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Ђурет ићем; довољно је помен у
ти вел ик у буру коју су изазвале
његове књиге „Влада на бесп ућу“
(Беог рад, 1983) и двотомно дело
„Савезниц и и југос ловенс ка рат
на драма“ (издање САН У, 1985).
Књиге су изазвале највећу пар
тијс ко-држ авн у кампању и осуду
у СФРЈ, након које су забрањене.
У цент ру свих крит ик а нал азио
се став да је овим делом „учињен
пок у шај рех аби л ита ц ије злоч и
начког четн ичког покрета ђене
рал а Мих аи ловића“. Кампања је
бил а жес ток а диљем Југос лавије,
а бројн и Срби су позиван и на од
говорност. За књиг у „Савезниц и и
југос ловенс ка ратна драма“, у јек у
њеног жигосања, академ ик Ра
дован Самарџ ић је нап исао (као
уредн ик књиге) да је она „изазва
ла прел амање српс ке историје
над воје“, и да с њом започ иње „јед
но ново време“. И друге Ђурет и
ћеве књиге високо су оцењене од
рецензената и стручне јавнос ти
(најваж није су свак ако „Разарање
српства у 20. век у“, САН У 1992;
„Нас иље над српс ким устанком“,
и „Упот реба Рус ије и Запада“).
Оцењујућ и обе наведене књи
ге, рецензент Зоран Глу ш чевић
нап исао је следеће: „Ђурет ић је
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нау чн ик којег не заробљавају чи
њен ице, иако их ник ад не прене
брегава, и који је склон дубок им
и смел им мисаон им зах ват има у
којима се однос дедукт ивно-ми
саоног и индукт ивно-чињен ич
ног елас тично мења, али ник ад
на штет у целовите истине“. Дру
ги рецензент књи ге „Упот реба
Рус ије и Запада“ др Душан Лук ач
је нап исао : „Ђурет ићев прис туп
може узнем ирит и само идеол ог и
заторе, оне у чијим главама Друг и
светс ки рат још није завршен, који
у траг ичном распаду Југос лавије
не препознају титовс ко-вел ико
хрватс ке дес трукт ивне пројекц и
је и намете“ (у Предговору др Ни
коле Жут ића).
Елаборат Весел ина Ђурет и
ћа „Рех абил итац ија ђенерал а
Мих аи ловића -оправдање за све
српс ке ратне позиц ије 1941-1945“
има 242 стране и садрж и, поред
предговора др Николе Жут ића
и ауторових уводн их напомена,
два дел а и зак ључна размат рања.
Први део садрж и три поднас ло
ва а друг и чет ири. У зак ључк у је
Драж ин заврш ни говор на суђењу
1946, разни прилози-мапе, про
глас и, прог рам и и пис мо војводе
Бојови ћа ђенера лу Ми х а и лови ћу,
те разговор са аутором елабората
Весел ином Ђу рет ићем.
У уводн им напоменама Ђуре
тић указује на цит иран и став ака
дем ик а Самарџ ића, који је о књи
зи „Савезниц и и југос ловенс ка
ратна драма“још нап исао: „Разби
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ли сте титовс ку ант ис рпс ку на
ционалн у симет рију; Југос лавија
ће или бит и реконс труисана на
етнојезичкој основи или је неће
бит и“. Дес ило се, наж алост, ово
друго. (20)
Када се рад и о реа кт ивн им и
појед и нач н им српс ким злоч и н и
ма у пос ледњем грађанс ком рат у
у другој Југос лавији Ђурет ић ука
зује: „Много већ и од свих злоч ина
је злоч ин прот ив мира 1914-1918,
и 1941-1945, и 1991-1995, јер сви
говоре о злоч ин у у конт ин уитет у,
од нос но о завјерен ичкој србофо
бији. Зар то није већ и степен ко
мандне одговорнос ти, него свак и
који је поч ињен у одмазди“. (23)
Ђурет ић смат ра да је и ђенерал
Мих аи ловић, ако се пос мат ра у
југос ловенс ком оквиру, био жр
тва нес рпс ких сепарат ис та, од
нос но српс ких конверт ита, оних
који су и у наше дане у служби
туђина. „Процес рех абил итац ије
Мих аи ловића покреће разне по
лит ичке дем ис тифик ац ије, укла
ња пропаганд ис тичк им путем
створене нац ион алне симeтрије,
оставља хрватс ке, мус лиманс ке
и друге сепарат ис те без основне
идеол ог ије – србофобије, што их
у случају улас ка у ЕУ оставља без
упоришта за сепарат ис тичко кон
верт итс ко док азивање“. (24)
У првом делу, у којем Ђурет ић
прик азује међуратне и ратне ак
тивнос ти сепарат ис тичк их и те
рорис тич к их експонената „црне“
и „црвене“ интернац ион алне на
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разбијању Југос лавије и српс тва
1918-1945, он између осталог пи
ше да су ове снаге преко пропа
ганд истичке флос куле о тзв. срп
ској хегемон ији добијале идеол о
гију која их је покретал а прот ив
Југос лавије и Срба као нос ил аца
„нац ион алног и соц ијалног угње
тавања“. Ђурет ић напом иње да је
југос ловенс ки држ авн и концепт
зас нован на наднац ионал ном
моделу, как ав је у Европ и већ био
прих ваћен и реа л изован у Итал и
ји и Немачкој. Српс ка друштвена
и пол ит ичк а елита је лис том при
хват ил а овај модел држ аве. То су
ист ицал и и највећ и српс ки нау ч
ниц и тога доба поп ут Јована Цви
јића, Александра Бел ића, Јована
Ердељановића, Слободана Јова
новића (што је изражено у Срп
ском култ урном клубу).
Окупатор је својим планом
„Потх ват 25“ све Србе трет ирао
као љуте неп ријатеље, док је све
друге прих ватао као своје и окре
тао их против Срба. Хрвати су
прет ил и да ће се окрен ут и Хитле
ру и изн ут ра разбит и држ аву, тако
је изн уђен споразум ЦветковићМачек 1939. год ине. Зван ичн и Бе
ог рад је био натеран да прис туп и
Тројном пакт у са Осовином, 25
марта 1941, како би сач увао зајед
ничк у држ аву.
С друге стране Кремљ је био
спреман чак да призна НДХ, али
је одустао пошто су силе Антанте
већ биле признале Краљевс ку Ју
гос ловенс ку владу. Да се рад ило
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о дого април а 1941. и Павел ића.
Они су први траж ил и форм ирање
Ком ун ис тичке парт ије НДХ. (30)
Тито нап рос то след и Стаљинову
и Ком интерн ин у пол ит ик у који
су српс ку пол ит ик у означавал и
као вел и кос рпс ко-хегемон ис тич
ку, а Хрвате као угњетен народ.
Сви Титови тајновит и договори
са властима НДХ 1941, који су
оствариван и преко спец ијал н их
изас лан ик а, бил и су у функц ији
хрватс ке пол ит ике. (32)
Подривена сепарат ис тичк им
акт ивнос тима са свих страна
Краљевина Југос лавија се брзо
распал а. У немачком заробљен и
штву наш ло се 268.405 војн ик а и
офиц ира. Пуковн ик Мих аи ловић
није прих ват ио окупац ију , па се
са групом офиц ира и војн ик а 11.
маја 1941. нашао на Равној гори.
Српс ки устанак 27. марта
1941. Титов центар је денац ио
нал изовао и прик азао га као ко
мун ис тичк и. Ђурет ић ист иче да
рус ки народ није знао за ово, као
ни за чињен иц у да је овим чином
Срби за више од месец дана од
год ил и операц ију „Барбароса“.
Тито је Рус има Србе прик азивао
као конт рареволуц ионаре, а они
су у ово прих ватал и и зато што су
Срби прим ил и око педесет хиља
да рус ких белогардејаца. Тито је
зат им успос тавио сиг урн ију ко
мун ик ац ију са Стаљином; Ива
на Сребрењак а замен ио је Сте
вом Крајач ићем који ће пос тат и
његов инт им ус до краја живота,
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Крајач ићев помоћн ик пос тао је
Словенац Јос ип Коп ин ич. (33)
Стаљиновог егзек утора Мус та
фу Голубића појео је гес таповс ки
мрак. Ово уклањање уклапа се у
хрватс ку пол ит ик у, па је Тито чи
стио терен према Стаљин у. Ђуре
тић смат ра да је овде главн и играч
био Иван Стево Крајачаи ћ, који је
Тит у помогао да уклон и и Мил а
на Горк ића, првог човек а југос ло
венс ких ком ун ис та.
С друге стране ђенерал Мих а
иловић и његов четн ичк и покрет
наступао је под зас тавом југо
словенс тва, што је истакн уто и у
имен у његове војс ке- Ју гос ловен
ска војс ка у отаџбин и (ЈВуО), за
чијег команданта је Мих аи л овић
постављен 16. новембра 1941, а за
мин истра војног (у влад и Слобо
дана Јовановића) 11. јан уар а 1942.
год ине.
Ђурет ић наглашава „да је срп
ска егзис тенц ијална сит уа ц ија
имал а три слоја: генерал а Мил а
на Нед ића и његовог сарадн ик а
Дим ит рија Љот ића, који су мора
ли прих ватат и пут пас ивно-егзи
стен ц ијал ног кол аборац ион изма;
ту је био и војвода Коста Пећанац,
руковођен са по Србе траг ичн им
исходом (Топ личк и устанак из
1917. год ине) поруч ивао: „Не боде
се шут и са рогат ијем“. (35) Мих а
иловић је са својим нац ион алнопол ит ичк им реа л измом највише
од говарао српс ком слободарс ком
ментал итет у. До октобра- новем
бра 1941. он је са својим четн иц и
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ма извод ио борбе, до вел ик их не
мачк их одмазди у Мач ви, у Краг у
јевц у, Краљеву, Беог раду... Пос та
вљајућ и мајора Ђорђа Лаш ића за
команданта четн ичк их одреда у
Црној Гори, и капетана Павла Ђу
риш ића за команданта Лимс ких
четн ичк их одреда Мих аи л овић
је истак ао да је главн и циљ бор
ба прот ив Немаца и Итал ијана.
„Тада је ист ицао да му је нам јера
да створи вел ик у Југос лавију од
Србије, Црне Горе, Бос не, Херце
говине, Срема, Баната и Бачке, те
за успос тављање заједн ичке гра
нице са Словен ијом“.
Да би се доказао пред Ста
љином, Тито је наред ио убис тво
Живојина Павловића, ком ун и
сте-идеа л ис те, што је порук а да
је он његов прави човек. Ђурет ић
подсећа и на епизоду када је вођа
парт изана прил иком првог на
лета окупатора побегао са това
ром злата уз Злат ибор. Ђурет ић
износе многе детаље о парт изан
ским убис твима српс ког наро
да (наводн их петоколонаша) по
Херцегови н и. Стра ховите поко
ље врш ил и су и хрватс ке усташе у
источној Бос ни и Раш кој облас ти
које су прик ључене НДХ. Овде
су одбран у народа орган изовал и
Вук Кал ајитовић, браћа Керовић,
Јездим ир Данг ић и друг и. У овом
делу српс ког подриња деловал а
је злоглас на „Црна лег ија“ Јуре
Фран цет и ћа.
Аутор подсећа и на остал а ве
лик а страдања српс ког народа у
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НДХ, као што је глинс ка црк ва у
којој је само за један дан зак лано
1.500 Срба; зат им у сел има око
Бањалуке 7. фебруар а 1942. Убије
но је 2.835 Срба. Ту се по злу про
чуо фра Мирос лав Мајс торовић
Фил иповић страш ним покољем
српс ке деце.
Ђурет ић подсећа да су поп у
ларног краји ш ког доктора Мла
дена Стојановића убил и Шош и
ни (Јос ип Маж ар-Шоша , Хрватшпанс ки борац) парт изан и , а
не четн иц и којима се ово недело
прип ис ује. Интересантан је и де
таљ да Тито озбиљно укорева ка
петана Пет ра Милошевића када
је овај предлож ио да се нападне
Јасеновац, који је тада чувало све
га 26 усташа. (47)
Хрватс ки мин ис три у краљев
ској влад и (Крњевић, Шутеј уве
равал и су Черч ил а да је Драж а
Мих аи ловић нас тављач „вел и
кос рпс ке хегемон ије“, преузима
јућ и Ком интерн ин у пропаган
ду. ХСС-ов првак Илија Јук ић је
писао да су усташ ки мин ис три
поверљиво саопштавал и вођс тву
ХСС своје планове о клању Срба,
Јевреја и Рома.
Титова хрватс ка пол ит ик а је
пол азил а од истих прем иса. Један
од његових емисара у преговору
са Немц има је ист ицао: „У нац и
оналном четн ичком покрет у ми
вид имо нашег највећег и најоп а
снијег неп ријатеља, пошто они
теже да створе вел ик у Србију, а
нас да ист ис ну. Под так вим окол
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нос тима ми немамо више ник а
квог повода да се боримо прот ив
немачке војс ке“. (56)
У нашој историог рафији вел и
чају се парт изанс ки подух ват и за
време немачк их офанзива „Вајс I i
II“ (крајем 1942. И почетком 1943.
godine) и „Шварц“- битк а на Су
тјес ци, половином 1943, у којој је
пог ин уло око 7.000 српс ких пар
тизана (међу њима и далмат инс ка
бригада у којој су дом ин ирал и Ср
би римок атол иц и). Прећутк ује се
да су хитлеровц и код Кол аш ина
заробил и четн ичк у групац ију од
око 2.000 војн ик а предвођен у ма
јором Павлом Ђуриш ићем. (57)
Ускоро је прот ив Мих аи ло
вића и његовог покрета покрен у
та кампања и у дијас пори. Ту су
предњач ил и хрватс ки мин ис три,
али и Сава Косановић, који је зло
упот ребио и свог вел иког рођак а
Николу Тес лу, прип ис ујућ и му из
јаву о његовом српс ком роду и хр
ватс кој домовин и, иако је Тес ла до
краја живота пат ио због страдања
српс ког народа, и то отворено са
општавао.
Наж алост, „Балк анс ки Робин
Худ“ је почетком децембра 1943.
на конференц ији вел ик их у Техе
ран у добио борбен и примат над
Мих аи ловићем. Услед ил а је оби
лата војна помоћ парт изанс ком
покрет у.
Ђурет ић даље опис ује како се
одвијао Светосавс ки четн ичк и
конг рес у селу Ба 1944, на којем су
учеш ће узел и и Словенц и и Ср
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би римок атол иц и (Ђуро Вило
вић, Нико Барт уловић?) и Срби
мус лиман и (Мус тафа Мул ал ић).
На њем у је измењена концепц ија
др Стевана Мољевића „Хомогена
Србија“ и прих ваћена југос ловен
ска федерал ис тичк а позиц ија. На
Конг рес у је, ист иче Ђурет ић, за
разл ик у од авнојевс ке прих ваће
на етнојезичк а парад игма за даљи
развој зем ље.
Ђурет ић даље пише о титов
ским акт ивнос тима у хрват иза
цији српс ких парт изанс ких јед и
ница, у којима су Срби чин ил и
војн ичк и кадар , а малобројн и
Хрват и командн и и пол ит ичк и.
Називи тих српс ких јед ин ица би
ли су хрватс ки и Тито их је саве
зниц има прик азивао као хрватс ке
јед ин ице. Отуда и данас код хр
ватс ких пол ит ичара (Јос иповић,
Мил ановић) став да је Хрватс ка
најви ше доп ри нел а ант ифа ш и
стичкој борби и побед и над фа
шизмом.
Ђурет ић пок азује како је Ти
то уклањао српс ку преп рек у на
пут у као власти и тиме што је од
савезник а 194.3 и 1944. траж ио да
бомбардују српс ке градове (Бео
град, Лес ковац, Подгорица). Њи
хови навигатори бил и су Титови
доглавн иц и: Коча Поповић, Пеко
Дапчевић и друг и. (67)
Тито је упорно рад ио на ства
рању симет рије између четн ик а и
усташа, а парт изане предс тављао
да се наводно боре прот ив једн их
и друг их. Пошто је Србе лако ин
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докт рин ирао, покрен уо је прел а
зак домобрана, међу њима и део
усташа, у редове НОП, а зат им
за монс труозне хрватс ке злоч и не
над Србима окривио „шач иц у де
клас иран их усташа“. (68)
Пос ле Стаљинг радс ке и Кур
ске битке (јул 1942 - фебруар 1943)
слом љена је кичма сил и Осовине.
Након тога у редове НОП пре
лазе мног и домобран и и усташе.
У врх у НДХ пок ушан је пуч (Во
кић-Лорковић), али он није успео
јер је Ват ик ан и даље подрж авао
НДХ смат рајућ и да још све није
готово.
Савезничке победе подс та
кле су и вел ике војно пол ит ичке
обрте у Југос лавији. Тито је об
мањивао и Запад и Исток. Једна
од његових успеш них обмана је
и то што је уз помоћ Стаљина за
председн ик а краљевс ке владе
доведен Иван Шубаш ић. Циљ је
био да се помоћу двојице Хрвата
(Тито-Шубаш ић) избац и из игре
српс ки фактор (краљ Петар- Ми
хаи ловић).
Према ист раж ивању Смиље
Аврамов Тито се у Рим у сас тао и
са Пијем XII, назван „Хитлеров
папа“.
Све је било спремно да Чер
чил и Стаљин поделе Југос лавију
по моделу „фифт и-фифт и“. Срп
ски улог у ову хрватс ку, ант ис рп
ску пол ит ик у био је и Сремс ки
фронт на коме је пало на десет ине
хиљада (по нек има око 70.000)
српс ких млад ића. Само у ослобо
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ђеном Беог раду је, ист иче аутор,
позивајућ и се на мериторне из
воре, за само два месеца убијено
око 30.000 Срба. То недело извр
шиле су парт изанс ке јед ин ице
Ђок а Јован ића, Пеке Дапчевића,
Вељк а Мићуновића, Мит ра Бак и
ћа и друг их (74).
Заједно са Црвеном арм ијом
у Беог рад је стигао и тзв. Југос ло
венс ки одред, сас тављен од бора
ца бивше Хрватс ке лег ије, која је
на стран и Хитлера бил а у борби
код Стаљинг рада, а коју је предво
дио потп уковн ик Марко Мес ић.
(75) Овај блис ки рођак акт уе лног
хрватс ког пол ит ичара Стипе Ме
сића, код Харкова је обес ио два
совјетс ка војн и к а.
Ђурет ић саопштава и детаље
око напада парт изана на четн ике
(око 5000) Павла Ђуриш ића, и
њихово страдање пошто их је „цр
ногорс ки усташа“ Сек ул а Дрље
вић намам ио у клопк у . У кремато
ријум јасеновачк и живи су бачен и
мајор Павле Ђуриш ић, Баћевић,
књижевн ик Драг иша Вас ић и дру
ги. ( 76)
У Коруш кој су пос традале
српс ке ант ифаш ис тичке форма
ције ; Ђурет ић ист иче да је овде
убијено око 100.000 Срба, Слове
наца и Хрвата.
Главн ина снага са Мих аи ло
вићем је крен ул а према Србији
кроз „шпал ир“ разних неп рија
тељстава. „Није успио план вр
ховне команде да се све четн ичке
снаге саберу у Бос ни, реорган и

стр. 293-315

зују, и прип реме за повратак у Ср
бију, онда када се из ње повук у со
вјетс ке снаге“. (76-77)
У време када је Павелић са
доглавн иц има „пацовс ким кана
лима“ пребачен на „демократс ки
запад“ ( идеолог геноц ида и човек
који је орган изовао Павел ићево
бекс тво Кру нос лав Драгановић,
врат ио се у Југос лавију 1967. и жи
вео у Сарајеву као слободан чо
век) , Степ инац „зат ворен“ у свој
самос тан, Драж а је био „раскома
дан“.
Ђурет ић уочава да је Ват и
кан тек дол ас ком Црвене арм ије
почео да нап ушта идеју НДХ, и
помоћу Тита нас тавља, у новим
околнос тима, вел икох рватс ки
пројек ат. (79)
Пос лератн у србофобију рас
пиривао је Титов инт им ус Иван
Крајач ић, што је највише дош ло
до израж аја прил иком уклањања
Ранковића и у време хрватс ког
„мас пок а“. Ту су му помоћн иц и
бил и Мико Трипало и Јос ип Вр
ховец. (82)
У друго моделу књиге Ђуре
тић презент у је Титовс ке пос ле
рат не
инс тит у ц иона л иза ц ије
авнојевс ких развал ина српс тва у
циљу стварања вел ике Хрватс ке
на развал инама Југос лавије. За
пањујуће је док ле је Титоис тичк и
пропаганд ис тичк и сис тем могао
да иде. Сам Броз је 17. јул а 1946. на
Цет ињу рек ао: „Драж а је пос тао
инт иман са Павел ићем, неп рија
тељем српс ког народа, и са Сте
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пинцем поглавн иком катол ичке
црк ве у Хрватс кој. Он је био шпи
јун чак и прије рата“. (91)
Брозове везе са Светом стол и
цом нароч ито су дош ле до изра
жаја прил иком његовог сус рета
са папом Павлом VI, 1971, када је
Завод Светог Јерон има, који се
увек ослањао на Србе катол ике,
добио префикс Хрватс ки завод
Св. Јерон и ма. Проблем репара
ција је, такође, ист иче Ђурет ић,
Тито решавао у троу г лу: Ват ик ан,
Немачк а-Тито. Ратне репарац ије
су Немачкој опроштене у сус рет у
Тита и Вил ија Бранта 1971, иако
се оне процењују на хиљаде мил и
јард и дол ара. (95) На име репара
ција Немачк а је Југос лавији дал а
кред ит од мил ијарду немачк их ма
рак а, који је искориш ћен за град
њу хрватс ко-словеначке атомс ке
цент ра ле.
С друге стране Тито није
опростио ита л ијанс ке репарац и
је; оне су плаћене у територијама,
у Далмац ији и Ист ри.
Аутор даље на прик азује са
времен у историју презент у ју
ћи проблем Косова и Метох ије
и српс ко-албанс ке од носе, као
и борбу Срба за југос ловенс ко
нас леђе диљем српс ких земаља.
Ђурет ић смело конс тат ује: „Да
није уништен Равногорс ки југо
словенс ки нац ион алн и концепт
сви мус лиман и би прих ват ил и
српс ку опц ију др Мехмеда Спа
ха, сви би они данас бил и Срби
мух амеданс ке вјероис повијес ти
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и не би бил и изложен и новим
ант ис рпс ким ман ип ул ац ијама,
уперен им и прот ив њих и прот ив
васц ијелог српс тва. Равногорс ки
покрет је онемог ућавао да их Ка
тол ичк а интернац иона л а србо
фобс ки експон ира и тиме онемо
гућ и њихову рес рбизац ију. Добро
су то видјел и најближ и сарадн и
ци Драже Мих аи л овића, Мус та
фа Мул ал ић, Исмет Поповац и
мног и друг и“. (117) Све наведено
говори да је Запад пос ле Дејтона
нас илн ичк им путем изврш ио још
један поход према српс ком цен
тру. Српс ка крил а су полом љена:
српс ко косовс ко-метох ијс ко ср
це ишч упано. (118)
Пиш ућ и о савременом срп
ском и српс ко-црногорс ком пи
тању, Ђурет ић, између осталог, да
је Ђинђић вод ио „шарен у“ парт иј
ско пол ит ичк у друж ин у, као и да
је рад ио за БНД, те да је „шарено“
петооктобарс ко дру штво сво
јим ауторитетом покри вао Воји
слав Коштун ица, али и да је и он,
објект ивно, след ио западн и курс,
испоруч ивш и Хаг у славне српс ке
бран иоце Косова, генера ле Лаза
ревића, Павковића, Ојдан ића, Лу
кића и друге.
Ђурет ић у елаборат у даље на
вод и да је успео ком ун ис тичковат ик анс ки концепт подвајања
Црногораца и остал их Срба, да их
је убило српс ко југос ловенс тво...
Суп ротс тављајућ и се улас ку Ср
бије и српс ких земаља у Европс ку
унију, Ђурет ић указује и на гре
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шке Рус ије која је, између осталог,
признал а независ ну Црн у Гору.
Ђурет ић смат ра да у Рус ији недо
вољно знају српс ку историју сада
шњос ти, а то јер највише због тога
што ни зван ичн и Беог рад није на
нау чно зас нован нач ин пос та
вљао српс ко питање у цел ин и;
српс ка власт то ни данас не чин и,
па како да нас Рус ија разу ме и по
држ и. Да би дош ло до пол ит ичког
престројавања морају се ревид и
рат и кључне историјс ке и пол и
тичке чињен ице о српс ком наро
ду и његовом идент итет у. Запад је
Србима подарио само улт имат ум,
разарања, смрт- ист иче Никол а
Живковић из Берл ина. „Боље је
бит и Рус ка губерн ија него при
хват ит и Запад“. (у бирм ингенс кој
„Искри“ од 1. јул а 2012. год ине).
Ђурет ић позива на окуп љање
Срба у „форм и Српс ке уније, која
би прво објед ин ил а правос лавне
Србе, а потом и оне римок атол ич
ке и мус лиманс ке вјере“. (151)
У другом делу елабората нал а
зи се веома драмат ичан и детаљан
Драж ин заврш ни говор на суђењу.
На крају елабората дат и су Циље
ви Равногорс ког покрета са одго
варајућ им мапама, као и интервју
аутора овог елабората, Весел ина
Ђурет ића, у којем он износ и све
дочење америчког аутора српс ког
порек ла, да је Драж а Мих аи ло
вић бачен бес ним псима и да су га
они до кос ке појел и.
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