску кон ста то вао сам да се у Ита-
ли ји на ла зе 504 бив.[ших] чла но ва рас пу ште не бан де 
Па ве ли ћа, не ко ли ко же на ових еми гра на та и де це. Па-
ве лић као нај о па сни ји био је изо ло ван и кон фи ни ран 
са же ном и де цом у Си је ни у јед ној ви ли, док глав ни 
функ ци о не ри рас пу ште не ор га ни за ци је на ла зи ли су се 
ве ћи ном изо ло ва ни, или у гру пи од дво ји це-тро ји це, на 
ју гу Ита ли је, а сви оста ли еми гран ти би ли су још та да у 
глав ном уста шком ло го ру на Ли па ри ма раз о ру жа ни без 
уни фор ми у ци ви лу. До био сам спи сак еми гра на та и од-
мах сам ин си сти рао на пу бли ко ва њу јед ног фо то граф-
ског ка та ло га сви ју еми гра на та ра ди бо ље еви ден ци је. 
Ус пео сам по сле ду жег ин си сти ра ња да при во лим итал.
[ијанских] вла сти и овај је ка та лог штам пан у ви ше при-
ме ра ка пре дат ви шим вла сти ма.

Убр зо сам ство рио ве зе ме ђу еми гран ти ма, ко је 
сам стал но оби ла зио, и био сам о све му оба ве шта ван, 
та ко да сам уви део бр зо да ор га ни за ци ја и ако је зва нич-
но рас пу ште на и раз о ру жа на она је по тај но још жи ве ла 
у не мир ним ду хо ви ма еми гра на та и ме ђу њи ма на Ли-
па ри ма одр жа ва на је по тај на ди сци пли на и по др жа ва ла 
се на да на об но ву уста шке ак ци је. По не ка ве за из ме ђу 
глав ни јих уста ша и Па ве ли ћа одр жа ва се по вре ме но уз 
по моћ на ших све ће ни ка, о ко ји ма ће доц ни је би ти ре чи, 
као и пре ко не ких итал.[ијанских] гра ђа на из око ли не 
Па ве ли ћа или ње го ве по слу ге.

Не ко ли ци на еми гра на та, око 26 ли ца, ко ји су 
сим па ти са ли го спо ди ну др. (Вла ди ми ру Влад ку – при
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мед ба при ре ђи ва ча) Ма че ку и се бе др жа ли за при ста ли-
це ХСС (Хр ват ска се љач ка стран ка – при мед ба при ре
ђи ва ча), мо ра ли су да се из дво је, јер су би ли мал тре ти-
ра ни и зло ста вља ни од сво јих дру го ва у ло го ру, а ко ји 
су оста ли до след ни Па ве ли ћу. Уви део сам да је тре ба ло 
цео ло гор на Ли па ри ма рас ту ри ти и рас по ре ди ти еми-
гран те по ма њим гру пи ца ма по Ита ли ји, Си ци ли ји и на 
Сар ди ни ји, ко ја је би ла вр ло по де сна за изо ло ва ње и за 
њи хо во при пре ма ње за по вра ћај у зе мљу. На мо ја ве ли-
ка ин си сти ра ња ус пео сам да при во лим итал.[ијанске] 
вла сти на по сте пе но ра се ља ва ње ло го ра на Ли па ри ма 
и пре ма мо ме пла ну рас по ре ђи вао сам ове ве ћи ном на 
Сар ди ни ји, где сам их за тим оби ла зио и ства рао рас по-
ло же ње за по вра так у зе мљу. 

На и ме, би ло је ре ше но да се еми гран ти ко ји ни-
су има ли уче шћа у атен та ту у Мар се љу, па ни у дру гим 
те ро ри стич ким ак ти ма „по глав ни ка“ Па ве ли ћа, по вра те 
у зе мљу под усло вом да се оба ве жу пи сме но да ће се 
на по врат ку др жа ти ло јал но и мир но, јер у про тив ном 
слу ча ју при ста ју да кри вич но од го ва ра ју за све ра ни је 
учи ње не кри ви це, од но сно за при пад ни штво ор га ни за-
ци ји Па ве ли ћа. Ме ђу еми гран ти ма би ло је око 160 ли ца 
ко ја су у вре ме ну атен та та у Мар се љу би ли на ра ду у 
Бел ги ји, Хо лан ди ји, Лук сен бур гу, као обич ни рад ни ци 
по онам.[ошњим] руд ни ци ма и у след ству атен та та про-
те ра ни су од онам.[ошњих] вла сти, а на на ша тра же ња, 
ови су из стра ха от пу то ва ли у Ита ли ју, где су по до ла ску 
као при ста ли це Па ве ли ћа по хап ше ни и кон фи ни ра ни на 
Ли па ри ма са оста лим чла но ви ма рас пу ште не уста шке 
бан де, где су до жи ве ли и пр во раз о ча ре ње. Ова ква ли ца 
га ји ла су по тај ну же љу за по вра ћај у зе мљу  и по ку ша-
ва ла су да до ла зе у пи сме ну ве зу са сво јим ро ди те љи ма 
рас пи ту ју ћи се о мо гућ но сти и усло ви ма по врат ка сво-
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јим до мо ви ма. На ста јао сам да ова ква ли ца из вла чим 
из ло го ра, ка ко би их уда љио од ути ца ја Па ве ли ће вих 
те ро ри ста, па сам за па зио да су ова по на пу шта њу ло го-
ра тра жи ла ве зу са на ма и из ра жа ва ла же љу за по вра так 
у зе мљу. Ја сам имао за ду жност да са ова квим ли ци ма 
до ла зим у ве зу и да ис пи там сва ки слу чај и да дам сво-
ју оце ну и пред лог сво ме Ми ни стар ству, ко је је за тим 
узев ши у об зир оце не над ле жних вла сти, до но си ло од-
лу ке о по врат ку по је ди на ца. Пр ва ре па три ра ња за по че-
ла су кра јем 1938. го ди не.

Сва ко ре па три ра но ли це лич но сам у де та љи-
ма са слу ша вао о жи во ту ме ђу уста ши ма, ис пи ту ју ћи и 
пре ко дру гих по вер љи вих ли ца вер ност ових при мље-
них из ја ва. Та ко сам ус пео, да тач но са знам за све тај не 
уста шке ор га ни за ци је, ње но те ро ри стич ко деј ство, као 
и за де та ље ор га ни зо ва ња мар сељ ског атен та та, о лич-
но сти ма атен та то ра, као и о мно го број ним дру гим зло-
чи ни ма и те ро ри стич ким ак ти ма, ко ји са чи ња ва ју ак тив 
ове кри ми нал не бан де пла ће ни ка Ита ли је. 

По треб но је да ле ти мич но, у глав ним ли ни ја ма, 
ба ци мо по глед и на са му ор га ни за ци ју, док је ова би ла 
у сво ме кри ми нал ном деј ству, јер и она ко дру гих до ку-
ме на та на жа лост не ма мо, с об зи ром да су нам ар хи ве 
про па ле, па са овим сво јим из ве шта јем же лим до не кле 
да ус по ста вим је дан зва ни чан до ку мент, јер ја сам жи-
ва ар хи ва и све док зло чи на ове бан де бу ду ћи да сам од 
1929. го ди не па све до са да буд но пра тио рад ове те ро-
ри стич ке ор га ни за ци је Па ве ли ћа.

Пре ма сви ма из ја ва ма и до ка зи ма ова је те ро ри-
стич ка ор га ни за ци ја има ла пу ну по др шку ита ли јан ских 
вла сти и ње но вођ ство ужи ва ло је пу но го сто прим ство 
у Ри му, јер се од стра не фа ши стич ког ре жи ма ра чу на-
ло на ову бан ду Па ве ли ћа за по сти за ње по ли тич ких и 
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те ри то ри јал них ци ље ва Ита ли је пре ма на ми. Да се не 
би ре жим отво ре но ком про ми то вао на ђе ни су кон спи ра-
тив ни на чи ни ра да и по др шке, па је та ко по по ли тич кој 
ли ни ји са ра ђи вао са Па ве ли ћем јед но кра ће вре ме гроф 
Ћа но, а ка да је овај по стао Ми ни стар, та да је пред у зео 
ове ве зе ген.[ерални] кон сул Ан то нио Кор те зе из ка би-
не та Му со ли ни ја, док је во ђе ње ак ци је на те ре ну пре-
пу ште но Па ве ли ћу и јед ном спе ци јал ном по ли циј ском 
апа ра ту во ђе ном од др. Ер ко ла Кон ти-а, ген.[ералног] 
ин спек то ра Ј.[авне] без бед но сти, ко ји је ус по ста вио 
сво је кан це ла ри је да ље од Ри ма, у Пи зи, ка ко би цео 
овај рад мо гао да се оба ви у што ве ћој кон спи ра ци ји, 
Па ве лић је обич но ста но вао у окол ним ме сти ма Пи зе и 
че шће је ме њао стан и име на да би се ре дов но за ту рао 
траг, у ко ли ко би га ми пра ти ли. Јед ном реч ју цео овај 
рад узео је ка рак тер стро ге кон спи ра ци је. 

Па ве лић је ство рио „глав ни уста шки стан“ са 
дво ји цом се кре та ра: за те ро ри стич ке ства ри био је Ми-
јо Бзик зва ни, „Мар ко“; док за про па ган ду Јо сип Миљ-
ко вић (ис прав но је Мил ко вић – на по ме на при ре ђи ва ча), 
зва ни Јо же, са да држ.[авни] п.[од] се кре тар за про па-
ган ду. За се бе је Па ве лић за др жао ти ту лу „по глав ни ка 
уста ша“ са дик та тор ско-те ро ри стич ким овла шће њи ма. 
Овај „глав ни уста шки стан“ имао је сво је се ди ште у Бо-
ло њи, док је фил три рао сво је спољ не ве зе пре ко сво је 
при ват не кан це ла ри је у Ми ла ну – Виа Бам ба ио 2, а ко ја 
је во ђе на од Стан ка Хра ни ло ви ћа, но ви на ра из За гре-
ба под име ном Па о ло Ђу рић. Ова је кан це ла ри ја има-
ла сво ју екс по зи ту ру у Лу га ну за при хва ћа ње по ште 
из ино стран ства пре ко онам.[ошњог] по штан ског фа ха 
на име Ан то нио Сер дар, ко је је обич но име упо ре бља-
вао Па ве лић и на то име имао је ду же вре ме на и итал.
[ијански] па сош са ко јим је пу то вао и у Бер лин.
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По до зво ли итал.[ијанских] вла сти фор ми ра ни 
су уста ши и пр ви ло гор је био у Бо ве њу, где је био за-
по вед ник др. Па ве лић и др. (Ан дри ја – при мед ба при ре
ђи ва ча) Ар ту ко вић, а за тим при до ла ском но вих уста ша 
ло гор се пре ме шта. У мо мен ту мар сељ ског атен та та по-
сто ја ла су два уста шка ло го ра и то: у Сан Де ме триу и 
Фон те киу, крај Аре ца. За по вед ник ових ло го ра био је у 
то вре ме уста шки пу ков ник „Да би ша“, ко га сам иден-
ти фи ко вао у ли цу бив.[шег] аустро-угар ског ка пе та на, 
на шег пен зи о не ра, Стје па на То ми чи ћа, док су ин струк-
то ри у ру ко ва њу екс пло зи ви ма и у те ро ри стич ким обу-
ка ма би ли дво ји ца ма ђар ских пен зи о не ра, бив.[ших] 
аустро-угар ских офи ци ра: ма јор Нар цис Је сен ски и 
Емил Ја хов ски. Уста ша би ло је око 340, уни фор ми са-
ни у не ким уста шким уни фор ма ма и на о ру жа ни мо дер-
ним оруж јем. Ови су се сва ког да на ве жба ли у ру ко ва њу 
оруж јем и бом ба ма, па су у две при ли ке не ки у ру ко ва-
њу са бом ба ма и ра ње ни.

У Аре цу, крај уста шких ло го ра, бо ра ви ли су те-
ро ри сти: Ми јо Ба бић, по зна ти уби ца То ни Шле гла, и 
Вла ди мир – Вла до Ге ор ги јев – Ке рин, зва ни Вла до Ма-
ке до нац. Ова дво ји ца су се ба ви ла пра вље њем па кле них 
ма ши на, ко је су уба ци ва не код нас и по во зо ви ма, као и 
из вр ше њем смрт них пре су да над осу ђе ним уста ши ма, 
ко јих је би ло 18 ли ца, а по пре су ди „глав ног уста шког 
ста на“. Ба бић је вр шио му че ња у сво јој га ра жи и ле ше-
ве од но сио у бр да, где их је за ко па вао. Би ло је и слу ча-
је ва ка да су итал.[ијанске] вла сти от кри ле ова ква звер-
ства, али на на ре ђе ње др. Кон тиа пре ла зи ло се пре ко 
ово га, јер су итал.[ијанске] вла сти др жа ле да су то на ши 
аген ти и под тим ви дом Па ве лић је сва ког оно га ко ји би 
по ка зао и нај ма ње не за до вољ ство уби јао. Мо гу са да ре-
ћи, јер ја сам ову на шу слу жбу во дио из Бе ча, да ме ђу 
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по у би ја ним уста ша ма не ма ни јед ног на шег чо ве ка.
На Ри је ци, у Тр сту и у За дру би ли су глав ни ка-

на ли уста ша за рад про ти ву на ше зе мље. У Тр сту је био 
Па ве ли ћев цен тар [који је водио] Ан тун Го ди на са Су-
ша ка, ко ји је тра жен од на ших вла сти ра ди уби ства. Овај 
је по знат ме ђу уста ши ма под кон спи ра тив ним име ном 
„Пе ли ван“. Овај је ор га ни зо вао атен та те на на ше во зо ве 
као и се ри ју атен та та на раз не објек те у зе мљи и фал си-
фи ко вао је на ше до ку мен те и хи ља дар ке, ко је су се рас-
ту ра ле из Тр ста, јер је Па ве лић по ми шљао да ће на овај 
на чин да на шко ди на шим фи нан си ја ма. Го ди на је ду же 
вре ме на био у Аме ри ци и она мо је ра дио ме ђу ганг сте-
ри ма и ис та као се као од ли чан фал си фи ка тор но ва ца, па 
је као та кав до ве ден од Па ве ли ћа за рад про ти ву на ше 
зе мље. Ње го ва дру га же на ле па Ста на, та ко ђе из Су ша-
ка, по ма га ла му је у ра ду и има ла је наш па сош про-
ду жа ван и ви зи ран од на шег Ген.[ералног] кон су ла та у 
Тр сту, па је та ко не сме та но оба вља ла ре дов ну ку рир ску 
слу жбу пре ко Су ша ка са За гре бом. Ис тра гом у Ита ли ји, 
ко ју сам ду бо ко и де таљ но спро вео, иден ти фи ко вао сам 
још не по зна тог „Пе тра“ и „пла ву да му“ из мар сељ ског 
атен та та у ли ци ма Ан ту на и Ста не Го ди не, о ко ји ма ће-
мо доц ни је про го во ри ти ко ју реч.

На Ри је ци је био цен тар за рад у на шој зе мљи 
[који је водио] Вје ко слав Сер ва ци, док у За дру ра ди ли 
су про фе сор Ан те Бр кан и др. Ан дри ја Ре ља. Ови ма су 
по ма га ли и дру ги уста ши, ко ји су се пре ма по тре би и 
ме ња ли.

У Бе чу стал но је ра дио бив.[ши] аустро у гар ски 
пу ков ник Иван – Иво Пер че вић, ко ји је у Ка ро ли нен 
га се бр. 7 ство рио чи тав штаб за рад уста ша про ти ву 
на ше зе мље. По кро ви тељ ове ак ци је у Бе чу био је ђе-
не рал Сте ван (Стје пан – при мед ба при ре ђи ва ча) Сар ко-
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тић, ко ји је умро пре не ко ли ко го ди на, а за тим пу ков ник 
Сте ван (Стје пан – при мед ба при ре ђи ва ча) Ду ић, ко ји се 
обе сио у Карлс ба ду, а са ра ђи ва ли су и мно ги дру ги цр-
но-жу ти офи ци ри хр ват ског по ре кла: Франц Апо ло нио, 
пу ков ник, Ал фред Ној ман Фу ри а ко вић, са да не мач ки 
пу ков ник, и др. Сви су ови би ли при пад ни ци „Гво зде-
ног обру ча – Ото ни је“ и ра ди ли су са прет сед ни ком 
ове ор га ни за ци је ле ги ти ми стом пу ков ни ком Вол фом у 
зна ку по вра ћа ја ста рог ста ња са Ото ном (Хаб збур гом, 
пре тен ден том на аустро у гар ски пре сто – при мед ба при
ре ђи ва ча) на че лу. По треб но је на по ме ну ту да су Гу-
став Пер чец и Иво Пер че вић би ли у два ма ха у по се ти 
Ото ну крај Бри сла у Сте но кер ци. Отон је из да вао пре-
ко „Ото ни је“ сво је ка лен да ре у ко ји ма се пре тен до ва ло 
на Хр ват ску и дру ге на ше кра је ве. Сви ови цр но-жу ти 
офи ци ри са ња ли су о ус по ста ви Аустро-Угар ске мо нар-
хи је и по др жа ва ли су ве зе из ме ђу Ото на и хр ват ских 
еми гра на та. Отон је чак учио и наш је зик и у јед ном 
пи сму Пер чец ја вља Па ве ли ћу из Бел ги је да се за чу дио 
да Отон раз у ме и наш је зик и оду ше вља ва се за ово га. 
На рав но, да је Па ве лић доц ни је на пу стио иде ју са Ото-
ном по на ред би Ри ма по сле ан шлу са (Аустри је од стра-
не Не мач ке – при мед ба при ре ђи ва ча), јер то ви ше ни је 
би ло опор ту но с об зи ром на но ве при ли ке.

Овој гру пи цр но-жу тих офи ци ра би ли с при до-
да ти за са рад њу про ти ву на ше зе мље и еми гран ти из 
гру пе Па ве ли ћа, ко је сам ја успе вао да хап сим и про-
те ру јем као не же ље не из Аустри је, па су ду же вре ме-
на ра ди ли у Бе чу: Гу став Пер чец, Јо сип Миљ ко вић, др. 
Бра ни мир Је лић, Злат ко Фајс ман и др. Ови су би ли од 
нас оне мо гу ће ни у Аустри ји и пре не ли су свој про па-
ганд ни цен тар у Бер лин, где су по че ли да из да ју „Не за-
ви сну хр ват ску др жа ву“, док је Иван Пер че вић из да вао 
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бил те не у Бе чу.
У Бер ли ну шеф кан це ла ри је био је др. Ми ле Бу-

дак, док су се око ње га оку пи ли: др. Ан те Бу ба ло, др. 
Мла ден Лор ко вић, др. Бра ни мир Јелић, ко ји је за тим 
оти шао у Аме ри ку, др. Стје пан Пе рић, са да шњи по сла-
ник Па ве ли ћа у Ри му. Ова кан це ла ри ја има ла је и за ду-
жност вр бо ва ње уста ша за уста шке ло го ре у Ма ђар ској 
и Ита ли ји, као и ства ра ње уста шких ор га ни за ци ја по 
на шим рад нич ким ко ло ни ја ма у Не мач кој, Хо лан ди ји, 
Бел ги ји и Фран цу ској под ви дом „хр ват ског са ве за“ на 
пот пор ној ба зи. 

У Ма ђар ској на Јан ки пу ста ри (Јан ка пу ста) Гу-
став Пер чец по про те ри ва њу из Аустри је пре нео је сво-
ју уста шку те ро ри стич ку де лат ност. Пер чец, под име-
ном Емил Хор ват, но ви нар из Пе ште, из нај мио је ову 
пу ста ру и сме стио је уста ше, ко ји су би ли об у ча ва ни 
у те ро ри стич кој свр си од ма ђар ских офи ци ра, а на ро-
чи то у ру ко ва њу екс пло зи ви ма и у атен та ти ма. Ова је 
бан да из ра ди ла у при род ној ве ли чи ни фо то гра фи ју на-
шег Кра ља Алек сан дра и об у ча ва ла се у из вр ши ва њу 
атен та та. Убр зо до шло је до ве ли ких раз ми мо и ла же ња 
из ме ђу Пер че ви ћа и Пер че ца и Иван Пер че вић је оп-
ту жи вао Пер че ца да сав но вац тро ши на свој рас ка ла-
шан жи вот са сво јом при ја те љи цом Јел ком По го ре лец, 
са ко јом је имао и ћер чи цу, док уста ше оста вља глад не 
и да се за ак ци ју про ти ву на ше зе мље вр ло ма ло бри не. 
Ка ко је ова По го ре лец убр зо к на ми по бе гла да за тра-
жи за шти ту и ода ла је рад и на пи са ла књи гу о Пер че цу 
и уста ши ма, то је Пер че вић за тра жио сме ну Пер че ца и 
су ђе ње ово ме. Пер чец је сме њен и упу ћен у Бу дим пе-
шту да са че ка од лу ку „уста шког су да“, док је на ње го во 
ме сто до шао из Ита ли је Вје ко слав Сер ва ци, ко ји је пре-
у зео Јан ка пу ста ру и от по чео је ак тив ни је са ве жба њем 
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уста ша за те ро ри стич ку ак ци ју.
Ово би би ла у глав ним ли ни ја ма ор га ни за ци-

ја уста ша у те ро ри стич кој ње ној фор ма ци ји, док је 
она има ла за циљ с по ља, у ино стран ству, да фор ми ра 
под ви дом пот пор них дру шта ва, под ху ма ном ма ском, 
сво је ор га ни за ци је и то у Евро пи „хр ват ски са вез“, а у 
Сев.[ерној] и Ј.[ужној] Аме ри ци „Хр ват ски до мо бран“ 
са се ди штем у Бу е нос Аире су, док по дру гим ме сти-
ма Аме ри ке раз ви ја ле су се под-ста ре шин ства и по-
дру жни це ове ор га ни за ци је. У Аме ри ци су би ли та да 
упу ће ни де ле га ти вођ ства – Па ве ли ћа: др. [Бранимир] 
Је лић, Злат ко Фајс ман, Ан те Ва лен та, син др. Бу да ка 
Звон ко, брат Бу да ка Фра њо, па се ови из у зев др. Је ли ћа, 
ко ји се на ла зи кон фи ни ран у Ен гле ској, на ла зе још сви 
у Аме ри ци и во де и да ље „Хр ват ски до мо бран“ и из да ју 
два ли ста: „Хр ват ски до мо бран“ и у Сев.[ерној] Аме ри-
ци „Не за ви сну хр ват ску др жа ву“. На рав но да ће мо ми 
мо ра ти обра ти ти стро гу па жњу на ову ор га ни за ци ју др. 
Па ве ли ћа у Сев.[ерној] и Ј.[ужној] Аме ри ци, јер је ова 
са да на ро чи то ак тив на и оме та ће нам наш рад на про па-
ган ди и са ку пља њу до бро во ља ца. Тре ба на по ме ну ти да 
ова ор га ни за ци ја под ви дом гим на стич ких са ве за обра-
зо ва ла је је дан ве ћи број уста ша у те ро ри стич ком ду ху, 
а ко ји су тре ба ли да бу ду пре ба че ни у Евро пу за рад 
про ти ву на ше зе мље. Ина че кроз ове ор га ни за ци је би ли 
су и ра ни је вр бо ва ни уста ши и иза ши ља ни у уста шке 
ло го ре у Ма ђар ској и Ита ли ји. Је дан од ових из Бу е нос 
Аире са био је Иван Ра јић, ко ји је осу ђен у Екс у, док 
дру ги Адем Ти шлер уби јен је од Па ве ли ћа као из дај ник.

Кри ми нал ни ак тив ове бан де је вр ло ве ли ки и 
се ри ја већ по зна тих атен та та на ли ца и објек те, као и 
на во зо ве, кру ни ше зло чи нач ки рад „по глав ни ка“ Па-
ве ли ћа. Он сам по се би спа да у про то тип Лом бро зо вих 



85

Ustaša Hrvatska revolucionarna organizacija

ро ђе них зло чи на ца са сви ма па то ло шким озна ка ма. 
Бан да или бо ље ре ћи Па ве лић је се би ста вио у 

за да так и ор га ни зо ва ње атен та та на на шег Кра ља, јер се 
чвр сто ве ро ва ло да би ус пе ли атен тат иза звао ре во лу-
ци о нар но вре ње и рас пад на ше др жа ве. Овај атен тат се 
стал но пла ни рао у са рад њи са „В.М.Р.О.“, од но сно са 
Ива ном-Ван чом Ми ха и ло вом, јер је ову дво ји цу ше фо-
ва бан ди ве зи вао са вез, ко ји је пот пи сан 1929. го ди не у 
Бан ки крај Со фи је, ка да је Па ве лић у прат њи Пер че ца, 
по се тио зва нич но сво га при ја те ља Ми ха и ло ва. Овом се 
при ли ком Па ве лић са сво јим љу ди ма на у чио и те ро ри-
стич ке ме то де, ко је су и она ко би ле уса ђе не у ње го вој 
кр ви.

Пр ви по ку шај атен та та био је са Пе тром Оре бом, 
ко ји је иза слан из Ита ли је у За греб да би та мо при ли ком 
зва нич не по се те За гре бу по ку шао атен тат. Ореб је био 
при хва ћен од То ме Гр ги ћа и Ива на Хе рен чи ћа, ко ји су 
ус пе ли да из бег ну у Ита ли ју. Та да се уви де ло да на ши 
љу ди ни су ве шти и до вољ но кр во лоч ни за ова кав те жак 
за да так и за то је Ван ча Ми ха и лов по да рио Па ве ли ћу 
сво га нај бо љег те ро ри сту и те ло хра ни те ља Вла ди ми ра 
Ге ор ги е ва – Ке ри на, ко ји је у сво ме кри ми нал ном ак ти-
ву упи сао ма су зло чи на. Овај је ду же вре ме на бо ра вио 
у Аре цу, крај уста шких ло го ра, у оче ки ва њу на ре ђе ња, 
ко је је па ло 1. ок то бра 1934. 

Све су но ви не об ја ви ле, а на ро чи то фран цу ски 
ли сто ви у де та љи ма, о по се ти Њ.[еговог] В.[еличанства] 
Кра ља Алек сан дра Фран цу ској. Овај мо ме нат је иза-
бран и сви су и нај сит ни ји де та љи про у че ни. Са ста ли су 
се ста ри са ве зни ци: Иван Ми ха и лов и Па ве лић у хо те лу 
„Кон ти нен тал“, крај же ље знич ке ста ни це у Ри му, и том 
при ли ком до не ше на је од лу ка да се из вр ши овај те жак 
зло чин. Ми ха и лов је био пра ћен од сво јих вер них те-
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ло хра ни те ља: ма јо ра Ти ме ва, Ива на Бе ре зов ског, и др., 
док је Па ве лић од сво јих љу ди и др. Ер ко ла Кон тиа, ген.
[ералног] ин спек то ра итал.[ијанске] ј.[авне] без бед но-
сти, ко ји је био упу ћен у све ове тај не. Про у че ни су сви 
де та љи и при мље ни са ве ти и су ге сти је Ми ха и ло ва, ко ји 
је ипак овај за нат знао бо ље од са ве зни ка. Та да је Вла-
до Ма ке до нац при мио и фор мал но на ре ђе ње да узме на 
се бе из вр ше ње атен та та, док ће га љу ди Па ве ли ћа по-
ма га ти, па и по ку ша ти да му оси гу ра ју бег ство. Са мо 
на слу чај да Ге ор ги јев не успе у из вр ше њу сво је кр ва ве 
ми си је, та да би љу ди Па ве ли ћа мо ра ли да по ку ша ју и 
са ми да из вр ше на ре ђе ње. На рав но, за на ре ђе ње атен-
та та Вла до ни је смео ни ко га да оба ве сти, јер се др жа ло 
да ме ђу уста ши ма има мо и ми сво јих љу ди. И за и ста 
ни та да ни смо спа ва ли и би ли смо оба ве ште ни о но-
вим па кле ним пла но ви ма уста ша и у ру ка ма имао сам 
два вр ло ва жна до ку мен та из „глав ног уста шког ста на“ 
да ти ра на у Бо ло њи на 20 да на пред атен та том са пот-
пи сом те ро ри стич ког се кре та ра „Мар ка“ – Ми је Бзи ка. 
Бзик је био тај ко ји је по сле ових на ре ђе ња оти шао у 
Ма ђар ску и коц ком је иза брао уста ше у Нађ Ка њи жи и 
ови ма пре дао но вац и че хо сло вач ке па со ше не ка зу ју ћи 
им де та ље ми си је, већ им је на ре дио да пу ту ју у Ло за ну, 
где ће их при хва ти ти на же ље знич кој ста ни ци „де ле гат“ 
Па ве ли ћа.

Ови ни су зна ли о че му се ра ди; али су на слу ћи-
ва ли сво ју кр ва ву ми си ју, јер су ви де ли из но ви на да 
прет сто ји тих да на пут на шег Кра ља у Фран цу ску. Из 
Ма ђар ске су се кре ну ла тро ји ца ли ца и то: Зво ни мир 
По спи шил, зва ни Ћерђ, Ми јо Краљ и Иван Ра јић. Из 
Бо ло ње, цен тра уста ша, кре ну ли су: Ев ген Ква тер ник, 
де ле гат, ко ји је пред во дио уби це, Вла до Чер но зем ски – 
Ке рин, Ан тун Го ди на, зва ни „Пе тар“, и же на му Ста на, 
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зва на „пла ва да ма“. Го ди на је про швер цо вао оруж је у 
спа ва ћим ко ли ма. Сви су се ови са ста ли на ста ни ци у 
Ло за ни, где су пре но ћи ли у хо те лу „Пал ма“ и већ су тра-
дан, 4. ок то бра, кре ну ли су за Па риз, ода кле су се раз-
и шли у две гру пе: јед на у око ли ни Па ри за, у Вер са љу, 
док дру га кре ну ла је за Мар сељ и за у ста ви ла се у Екс у. 
Оста ли мо мен ти по зна ти су из са мог про це са и мо же 
се, и ко ли ко то бу де по треб но доц ни је, до пу ни ти и но-
вим сит ни јим по дат ци ма, ко ји ни су от кри ве ни во ђе ном 
ис тра гом. 

На два де сет да на пред по ла зак Њ.[еговог] 
В.[еличанства] Кра ља за Фран цу ску оба ве стио сам о 
при пре ма њу атен та та над ле жне, па сам са овим упо-
знао и на шег тад.[ашњег] вој ног иза сла ни ка у Бе чу г. 
То до ра Ми ли ће ви ћа, ко ји је и са сво је стра не оба ве стио 
сво је Ми ни стар ство. Усме но смо нас дво ји ца упо зна ли 
и I ађу тан та г. Јеч ме ни ћа, ко ји је та да био на ле че њу у 
Бад-Гад тај ну, па смо и ово га за мо ли ли да скре не па жњу 
над ле жни ма. На се дам да на пред по ла зак у Фран цу-
ску до нео сам и ори ги нал на до ку мен та „глав ног уста-
шког ста на“, о ко ји ма је би ло на пред ре чи, и ова сам 
пре дао тад.[ашњем] Ми ни стру уну тр.[ашњих] по сло ва 
Го спо ди ну Ж.[ивојину] Ла зи ћу умо лив ши га да по ша-
ље у Фран цу ску што ве ћи број по ли циј ских чи нов ни-
ка и аге на та, ка ко би се по ја ча ла без бед ност и по мо гла 
фран цу ска по ли ци ја. Од го во ре но ми је да су го то во сви 
упу ће ни за Со фи ју, као и да фран цу ски по сла ник На-
жи јар уве ра ва да су пред у зе те све по треб не ме ре без-
бед но сти, та ко да ни је по треб но да се иза ши љу и дру ги 
на ши чи нов ни ци. Из гле да да је по сре ди до не кле би ло 
ма те ри јал но пи та ње. Ја сам са тад.[ашњим] са вет ни ком 
Ми ни стар ства уну тр.[ашњих] по сло ва г. (Жи во ји ном – 
на по ме на при ре ђи ва ча) Си мо но ви ћем, ко ји је оба вљао 
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по сло ве на чел ни ка Јав не без бед но сти, по се тио та да-
шњег На чел ни ка обав.[еш тајног] Оде ље ња Гл.[авног] 
ђ.[енерал]ш таба г. ђе не ра ла [Петра] Ара чи ћа и из ло жио 
сам му це лу си ту а ци ју, мо ле ћи га да и он са сво је стра не 
по др жи да се ве ћи број по ли ца ја ца; али ви дим да и он 
ни је ус пео у сво ме ко ра ку.

До био сам на ре ђе ње, да ја и г.[осподин] са вет-
ник Ни ко лић от пу ту је мо за Фран цу ску и то ја за Па риз 
а г.[осподин] Ни ко лић за Мар сељ. Вре ме је би ло вр ло 
крат ко и г.[осподин] Ни ко лић је до пу то вао у Мар сељ 
уочи до ла ска Кра ља, док ја у Па риз до шао сам три да на 
ра ни је. 

На ово ме про ла зу кроз Бел ги ју са знао сам и 
дру ге де та ље о при пре ма ма атен та та и оба ве стио сам 
тад.[ашњег] на шег по сла ни ка г.[осподина] ђе не ра ла 
П.[етра] Пе ши ћа са ко јим сам лич но об и шао и ше фа 
по ли ци је и ово га упо знао са при пре ма ма атен та та, мо-
ле ћи га да по ве де стро го ра чу на о на шим еми гран ти-
ма у Бел ги ји  учла ње ним у „хр ват ском са ве зу“, ка ко се 
не би кроз то вре ме ни ко уда ља вао из Бел ги је, тим пре 
што сам са знао да је у то вре ме до шао тај но у Ли еж 
де ле гат Па ве ли ћа из Бер ли на др. Стје пан Пе рић, са да-
шњи по сла ник у Ри му. По до ла ску у Па риз, на три да на 
пред до ла зак Њ.[еговог] В.[еличанства] Кра ља у Мар-
сељ, ја сам та ко ђе све над ле жне упо знао, мо ле ћи нај ве-
ћу пре до стро жност и нај стро жи ју без бед ност, као и да 
се упро сти про то кол и уки ну мно ге па ра де и из ла сци, 
ко јих је би ло пред ви ђе но 11, што је би ло вр ло опа сно 
за ова кве мо мен те, док про то кол Ми ни стар ства ино стр.
[аних] по сло ва ни је при стао да се ма шта из о ста ви из 
већ го то вог про гра ма, твр де ћи да је без бед ност у пот пу-
но сти оси гу ра на, јер се ра ди и о њи хо вом прет сед ни ку 
ре пу бли ке, ка ко су ми то сва ког ча са на по ми ња ли. По-
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ли циј ске вла сти су ола ко схва ти ле сво ју ду жност и сви-
ма овим мо јим оба ве ште њи ма ни су по кла ња ли го то во 
ни ка кву па жњу, а на ро чи то ген.[ерални] ди рек тор Бер-
то ан и ген.[ерални] кон тро лор Си сте рон, ко ји ма је по-
ве ре на без бед ност у Мар се љу и на пу ту за Па риз, вр ло 
су ола ко схва ти ли ме ре без бед но сти, па се ни су ни при-
др жа ва ли ни усво је них ме ра, што ће се доц ни је ви де ти.

На дан атен та та, 9. ок то бра 1934. го ди не, оба-
ве штен сам од сво јих ве за, да су те ро ри сти оти шли за 
Мар сељ да она мо по ку ша ју да из вр ше атен тат; али де-
та љи ни су се мо гли са зна ти, већ је тре ба ло би ти опре зан 
и спре ман за сва ку евен ту ал ност. На рав но, да сам ја од-
мах те ле фо ни рао у при су ству I се кре та ра По слан ства у 
Па ри зу г. [осподина] П. Ђор ђе ви ћа на шег Ген.[ералног] 
кон су ла та г.[осподина] З. По по ви ћу, с тим, да са овим 
од мах упо зна Ген.[ералног] кон су ла г.[осподина] С. Ла-
за ре ви ћа, Мар ша ла [Двора] г.[осподина] [Александра] 
Ди ми три је ви ћа и мог ко ле гу г.[осподина] Ни ко ли ћа 
оба ве стио је и мар сељ ску по ли ци ју; али је би ло све уза-
луд, јер је г. Бар же тон стао на ста но ви ште да се про то-
кол не мо же да ме ња, док вој ску ни је хтео да упо тре би 
за по ја ча ње без бед но сти, јер је по ли ци ја би ла не до вољ-
на, твр де ћи да се ов де ра ди о су сре ту, док ће све ча ни до-
чек би ти тек у Па ри зу, да се пре ма про то ко лу ов де вој-
ска ни је мо гла упо тре би ти. По ли ци ја је би ла не до вољ на 
за без бед ност, тим пре, што се у по след њем мо мен ту 
пред ви део и чај у Пре фек ту ри да би се ис пу ни ло сло-
бод но вре ме. По ли ци ја је би ла вр ло рђа во упра вља на од 
ген.[ералног] ди рек то ра Бер то а на и ген.[ералног] кон-
тро ло ра Си сте ро на, ко ји су чак од сту пи ли и од пред ви-
ђе них ме ра без бед но сти, као од пра ће ња Кра ље вих ко ла 
од би ци кли ста, од ре да ко ња ни ка, итд. Би ло би оп шир но 
о све му ово ме у де та љи ма го во ри ти, док је ме ни за циљ 
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да у крат ким по те зи ма из ло жим кри ми нал ни ак тив ове 
бан де, ка ко би се што бо ље раз у мео нај но ви ји део об но-
ве уста шке ак ци је и раз лог по др шке ука за не од стра не 
Ита ли је уста ши ма.

По треб но је на го ве сти ти да у след ству мар сељ-
ског атен та та ја сам био овла шћен као наш де ле гат за 
са рад њу са фран цу ским вла сти ма у ис тра зи и иден ти-
фи ко вао сам атен та то ре при ли ком њи хо вог по ку ша ја 
да се пре ба це у Швај цар ску, у Ане ма су, па сам пре дао 
и сав по тре бан кри вич ни ма те ри јал, као и она ва жна 
до ку мен та „глав ног уста шког ста на“, ко ја су упу ћи ва-
ла ис тра гу про ти ву Па ве ли ћа и Ита ли је. Ова до ку мен-
та би ла су укло ње на из оп ту жног ма те ри ја ла и на ми је 
би ло са ве то ва но да се уз др жи мо од на па да на Ита ли ју, 
што би мо гло иза зва ти рат, па смо цео овај на пад мо ра-
ли да упу ти мо про ти ву Ма ђар ске, ко ја је до брим де лом 
та ко ђе кри ва за уби ство Кра ља. Про цес је био не пот пун 
и не до ста јао је наш оп ту жни ма те ри јал и ту је и пра ви 
раз лог да овај про цес ни је ус пео да по диг не вео са ове 
мрач не бан де, ко ја је би ла у слу жби Ита ли је и ра ди ла 
за ра чун Му со ли ни ја, ко ји је тра жио да уни шти на шу 
зе мљу и да до би је оно што је тек са да ус пео за мо ме нат.

Па ве лић је те ле граф ски на два да на пред атен-
та том по звао у Ита ли ју др. Бу да ка из Бер ли на и Ива на 
Пер че ви ћа из Бе ча, ко ји су до шли у Бо ло њу, где су из че-
ки ва ли са дру гим уста ши ма ре во лу ци ју у на шој зе мљи. 
др. Бу дак твр ди да је тек на пу ту за Бо ло њу са знао за 
атен тат у Мар се љу, па та ко и прав да да ни је по нео са со-
бом или уни штио ар хи ву ор га ни за ци је у Бер ли ну, ко ја 
је за тим до па ла у ру ке Нем ци ма, па су нам ови тек да ли 
је дан не зна тан део, у ко ли ко ова ни је ком про ми то ва ла 
Ро зен бер га и др.[уге], ко ји су ука зи ва ли на го сто прим-
ство Па ве ли ћев ци ма.
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Атен тат ни је имао онај оче ки ва ни ефе кат у зе-
мљи и бр за ис тра га и уз не ми ре на свет ска јав ност учи-
ни ла је да су Ита ли ја ни мо ра ли бр зо да раз о ру жа ју 
уста ше и да им оду зму уни фор ме, па их све кон фи ни-
ра ју на Ли па ри ма, же ле ћи на овај на чин да из бри шу 
сво је са у че сни штво у мар сељ ском атен та ту. За по вед ник 
раз о ру жа ног ло го ра на Ли па ри ма био је из ве сно вре ме 
др. Бу дак, а Па ве лић се на ла зио за вре ме во ђе ња мар-
сељ ске ис тра ге при за тво ру у То ри ну, где је то бо же био 
ухап шен. Том је при ли ком Па ве лић на ре дио др. Бу да ку 
да про чи та уста ши ма из вр ше ње смрт не пре су де „уста-
шког ста на“ над из дај ни ком Гу ста вом Пер че цом. И за-
и ста Пер чец је по сле мар сељ ског атен та та укло њен са 
оста лим уста ши ма за Ита ли ју и уби јен је од Ми је Ба би-
ћа и [Мије] Се лет ко ви ћа.

Ита ли ја се раз о ча ра ла у уста шку ор га ни за ци ју 
и ни је има ла ви ше по ве ре ња да ова има ика квог ко ре-
на и зе мљи, јер ни је ус пе ла да ство ри ре во лу ци о нар но 
вре ње, ко је би Ита ли ја по мо гла. По сте пе но Му со ли ни 
је по ми шљао на из ми ре ње са на ми и гле дао је да на ђе 
на чи на да се ус по ста ве нор мал не ве зе, што је би ло по-
треб но ита ли јан ској еко но ми ји и тр го ви ни, а на ро чи то 
по сле ра та у Ал ба ни ји. Та ко је и до шло до пак та при ја-
тељ ства, а у ве зи ово га Ита ли ја је на сто ја ла сва ка ко да 
ли кви ди ра у пр во вре ме уста шку ор га ни за ци ју, што је 
био слу чај ра ни је и са цр но гор ском, ал бан ском, ка ко би 
се пре шло пре ко све га, јер у тим мо мен ти ма ни је ви де-
ла ка кав дру ги мо гу ћи раз вој си ту а ци је. Вр ло су че сто 
би ле пре си је и мол бе Ри ма да се ова еми гра ци ја ли кви-
ди ра, јер ова је ре дов но ко шта ла Рим на 200.000. ли ра 
ме сеч но, а че сто и ви ше. Че сто пу та пре ти ло нам се да 
да ће мо ми мо ра ти све еми гран те да из др жа ва мо, за тим 
на во дио се раз лог да Ита ли ја не мо же да бу де ве чи ти 
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за твор за на ше еми гран те и да је њи хо ва кон фи на ци ја 
мак си ми ра на на пет го ди на, итд. итд. На рав но, да Ита-
ли ја ни је ни за мо ме нат по ми сли ла да нам из ру чи Па-
ве ли ћа, као ни оне дру ге ис так ну ти је те ро ри сте, већ се 
ра ди ло о ли ци ма пре ко чи је кри ви це се мо гло пре ћи, а 
ко ја ни су од го ва ра ла ни за ка ква те ро ри стич ка де ла, већ 
са мо за при пад ни штво ор га ни за ци ји Па ве ли ћа. 

Ка да смо већ мо ра ли да по ми шља мо на ли кви-
да ци ју ове еми гра ци је, ко ја сва ка ко ни је мо гла да се 
оста вља у ру ка ма Па ве ли ћа и Ита ли је, тим пре, јер се 
ра чу на ло да ра ни је или доц ни је опет до ћи у слич не си-
ту а ци је, та да се ство рио је дан план са на шим вла сти ма, 
да се ови на по врат ку у зе мљу при хва те, за по сле и на 
ду же вре ме на сле ду ју у њи хо вом жи во ту во де ћи при то-
ме ра чу на о кри ми нал ној про фи лак си, јер ма ње-ви ше 
ови су се ре гру то ва ли по пут си сте ма кри ми нал не бан де 
ме ђу анор мал ним Лом бро зо вим ти по ви ма. Сви су ови 
по врат ни ци мо ра ли да да ду код ме не сво је руч не де таљ-
не из ја ве о сви ма тај на ма ор га ни за ци је, у ко ли ко су им 
ове би ле по зна те, као и о сво ме жи во ту у ор га ни за ци ји, 
оба ве зу ју ћи се при то ме да ће на по врат ку би ти ло јал-
ни и мир ни гра ђа ни. Доц ни јом по ли тич ком ам не сти јом, 
по спо ра зу му из ме ђу Бе о гра да и За гре ба сви су ови по-
врат ни ци ам не сти ра ни и ови ви ше ни су мо гли би ти по-
зва ни на од го вор ност за сво је ра ни је кри ви це. Ме ђу по-
врат ни ци ма имао сам по год них љу ди за по ве ре ни ке за 
бор бу про тив Па ве ли ће ва ца у зе мљи, ко ја је та да би ла 
ми ни мал на; али се на ме ћа ла по треб на еви ден ци ја, док 
по ли циј ске вла сти у За гре бу ове љу де ни су при хва та ле. 
Осе ћао сам, да је За гре бач ка по ли ци ја или бо ље ре ћи 
тад.[ашњи] управ ник др. Јое (Јо сип – при мед ба при ре
ђи ва ча) Вра го вић, ко ји је имао да при хва та по врат ни ке, 
са бо ти рао ову на шу ак ци ју; али овај се увек вр ло ве-
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што сна ла зио и опо ни рао мо јим пред ло зи ма из Ри ма. 
Он је чак го нио мо је љу де и до вољ но је би ло да ко га 
пре по ру чи мо као искре ног по врат ни ка да би овај био 
ухап шен и мал тре ти ран и убр зо про те ран у сво је род но 
ме сто. Дру ги пак још не си гур ни по врат ни ци за ко је сам 
скре ћао па жњу и мо лио да се стро го пра те, узи ма ју на 
из ја шње ње, би ли су при хва ћа ни и омо гу ћа ва но им је 
би ло да се оку пе у За гре бу, што сам при ме тио при ли ком 
сво јих че стих про ла за кроз За греб. Та ко је по врат ник 
Је ро лим Ка тић отво рио би фе код Ре дар стве ног рав на-
тељ ства и овај би фе по стао је убр зо цен тар фран ко ва-
ца. У овом би феу су на вра ћа ли пол.[ицијски] аген ти и 
чи нов ни ци, ко ји су сим па ти са ли Па ве ли ћа. Сва мо ја 
за па жа ња и на по ме не ни су вре де ле код др. Вра го ви ћа, 
ко ји је од мах не ги рао и пред ста вљао ове ти по ве као вр-
ло мир не и ло јал не. Не ко ли ко на ших ис прав них функ-
ци о не ра, ко ји су би ли у за греб.[ачкој] по ли ци ји и сум-
њи чи ли су све ове као аген те Па ве ли ћа. На рав но, ово 
се ни је мо гло по ве ро ва ти ни у Бе о гра ду, јер се др. Вра-
го вић сма трао као ис пра ван чи нов ник, али са мо мно го 
ми ро љу бив и бо ја жљив, па се по ку ша ва ло са по ја ча њем 
по ли циј ских чи нов ни ка из Бе о гра да, ко је је Др. Вра го-
вић убр зо ба цао на спо ред не ре фе ра те и от стра њи вао 
је ове од по ли тич ких ства ри, ко је је он лич но во дио са 
не ко ли ци ном сво јих по вер љи вих љу ди. Та ко се по сте-
пе но за бо ра ви ло на др. Вра го ви ћа, ко ји је на ста вио са 
сво јим суб вер зив ним ра дом и ни је ви ше ни био кон тро-
ли сан. Сви мо ји пред ло зи ни су би ли спро во ђе ни, а за 
све ства ри са зна ва ло се из За гре ба од стра не Па ве ли ћа, 
па су и мо ји по ве ре ни ци ме ђу по врат ни ци ма от кри ве ни 
од Па ве ли ће ва ца и упро па шће ни. Ми слио сам нај зад и 
ја да ће ово би ти не ки чи нов ник Вра го ви ћа, па сам у 
том прав цу по ми њао и тра жио ис тра ге, ко је су се огра-
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ни чи ле на обич ним еви ден ци ја ма.
У ме ђу вре ме ну до био сам на ре ђе ње од тад.

[ашњег] прет сед ни ка Краљ.[евске] вла де г. [осподина] 
др. М.[илана] Сто ја ди но ви ћа да сту пим у ве зу са др. 
М.[илом] Бу да ком и да ово га по вра тим у зе мљу, јер да 
је овај пре ко не ких у зе мљи мо лио за по вра ћај, док се 
чу ло да овај и сам уви ђа да Па ве лић не мо же да игра 
ви ше ни ка кву уло гу, као и да су од но си из ме ђу ове дво-
ји це охлад не ли. Ус пео сам да се ста вим у ве зу са др. 
Бу да ком и по сте пе но сам при во лео ово га да ми ода све 
тај не уста шке ор га ни за ци је и да осу ди Па ве ли ћа, као 
и да да пи сме ну оба ве зу да ће се на по врат ку др жа ти 
ло јал но и мир но. По же љи др. Бу да ка од вео сам ово га 
пре по врат ка код г. др. Сто ја ди но ви ћа ко ји је у то вре ме 
бо ра вио на је зе ру Ко мо. Он ми је при чао да г. др. Сто ја-
ди но вић тра жи од ње га да по ве де ак ци ју на по врат ку у 
зе мљу про ти ву Па ве ли ћа и да оку пи све фран ков це око 
се бе на ба зи са рад ње са Бе о гра дом, као и да ути че на 
Го спо ди на др. Ма че ка на са рад њу са Ср би ма, јер се др. 
Бу дак хва лио са ве ли ким при ја тељ ством Го спо ди на Др. 
Ма че ка из ра ни јих вре ме на, ка да су за јед но са ра ђи ва ли 
пре ње го вог бег ства из зе мље. И за и ста, др. Бу дак на 
по врат ку у За греб по се тио је у два ма ха го спо ди на др. 
Ма че ка и на сто јао је да се при бли жи ХСС (Хр ват ска се-
љач ка стран ка – при мед ба при ре ђи ва ча), што ми је и он, 
го спо дин др. Ма чек ре као. Ме ђу тим, ка же ми го спо дин 
др. Ма чек, не ки по врат ни ци, ме ђу ови ма Шу ман Ма те, 
по ве ли су ак ци ју про ти ву др. Бу да ка и тра жи ли да се 
овај из ве де на суд због зло ста вља ња еми гра на та у Ита-
ли ји, ка да је овај био за по вед ник ло го ра на Ли па ри ма, 
па је го спо дин др. Ма чек мо рао да на ре ди при вид но ис-
тра гу, сма тра ју ћи да на овај на чин мо же ства ри да оду-
го вла чи. Ово је на љу ти ло др. Бу да ка и он се по ву као и 
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убр зо се по чео да окру жу је фран ков ци ма, а на ро чи то 
по сле са мо у би ства ње го ве же не, ко је је овај по ку ша вао 
да пред ста ви као зло на мер но уби ство од стра не вла сти.

На мо јим че стим про ла зи ма кроз За греб при ме-
ћи вао сам др. Вра го ви ћу, да је чуд но др жа ње др. Бу да ка 
и да имам ути сак да овај на пу штен од сви ју по но во се 
ори јен ти ше фран ков ци ма и гру пи Па ве ли ћа, што је овај 
не ги рао твр де ћи да је овај као књи жев ник ми ро љу бив и 
да не одо бра ва те ро ри стич ке ме то де ра да. 

Из Ита ли је сам по вра тио и бив.[шег] се кре та ра 
за про па ган ду Јо си па Миљ ко ви ћа, ко ји са да за у зи ма код 
Па ве ли ћа по ло жај др жав ног се кре та ра за про па ган ду. 
Овај ми је у Ита ли ји по слу жио ду же вре ме на као по ве-
ре ник и одао ми је це ло куп ну ор га ни за ци ју и све тај не 
ове, па ми је и сво је руч но у 25 стра на из нео рад ор га-
ни за ци је и на пао је вр ло оштро Па ве ли ћа. На осно ву 
ова квог др жа ња Ми ни стар ство је до зво ли ло по вра так 
у зе мљу Миљ ко ви ћу и ја сам ово га пре по ру чио за гре-
бач кој по ли ци ји да се при хва ти и згод но упо тре би за 
раз би ја ње Па ве ли ће ва ца у зе мљи. Ме ђу тим, Миљ ко вић 
на по врат ку у зе мљу [није] ис ко ри шћен, а ни ти нат па-
жа ван, већ убр зо ви дим и ово га да се ори јен ти ше гру пи 
Па ве ли ће ва ца, и на мо ја тра же ња да се овај опо ме не и 
да му се при пре ти ма те ри ја лом, ко ји је овај ме ни дао, 
а ко ји се мо гао вр ло ле по да ис ко ри сти, ни сам до би-
јао ни ка кве од го во ре. Др. Вра го вић је и ме ни твр дио, 
да Миљ ко вић ни шта не ра ди на по ли тич ком по љу, већ 
сту ди ра, и да је бо ље да се оста ви на ми ру. На рав но да 
се са да све раз ја шња ва. 

По сле за кљу че ња спо ра зу ма из ме ђу Бе о гра да и 
За гре ба (ми сли се на ства ра ње Ба но ви не Хр ват ске 26. 
ав гу ста 1938. го ди не – при мед ба при ре ђи ва ча) об у ста-
вље но је до да љег на ре ђе ња ре па три ра ње еми гра на та и 
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овај мо ме нат Па ве ли ћев ци ис ко ри шћа ва ју да [се] уба це 
ме ђу еми гран ти ма, да их го спо дин др. Ма чек не же ли и 
да се мо гу у Хр ват ску по вра ти ти кроз ре во лу ци ју и са 
Па ве ли ћем на че лу. Та да за по чи ње по нов на про па ган-
да Па ве ли ћа ме ђу еми гран ти ма у Ита ли ји, јер и ита ли-
јан ске вла сти по чи њу да до зво ља ва ју дис крет ну ак ци ју 
Па ве ли ћу и ње го вим аген ти ма, по што су у зба ци ва њу 
ре жи ма Сто ја ди но ви ћа гле да ли но ву на шу ори јен та ци ју 
и сма тра ли су да је по треб но опет при пре ма ти ре во лу-
ци о нар ни те рен у на шој зе мљи. На рав но, Ита ли ја ни-
је би ла за до вољ на спо ра зу мом из ме ђу Ср ба и Хр ва та и 
по ку ша ла је пре ко Па ве ли ћа да иза зо ве не за до вољ ство 
и да ство ри нов та лас про ти ву Бе о гра да, што јој ни је 
по ла зи ло за ру ком. 

По треб но је да се ов де оп шир ни је за др жи мо на 
из ла га њу чи ње ни ца ко је ће нај ја сни је ука за ти на нај но-
ви је до га ђа је и на си сте мат ско при пре ма ње ра та про ти-
ву на ше зе мље од стра не Ита ли је.

Као што је по зна то Ита ли ја је увек ра чу на ла у 
сво јим по ли тич ким по ду хва ти ма или бо ље ре ћи у уце-
њи ва њи ма пре ма на шој зе мљи на др. Ан ту Па ве ли ћа, 
ко ји је био и кроз мар сељ ски атен тат чвр сто по ве зан за 
Му со ли ни ја и гро фа Ћа на, а са чи јим је зна њем и су ге-
сти ја ма овај те жак зло чин ор га ни зо вао, јер су они, као 
што на пред ре кох, оче ки ва ли у след ству атен та та рас-
пад на ше зе мље. У сво јој цик-цак по ли тич кој ли ни ји, 
ко ја је у глав ном за ви си ла од Бер ли на, Ита ли ја је по-
вре ме но до пу шта ла Па ве ли ћу или брем зо ва ла до не кле 
ак ци ју про ти ву на ше зе мље, што је за ви си ло да ли се 
у од но сном мо мен ту тре ба ло ра чу на ти на на шу зе мљу 
или је тре ба ло уце ни ти Бе о град. Ме ђу тим ита ли јан ска 
про па ган да у на шој зе мљи увек се осла ња ла на фран-
ков це са ко ји ма је одр жа ва на нај те шња ве за пре ко кон-
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су ла та у За гре бу (др. Го би). У За гре бу је ду же вре ме на 
био рас цеп ме ђу фран ков ци ма, та ко, да су се оцр та ва ле 
три гру пе: гру па Це ров ског-др. Бу да ка; гру па Га љи ар-
ди-Ру ка ви на; и тре ћа гру па др. Бу ћа ко ја је би ла ори јен-
ти са на пре ма Нем ци ма. са пр вом и дру гом гру пом итал.
[ијански] ген.[ерални] кон су лат по др жа вао је ди рект не 
ве зе и фи нан си рао је рад ових ор га ни за ци ја.

Мо же се ре ћи да је јед но ду же вре ме по сле пот-
пи са пак та при ја тељ ства са на шом зе мљом еми гра ци ја 
би ла до бро кон тро ли са на и да се по ми шља ло и на ли-
кви да ци ју уста шког пи та ња. Ово је би ло у вре ме ну г. 
др. Сто ја ди но ви ћа јер сва ка ко та да Ита ли ја ни ни су мо-
гли пред ви де ти све бу ду ће до га ђа је, већ су ра чу на ли да 
се мо ра ју са на ми не ка ко на го ди ти и да су им сви ра ни ји 
пла но ви про ти ву на ше зе мље про па ли. Па ве лић је био 
кон фи ни ран и Си е ни; али ипак до не кле се по пу шта ло 
пре ма ово ме и до зво ља ва ло се или бо ље ре ћи за тва ра ле 
су се очи пред ње го вим ве за ма са ино стран ством и ко-
је је он ве што фил три рао пре ко ита ли јан ских и на ших 
све ће ни ка. Ита ли ја је јед но ду же вре ме би ла уки ну ла 
и оне ве ли ке кре ди те за „хр ват ски до мо бран“, ко ји је у 
јед ном мо мен ту до шао у кри зу због ма те ри јал них сред-
ста ва, па је је два по вре ме но успе вао уз мо ти ва ци ју чла-
но ва да из да ко ји број ово га ли ста, ко ли ко да се по ка же 
да ор га ни за ци ја жи во та ри и да се при кри је њен рас пад, 
ко ји се сва ким да ном при бли жа вао. Па ве лић је пре ко 
све ће ни ка – ђа ка др. Ју сти на Ме ди ћа, из фра ње вач ког 
ре да, по ру чи вао сво јим љу ди ма у Аме ри ци: Лу ки Гр би-
ћу, Фра њи Бу да ку и Звон ку Бу да ку, у Сев.[ерној] Аме-
ри ци, да се стр пе, као и сво јим де ле га ти ма у Ј.[ужној] 
Аме ри ци: Злат ку Фајс ма ну и Ан ти Ва лен ти, ко је је оку-
ра жа вао да је ова кри за мо мен тал на и да се не сме по-
ка за ти пред Ита ли ја ни ма сла бост ор га ни за ци је. Па ве-
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лић је стал но ра дио на ин три га ма из ме ђу на ше зе мље и 
Ита ли је ра чу на ју ћи на опор тун мо ме нат за сво ју ак ци ју.

Ја сам увек под вла чио на над ле жним ме сти ма да 
је Па ве лић за нас јед на стал на опа сност, о ко јој тре ба 
во ди ти стро гу еви ден ци ју, као и да је по треб но чим пре 
рас ту ри ти ње го ве ор га ни за ци је, ка ко у Евро пи, та ко и у 
Аме ри ци, као и ли кви ди ра ти уста шко пи та ње, јер Ита-
ли ја је увек ра чу на ла на ово га, док мно ги ни су при да ва-
ли Па ве ли ћу ову ва жност сма тра ју ћи да он не ма ни ко га 
за со бом, за бо ра вља ју ћи да то да нас у на сил ним ак ци-
ја ма „осо ви не“ ни је ни по треб но, већ са мо јед на фор ма 
и из дај ник. 

У Си е ни су сту ди ра ли не ки на ши све ће ни ци у 
фра ње вач ком за во ду „Оп сер ван ца“ и ме ђу ови ма је био 
фра др. Ју стин Ме дић, о ко ме је би ло на пред ре чи. Овај 
је био у нај бо љим ве за ма са Па ве ли ћем и слао је ње го ве 
по ру ке у Аме ри ку и у зе мљу. Вр ло сам че сто мо рао да 
деј ству јем код итал.[ијанских] вла сти ра ди ово га и ра ди 
ита ли јан ских све ће ни ка фра Ема ну е ла Сар диа, па ро ха 
кра ја у ко ме се на ла зи ла ви ла Па ве ли ћа, јер је и овај 
по ма гао Па ве ли ћа у до пи си ва њу и у ње го вим ве за ма. 
Ита ли јан ске вла сти по њи хо вом ста ром оби ча ју оглу-
ши ва ле су се о овим на шим при мед ба ма твр де ћи да ће 
спре чи ти, да ће спро ве сти ис тра гу, па се го то во увек ма-
ње ви ше на ово ме за вр ша ва ло. 

У Ри му има мо ве ли ки наш ка то лич ки за вод Св. 
Је ро ни ма са цр квом, ко ји смо по ма га ли у из гра ђи ва њу 
но ве па ла те за во да у цен тру гра да, па и у овом за во-
ду Па ве лић је још од пр ве сво је ак ци је имао сво је ве-
зе, ко је је и са да упо тре бља вао, та ко, да сам вр ло че сто 
на и ла зио у сво јим ис тра га ма на ка на ле Па ве ли ћа и ње-
го ве љу де у овом за во ду. Та ко сам от крио у овом на-
шем за во ду ђа ке-све ће ни ке: Јо си па Шо ја та, из Се ња, и 
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Бра ни ми ра Жу пан чи ћа, ко ји су ак тив но са ра ђи ва ли са 
Па ве ли ћев ци ма на ве за ма са зе мљом, док сам на и ла зио 
и на дру ге ђа ке, ко ји су по ка зи ва ли зна ке сим па ти ја али 
ни сам мо гао утвр ди ти и њи хов рад и ве зе са Па ве ли ћем. 
Пр ву дво ји цу смо про те ра ли из Ита ли је у зе мљу али 
из гле да да ни су би ли узе ти на од го вор ност или су пак 
по сле са слу ша ња у за греб.[ачкој] по ли ци ји пу ште ни на 
сло бо ду да не сме та но на ста ве свој рад  у зе мљи, што је 
сва ка ко би ло опа сни је. 

Пре ма из ве шта ји ма Краљ.[евског] по слан ства 
из Ва шинг то на по шта за Па ве ли ћа до ла зи ла је и пре ко 
на шег све ће ни ка фра Бо на вен ту ре Зе ца, ген.[ералног] 
про ку ра то ра за во да Св. Ку зме и Да мја на у Ри му – Виа 
Ми ран да бр. 2. Ис тра гом утвр дио сам тач ност ове ве сти 
али је ис тра га за ста ла, с об зи ром да су се сви за у зе ли за 
ово га чо ве ка, па и Ва ти кан ски кру го ви. На рав но, овај 
је та ко ђе са знао за на ше ин те ре со ва ње и об у ста вио је 
свој рад. Ра ди илу стро ва ња ак ци је Па ве ли ћа ме ђу све-
ће ни ци ма до вољ но би би ло ци ти ра ти јед но пи смо упу-
ће но од фра Бо на Зе ца пи са но на ла тин ском је зи ку итал.
[ијанском] па ро ху у ме сту Та у ри а но ва, где је та да био 
кон фи ни ран по зна ти те ро ри ста Вла ди мир Син гер, зва-
ни Вла до „жап“, у овом пи сму Зец об ја шња ва ак ци ју 
уста ша са па ро лом бор бе про ти ву срп ског пра во сла вља 
и пре по ру чу је мла дог бор ца за ка то ли ци зам ово ме па-
ро ху, ра ди вен ча ња. Из ме ђу Син ге ра и Зе ца пре пи ска је 
ишла пре ко ово га ита ли јан ског па ро ха, чи јег се име на 
не се ћам. На мо је ин тер ве ни са ње итал.[ијанска] по ли-
ци ја учи ни ла је ко рак код Ва ти ка на за пре ме штај ово га 
све ће ни ка, ко ји је укло њен.

Тре ба на по ме ну ти овом при ли ком да је Па ве лић 
од ра ни је ста јао до бро код из ве сних ва ти кан ских кру го-
ва, спе ци јал но код кар ди на ла (Хер мен гил да – при мед ба 
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при ре ђи ва ча) Пе ле гри не ти ја, бив.[шег] пап ског нун ци-
ја у Бе о гра ду, јер је упо тре бља вао па ро лу бор бе про-
ти ву пра во сла вља и осни ва ње јед не ка то лич ке др жа ве. 
Он је у пр вом де лу сво је ак ци је имао од лич не ве зе са 
би ску пом Ива ном Ша ри ћем из Са ра је ва са ко јим се ви-
ђао у Ри му ра ни јих го ди на. Ша рић је при ли ком Еуха ри-
стич ког кон гре са у Ј.[ужној] Аме ри ци об и шао и осве-
тио до мо ве „Хр ват ског до мо бра на“, о че му смо има ли 
из ве шта је и фо то гра фи је и пре ко уста шке штам пе. Опет 
не ки об зи ри ни су нам до зво ли ли да се за кон ски об ра чу-
на мо ни са овим ви со ким све ће ни ком.

У сво ме ра ду на и ла зио сам вр ло че сто на раз не 
и ја ке сум ње про ти ву рек то ра за во да Св. Је ро ни ма г. др. 
Ју ра ја Ма џа ре ца али од ме не су се тра жи ли пи сме ни 
до ка зи, што ни сам мо гао да при ба вим, јер се овај вр ло 
ве што чу вао и из гле да да је сво је ве зе фил три рао пре-
ко фра Ме ди ћа и дру гих ђа ка-све ће ни ка. Са да се, на жа-
лост, и ово до ка за ло као тач но и то екла тант ним до ка-
зом пре да јом од др. Ма џа ре ца на шег за во да Па ве ли ћу 
и ње гов при ла зак са ве ћи ном све ће ни ка ово ме. О овом 
ак ту др. Ма џа ре ца оба ве штен сам пи сме но од на шег по-
сла ни ка Го спо ди на др. (Ни ку – при мед ба при ре ђи ва ча) 
Ми ро ше ви ћа-Сор га од пре не ко ли ко да на.

По сле јед ног из ве сног пе ри о да за тиш ја, та ко да 
се из ра зим, а ко ји је био ипак ка рак те ри зо ван по вре-
ме ним по ку ша ји ма ус по ста вља ња ве за Па ве ли ћа са 
зе мљом и ино стран ством, ко ли ко да да од се бе зна ке 
жи во та и на ду сво јим љу ди ма на об но ву ак ци је, док је 
од кон фи ни ра них уста ша био пот пу но одво јен, он ко-
ри сти рат ни за плет и још док се Ита ли ја од лу чи ва ла 
Па ве лић је ве што по чео да ма не ври ше и да ис ко ри шћа-
ва на ше до ста охлад не ле од но се са Ри мом. Па ве лић је 
по ку ша вао да Ита ли ју упу ти про ти ву нас, јер и она ко 
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је Ита ли ја же ле ла да из бег не су коб са Фран цу ском све 
до по след њег мо мен та. Па ве лић је при мао из ве шта је из 
зе мље ка ко је код нас си ту а ци ја зре ла за ре во лу ци ју и 
ка ко се наш Гл.[авни] ђ.[енерал]ш таб и Вла да при пре-
ма ју на на пад про ти ву Ита ли је и то ка да ова бу де на па ла 
Фран цу ску. На рав но, да је Рим ова кве ве што уба че не, 
мо жда и по ру че не, раз ло ге ра до при хва тао да би се за-
плет ство рио на Бал ка ну, где је Ита ли ја пре тен до ва ла 
на сво је жи вот не про сто ре, док ме ђу тим Бер лин је упу-
тио Ита ли ју на Фран цу ску. 

Па ве лић је до био до зво лу за об но ву уста шке ак-
ци је по ло ви ном ја ну а ра 1940. го ди не, ка да је по се тио, 
по по зи ву, гро фа Ћа на у ње го вој при ват ној ви ли и Ри му, 
па се том при ли ком го во ри ло и о пла ну рас пар ча ва ња 
на ше зе мље, што са да и сам Па ве лић при зна је. У овом 
сми слу дао је из ја ву Па ве лић као „шеф др жа ве“ ита ли-
јан ском но ви на ру Кур циу Ма ла пар те, ко ји је ову из ја ву 
пу бли ко вао у сво ме члан ку у „Ко ри је ри де ла Се ри“ од 
20. ма ја т.г. под на сло вом: „Исто риј ски су срет у Мон-
фал ко ну“.

До ак ци је про ти ву Ју го сла ви је ни је та да до шло 
са раз ло га да Бер лин ни је до зво лио Ри му и ја знам да 
је Па ве лић у то вре ме по но во за мо љен да се стр пи и да 
по ја ча свој кон спи ра тив ни рад у зе мљи у оче ки ва њу по-
вољ ни јих мо ме на та за ак ци ју. Ипак овај пе ри од обе ле-
жа ва за по чи ња ње об но ве уста шке ак ци је, ка ко у зе мљи, 
та ко и у Ита ли ји, а спе ци јал но на ус по ста вља њу ка на ла 
са зе мљом.

Не ка ко у то вре ме Па ве лић је до био до зво лу да 
ус по ста ви сво ју те ро ри стич ку ор га ни за ци ју на ре во лу-
ци о нар ној ба зи и да при пре ми об но ву ак ци је за опор-
ту ни мо ме нат, ко ји је је ди но за ви сио од по ли тич ког 
раз во ја до га ђа ја. Од мах је об но вљен „глав ни уста шки 
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стан“ са се ди штем у Лу ки, крај Пи зе и Фло рен ци је. 
Овај „глав ни уста шки стан“ је био са ста вљен од сле де-
ћих уста ша: Ев ген Ква тер ник, ка пе тан Стје пан То ми чић 
зв. Да би ша, Вје ко слав Сер ва ци, Ми јо Бзик, Иван Хе-
рен чић, Вла ди мир Син гер, Ми јо Ба бић, Ан тун Го ди на, 
Иван Дев чић зва ни Пи вац, ко ји је по знат из лич ке бу не 
(та ко зва ни Ве ле бит ски уста нак 1932. го ди не – при мед
ба при ре ђи ва ча), све ста ри и опро ба ни зло чин ци из ра-
ни јих ак ци ја. Овај „штаб“ бан ди та имао је за за да так да 
ус по ста ви ка на ле са зе мљом и да нај хит ни је ор га ни зу је 
у зе мљи уста ше и да при пре ми ак ци ју за по го дан мо-
ме нат, ко ји се сва ког ча са из че ки вао и на ја вљи вао, што 
је за ви си ло од по ли тич ке си ту а ци је, ко ја се вр ло че сто 
ме ња ла из ме ђу Бе о гра да и Ри ма.

Та ко су ус по ста вље ни ка на ли у Тр сту, на Ри је ци, 
од но сно Су ша ку, као и у За дру пре ко Пре ка Ши бе ни ка. 
У Трст је био до ве ден из Бе ча бив.[ши] пу ков ник Франц 
Апо ло нио, зет Ива на Пер че ви ћа, ко ји је имао за за да-
так ор га ни зо ва ње вој не шпи ју на же у са рад њи са ита ли-
јан ским оба ве штај ним цен тром у Тр сту, док на Су ша ку 
ан га жо ван је тр го вац Ма ри јан Ши мић и ње го ва се кре-
та ри ца Мил ка Гр же та, ко ја је сва ко днев но пре ла зи ла 
на Ри је ку ра ди по ште и ма те ри ја ла, ко ји је при ма ла од 
еми гра на та Ан ту на Го ди не, ко ји је у то вре ме био на 
ка на лу уста ша на Ри је ци. На Су ша ку ра ди ли су и не ки 
дру ги аген ти Па ве ли ћа на ве зи са За гре бом од ко јих се 
се ћам: Јо си па Ру ка ви не, Па вао До ше на, док оста лих се 
не се ћам име на.

У За дру је ра дио др. Ан дри ја Ре ља и пре ко Пре-
ка-Ши бе ни ка по др жа вао ве зе са Па ве ли ћев ци ма и пре-
ба ци вао ма те ри јал и љу де, ко ји су до ла зи ли на са ста нак 
са Па ве ли ћем. У овој ак ци ји на ро чи то су се ком про ми-
то ва ли у Пре ку: др. Мар ко Ма ши на, ко ји је ва жио као 
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чо век го спо ди на др. Ма че ка и при ста ли ца ХСС (Хр-
ват ска се љач ка стран ка – при мед ба при ре ђи ва ча), Ши-
ме Ву кић, бар кар из Пре ка, ко ји је стал но пре ба ци вао 
ма те ри јал и љу де из ме ђу нас и За дра. У по след ње вре-
ме до шао је је дан мла ди по ли циј ски чи нов ник, чи јег 
се име на не се ћам, ко ји је одао и не ке на ше по вер љи ве 
рас пи се Па ве ли ћу. Овај по ли ца јац је по знат Го спо ди ну 
Ба ну (Ива ну Шу ба ши ћу – при мед ба при ре ђи ва ча), јер 
сам од мах на ово га скре нуо па жњу. У Ши бе ни ку би ло је 
ви ше ли ца у ве зи са За дром, као адво кат Ни ко лић, онам.
[ошњи] па рох, ко ји је из бе гао, и др.

Из За гре ба одр жа ва ли су ве зу са За дром – др. Ре-
љом ку ри ри др. Бу да ка: Је ро лим Ка тић, ко ји је имао би-
фе крај по ли ци је, Стје пан Иван дић, из По се дар ја, док 
са Тр стом ве зе су ишле пре ко на ших кон дук те ра, па је 
је дан ухва ћен у ве за ма и про ти ву ово га по ве ла се ис-
тра га.

Ме ђу љу ди ма Па ве ли ћа, као и у ита ли јан ском 
по ли циј ском над зор ном апа ра ту, имао сам до ста до брих 
ве за, та ко да сам пре ко ових сво јих по ве ре ни ка био о 
све му хит но оба ве шта ван и увек сам са це ло куп ним 
ма те ри ја лом упо зна вао Ми ни стар ство уну тр.[ашњих] 
по сло ва, док сам у два ма ха био упу ћи ван и код Прет-
сед ни ка го спо ди на др. Ма че ка, го спо ди на др. И.[вана] 
Ју ки ћа, По моћ ни ка Ми ни стра ино стра них по сло ва, као 
и код Го спо ди на Ба на у За гре бу, да би и ове упо знао са 
сво јим оба ве ште њи ма и до го во рио се о но вим по тре ба-
ма и из ме на ма у по ли ци ји.

Уви део сам им пе ра тив ну по тре бу из ме не по ли-
циј ског апа ра та у За гре бу и да се ова де ли кат на пол.
[ицијско] оба ве штај на слу жба по ве ри јед ном ужем кру-
гу опро ба них чи нов ни ка, као и да се ус по ста ви ди рек-
тан кон такт по овим пи та њи ма из ме ђу Ми ни стар ства 



104

Владета Н. Милићевић

уну тр.[ашњих] по сло ва – по моћ ни ка Ми ни стра и го-
спо ди на Ба на. У пр вом мо мен ту то ни је ишло и ја сам 
сво јој слу жби у Ри му стал но до жи вља вао да сам вр ло 
че сто са зна вао да је Па ве лић у то ку на ших де ли кат них 
ства ри, па су и не ки на мер но уба че ни са на ше стра не 
по вер љи ви из ве шта ји до ла зи ли до ру ку Па ве ли ћа, што 
је био екла тан тан до каз да је овај имао сво је љу де у за-
греб.[ачкој] по ли ци ји, што је уоста лом и он твр дио и 
хва лио се код итал.[анских] вла сти. 

На жа лост, све мо је опо ме не ни су би ле ефи ка-
сне, већ је тре ба ло са че ка ти и кон крет ни је чи ње ни це да 
би се уви де ла по тре ба ду бо ких ре фор ми и из ме на це-
ло куп ног пол.[ицијског] апа ра та у За гре бу и по не ким 
дру гим ме сти ма, о че му ће мо доц ни је го во ри ти.

У Хр ват ској Па ве лић је ус пео пре ко сво јих по-
ве ре ни ка да спро ве де ор га ни за ци ју или бо ље ре ћи да у 
За гре бу по ста ви је дан свој ко ми тет у ко ји су ушли: др. 
Бо жа Це ров ски, др. Ми ле Бу дак, др. Ми ло ван Жа нић, 
Слав ко Ква тер ник, др. Мла ден Лор ко вић, бив.[ши] пу-
ков ник [Адолф] Са бљак, и др. Це ров ски је све до бег-
ства у Ита ли ју био за ме ник Па ве ли ћа за Хр ват ску и во-
дио кон спи ра тив ну ак ци ју са Слав ком Ква тер ни ком и 
пу ков ни ком Са бља ком, док су др. Бу дак и др. Жа нић 
има ли про па ганд ну и ор га ни за ци о ну стра ну. Они су 
има ли да по ста вља ју ко ми те те ор га ни за ци је и да ове 
за тим по ве зу ју са кон спи ра тив ним љу ди ма ра ди ак ци-
је. Пу ков ник Са бљак имао је вој ну шпи ју на жу и по ве-
зи ва ње са хр ват ским офи ци ри ма и при ку пља ње на шег 
вој ног ма те ри ја ла по на ре ђе њу из Ри ма, од но сно Па ве-
ли ћа.

Др. Бу дак и Жа нић штам па ли су но ви не и лет ке 
и ове су ства ри обич но  ра ди ли у „Се ме ни шту“ у За гре-
бу, као и по не ким дру гим ма на сти ри ма (са мо ста ни ма 
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– при мед ба при ре ђи ва ча). У овој њи хо вој ак ци ји от кри-
ве ни су ви ше све ће ни ка, ко ји су би ли по хап ше ни и под 
ис тра гом. Јед на вр ло не ми ла по ја ва али ко ја се да је об-
ја сни ти ра ни јом ак ци јом Па ве ли ћа и ње го вом оштром 
бор бом про ти ву пра во сла вља на че му је он ба зи рао 
оку пља ње ових мла дих све ће ни ка – ве ћи ном фра ње-
ва ца. Сва ког ча са от кри ва ли смо ће ли је Па ве ли ћа ме ђу 
мла ђим све ће ни ци ма, спе ци јал но у Дал ма ци ји и у За-
гре бу, па смо са при ба вље ним ма те ри ја лом ви ше пу та 
ин тер ве ни са ли пре ко на шег Го спо ди на По сла ни ка при 
Св.[етој] Сто ли ци код Па пе и дру гих али слу ча је ви су 
се по на вља ли и из гле да да и ове ин тер вен ци је ни су по-
мо гле.

У За гре бу по сто ја ла је и јед на дру га гру па фран-
ко ва ца, да не го во рим о гру пи др. Бу ћа, ко ја је има ла не-
мач ку ори јен та ци ју и ства ра ла не ка кву рад нич ку на ци-
о нал ну ор га ни за ци ју, и ова гру па оку пља ла је ма њи број 
љу ди и то: др. Ема ну ел-Ман ко Га љи ар ди, гроф [Јосип] 
Бом бел(ес – при мед ба при ре ђи ва ча), бив.[ши] ка пе тан 
Ју ца Ру ка ви на, ко ји је по ми ло ван са до жи вот не ро би је, 
и др[уги]. На че лу ове гру пе ста јао је Га љи ар ди, ко ји се 
афир ми рао код Ита ли ја на као ста ри њи хов шпи јун. За 
Га љи ар ди ја ствар но се мо же ре ћи: „Чи ји ни је био и чи-
ји би ти не ће“. Ру ка ви на је ста јао на че лу ор га ни за ци је 
„по ли тич ких осу ђе ни ка“ и ову је ис ко ри шћа вао за сво је 
те ро ри стич ке по ду хва те. Ова је гру па би ла про ти ву др. 
Бу да ка и Сл.[авка] Ква тер ни ка, док је то бо же при зна ва-
ла Па ве ли ћа, прем да је и ов ди по сто ја ла су рев њи вост. 
Ову гру пу фи нан си ра ла је Ита ли ја пре ма ра ду и пре ма 
на ло зи ма за из вр ше ње до би је ним из Ри ма. Гроф Бом-
бел био је ку рир из ме ђу Ри ма и За гре ба и он се ста рао 
о фи нан сиј ској стра ни ор га ни за ци је. Имао сам при ли ке 
да че шће пу та при ме ћу јем ово га у Ри му и у ве за ма са 
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ита ли јан ским др жав ни ци ма. Он је од Ми ни стра фи нан-
си ја, Та он де Ре ве ла, по на ло гу гро фа Ћа на, при мио у 
ви ше ма хо ва ве ће су ме но ва ца, док је у Ри му ре дов но 
био при ман од Фи ли па Ан фу за, ко ји је ра дио еми грант-
ске ства ри од об но ве уста шке ак ци је.

Ми ни стар Фи ли по Ан фу зо у ви ше ма хо ва на сто-
јао је да из ми ри гру пу Га љи ар ди ја и др. Це ров ског-др. 
Бу да ка, јер ме ђу соб не бор бе у мно го ме су ко чи ле по ја-
ча ни рад уста ша у зе мљи, о че му ће доц ни је би ти ре чи.

Ита ли ја ни ма је ста ло би ло да пре ко Па ве ли ћа по 
сва ку це ну до ђу до на ших вој них по да та ка и пла но ва 
и стал но се фор си рао Па ве лић и ње го ви љу ди у зе мљи 
да при ку пља ју што хит ни је ова вој на оба ве ште ња, ка-
ко би се на осно ву ових по ста ви ли ита ли јан ски рат ни 
пла но ви про ти ву нас. Са знао сам за мно га на ша вој на 
оба ве ште ња, а ко ја су до ла зи ла од пу ков ни ка Са бља ка 
из За гре ба, као и од ма јо ра То ми сла ва Сер ти ћа, зва ног 
у кон спи ра ци ји „Се ка“, ко ји је ова до ту рао пре ко Па вао 
До ше на на Ри је ку. Сер тић је ан га жо вао и јед ног свог 
при ја те ља ма јо ра у Огу ли ну, чи јег се име на не се ћам 
али знам да је ухап шен од на ших вој них вла сти, а по сле 
бег ства Сер ти ћа из зе мље. О све му сам био оба ве стио 
сво је Ми ни стар ство мо ле ћи хит ну ис тра гу али у ме ђу-
вре ме ну се ствар от кри ва и на ста ју пр ва бег ства из на-
ше зе мље: Ма ри јан Ши мић, До шен, Сер тић, др. Це ров-
ски, Јо сип Ру ка ви на, Је ро лим Ка тић, Иван дић. Сер тић 
је пр во из бе гао у Ма ђар ску, а за тим је до пу то вао у Фло-
рен ци ју, где је остао у са рад њи са Па ве ли ћем на вој ним 
ства ри ма. Ов ди се нај бо ље по ка за ло да је Па ве лић имао 
сво је љу де у на шој по ли ци ји и да му је све от кри ва но, 
па су се та ко на вре ме мо гли спа сти од хап ше ња ови ње-
го ви глав ни аген ти, ко ји су би ли ком про ми то ва ни пру-
же ним ма те ри ја лом из мо јих из во ра. 
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Та ко но ви еми гран ти сме ште ни на Ри је ци и у За-
дру знат но су по ја ча ли ак ци ју Па ве ли ћа, ко ја се на ро-
чи то осе ћа ла од кра ја про шле го ди не. На Ри је ци су ду-
же вре ме на бо ра ви ли: др. Це ров ски, Ма ри јан Ши мић, 
П.[авао] До шен, Јо сип Ру ка ви на, док у За дру Је ро лим 
Ка тић и Ма те Бо бан по ја ча ва ју рад др. Ре ље.

Ин си сти рао сам сва ког ча са код итал.[ијанских] 
вла сти да се ови но ви еми гран ти укло не ду бље од гра-
ни це али је то је два усле ди ло по сле ду жег вре ме на и 
то Ши мић је по ву чен у Трст, ода кле је опет не сме та но 
на ста вио ак ци ју и че шће на вра ћао на Ри је ку ра ди са-
ста на ка са сво јим љу ди ма, ко ји су она мо до ла зи ли из 
За гре ба и са Су ша ка.

Не ка ко кра јем про шле го ди не био је по зван у 
Ита ли ју на до го вор код Па ве ли ћа Ема ну ел-Ман ко Га-
љи ар ди, ко ји се иле гал но пре ба цио пре ко Пре ка-За-
дра, о че му сам од мах оба ве стио на ше вла сти, што се 
пак од мах са зна ло од Па ве ли ћа, та ко, да је из стра ха од 
хап ше ња Га љи ар ди остао у Пи зи као еми грант. Овом 
при ли ком је Га љи ар ди дао свој ве лик из ве штај итал.
[ијанским] вла сти ма о сво ме ра ду, јер се ово ме за ме ра-
ва ло да је тро шио мно го но ва ца, док је у по след ње вре-
ме под ба цио са ак ци јом на те ре ну. Га љи ар ди је у свом 
из ве шта ју твр дио, да је ње го ва ор га ни за ци ја спро ве ла 
ин ци ден те у вој сци у гар ни зо ни ма: Кар ло вац, Оси јек, и 
др.[угих] ме ста, пре две го ди не, па да је ње го ва ор га ни-
за ци ја из вр ши ла и се ри ју атен та та у За гре бу и око ли ни, 
док је оштро осу ђи вао др. Бу да ка и Сл.[авка] Ква тер-
ни ка, ко ји су га оме та ли у ра ду. Та да се от кри ло да др. 
Га љи ар ди ни је при мао по сла ти но вац пре ко гро фа Бом-
бе ла, ко ји је но вац Ри ма на два ми ли о на ди на ра упо-
тре био за ис пла ту сво јих ду го ва. О све му Га љи ар ди је 
оба ве стио Ру ка ви ну, ко га је оста вио за сво га за ме ни ка, 
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па је у след ству овог из ве шта ја гроф Бом бел осу ђен на 
смрт од ор га ни за ци је и на ње га је из вр шен атен тат у 
За гре бу, ко ји је ор га ни зо вао Ју ца Ру ка ви на, ка ко се и 
сам Га љи ар ди хва лио код Па ве ли ћа. Тра жио сам од мах 
у след ству атен та та да се гроф Бом бел ухап си и Ју ца Ру-
ка ви на и да се по ве де и про ши ри ис тра га на све по зна-
те чла но ве бан де, јед не и дру ге гру пе, али и овог пу та 
за греб. [ачка] по ли ци ја из не по зна тих ми раз ло га ни је 
отво ри ла ис тра гу и гроф Бом бел се скло нио из За гре ба, 
док је Ју ца Ру ка ви на остао на сло бо ди. 

По сле овог до га ђа ја био сам у Бе о гра ду и тра-
жио да се по ве де ис тра га, као и да се ор га ни зу је је дан 
спе ци јал ни по ли циј ски апа рат, јер ни сам имао ви ше по-
ве ре ња у за греб.[ачку] по ли ци ју или бо ље ре ћи у др. Јоа 
Вра го ви ћа и у ње го ву нај бли жу око ли ну. Та да сам до-
био обе ћа ње да ће се све ово про у чи ти и да ће се по моћ-
ник Ми ни стра г. Ж. Си мо но вић са ста ти са Го спо ди ном 
Ба ном да се ово све уре ди и да се ство ре оба ве штај ни 
сек тор ски цен три пре ма По стој ни, Ри је ци и За дру, што 
је би ло вр ло по треб но.

Убр зо до ла зи у Ита ли ју на по зив Па ве ли ћа и 
Га љи ар ди ја Ју ца Ру ка ви на, ко ји се иле гал но пре ба цу је 
пре ко За дра, о че му нај хит ни је оба ве шта вам Ми ни стар-
ство скре ћу ћи па жњу на зна чај до ла ска Ру ка ви не, јер 
овај је имао за ду жност да про у чи са Па ве ли ћем це лу 
ре во лу ци о нар ну ак ци ју и да пре ба ци ма те ри јал. За мо-
лио сам нај ве ћу па жњу при ли ком ис тра ге, као и да се 
овај пу сти да до ђе у зе мљу и да се пра ти, јер ће има ти да 
оби ђе све љу де, јед не и дру ге гру пе, и да им ис по ру чи 
ин струк ци је Па ве ли ћа за прет сто је ћу ак ци ју. Ру ка ви на 
оста је 20 да на у Ита ли ји, јер је оба ве штен да ми зна мо 
за бег ство и да се при пре ма ње го во хап ше ње на по врат-
ку у зе мљу. У ме ђу вре ме ну оба ве штен је из За гре ба да је 
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све уре ђе но и да мо же да се по вра ти у зе мљу. Оба ве стио 
сам те ле граф ски Ми ни стар ство пре ко Краљ.[евског] 
по слан ства ка да је Ру ка ви на кре нуо пре ко За дра да се 
уба ци у зе мљу и на дао сам се да ће овај би ти за тво рен 
али се де ша ва ју ства ри нео бја шњи ве, ко је сам тек доц-
ни је са знао. Др. Вра го вић је твр дио Ми ни стар ству, а на 
осно ву из ве шта ја сво јих чи нов ни ка, да Ру ка ви на ни је 
на пу штао сво ју по сте љу, већ је 20 да на био бо ле стан, па 
та ко је мој из ве штај де ман то ван, Па ве лић је ли ко вао и 
по ка зи вао сво је из ве шта је итал.[ијанској] по ли ци ји тра-
же ћи да ја бу дем укло њен из Ита ли је. Ита ли јан ска по-
ли ци ја му је да ла као раз лог да ја мо рам оста ти на сво јој 
ду жно сти, јер би ина че па ла сум ња на Ита ли ју и ње не 
при пре ме, што ни је би ло по ли тич ки опор ту но. 

Ру ка ви на је овом при ли ком при мио ин струк ци је 
од Па ве ли ћа, Ита ли ја на, као и од Га љи ар ди ја за рад на 
те ре ну обе ју гру па, ко је су са да би ле из ми ре не, као и да 
од не се но вац и по ру ке за ско ра шњу ак ци ју. Ру ка ви на 
је овом при ли ком под нео ве ли ки из ве штај пре ко Па ве-
ли ћа итал.[анском] Мин.[истарству] ино стр.[аних] по-
слова о по ли тич ким при ли ка ма у зе мљи, о на шим вој-
ним при пре ма ма као и о ста њу ор га ни за ци је. Овај сам 
из ве штај имао у пре пи су и до ста вио сам Ми ни стар ству, 
с мол бом да се не по ка зу је за греб.[ачкој] по ли ци ји, већ 
са мо Го спо ди ну Ба ну. Та да је ре ше но са Ру ка ви ном да 
се уста ши уба цу ју као па до бран ци у на шим вој нич ким 
оде ли ма, док ће им Ру ка ви на ја ви ти по год на ме ста, где 
ће би ти са че ка ни. Би ло је де та љи ра но за рад у зе мљи на 
слу чај ак ци је и рат ног за пле та са на ми, ко ји се пред ви-
ђао. 

Пи сао сам у ви ше ма хо ва лич но тад.[ашњем] 
по моћ ни ку г.[осподину] Ж. Си мо но ви ћу мо ле ћи га да 
узме у сво је ру ке слу чај Ру ка ви не за ко га га ран ту јем да 
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је био у Ита ли ји 20 да на, јер ће се кроз овај слу чај све 
от кри ти. Нај зад, овај слу чај, као и мно го број ни дру ги, 
по слу жи ли су да се уве ри мо да је по треб на сме на др. 
Вра го ви ћа и ње го ве око ли не, па је на ме сто ово га до ве-
ден др. Ри хард Ви керт, управ ник по ли ци је из Са ра је ва, 
ко ји се од мах дао на по сао, прем да је већ би ло доц кан 
да се ства ри по ста ве на сво ја ме ста. Имао сам при ли ке 
да раз го ва рам са г.[осподином] др. Ви кер том и За гре бу, 
ка да је овај пре у зео ду жност, па сам му о све му го во рио 
и дао спи ско ве опа сних ли ца. Он је од мах ухап сио Ру-
ка ви ну, па је убр зо от крио ор га ни за ци је Па ве ли ћа, ко је 
је хтео да рас ту ри али ви дим да ни је имао ви ше вре ме-
на. Том при ли ком би ло је го во ра и о кон фи на ци ја ма и о 
по треб ним пре вен тив ним хап ше њи ма сум њи вих ли ца, 
ко је смо има ли, на слу чај да по ку ша ре во лу ци ја или да 
до ђе до ра та са Ри мом. 

Шта је би ло и где је ово за ста ло на знам. На жа-
лост, вре ме је жу ри ло и би ло је већ доц кан да се си-
сте мат ски спро ве ду ства ри, ко је су та ко ду го вре ме на 
са бо ти ра не и спро во ђе не у ко рист Па ве ли ћа. Са мо чи-
шће ње по ли циј ског апа ра та зах те ва ло је мно го вре ме на 
са пу но так та, као и но вог струч ног осо бља.

Мар та ме се ца т.г. до био је др. Па ве лић из За гре ба 
ве ли ки вој ни из ве штај од бив.[шег] пу ков ни ка Са бља ка 
о по след њим на шим вој ним при пре ма ма, оба ве ште ња 
о на шем рат ном пла ну, од но сно о глав ној на шој ли ни ји 
и при хват ним ли ни ја ма, о рас по ре ду вој них сна га, по-
моћ ним аеро дро ми ма, о но вим из ме на ма у ави ја ци ји, 
по вла че њу аеро дро ма са гра ни це, итд. итд. Се ћам се да 
је би ло мно гих по вер љи вих из ве шта ја са озна ком по-
вер љи вог бро ја Гл.[авног] ђ.[енерал]ш таба. Ја сам овај 
из ве штај до био у из во ду од шест стра на и про сто ни сам 
мо гао да ве ру јем али ми је г. п.пу ков ник Шкри ва нић, 
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ко ме сам о ово ме го во рио, по твр дио по дат ке о нај но ви-
јим про ме на ма у ави ја ци ји, а ко је су би ле стро го по вер-
љи ве при ро де. Из ве штај сам по с лао пре ко г.[осподина] 
Са ве Об ра до ви ћа, по моћ ни ка Ми ни стра тр го ви не, ко ји 
се та да по вра ћао са трг.[овачких] пре го во ра из Ри ма.

Знам да је из ве штај нај хит ни је пре дат Гл.[авног] 
ђ.[енерал]ш табу – Обав.[еш тајном] оде ље њу, па ме је 
је дан мој по зна ник из Ми ни стар ства уну тр.[ашњих] по-
сло ва оба ве стио, да је овај из ве штај стра шно од јек нуо у 
Мин.[истарству] вој ске и мор на ри це. Овај сам из ве штај, 
као и оста ле стро го по вер љи ве из ве шта је, до ста вио на 
лич ност г.[осподина] Ж. Си мо но ви ћа, тад.[ашњег] по-
моћ ни ка Ми ни стра.

Та да сам уви део да у За гре бу пу ков ник Са бљак, 
др. Бу дак и др.[уги] има ју мно ге ве зе у на шој вој сци, док 
се Па ве лић хва лио са сво јом но вом ве зом у Гл.[авном] 
ђ.[енерал]ш табу (не ки пу ков ник Хр ват), чи је име ни сам 
мо гао од мах са зна ти. На стао сам и ту ве зу да от кри јем 
али је на сту пио рат и био сам од мах ста вљен под пол.
[ицијски] над зор и мо рао сам об у ста ви ти све сво је ве зе.

Па ве лић је у ви ше ма хо ва на вра ћао у Рим од ја-
ну а ра т.г., на рав но, у стро гој тај но сти у прат њи др. Ер-
ко ла Кон тиа, ген. ин спек то ра ј.[авне] б.[ез бедности], и 
от се дао је у хо те лу „Кон ти нен тал“. У овим при ли ка ма 
оби ла зио је ми ни стра Фи ли па Ан фу за у ње го вом при-
ват ном ста ну, као и не ке из Гл.[авног] ђ.[енерал]ш таба, 
док код Му со ли ни ја ни је био во ђен, што је би ло и ра-
зу мљи во по што се овај ни је хтео још да ком про ми ту је 
не зна ју ћи ток ње го ве цик-цак по ли тич ке ли ни је, ко ја је 
још увек у сво ме по ме ра њу за ви си ла ис кљу чи во од др-
жа ња Бер ли на. Баш у то вре ме на ста ја ло се од Бер ли на 
да се и ми при ву че мо на стра ну „осо ви не“, што је Ита-
ли ја спе ци јал но же ле ла, с об зи ром на стра шан по ло жај 
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ита ли јан ске вој ске у Ал ба ни ји, ко ја се мо ра ла не ка ко 
спа сти. На овај на чин прав да ли су се код др. Па ве ли ћа 
обе ћа ва ју ћи ово ме да ће мо ме нат за ак ци ју убр зо до ћи. 

Ан фу зо је јед ном при ли ком за тра жио од Па ве-
ли ћа ли сту ње го вих нај ва жни јих по ли тич ких при ја те-
ља у Ју го сла ви ји а на ко је он мо же да ра чу на на слу чај 
ак ци је у зе мљи. Ову сам ли сту до ста вио Ми ни стар ству 
и она из но си на 100 име на, па се ве ћи ном по ми њу по-
зна ти сим па ти зе ри Па ве ли ћа, фран ков ци, као и не ки од 
Му сли ма на из Бо сне, па ме ђу ови ма и др. Џа фер Ку ле-
но вић. Ја сам у два ма ха оба ве шта вао Ми ни стар ство о 
овим љу ди ма Па ве ли ћа скре ћу ћи па жњу да се при ре ви-
ди ра њу тре ба по ве сти стро гог ра чу на, јер ни је ис кљу-
че но да је би ло и хва ли са ња са стра не Па ве ли ћа, ка ко 
би свој по крет у зе мљи прет ста вио код Ита ли ја на као 
озби љан на род ни вал. 

Не ка ко у то вре ме на и ла зи јед но ма ње за тиш је 
јер смо се по че ли да ори јен ти ше мо у зна ку „осо ви не“ 
и та да је Рим опет по ку шао да нас за мо ме нат за ла же. 
На ше вла сти хте ле су да овај мо ме нат ис ко ри сти мо и да 
за тра жи мо по вра ћај у зе мљу на ших но вих еми гра на та, 
ко јих је би ло де ве то ри ца, док итал.[ијанске] вла сти су 
оте за ле са овим од го во ром и сви на ши ко ра ци, ка ко мо-
ји пре ко Мин.[истарства] уну тр.[њих] по сло ва, та ко и 
Краљ.[евског] по слан ства пре ко Мин.[истарства] ино-
стр.[аних] по сло ва, ни су ус пе ли и јед но став но ни смо 
до би ли од го вор, док ми је ре че но да не ин си сти ра мо 
у овом тра же њу. Пре ко сво јих по ве ре ни ка оба ве штен 
сам да је Па ве лић био вр ло љут и за бри нут услед на шег 
ори јен ти са ња пре ма ли ни ји Бер ли на – Ри ма, па је био 
по зван у Рим и при мио је уте хе и обе ћа ња да ће све то 
би ти про ла зно и за мо ме нат, с об зи ром на те шку си ту а-
ци ју у Ал ба ни ји. Од Па ве ли ћа се тра жи ло да за мо ме нат 
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успо ри сво ју ак ци ју ка ко се не би да ва ли пре тек сти за 
на ше ин тер вен ци је, а на ро чи то у овим мо мен ти ма ка-
да смо би ли по треб ни Ита ли ји и Не мач кој. Увек ста ра 
так ти ка Ри ма ка да се не што из че ки ва ло од нас. Па ве лић 
је и да ње мо гао кон спи ра тив но да ра ди и да по др жа ва 
ре во лу ци о нар ни дух код сво јих љу ди по ру чу ју ћи ови ма 
да је ово са мо је дан по тре бан трик, по ли тич ки ма не-
вар по тре бан Ита ли ји, док се он са да мо же још са ви-
ше по ве ре ња осло ни ти на Ита ли ју, јер има обе ћа ња са 
над ле жне стра не. На овај на чин уми рио је сво је љу де, 
а ма те ри јал на срет ства ни су би ла ума ње на, већ се са мо 
тре ба ло уз др жа ти од ка квих из гре да у зе мљи, ка ко се не 
би ком про ми то ва ла ми ро љу би ва ак ци је Ита ли је пре ма 
на ми, а ко ја се има ла тих да на да ма ни фе сту је у на шем 
по вла че њу ка „осо ви ни“. 

Га љи ар ди је ста но вао у Пи зи и стал но је био у 
ко ре спо ден ци ји са же ном бив.[шег] ми ни стра Иви це 
Ко ва че ви ћа, ко ја му је слу жи ла за ве зу у зе мљи, као и 
још јед на лич ност у Ма ри бо ру, ко је се не се ћам. Пре-
ко пи са ма и ка ра та, на је дан по го дан на чин, Га љи ар ди 
је под ту ђим име ном оба ве шта вао да ће ско ро за по че ти 
ак ци ја и да ће за Ус крс би ти већ сво јој ку ћи. Сва сам 
пи сма и кар те имао у пре пи су и до ста вио сам их Ми-
ни стар ству и Ми ни стар ство је иден ти фи ко ва ло сва ли-
ца, ко ја су се по ми ња ла под псе у до ни мом. Па ве лић ни је 
мно го ве ро вао у Га љи ар ди ја и ни је ак тив но са ра ђи вао 
са овим, јер га је сум њи чио, с об зи ром на ње го ву про-
шлост, а тим пре, што се ве ро ва ло да и овај има ве зе с 
на ми, јер ни ка ко ни су ус пе ли да от кри ју на ше из во ре. 

Ита ли ја је баш у то вре ме учи ни ла ко рак у Бер-
ли ну тра же ћи да овај ин си сти ра у Бе о гра ду да се и ми 
ори јен ти ше мо у зна ку „осо ви не“, као и да олак ша мо 
Ри му иза ши ља ње по мо ћи њи хо вим тру па ма у Ал ба ни-
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ји. Тих да на био сам оба ве штен да ће мо ми би ти по-
зва ни у Салц бург на раз го во ре, што се и де си ло. Баш 
на дан по ла ска за Салц бург на ших др жав ни ка био сам 
по зван у по се ту код ми ни стра фон Би змар ка и по се тио 
сам ово га пра ћен од ше фа „СС“ тру па за Ита ли ју гро фа 
др. Ев ге на Дол ма на. Са овом дво ји цом сам имао ду жи 
раз го вор о хр ват ским еми гран ти ма и др. Дол ман је са 
сво је стра не на пао рђа во др жа ње Ита ли ја на, ко ји гре ше 
по ма жу ћи јед ну гру пи цу ком про ми тов них љу ди у мар-
сељ ском атен та ту, што оне мо гу ћа ва са свим при род но и 
по треб ну искре ност у са да шњим на шим ве за ма са Ита-
ли јом. Би змарк је обе ћао да ће он лич но раз го ва ра ти са 
Фи ли пом Ан фу зом о овој бан ди и да ће по др жа ти да се 
бар са да ре ши ово пи та ње, што ће до при не ти и ствар-
ном по бољ ша њу на ших од но са са Ита ли јом.

На ред них да на тру дио сам се да ис ко ри стим ове 
по ли тич ке мо мен те и да ре шим у ко ли ко се мо же бо-
ље еми грант ска пи та ња, као и да по вра тим Па ве ли ћа и 
оста ле еми гран те, ко ји су са чи ња ва ли „глав ни уста шки 
стан“, у сво ја ра ни ја ме ста кон фи на ци је. На и шао сам 
у пр вим ко ра ци ма на не ис кре ност код итал.[ијанских] 
вла сти, ко је ни шта ни су хте ле да при зна ју, већ су по ку-
ша ва ле да се прав да ју, јер су хте ле да до би ју у вре ме ну. 
Сва обе ћа ња про кон тро ли са на пре ко мо јих љу ди по ка-
за ла су се као не тач на. Ја сно је би ло да се ства ри оте жу 
и да се так ти зи ра са на ми. Уви део сам да је по треб но 
и енер гич но ин тер ве ни са ти, па сам при пре мао у овом 
сми слу и пред ло ге, а на ро чи то да се учи ни ко рак у кон-
крет ној фор ми и из не су и до ку мен та, ко ји ма се ап со лут-
но мо гло на је дан не по би тан на чин до ка за ти да је Па ве-
лић и ње го ва бан да при пре ма ла ре во лу ци ју код нас. 

Наш ве ли ки дан 27. март од јек нуо је стра шно у 
Ита ли ји и би ло је са мо пи та ње до би ја ња у вре ме ну, јер 
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се Рим по пла шио за сво ју вој ску у Ал ба ни ји. Ме ни је 
би ло од мах ја сно ово так ти зи ра ње Ита ли је ка да је 28. 
мар та, већ су тра дан, до пу то вао у Рим по по зи ву Фи ли-
па Ан фу за др. Па ве лић у прат њи не ко ли ци не из сво га 
„глав ног уста шког ста на“ и то: Ев ген Ква тер ник, Стје-
пан То ми чић, Ми јо Ба бић, То ми слав Сер тић, [Анте] Го-
ди на, [Вјекослав] Сер ва ци. Сви су ови от се ли за јед но са 
др. Кон ти јем, ген.[ералним] ин спек то ром ј.[авне] б.[ез-
бедности], у хо те лу „Кон ти нен тал“. Имао сам при ли ке 
да ове са не ко ли ко ме та ра да љи не ви дим од мах по до-
ла ску и пра тио сам их у сто пу, та ко, да сам о све му био 
нај хит ни је оба ве шта ван. Још истог да на упу тио сам је-
дан ве ли ки те ле грам сво ме Ми ни стар ству скре ћу ћи па-
жњу да се ра ди о ре во лу ци ји у Хр ват ској, ко ја ће би ти 
по др жа на од Ри ма и вој нич ки. Па ве лић је ви део по ред 
Ан фу за и не ке лич но сти из Гл.[авног] ђ.[енерал]ш таба 
за јед но са Сер ти ћем и То ми чи ћем, ко ји су би ли вој ни 
екс пер ти Па ве ли ћа. Ан фу зо им је ре као да се при пре ме 
за ре во лу ци ју јер је њи хов мо ме нат до шао и да те су им 
од ре ше не ру ке и сва по др шка итал.[ијанских] вла сти. 
Још то га да на је на ре ђе но да се сви уста ши пу сте из 
кон фи на ци је, са Ли па ра и Сар ди ни је, укуп но 231, и да 
се упу те у Пи зу, где су при ми ли на ше вој не уни фор ме и 
упу ће ни су за тим на гра ни цу пре ма Ри је ци, где је Па ве-
лић 1. апри ла оти шао. 

На дан 29. мар та др. Па ве лић је у ка би не ту ген.
[ералног] ди рек то ра по ли ци је др. Се ни за до ве ден у ве зу 
са ше фом „СС“ тру па др. Дол ма ном, ко ји је још истог 
да на сту пио у ве зу са Бер ли ном да би из деј ство вао по-
твр ду Па ве ли ћа и до зво лу за ак ци ју. Кроз ове да не Па-
ве лић је про у ча вао сво ју ак ци ју у Хр ват ској за јед но са 
сво јим љу ди ма и итал.[ијанским] вој ним екс пер ти ма, 
као и при пре ман је про па ганд ни ма те ри јал, ре во лу ци о-
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нар ни го во ри, др.[уги] ма те ри јал.
Ка ко су се мо мен ти раз ви ја ли му ње ви том бр зи-

ном ја сам сва ког да на по чев ши од 28. мар та, из ве шта-
вао Ми ни стар ство уну тр.[ашњих] по сло ва, пре ко ши-
фре Краљ.[евског] по слан ства, о сви ма овим де та љи ма 
мо ле ћи у ши фри од 29. мар та да се из вр ше пре вен тив на 
хап ше ња: др. Бу да ка, др. Жа ни ћа, Сл.[авка] Ква тер ни-
ка, др. Лор ко ви ћа и сви ју оних дру гих са већ ус по ста-
вље не еви ден ци о не ли сте. Ја сам отво ре но ре као у овим 
мо јим те ле гра ми ма да Па ве лић ор га ни зу је ре во лу ци ју 
у по за ди ни на ше вој ске и да ће уста ши да се спу шта ју 
у на шим уни фор ма ма као па до бран ци. Ита ли ја је по ку-
ша ва ла да нас у пре го во ри ма за ва ра за не ко вре ме ка ко 
би не мач ка вој ска мо гла да се ор га ни зу је за на пад на 
нас, док на пад је ре шен и пу на по др шка Па ве ли ћу је 
да та већ 28. мар та а оста ло је би ло са мо ма не ври са ње и 
так ти зи ра ње ра ди на шег за ва ра ва ња.

Ја сам о све му ово ме оба ве шта вао и на шег вој-
ног иза сла ни ка г. ђе не ра ла Ра но со ви ћа, ко ји је та ко ђе 
са сво је стра не оба ве шта вао те ле граф ским пу тем сво-
је Ми ни стар ство. По ста вља се пи та ње да ли су ови те-
ле гра ми при мље ни или су Ита ли ја ни ове за др жа ли на 
сво јој по шти, с об зи ром да су при пре ма ли рат, што ми 
до са да ни је по зна то.

Па ве лић је 1. апри ла от пу то вао за Ал ба ни ју (Фи-
рен цу – при мед ба при ре ђи ва ча) код сво јих љу ди и оту да 
је са не ког вој ног ра диа, ко ме су да ли име „Ве ле бит“ 
по звао уста ше на ре во лу ци ју и хр ват ски на род да по-
мог не уста ше. Ова је уста шка ста ни ца ра ди ла кроз те 
да не све до на па да Ита ли је на нас.

Ре зи ми ра ју ћи по след ње до га ђа је, а да не го во-
рим и о пред њим из не тим чи ње ни ца ма, ја сно се утвр-
ђу је да је Ита ли ја та ко ја је све сно при пре ма ла рат про-
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ти ву нас и да је она иза зва ла сво га са ве зни ка да нас на-
пад не, док је она са мо ве што ма не ври са ла за мо ме нат 
ка ко би се не мач ка вој ска мо гла да при пре ми за на пад 
про ти ву на ше зе мље и Грч ке. Ита ли ја се пла ши ла сво је 
ка та стро фе у Ал ба ни ји и за то је из и гра ва ла по сред ни-
ка да би са мо нас за ва ра ла и до би ла у вре ме ну. Она је 
та ко ја је тра жи ла по год ну при ли ку и ства ра ла сво јом 
не ис кре но шћу за пле те са на шом зе мљом и да смо та да 
из бе гли рат она би већ су тра дан, ка ко ка ко је то обе ћа ла 
сво ме са ве зни ку Па ве ли ћу, у опор ту ном мо мен ту, иза-
зва ла на пад на нас, јер она је у сво ју кар ту ин те ре сних 
све ра убе ле жи ла на шу зе мљу про ши ру ју ћи и сво је са-
те ли те на на шу ште ту. До го вор о це па њу на ше зе мље 
по стиг нут је из ме ђу Па ве ли ћа и гро фа Ћа на још по ло-
ви ном ја ну а ра 1940. г.[одине], што смо на пред из не ли, 
док је све оста ло би ло са мо так ти зи ра ње и ма не ври са-
ње пре ма по ли тич ком ве тру, ко је се има ло за вр ши ти у 
опор ту ном мо мен ту за Ита ли ју са ра том про ти ву нас.

Уоста лом, дру го ја чи је се ни је мо гло за ми сли ти 
јер уго вор из ме ђу Му со ли ни ја и др. Па ве ли ћа за сно ван 
је на уби ству Ви те шког Кра ља Алек сан дра I Ује ди ни те-
ља и ова дво ји ца упр ља на кр вљу мо ра ју да иду за јед но 
до кра ја и да бу ду жи го са ни пред исто ри јом као обич ни 
зло чин ци, ко ји су па кле но још од 1934. г.[одине], да не 
ка же мо од по чет ка ак ци је Па ве ли ћа од 1929. г.[одине], 
при пре ма ли за јед нич ки овај рат.

Са да се на ја вљу је об но ва мар сељ ског про це са 
јер се же ли да се Па ве лић, као при ја тељ и са ве зник Му-
со ли ни ја и Хи тле ра, опе ре пред јав но шћу, до ка зу ју ћи 
да је овај про цес ис ко ри шћен од нас са мо у свр ху да се 
ба ци ља га на Па ве ли ћа. Ми се мо ра мо по тру ди ти да но-
ви про цес ука же све ту да Па ве лић ни је сам већ да има 
и сво га са у че сни ка и под стер ки ва ча у ли цу Му со ли ни ја 
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за ко га ће мо тра жи ти да бу де та ко ђе жи го сан пред све-
том, та ко, да се уви ди на вре ме на ка квим пр ља вим сту-
бо ви ма тре ба да по чи ва та но ва Евро па Хи тле ра.

По ку шао сам у глав ним ли ни ја ма, што је до ста 
те шко, да из не сем сво ја за па жа ња, а на ро чи то по след ње 
мо мен те из об но ве уста шке ак ци је, док сто јим на рас по-
ло же њу за сва ко оп шир ни је об ја шње ње, јер ми је ста ло 
да се на ово не за бо ра ви ка ко би мо гли на по врат ку у 
зе мљу пре да ти крив це за слу же ној ка зни и очи сти ти зе-
мљу од ових зло чи на ца.

У Лон до ну, 15. ју ла 1941. го ди не
Уч тив:
Вла де та Ми ли ће вић  (сво је руч ни пот пис)
Са вет ник Ми ни стар ства уну тр.[ашњих] по сло ва 

– бив.[ши] де ле гат Ми ни стар ства у Ри му.
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Чланак Анте Павелића који је објављен у недељнику 
Hrvatsko pravo од 17 децембра 1928,
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Анте Павелић, 1929.

Анте Павелић, 1932.
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Мијо Бабић, Владимир Черноземски и Звонимир Поспишил 
у неком од усташких логора

Андрија Артуковић, непозната особа, Миле Будак и 
Вјекослав Серваци у неком од усташких логора
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Владо Черноземски

Атентат на краља Александра Карађорђевића у Марсеју 9 
октобра 1934.
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Миле Будак, Загреб 1941.



131

Ustaša Hrvatska revolucionarna organizacija



132

Владета Н. Милићевић



133

Ustaša Hrvatska revolucionarna organizacija



134

Владета Н. Милићевић



135

Ustaša Hrvatska revolucionarna organizacija



САДРЖАЈ

Вељ ко Ђу рић Ми ши на 
Вла де та Н. Ми ли ће вић – кра так жи во то пис

Др Радо ван М. Пили по вић 
Спре га и пове за ност хрват ских уста ша, бугар ске 
ВМРО и Римо ка то лич ке цркве три де се тих годи на 
ХХ века пре ма без бе до но сним изво ри ма Кра ље-
ви не Југо сла ви је

Вељ ко Ђу рић Ми ши на 
Пред го вор

ДОКУМЕНТА

ИЛУСТРАЦИЈЕ

5

9

17

25

119



Издавач
Музеј жртава геноцида, Београд
Београд, Трг Николе Пашића 11/III
телефон : +381113398883
e-mail: office@muzejgenocida.rs

Библиотека
Сведочанства
Књига 4 

За издавача
др Вељко Ђурић Мишина

Уредник
Ненад Антонијевић

Лектура и коректура
Петар Б. Поповић

Графичка обрада и штампа 
Графопринт, Горњи Милановац

Тираж
250

ISBN
Copyright © by Музеј жртава геноцида



CIP - Каталогизација у публикацији -
Народна библиотека Србије, Београд

329.18”(100)1938/1941(095.2)
323.285(497.1)”1938/19410”(093.2)
323(497.1)”1938/1941”(093.2)

МИЛИЋЕВИЋ, Владета Н., 1898-1969(?)
   Ustaša : hrvatska revolucionarna organizacija / Владета Н. Милићевић.
- Београд : Музеј жртава геноцида, 2018 (Горњи Милановац : Графопринт). -
135 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Сведочанства ; књ. 4)

Tiraž 250. - Str. 5-8: Владета Н. Милићевић-кратак животопис / Вељко
Ђурић Мишина. - Str. 9-15: Спрега и повезаност хрватских усташа, бугарске
ВМРО и Римокатоличке цркве тридесетих година ХХ века према безбедоносним
изворима Краљевине Југославије / Радован М. Пилиповић. - Str. 17-24:
Предговор / Вељко Ђурић Мишина. - Напомене и библиографске референце уз
текст.

ISBN 978-86-86831-44-6

a) Усташа. Хрватска револуционарна организација - 1938-1941 - Историјска
грађа b) Милићевић, Владета Н. (1898-1969(?)) c) Усташе - 1938-1941 -
Историјска грађа d) Југославија - Политичке прилике - 1938-1941 -
Историјска грађа
COBISS.SR-ID 265188108


