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ПРЕДГОВОР ИЗДАВАЧА

Ева Рас, српска глумица мађарског порекла, изнела је 
једну значајну истину када је приметила да „већ двеста 
година о српском народу нема ко да брине.“

Да ли само двеста, то је одвојено питање. Али да су у 
периоду новије српске историје, на који се опаска Еве Рас 
углавном односи,  кругови задужени да га воде српском 
народу поклонили врло мало озбиљне пажње, то је чиње-
ница која не подлеже никаквој сумњи.

Брига о народу има квантитативну димензију која се 
у првом реду тиче материјално и статистички мерљивих 
страна његове добробити. Али такође има можда још 
важнију моралну димензију. То обухвата неговање и пре-
ношење наредним поколењима вредности и традиција, 
правилно саморазумевање и реалну процену места и мо-
гућности народа у датом историјском тренутку и, напо-
кон, артикулисање обједињујуће визије, кадре да мобили-
ше најбоље снаге и да их усмери ка остварењу достојних 
циљева. Уважавање предака и испуњење обавезе да им 
се одужимо вредним и пожртвованим делима,  то је део 
оног моралног бедема који у непрекидној и немилосрдној 
конкуренцији међу народима сваку заједницу штити од 
исцрљености, посрнућа и пропасти.

Припадници народа који су своје животе свесно и до-
бровољно  жртвовали за добро целине, или су страдали 
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као њени појединачни представници када је била мета 
да се сатре и уништи, заслужују трајно сећање и највиши 
облик пијетета и поштовања. У пијетет који се њима указује 
сливају се истовремено не само моралне већ и прагматичне 
обавезе садашњег поколења заједнице према претходнима 
који су му – највећом могућом жртвом, полагањем живота 
за ближњега – омогућили постојање.1 Енглески политички 
философ Едмунд Берк дао је непревазиђено одређење зајед-
нице: јединство између оних који су живели раније са они-
ма који живе сада и још нерођеним поколењима.2 Како Ср-
би пролазе ако их ценимо у светлу ових узвишених начела?

Захвалност је једна од најплеменитијих врлина не само у 
карактеру појединца већ и општем расположењу заједнице 
према свима који су се жртвовали или су као жртве пали 
за њено добро. С једне стране, то је  дуг основне пристој-
ности, испуњење унутрашње и несебичне обавезе према 
добротворима. Али постоји и прагматична обавеза да пије-
тетом наградимо све претходне жртве за опште добро. Ако 
их олако предамо забораву, немарним односом према њима 
показујући колико су нам  неважни и колико ниско ценимо 
њихов подвиг, ко ће се икада опет жртвовати у одбрану та-
ко равнодушне заједнице? Нико неће ризиковати, а најмање 
жртвовати, нешто од вредности – живот најмање – да би заш-
титио своје суграђане и сачувао баштину будућих поколења. 
Заједница која не одаје почаст прецима без чије жртве је данас 
не би било нема изгледа ни за процват, ни за опстанак. 

Јелена Гускова је у праву када каже да ако Срби наставе 
са запостављањем својих жртава ускоро више неће бити ни 
једног Србина који је спреман да се лати пушке и жртвује у 
одбрани свога народа.

1) Од ове љубави нико нема веће, да ко живот свој положи за пријатеље своје. 
Јеванђеље по Јовану, 15:13.

2) Society is a contract between the past, the present and those yet unborn.
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Научни скуп „Однос према српским жртвама у сукобима 
током ХХ века“ који смо одржали на Правном факултету 
Универзитета у Бања Луци 8. фебруара 2013. године имао је 
за циљ управо то да скрене пажњу јавности на опасне после-
дице равнодушности. Уз свесрдну подршку декана Правног 
факултета др Витомира Поповића и Савеза студената поку-
шали смо да покренемо расправу по овом значајном питању 
и да подстакнемо универзитетску омладину и јавно мњење 
да на ову тему дубље поразмисле. Овај зборник радова је 
резултат труда који су уложили наши сарадници и други 
научни радници који су се бавили овим питањем.

Током приређивања овог зборника уверили смо се да чак 
и сужавање теме на временски оквир двадесетог века пред-
ставља врло амбициозан пројекат. Грађе и примера је нап-
ретек, а материјал је врло разноврсан. Зато смо одлучили да 
тему обрадимо у два тома. Први том, који сада објављујемо, 
усредсређен је на период од почетка Другог светског рата до 
сукоба проузрокованих распадом Југославије деведесетих 
година двадесетог века. Пројектовани други том осврнуће 
се на период пре тога.    

Овај том је географски подељен на Словенију, Хрватску 
и Босну и Херцеговину. По нашем мишљењу, материјал из 
Словеније је од  посебног значаја. Жртве тог краткотрајног, 
подлог и за привидне победнике неславног рата сасвим 
су исчезле из видокруга пажње јавности. Међутим, из ни-
за разлога њихова судбина и контекст њиховог страдања 
заслужују врло дубоку обраду. Ради се – да се подсетимо 
– о младићима који су као регрути ЈНА у цвету младости  
сурово побијени да би – без  икакве политичке потребе, из 
атавистичког крволоштва и чисте мржње –симулирањем 
ослободилачке борбе њихова невина крв припремила те-
рен за стицање „независности.“ Без политичке потребе, 
пошто је дисфункционални врх савезне државе ионако 
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био спреман да без отпора своје установе повуче са сло-
веначког тла. Из чистог  крволоштва, зато што је мародер-
ско заробљавање и свирепо убијање ових младића очиг-
ледно имало не војнички него ритуални карактер. Сврха 
окрутног и непотребног жртвовања ових младих људи (и 
то не само Срба, већ припадника разних националности 
бивше државе) било је да „ћесареве коњушаре“ преконоћ 
преобрази у храбре борце за слободу и да створи привид 
херојске историје тамо где је нема. Ту травестију од борбе 
за независност инспирисали су нимало витешки назори 
народа који кроз дугу поданичку историју никада није 
научио ни значење слободе, нити како се – племенитом 
борбом – она достојно стиче. 

Есеји који затим следе односе се на српске жртве које 
су страдале у неуспелом покушају да се оствари какав-та-
кав modus vivendi са суседним хрватским народом. Прилог 
Срђе Трифковића о идеолошким темељима на којима су 
изграђени индустријски капацитети за уништавање људи у 
Независној Држави Хрватској представља посебно вредан 
допринос овом зборнику. На то се надовезује подробна и 
драгоцена анализа недавно објављене и награђене докторс-
ке дизертације Александра Корба у Немачкој, где се врши 
ни мало наиван нити безначајан покушај ревидирања на-
учно утврђених чињеница о природи и распрострањености 
масовних злочина за које се везује НДХ. Најзад, Саво Штр-
бац разматра у суштини исту проблематику али кроз ре-
зултате највишег војничког и политичког достигнућа задње 
моралне реинкарнације НДХ, данашње Републике Хрватске 
– Операцију Олуја 1995. године.

О стању у Босни и Херцеговини сазнајемо кроз неколи-
ко прилога. Када је реч о травестији, Слободан Дурмано-
вић изности поразне податке о начину рада правосудних 
установа у Сарајеву и безграничном презиру који кроз оп-
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тужнице и пресуде испољавају  према српским жртвама 
грађанског рата деведесетих. Милан Безер се на ту тему 
надовезује педантним излагањем болног искуства његове 
установе у тражењу  и идентификовању несталих лица 
српске националности у БиХ такође из времена оружаног 
сукоба деведесетих.

Најзад, Љубиша Симић износи утиске и податке са још 
једног места масовног српског страдања коме, по диктату 
светске политике, никада није било допуштено да поста-
не предмет јавне пажње, не само заграничне већ и домаће. 
То је уништење српске заједнице на подручју Сребренице. 
Он исправно примећује да је у овом посебно осетљивом  
случају непомињање српских жртава – чак ни као другог 
реда – условљено бруталном политичком логиком: од онога 
тренутка када би се српским жртвама допустило да поста-
ну званично видљиве било би немогуће избећи питање ко 
су њихови џелати. Пошто су њихови џелати – званично 
одређене и једине признате „жртве“ Сребренице, њихова 
политички прописана невиност a priori искључује сваки 
афинитет са злочином.

Ова компактна књига, која широким замахом обухвата 
опште рефлексије, историјске осврте и саопштења о тренут-
ном стању предмета разматрања, није последња реч него 
подстицај на даље размишљање. При том, ако је потребно 
подстицати на размишљање о нечему што се подразумева 
у свакој заједници која није прожета духом Танатоса и пос-
већена је самоодржању – то делује крајње обесхрабрујуће. 
Сваки народ који мисли да одбрани своје тековине и жели 
да има будућност дужан је да уважава припаднике који су 
се жртвовали за његову садашњост.

Стефан Каргановић 
Историјски пројекат Сребреница 
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ТЕЖИНА ЗАБОРАВА

Чињеница је да се још нисмо изборили за валидну 
српску историју 20. вијека. један од узрока је соција-
листички систем, који је креирао историју према задатом 
обрасцу братства и јединства. Други разлог је што нам 
је 20. вијек донио четири рата и три различита система 
друштвеног уређења. Људи више не стижу да се прила-
годе задатом друштвеном обрасцу живота ни убрзаним 
промјенама система вриједности. Ако Србин не сједне 
и сам не истражи своју историју, тешко да ће доћи до 
потпуних информација кроз образовне институције.

Склоност Срба ка лаком праштању свакако је одлика 
православља. Али ова друга одлика, која се за њу залије-
пила – заборав огрнут незаинтересованошћу – дефи-
нитивно нема ништа заједничко са православљем. Све 
хришћанство је окренуто сјећању на мученике и стра-
далнике за Христово име. У центру литургије је сјећање. 
У литургији су сви заједно и живи и упокојени, нема 
заборава, нема граница времена и простора – постоји 
уплив безвремености која подразумијева животворно 
подсјећање на Христово дјело спасења.

Наша склоност ка забораву је и смишљено наметну-
та, али сада и присвојена, присаједињена нашем нацио-
налном бићу. Када је султан Сулејман довршио освајање 
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Србије заузимањем Београда, оставио је Православну 
цркву, али не тако да јој се дозволи наставак духовно-
интелектуалног напретка (сваки замах био је на крају 
пресјечен). Османска империја је лагано (спорост и 
психолошка пресија неминовности њеног напредо-
вања одлике су турског начина освајања) народ огртала 
сујевјерјем које се реактивирало као плод неупућености 
у суштину хришћанске вјере. Султан је помогао обнову 
наше Цркве из истог разлога из којег је помагао и про-
тестантизам – да ослаби католицизам и припреми даље 
освајање Европе. Ми смо тада цивилизацијски пресје-
чени у процвату наше духовно-интелектуалне снаге. 
Читајући деспота Стефана Лазаревића, видимо куда би 
пошла и шта би још породила наша култура.

Када је дошла Аустроугарска, прво што је урадила 
било је ударање на цјеловитост српског националног 
бића: Калај је строго забрањивао употребу ћирилице 
и термина Срби. Он је покушајем централизације БиХ 
и натурањем бошњаштва као заједничког идентитета 
поставио темељ будућег крвопролића. Дошао је потом 
Први свјетски рат и егзодус библијских размјера. Краљ 
Александар је учинио огромну политичку несмотреност 
изједначивши побједнике и оне које су били на страни 
окупатора, а све да би се назвао краљем велике државе. 
Као да је снага државе у величини. Направио је тери-
торијалну прерасподјелу која се показала фаталном по 
српске државне интересе. А онда је дошао, Бог зна ода-
кле, Тито.

Поред историјских околности, које су оставиле тако 
мало времена за спокој, склоности  ка лаком забораву је 
свакако допринијело и то што су Срби доброћудан на-
род, што ће рећи и наиван. Зато се и могло десити да све 
и један јеврејин побјегне из Сарајева, далеко прије него 
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што су у Сарајеву почеле да владају немилосрдне убице 
и злостављачи, а да велики број Срба остане, уздајући се 
у доскорашње братство и јединство.

Пород овог заборава је један психолошки феномен: 
изругивање на рачун своје историје и карактера народа. 
Ова патолошка потреба да се даље понизи и пљуне на 
своје не може се ипак до краја одгонетнути. Неки кажу 
то је одлика робовске свијести коју смо присајединили 
својем бићу усљед вијековног робовања. Други кажу да 
ми ни генетски више нисмо народ из доба Св. Саве, ми-
слећи на физички изглед, али и на духовну компоненту 
која иде у пакету. Трећи кажу да је то посљедица физич-
ког обрачуна са најбољим представницима српског рода. 
Теорије су разне.

Ово ругање најупадљивије је присутно у филмови-
ма који би требало да се баве српским страдањем као 
„Свети Георгије убива аждаху“ или „Турнеја“. У филму 
„Св. Георгије убива аждаху“ наилазимо на тему која 
није могла бити филмски обрађена у Титовој југосла-
вији, која захтијева узвишено као естетску категорију. 
Ако смо у неком рату показали колики смо хришћански 
народ и колики смо борци, то је било у Првом свјетском 
рату. А како смо приказани? Кроз блаћење и потпуно 
немотивисану голотињу. Или филм „Турнеја“, који ули-
зички (ваљда је редитељ сматрао да тако може доћи 
до „Оскара“) потврђује искривљену пропагандну слику 
свијета о нама као о дивљацима, простачинама – брђа-
нима утопљеним у појам Босне, која стоји насупрот 
углађеног Београда.

Свједочење о мученицима је свет посао. Свједочан-
ство је библијски термин, многослојан, изграђујући, жи-
вотворан. Ријеч је свједочанство, дјело је свједочанство, 
дуга је свједочанство – завјет између Неба и земље да 
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Господ неће више кажњавати човјечанство потопом зато 
што је мисао срца човјечијега зла од малена.

Свједочанство о злу које човјек може разрадити у се-
би неопходан је запис. Свједочанство доприноси реал-
ном сагледавању свијета, даје растрежњујући бол и чини 
да ходамо земљом отворених очију. Због запамћеног или 
записаног свједочанства постоји опомена, али и темељ, 
коријен, идентитет, веза и, на крају, открива се и смисао 
живота – наша посебност; посебност сваког човјека и 
његове судбине у остварењу личних дарова, па и муче-
ничких (најтежих за понијети), овдје на земљи која не-
када више личи на пакао него на прибјежиште.

Милана Бабић
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КУЛТУРА НЕОСЕТЉИВОСТИ
 

Откако сам пре неколико година због посла почео да 
проводим поприличан део свога времена на овим прос-
торима, сазнао сам и научио многе ствари, и позитивне и 
негативне, и фасцинантне и шокантне. једна од ствари која 
ме највише шокира је однос према туђим жртвама у свим 
етничким заједницама, а код критичне масе Муслимана 
посебно. Поводећи се за непромишљеним саветима својих 
вођа и руковођени начелом да су као заједница у прошлом 
рату били искључиво жртве, и то злочина не обичних него 
планетарних размера, многи међу њима изгледа да су из-
вели погрешан закључак. Он гласи да се исказивање уоби-
чајених људских рефлекса у ситуацијама где се приказује 
страдање других, нешто што се рутински очекује од свих 
– једино  на њих не односи.

Захтев који је Странка демократске акције из Сарајева  
упутила председнику Републике Српске, Милораду Доди-
ку, да се угледа на Вилија Бранта и да сваке године 11. јула 
долази у Поточаре да се клечећи извињава за „геноцид у 
Сребреници“ изразит је пример тог моралног аутизма и 
неосетљивости за туђе жртве. На страну то што тај захтев 
претпоставља потпуно непримерено поређење Додика, 
који много више подсећа на вожда Карађорђа, са њему 
ни по чему сличним Вилијем Брантом. Али да је мусли-
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манска страна икада направила најмањи гест којим се из-
ражава жаљење за невиним жртвама других учесника у 
рату у БиХ, да те жртве макар вербално признаје ако их 
већ морално не уважава, о њиховом би се захтеву можда 
дало и расправљати. Међутим, они то нису учинили ни-
када и нема назнака да о томе размишљају. По њиховим 
критеријумима, седамнаестогодишњи становних Буквика 
Слађан Ђурић, кога су у нападу Армије БиХ на то село 14. 
септембра 1992. војници те армије Сенад Халкић и Ми-
хаел Кларић заклали, није жртва него је агресор. Парали-
зована осамдесетогодишња бака Десанка Станојевић, из 
села Ратковићи поред Сребренице, коју су војници Насера 
Орића у нападу извршеном 21. јуна 1992. живу спалили у 
њеној кући, такође је „агресор“ – по важећој „муслиман-
ској“ дефиницији из Сарајева.

Пре него што пођем даље, да прецизирам да верску 
ознаку „муслиман“ врло нерадо користим зато што из 
личног искуства широм света знам да понашање о којем 
ћу говорити нема никакве везе са вером и учењем пророка 
Мухамеда. Али термин „Бошњак“ користио бих још нера-
дије. Он, истина, јесте верски неутралан, али политички 
није. Да нисам, и то баш у Босни, упознао особе које се 
презивају „Бошњаковић“ и које ме уверавају да су Срби, 
можда бих пао у то искушење. У београдском телефонском 
именику има неколико страница са презименима изведе-
ним из корена „Бошњак“ али и са именима која очигледно 
нису „бошњачка“. Зато ми је јасно да се иза тог наводно 
инклузивног термина крије још једна лукава балканска 
замка. Не бих да у њу упадам нити бих терминолошким 
нехатом  друге, који себе не перципирају на начин како 
би то желели творци бошњачког идентита, увлачио у њу.

Појава која, поред бизарног захтева странке СДА, при-
влачи пажњу и изазива неверицу јесте безосећајност према 
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туђој патњи и бахати презир према туђим жртвама. Другим 
речима, ради се о одсуству способности за емпатију која би 
надилазила племенске границе. Сећам се једног сјајног уви-
да Дијане Џонстон: на Балкану, истина је племенска појава а 
не објективна и морално обавезујућа онтолошка чињеница. 
Оно што нашој групи одговара проглашава се за „истину“, а 
што не одговара – за лаж. По истом образцу, то ваљда важи 
и за емоције. Патње наших саплеменика завређују пажњу 
и саосећање и оправдавају захтеве упућене другима да се 
клечећи извину. Патње других, које су увек само „наводне“, 
нису достојне поштовања, па чак ни помена.

Неколико простих примера илустроваће о чему говорим.

Овај метални оквир је све што је остало од споменика који 
су породице подигле у знак сећања на 11 српских полицајаца 

који су били убијени из заседе у априлу 1993. године

Први пример: 12. априла.1993. године група од једа-
наест српских цивилних полицајаца, у прописно обеле-
женом возилу, нападнута је из заседе у месту Гладовићи, 
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у сребреничком крају. (Овде је битно подвући да се по 
законима рата цивилна полиција третира као заштићена 
лица и они се у оквиру ратних непријатељстава не смеју 
офанзивно нападати.) Полицајци по дужности требало 
је да стигну у место Осат. Како се са обе стране пута уз-
дижу бедеми високи три до четири метра, Муслимани из 
сребреничке енклаве су им поставили заседу користећи 
предности терена. У тренутку проласка возила, пуцали 
су и у унакрсној ватри усмртили су свих једанаест поли-
цајаца. То им није било довољно, па су се спустили до во-
зила и запалили га заједно са телима која су се налазила 
у њему. Чак ни тај вандалски чин спаљивања можда не 
би изазвао превелику пажњу, јер је у питању рат. Али – и 
то је поента моје приче – прогон убијених, на симболи-
чан начин, наставио се све до данашњег дана уништа-
вањем њиховог споменика. То наводи на закључак да 
појединци у својој мржњи могу да оду толико далеко да 
почну да се обрачунавају и са мртвима.

Делови разбијеног споменика

20 Стефан Каргановић



Шта се затим догодило? После рата, када су сви 
имали утисак да су секире покопане и да је наступио 
мир, породице погинулих полицајаца на месту стра-
дања својих најближих подигле су спомен-плочу. По-
сле кратког времена, 21. јуна 2001. плоча је разбијена. 
Власти Републике Српске и родбина недуго затим на 
истом месту поставили су нову плочу, да би и она до-
живела исту судбину између 24. и 26. јула 2008. године. 
Данас на том месту стоји само метални оквир, а раз-
бијена плоча чува се у полицијској станици у Сребре-
ници. 

Други пример. О упорној незаситости балканске 
мржње говори и споменик из Другог светског рата у 
селу Брана Бачићи, опет у сребреничком крају. Село 
је нападнуто из сребреничке енклаве 7. јануара 1993. 
године. Том приликом оскрнављена је спомен-плоча 
Милеве Млађеновић. Шта је поента? Жртву су 1944. 
године, заједно са једногодишњом кћерком и свекрвом, 
заклале усташе. Иако споменик нема непосредне везе 
са недавним ратом и не   налази се у близини кућа или 
на уочљивом месту, локални Муслимани 1993. године 
нису га заобишли. Неким тупим предметом оскрна-
вили  су на споменику слику, што се на фотографији 
може видети. Изгледа да је скрнављење споменика би-
ло мала утеха за потомке оних који су тада пререза-
ли врат једногодишњем детету само зато што је срп-
ско. Њих није мрзело, ни после четрдесет година, да 
са чекићима опет пођу у шуму не би ли избрисали из 
сећања жртве ранијих недела. 
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Надгробни споменик Милеве Млађеновић,  
коју су 1944. године заклале усташе са њеном 
једногодишњем кћерком, а који је 1993. године  
био оскрнављен, претпоставља се од стране 

муслиманских снага (село Брана Бачићи)

Трећи пример. У Сарајеву у Спомен-парку Враца још 
увек постоји, колико-толико очуван споменик жртвама 
НДХ. За разлику од оних претходних, истина је да тај 
споменик у федералном делу града није сасвим демо-
лиран. Ипак, ту се у непосредној близини налазе стране 
амбасаде, канцеларија високог представника, седишта 
страних медија и институција… па драстичне мере не би 
биле згодне. Али, у каквом се стању тај споменик налази, 
то је друга прича. Фотографија говори све. 

22 Стефан Каргановић



      Српски споменик у Сарајеву

Четврти пример. један део кадрова за филм „Топ је 
био врео”, по роману Владимира Кецмановића, требало 
је да буде снимљен у Сарајеву. Међутим, без обзира на 
чињеницу да је роман по којем је филм рађен поста-
вљен на изузетно широкој и ни најмање шовинистичкој 
основи, продуцент и екипа имали су бројне проблеме 
у Сарајеву. Под притиском окружења, многи сарајевски 
глумци отказали су сарадњу, а неке важне сцене уопште 
није било могуће у снимити Сарајеву.

Зашто? Продуценту Тихомиру Станићу добронамерно 
је сугерисано да ако жели да сцену напаствовања сними 
у Сарајеву, било би боље да радњу филма промени, тако 
да уместо Српкиње, као у роману, у филму буде сило-
вана Бошњакиња, односно Муслиманка. То је, свакако, 
политички коректна верзија догађаја, која се јавно мора 
безусловно испоштовати, а за Српкиње које су такође 
биле силоване, никога није брига.
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Пети пример. Члан Колегијума директора Института за 
нестала лица БиХ, Амор Машовић, изјавио је недавно да 
се у три спомен-костурнице у Републици Српској налазе 
и „остаци људи који живи ходају”.

„У неким од тих сандука и врећа налазе се ампутати 
ексхумирани на гробљу Лав … Послије ампутације дије-
лова тијела рањеника који су оперисани они су одложени 
у гробље Лав. Међу њима су и бебе које су сахрањене у том 
гробљу и ексхумиране, а знамо за најмање двије.“ Пору-
ка је јасна: аутентичност српских жртава у костурницама 
Републике Српске ставља се под знак сумње. Овде има нај-
мање тона ироније, али она је толико очигледна да на ову 
тему нећу више ништа изричито говорити. 

Машовић је устврдио и то да су од 900 тела која се чу-
вају у спомен- костурницама у Републици Српској њих 154 
Бошњаци или Хрвати. На примедбу шефа Оперативног 
тима РС за тражење несталих лица да манипулише фак-
тима, Машовић је осорно одговорио:

„Кога то тражи Оперативни тим, чији је он тим,  чија 
је та Влада (г. Машовић је познат по томе што има велики 
проблем да изговори речи „Република Српска“), ко је тамо 
нестао, ко је нестао у Приједору, Братунцу, Сребреници, 
Фочи…“ бахато је упитао Машовић. „Шта ради тај опера-
тивни тим. Баве се свим и свачим, највише нама“.

Другим речима, људска тела су као кликери или шибице. 
Пада ми на ум техничка дефиниција психопате: особа ли-
шена емпатије. По Гордону Банксу, психопата је неспособан 
да се сажали над другим или да се стави у положај особе 
у невољи, чак и када је психопата тај који јој је нанео бол.

Психопате не само да су егоцентричне особе (или гру-
пе) и да не саосећају са другима, додаје психолог Ребека 
Хортон, они су такође неспособни да за почињена дела 
доживе кајање или осећање кривице.
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За њих речи немају исто значење као другим људима. 
Амерички психолог Харви Милтон Клекли чак није сигу-
ран ни да они схватају значење сопствених речи зато што 
се налазе у стању, како се изразио, „семантичке афазије“. 
Али њихова основна карактеристика јесте неспособност 
за доживљавање емоција.

Са жаљењем се мора констатовати повишено при-
суство управо таквих  симптома у редовима групе чије се 
понашање рефлектује у наведеним примерима. Било би 
погрешно то генерализовати, а још погрешније томе при-
давати теолошку димензију. Мада нисам компетентан да 
разлоге за ову појаву до краја стручно анализирам, ипак 
ми је јасно да су они локалне и историјске природе. Висок 
степен групне солидарности око погрешних вредности 
не искључује постојање сјајних појединаца који, упркос 
свему, размишљају аутономно и остају ван тора у који је 
већина утерана или је добровољно ушла. Они су, међутим, 
ућуткана и безутицајна мањина која, нажалост, не даје тон 
ставовима своје заједнице као целине.

Уколико ми је пошло за руком да неке чињенице пра-
вилно означим, њихове импликације крајње су неугодне. 
То указује, пре свега, на то да када је реч о људима који на 
овакав начин размишљају имамо посла са обликом пси-
хичке нестабилности који је прерастао у идеолошку под-
логу читаве једне заједнице. Тешкоћа је у томе што, из низа 
разлога, са том заједницом није могуће избећи одржавање 
и (надајмо се) сређивање односа, на каквој-таквој основи.

Ако су моји утисци на ову тему чак и у најмањој мери 
валидни, то значи да ће тај процес нормализације бити 
мукотрпан и још дуго неизвестан, барем док кроз многа 
поколења терапија истине не постигне своје резултате.

Стефан Каргановић

Култура неосетљивости 25





СЛОВЕНАЧКИ ЗЛОЧИНИ 1991. ГОДИНЕ

Окружно јавно тужилаштво из Мурске Соботе, по-
дигло је оптужнице за наводне ратне злочине против 
пензионисаних старешина јНА – генерала Владе Трифу-
новића и пуковника Берислава Попова. Подизањем оп-
тужнице Словенија подгрева ружна сећања на сопствене 
злочине почињене над деветнаестогодишњим и дваде-
сетогодишњим војницима бивше југословенске народне 
армије. Данашње политичко руководство Словеније, 
односно Тужилаштво Мурске Соботе, поткрепљујући 
лажне изјаве које су у то време давали Милан Кучан, 
јелко Кацин и други разбијачи СФРј, заборављају, из-
гледа, мучка убиства, масовна малтретирања и остале 
облике нељудског деловања према свему и сваком који 
је носио сивомаслинасто обележје јНА – у то време је-
дине регуларне формације оружаних снага југославије. 
Српска јавност је, нажалост, о тим злочинима само дели-
мично обавештена, при чему су многа гнусна злодела до 
данашњих дана остала непозната не само српској, већ и 
целокупној европској и светској јавности. Многи од тих 
догађаја недвосмислено, кроз конкретне људе и примере, 
указују на словеначке бестијалности које, без обзира што 
су прекривене велом тајности, представљају непорецива 
сведочанства о невероватним злочинствима почињеним 
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у последњој деценији двадесетог века. Веродостојна све-
дочанства су исказана кроз бројне извештаје војних оба-
вештајних и медицинских органа и изјава очевидаца и 
учесника борбених дејстава вођених на тлу дежеле.

Пре него пређемо на опис словеначких злочина, ос-
врнимо се најпре на „злочине“ које су, према оптужници 
Окружног тужилаштва Мурске Соботе, починили над 
цивилним становништвом генерал Трифуновић и пу-
ковник Попов.  „Злочин“ о ком је реч, почињен је јер је 
генерал Трифуновић, командант корпуса у Вараждину, од 
Команде Загребачке војне области добио задатак да део 
јединице упути ради обезбеђења граничних прелаза на 
југословенско-аустријској граници. Била је то, у ствари 
одлука и наређење истовремено, добијено од Савезног 
извршног већа које је обавезивало јНА и МУП да непо-
средно обезбеде „Савезне прописе о прелажењу државне 
гранце на територији Републике Словење“. Одлука Савез-
ног извршног већа је уследила као одговор на незаконите 
одлука које је једнострано донела Скупштина Словеније, 
а које су угрожавале „територијалну целокупност југо-
славије, њене државне границе и њен суверенитет у међу-
народним односима“. Поступајући по наведеној одлуци, 
односно наређењу, генерал Трфуновић је издао задатак 
пуковнику Попову, команданту вараждинске касарне 
„Калнички партизани“, да са јединицом обезбеди грани-
чне прелазе преко Орможа, Љутомера и Горње Радгоне.

На путу према граничним прелазима, јединицу из 
вараждинског гарнизона у заседи је сачекала терито-
ријална јединица Словеније која је мучки, без икаквог 
повода, ничим изазвана, отворила ватру на људе које 
је предводио пуковник Берислав Попов. Епилог: убије-
но пет, рањено 17 и заробљено 30 војника, а уништено 
двадесетак неборбених и део борбених возила. За тај 
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гнусни злочин над војницима, као и злочин на караули 
Холмец, о чему ће касније бити више речи, Хелсиншки 
одбор Словеније је покренуо питање одговорности по-
чиниоца и налогодаваца за почињени злочин, али руко-
водство Словеније не само да није реаговало на то, већ 
је све предузело како почињени злочин не би допро до 
јавности. Нажалост, ни медијима у Србији није пружена 
могућност да обелодане наведени злочин Словенаца, јер 
га је скривало и војно и државно руководство земље.

Све податке, наведене у наставку овог прилога, забе-
лежио је, на основу бројних званичних извештаја, аутор 
ових редова – у то време начелник Службе за информи-
сање о оружаним снагама. Поред тих података, опшир-
није појединсти о тим дешавањима забележене су у још 
увек необјављеној књизи „Медијски порази јНА и исти-
на о Кадијевићу“. Примери који следе односе се искљу-
чиво на збивања у Словенији, мада је много злочина над 
Србима почињено и током каснијих борбених дејстава 
на тлу Хрватске и Босне и Херцеговине, који су такође 
детаљно описани у наведеној књизи.

Злочини словеначких паравојних формација, почиње-
ни мучким убиствима тек завојничених младића, били 
су врло добро познати људима у војном врху. Знало се 
за бројна хапшења старешина јНА и нечовечан однос 
према рањеницима, али се ништа, осим вербалних осу-
да, није предузимало да се такво стање спречи – ако 
никако друкчије онда легалном војном силом над неле-
галним злочиначким војним саставима. Многи од тих 
монструозних примера нису, нажалост, нигде забележе-
ни. Сви ти злочини, међутим, нису непознати хашким 
истражитељима, претходном и актуелном словеначком 
руководству, баш као и српском, али у вечном сећању 
остају само породицама жртава тих злочина. Не забора-
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вљају их, наравно, и многи који и данас, као инвалиди са 
трајним здравственим последицама, живе са траговима 
нечовештва бруталних словеначких убица.

Словеначки злочини тим више добијају на тежини 
што су почињени грубим кршењем одлука савезне држа-
ве од 25. јуна 1991.године. Савезно веће Скупштине СФРј 
и Савезно извршно веће, тог су дана јасно и недвосмис-
лено наложили јНА да, поред осталог, спречи прекрајање 
земље и промену њених граница, супротстављајући се 
тиме једностраној и незаконитој одлуци Скупштине 
Словеније, од 8. маја исте године, о отцепљењу Слове-
није од СФРј. Наведена словеначка одлука, међутим, није 
имала снагу закона јер  је, супротно федералном уставу и 
позитивним законским прописима, угрожавала терито-
ријалну целовитост СФРј, њене државне границе и њен 
суверенитет у међународним односима.

Поступајући у складу са одлукама наведених савезних 
органа, нешто мање од 2000 припадника јНА кренуло 
је два дана касније, значи, 27. јуна на извршење задатка 
који није подразумевао било какве провокације, сукобе 
и борбена дејства. Радило се, практично, о мирнодоп-
ском задатку строго ограниченог карактера који је у сва-
ком погледу почивао на одредбама Устава СФРј којим 
се, поред осталог, прописује да оружане снаге штите 
независност, суверенитет, територијалну целовитост и 
уставни поредак земље. Пре поласка јединица јНА на 
извршење задатка ради обезбеђења 35 копнених гранич-
них прелаза, једне поморске (Копар) и једне ваздушне 
луке (Брник), правовремено је обавештено руководство 
Словеније. Руководство Словеније је, међутим, као одго-
вор организовало масовна запречавања комуникација на 
правцу кретања јединица јНА и, истовремено, изврши-
ло мобилизацију своје територијалне одбране која је у 
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конкретном случају представљала паравојну формацију. 
Та паравојска ће убрзо, супротно свим међународним за-
конима, изводити терористичке акције у правом смислу 
те речи. А та такозвана републичка војска бројала је у 
том тренутку 35.000 људи који су кренули у хајку не са-
мо  на војнике који су пошли на извршење мирнодопског  
задатка, већ и на атаковање породица старешина јНА, не 
штедећи чак ни жене и децу, чија је једина кривица била 
што су чланови породица активних војних лица.

Непосредно по пријему обавештења о задатку, слове-
начко руководство уместо да прихвати препоруке и одлу-
ке највиших органа савезне државе, предузело је 26. јуна 
мере које се, у најмању руку, могу назвати не само неци-
вилизованим, већ сасвим оправдано – терористичким и 
варварским. У току тог дана, наиме, на путу према југосло-
венско-аустријској граници, присилно је заустављено ви-
ше од сто теретних и путничких домаћих и страних вози-
ла. Њима су запречене комуникације којима је, сутрадан, 
требало да у маршевској колони прођу припадници јНА. 
Возачи су силом били принуђени да не напуштају возила 
која су служила као штит словеначкој паравојсци која се 
спремала да мучки отвори ватру по колони која није била 
спремна за ућешће у било каквим борбеним радњама. На 
тај су начин, како је касније утврђено од правних и војних 
експерата, грубо нарушена правила хуманитарног права, 
јер су заустављена возила постала легитиман циљ напада, 
с обзиром да су изгубила цивилно својство.

На колону јНА, која се зауставила пред тим препре-
кама, брутално је отворена ватра из свих оруђа и оружја 
којима је располагала словеначка паравојска. Младићи 
у сивомаслинастим униформама били су принуђени да 
се бране од ничим изазваног напада. У размени ватре 
страдали су том приликом и неки возачи силом задржа-
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них возила. Њихови животи падају на душу доносиоца и 
извршиоца злочиначке и сулуде одлуке да се возачи, као 
живи штит, задрже у својим возилима, иако је било очиг-
ледно да ће многи од њих постати невине жртве. Имена 
организатора и учесника ове нељудске акције, Словенци 
скривају до данашњих дана, мада су њихова имена врло 
добро позната и домаћој и светској јавности.

Постављање барикада на правцу кретања јединица 
јНА и убиства војника, био је само део пакленог пла-
на словеначког руководства у сатанизовању федералне 
војске и физичкој ликвидацији њених припадника. На 
удару су били и чланови породица официра и подофи-
цира, као и грађани Словеније који се нису слагали с 
таквом политиком свог републичког руководства. један 
у мноштву таквих примера је случај у Рожној долини где 
је словеначка паравојска истурила испред себе недуж-
не цивиле, углавном жене и децу и из таквог „борбеног 
поретка“ дејствовала ватром на маршевску колону. Но, 
кренимо редом.

Паравојни састави Словеније, инструисани од репу-
бличких и локалних власти, знали су да јНА неће упо-
требити оружје тамо где постоји и најмања могућност 
угрожавања цивилног становништва. Зато су испред 
својих нелегалних оружаних састава истурали жене и 
децу и под њиховом „заштитом“ отварали ватру на вој-
нике и старешине.

један од најмонструознијих злочина Словенаца над 
ненаоружаним војницима са карауле „Холмец“, забе-
лежила је 28. јуна, на Видовдан, камера аустријске те-
левизије ОРФ. Да тог дана, на том граничном прелазу, 
удаљеном десетак километара од Блајбурга, не беше 
ове ТВ екипе, готово ништа се не би знало о зверском 
и хладнокрвном стрељању тројице заробљених војника 
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граничара који су одложили оружје у коме није било 
ниједног јединог метка. Тројица младих војника, све се 
то лепо види на снимку, истакли су белу заставу сачиње-
ну од креветског чаршава. Све то, међутим, није било 
довољно зверима у људском облику да одустану од жи-
вотињског нагона и рафалном паљбом усмрте тројицу 
деветнаестогодишњака. Мада је, истини за вољу, слове-
начки Хелсиншки комитет за људска права оквалифико-
вао тај догађај као „први документовани ратни злочин на 
простору бивше СФРј“, словеначка власт је ћутке прешла 
преко те бестијасности. Пред тим доказаним ратним зло-
чином, као и многим другим које су починили Словенци, 
очи је затворио и Хашки трибунал.

Мада је званично руководство Словеније злочин на 
Холмецу оквалификовало као инцидент, а њихово ре-
публичко тужилаштво констатовало како „никакав 
злочин није почињен“, председница Хелсиншког одбора 
Словеније, госпођа Неве Миклавчич Предан, обратила 
се Тужилаштву у Хагу, са предлогом да се правди при-
веду починиоци и организатори гнусног зочна. У одго-
вору, испод чијег текста стоји потпис Карле дел Понте, 
наведено је, поред осталог, да се „веома цени племенит 
рад словеначке хелсиншке организације“, али да је рат 
у Словенији „прекратко трајао да би се починили број-
нији ратни очини“. Очигледно, одговор Карле дел Понте, 
имајући у виду његову бесмисленост, не засужје никакав 
коментар.

Припадници словеначке паравојске, уз благослов ре-
публичких челника, нису имали милости ни према  рање-
ним војницима и старешинама, као ни у односу на меди-
цинско особље које им је притицало у помоћ. У маси тих 
примера које су регистровали оперативни,  обавештајни 
и медицински органи јНА, наводимо само неколико.
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Др Вукица Булатовић је санитетским возилом, видно 
и прописним обележеним црвеним крстом, покушала 
да дође и укаже помоћ рањеним војницима на гранич-
ном прелазу Шентиљ, који су мучки, без икаквог пово-
да, напале групе бескруполозних острашћеника. И овог 
пута, наравно, уз благослов власти, санитетска екипа са 
др Булатовић на челу ухапшена је при покушају да пру-
жи неопходну медицинску помоћ повређенима и одмах 
спроведена у затвор у Песници недалеко од Марибора. 
Саслушање је трајало више часова, а докторки Булатовић 
је понуђено да се придружи словеначкој територијалној 
одбрани, трансформисаној у то време у терористичку 
паравојну организацију. Пошто је одбила њихов пред-
лог, „цивилизовани“ Словенци су јој дали рок од 24 часа 
да напусти Словенију. Рањеним војницима на Шентиљу 
није пружена никаква медицинска помоћ.

Сличну тортуру доживео је и доктор Сенад Дурако-
вић у тренутку када је пружао прву помоћ повређеним 
припадницима јНА. Прекинут је у хуманој мисији и 
ухашен. И њему, као и докторки Булатовић, понуђено 
је да се придружи словеначким територијалцма. Понос, 
достојанство и војничка обавеза, међутим, били су јачи 
од свих понуда и притисака. У знак протеста у затвору 
је штрајковао глађу.

Доктор Горан Голубовић, који је такође пружао помоћ 
рањеним војницима и старешинама, превозио је сани-
тетским возилом тешко рањеног поручника Дарка Бу-
латовића. На путу према болници, мучки – из заседе, на 
санитетско возило, такође прописно обележено, испаљен 
је противоклопни пројектил. Тешко рањени поручник 
добио је још теже повреде, а рањени су возач и доктор 
Голубовић. Ником од повређених у возилу није пружена 
неопходна медицинска помоћ. Био је то још један од на-

34 Радисав Ристић



чина „витешког ратовања“ дежеле на путу до отцепљења 
од СФРј. Нема, нажалост, података  о даљој судбини до-
кторке Булатовић, доктора Голубовића и тешко рањеног 
поручника Дарка Булатовића.

Требало би заиста много простора да се наведу сви 
примери бруталног поступања словеначких паравојних 
формација према војницима, старешинама и њиховим 
породицима, као и сопственим грађанима који нису 
подржавали начине и примену средстава путем којих су 
настојали да се отцепе од сопствене државе. Ипак, да би 
се стекла потпунија слика о неким средњовековним ме-
тодама које су примењивали, наводимо само неке при-
мере који илуструју сву бруталност, нељудски однос и 
кршење конвенција Међународног ратног права. Неки 
од тих примера превазилазе чак и ужасе из фашистич-
ких концентрационих логора у Другом светском рату. 

Међу затвореницима у Казнено-поправном дому Доб 
при Мирни, како се наводи у војним изворима, налази-
ло се више тешких болесника. Међу њима су били: ка-
петан Сахудин Лалић са акутним погоршањем чира и 
тешком депресијом; потпуковник Раде Оташевић који 
је ухапшен непосредно после извршене операцје – у 
време када је, са инфицираном раном и високом тем-
пературом, био на  боловању у свом стану; Драган Бла-
гојевић, са загнојеним прострелним ранама у пределу 
рамена и подлактице и такође високом температуром. 
Осим њих, у веома тешком здравственом стању били 
су: пуковник Вучковић, капетан I класе Благоје Миро-
вић, заставник I класе Петар Радан, потпуковник Ми-
лан Сарачевић, водник I класе Шаћир Бећири и мајор 
Ђорђе Петровић. У свим цивилизованим земљама чак се 
и најокорелијим криминалцима и злочинцима, указује у 
таквим случајевима неопходна медицинска помоћ, али 
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дежела је свесно кршила те хуманитарне међународне 
норме. Управник тог казамата као да је на специјали-
зацији био код самог Менгелеа, хладнокрвно каже да 
му је познато здравствено стање поменутих стареши-
на, „али да је то затвор, а не болница“. Доктор Врбанић, 
који потврђује наведене речи овог Менгелеовог следбе-
ника, каже да су „општи услови смештаја у овом затвору 
изразито лоши – затвореници су смештени у самицама 
по двоје, а у затворским собама набијени као сардине“. 
Заставник Момир Стојановић и још неке старешине јНА 
ухапшени су у Домжалама. После дуготрајног испити-
вања, узимања отисака прстију и сликања, заставнику и 
осталим затвореницима су везане руке, затим су укрца-
ни у контејнер-фургон на моторном возилу и пребачени 
у напуштени рудник Дол при Храстнику. У току пре-
вожења, због недостатка кисеоника и издувних гасова, 
многи су током пута дугог шездесетак километара, изгу-
били свест. Ни тада, иако су спроводници све то читаво 
време гледали, нису им одвезане руке. У катакомбама 
напуштеног рудника, смештени су у просторији од три-
десетак квадратних метара – без воде и тоалета – у којој 
је већ било смештено више од сто ухапшених.

На удару словеначких терористичких састава нашли 
су се, поред припадника јНА, цариници и људи из Ми-
нистарства унутрашњих послова који, као и војници, 
нису давали никаквог повода за нападе од Словенаца. 
Чак су невиђеним тортурама били изложени и бројни 
грађани из других република који су се, непосредно по 
избијању напада на јединице јНА, налазили на пропу-
товању кроз Словенију. О томе такође постоје бројна 
сведочанства о којима су говорили многи људи који су 
били изложени разним облицима малтретирања у гото-
во свим деловима Словеније.
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О тортурама којима су били изложени службеници 
Савезне управе царина, на пример, говорили су Чедо-
мир Петровић, Никола Мирковић и Стеван Вучковић, 
који су ухапшени у хотелској соби од групе маскираних 
припадника паравојних формација. Уперивши у полу-
голе царинике аутоматске пушке, не дозволивши им 
да се обуку, ставили су им лисице на руке и спровели 
у затвор. Испитивање, током којег су им и даље биле 
лисице на рукама, обављено је у просторији пуној сред-
става за застрашивање. Било је ту, поред осталог, раз-
них средстава за мучење, трака за дављење, пиштоља и 
других предмета познатих и коришћених у време ин-
квизиције папе Григорија IX. У оквиру вишечасовних 
претњи и застрашивања, Стевану Вучковићу је речено 
да ће бити стрељан наредног дана у јутарњим часовима. 
Помоћник директора Савезне управе царина Младен 
Качавенда ухапшен је, боље речено киднапован, из 
службеног аутомобила на улици у Љубљани. У прос-
торијама, сличним катакомбама,  провео је 36 сати под 
сталном психичком и физичком тортуром. Оптуживан 
је, и инсистирано да призна, како је у Словенију до-
шао да на силу преузме словеначке царине. Сећајући 
се тих дана и догађаја, Качевенда посебно подвлачи да 
су међу ухапшенима били и регрути који су пошли на 
одслужење војног рока у гарнизонима на територији 
Словеније. У неизбрисивом сећању остао му је један 
регрут из Нове Пазове који је у возу, непосредно пре 
уласка у Љубљану, ухапшен са  пушкама упереним у 
чело. Извучен је из воза и одведен у Казнено-поправни 
дом у Добу при Мирни. Ухапшени младић је у затвору 
напунио осамнаести рођендан.

Ништа боље, у неким случајевима и знатно лошије, 
пролазили су и припадници унутрашњих послова који 
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су из Савезног секретаријата за унутрашње послове 
службено упућени ради обављања одговарајућих дуж-
ности на граничним прелазима. Тортури Словенаца 
изложени су поред осталих припадници тог секрета-
ријата Драгољуб Ковачевић, Мирко јокић и Предраг 
јанковић који су пуних тринаест дана провели у затво-
рима Љубљане, логору Дол при Храстнику и Казнено-
поправном дому Доб при Мирни. Средином јула, када 
су се вратили у Београд, јавно су изјавили да су били 
изложени тешкој психичкој тортури. У оквиру нечо-
вечних поступака посебно истичу да им је саопштено 
место и време када ће бити стрељани. Запрећено им је 
да не помишљају на било какво бекство, а упозорени 
су и да је на свим вратима постављан експлозив који 
ће, у случају дејства Ратног ваздухопловства оружаних 
снага, бити активиран а они убијени. Злочин ће се, у том 
случају, тврдили су, приписати јНА. За време боравка у 
логору у Добу при Мирни, затворенике су, према њи-
ховом казивању, изводили на два сата по јаком сунцу, 
а затим их нагло уводили у хладна окна рудника где је 
у просторији од око осамдесет квадратних метара, без 
икаквих подметача спавало више од 150. људи. 

Сведочење цариника Микија Богдановића са гра-
ничног прелаза Рожна долина, недалеко од Нове Гори-
це, такође указује на варварске поступке словеначких 
територијалаца. После хапшења успео је да побегне из 
затвора и у време прекида ватре склони у оближњу војну 
касарну. Када је у касарну стигао хлеб, тројица стареши-
на и два војника дошли су до камиона да прихвате гајбе 
са хлебом. На њих су рафалну ватру, с леђа,  отворили 
нељуди у униформи словеначке такозване територијалне 
војске.
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Низу нечовештва придружује се и пример Наде Свор-
цан и Љубице Саше, грађанских лица на служби у јНА, 
које је у њиховом приватном аутомобилу зауставила 
група словеначких припадника љубљанског МУП-а. Не 
дозвољавајући им да наставе пут према касарни у Шент-
виду где су биле запослене, наређено им је да се врате 
кући. Оне су, међутим, биле упорне у инсистирању да им 
се омогући несметан одлазак на посао. „Ако већ морате 
на посао, онда изволите идите“, одговорио је један од по-
лицајаца и упутио их у правцу на коме су биле посејане 
противоклопне мине. Експлозија је разнела аутомобил, 
наневши тешке повреде Нади и Љубици. У Универзи-
тетском клиничком центру у Љубљани није им пружена 
благовремена помоћ. Поред тешких телесних повреда, 
Љубица Саша је остала без једне ноге.

Словенци су, да закључимо, прекршили све што се 
назива човечношћу и хуманошћу. Врло се добро знају и 
наредбодавци и извршиоци наведених и великог броја 
ненаведених злочина. Словенци и Хаг о свему година-
ма мудро ћуте. Познато је и зашто. Није јасно, међутим, 
што им се у ћутању придружује и држава Србија, мада 
људи који стоје на њеном челу врло добро знају да ратни 
злочини не застаревају – као што не застаревају ране 
родитеља младих војника и старешина, погинулих од 
до лаката окрвављене злочиначке руке у некада трети-
раној као најцивилизованијој републици бивше СФРј. 
Словенија, Хашки трибунал, Европска унија, Вашингтон, 
а придружује им се, нажалост, и Србија – и даље упорно 
ћуте о доказаним словеначким злочинима који, подсе-
тимо их још једном, као сви ратни злочини, никада не 
застаревају.

Радисав Ристић
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ДА ЛИ ЕУ шТИТИ СЛОВЕНИјУ?

Година 1991, Словенија: логор у напуштеном рудни-
ку Дол при Храснику. Заробљене старешине и њихове 
породице (жене и децу), војнике на одслужењу војног 
рока, цивиле, везаних руку на леђима, побуњеници 
довозе камионима фургонима са искљученом венти-
лацијом, трпају у рудничке лифтове, спуштају у окна 
пуна воде, прашине и гасова и ту остављају. Лица „на 
обради“ трпају у напуштене прљаве просторије, са бе-
тонским подом, по 150  особа у простор величине 14х6 
метара, без воде, хране и ћебади за спавање. Одузимају 
им све: новац, накит, лична документа, говорећи „др-
жави  која ратује са другом државом, требају средства 
за рат“.

Логор Крањ: око 40 војника јНА раздвојени по на-
ционалној припадности. У један угао Хрвати, у други 
Албанци, у трећем Срби, Македонци и Црногорци. Он-
да је настало садистичко изживљавање над младићима 
(19-20 година старости) Србима, Македонцима и Цр-
ногорцима: туча у гомили моткама, бејзбол палицама, 
металним шипкама, дебелим шумским ланцима, свим и 
свачим, шутирање чизмама и цокулама, описивање на 
„узорку“ војника како ће их ноћу клати. један војник 
јНА, заробљеник, убијен је на лицу места.
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Посебно зверско било је убиство једног цивилног 
лица на служби у јНА и једног војника српске нацио-
налности. Војницима Хрватима, Муслиманима и Алба-
нцима дали су карте за пут, цивилно одело и пустили 
кућама.

Скидали су војнике до гола, па им за 10.000 динара 
продавали дроњке цивилне одеће, ко није имао но-
вац морао је у логорима на најпонижавајући начин да 
заради. Одузимали су им ствари као у фашистичким 
логорима Аушвиц и Дахау, војницима српске, црно-
горске и македонске националности прегледали и ва-
дили зубе под позлатом (два војника дала су о томе 
писане изјаве).

Војници, ухваћени на превару, свучени у пиџаме, му-
чени, а потом утоварени у теретне вагоне за Београд, 
уз натпис „Стока за Србију“. Вагони су прикачени за 
међународни воз Љубљана-Београд. Срећни су што су 
уопште живи, примирили су се док нису стигли у Бео-
град. Виком су дозвали железничаре који су отворили 
вагоне. Војници су прошли вишемесечну тортуру у 
логорима. Део Србијанаца (Срба, Мађара и Муслима-
на), до куће је стигао преко Мађарске. Такође су били 
ухваћени на превару, мучки, у време примирја. Пре-
ма сведочењима војника, на подсећања о улози Срба 
у спашавању Словенаца у Другом светском рату, пре-
зриво би одговорили: „То је било за тада ово је сада!“, 
уз погрдне псовке. 

Исто је говорио и „први председник независне деже-
ле“ Милан Кучан, који је на питање новинара признао 
да је лично био прихваћен у с. Заклопача код Краљева, 
а део фамилије у Новом Селу код Врњачке Бање. По-
сле одлуке Владе СФРј о повлачењу јНА из Словеније, 
састави су премештени у Хрватску и Босну и Херце-
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говину, а само мањи део у Србију. Тиме је „словеначка 
ратна епопеја“ завршена.

Исти ужасни злочини, кажњиви по међународном 
ратном праву и Женевским конвенцијама догађали су 
се и у логорима: Домжале, Доб при Мирни, Казнено-по-
правном дому, затвор у Песници, у општинским мили-
цијским станицама (подрумске ћелије)…

Поступци којима су, кршене одредбе међународног 
хуманитарног права према цивилима:

Киднаповање возача камиона са шлеперима и по-
стављање пред јединице јНА. Ако се возачи супротста-
ве, убијани су уз повике: „Убиј стоку, убиј бандите, ако 
неће на барикаде, да их побијемо овде на паркингу!“ 
Када су возачи 27/28.јун 1991. код места Требње, по-
кушали да побегну на њих је отворена ватра, сведочи 
Милан Судимац, возач „југопревоза“ из Крушевца. У 
току 26.јуна на аустријској граници, заустављена је ко-
лона од преко 100 југословенских и страних камиона 
и под оружјем су натерани да возилима препрече пут. 
Они који су покушали да напусте возила убијени су 
на лицу места. јединицу јНА на путу према граници, 
побуњеници су напали са свих страна. При пробоју 
јединице јНА дошло је до уништења камиона. Више 
возача је животима платило бескрупулозну повреду 
правила оружаног сукоба, од стране тзв. словеначких 
оружаних снага.

У Ружној долини побуњеници су испред својих по-
ложаја, под претњом оружја, довели жене и децу из не-
словеначких породица и преко њихових глава отварали 
ватру на колону јНА.

У Випави, преко 300 цивила, жена и деце, породица 
припадника јНА месец дана је затворено у стамбеним 
зградама, без хране, воде, искључена и струја. На оне 
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који су пошли по хлеб и воду, пуцали су словеначки 
снајперисти.

У Љубљани, насеље Коседе, припадници ТО и МУП 
Словеније су из војних зграда извели жене, децу и пен-
зионере, постројили их у строј за стрељање, психички 
и физички малтретирали уз отварање ватре из оружја.

У насељу Звезда у Шентвиду хапшени су цивили који 
су улазили или излазили из зграда где су становала војна 
лица, а потом одвођени у логоре.

Пред касарну у Марибору, побуњеници су довели же-
не и децу војних лица и цивилних лица на служби у јНА. 
Са упереним цевима пиштоља у главу, натерали су их да 
позивају своје очеве и мужеве на предају.

На путу за касарну Шентвид, приватно возило Наде 
Сворцан и Љубице Саше побуњеници су намерно усме-
рили на постављену мину. Мина је разнела аутомобил: 
Нада је тешко повређена, а Љубица остала без ноге. У 
Универзитетском клиничком центру Љубљана нису им 
пружили помоћ.

На свим граничним прелазима које су побуњеници 
заузели, цивили, службеници Савезне управе царина, ки-
днаповани су, тучени, извођени на стрељање, везиване 
им око врата траке за дављење, пуцано из пиштоља са 
цевима уз ухо.

Пред касарну Словенска Бистрица, 30. јуна око 19.00 
часова, припадници јаншине ТО су жену и децу капета-
на Драгана Стојановског довезли са упереним оружјем, 
уз претњу да ће их све побити.

У Постојни, приређена је масовна тортура 35 жена и 
деце војних лица несловенаца.

У Сежани минирана је стамбена зграда припадни-
ка јНА. Везаним и премлаћеним женама, деци, старим 
пензионерима, Зденко Латин, официр дезертер из јНА, 
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стављао је нож на грло и урлао: „Све ћу вас поклати!“ 
Послао је аутомобил са озвучењем који је, цео дан 30.ју-
на, градом емитовао поруку:„Срби, напустите Слове-
нију! Бићете поклани!“ После пребијања, сексуалног 
напаствовања, пљачке и скидања одеће, гушећи их у 
фургонима без вентилације, слао их у логоре у рудни-
цима. Председник ове општине је на улици премлаћи-
вао несловеначку децу.

Уз примену перфидија забрањених Повељом УН 
(возила са ознаком Црвеног крста, лажних парламен-
тара са белом заставом, живог штита од жена и деце 
припадника јНА, ничим изазвано отварање ватре и 
др.), одмах по потписаном споразуму о прекиду ватре, 
нападнуте су касарне Ајдовшчина, Випава, Постојна, 
Љубљана, уз одмазду над породицама припаданика 
јНА, бранилаца. Том приликом су чињена кривична 
дела ратних злочина дела вероломства, коришћени 
забрањени начини и забрањена средства ратовања, као 
што су непоштовање договорених прекида ватре и бе-
ле заставе, употреба забрањене муниције која наноси 
сувишне и непотребне патње …

Санитетском возилу са тешко рањеним војником Бје-
логрлићем побуњеници забрањују пролаз и он умире. 
Капетану Драгану Благојевићу особље болнице у Мари-
бору не пружа лекарску помоћ иако има прострел плућа, 
метак у плућном крилу и врло високу температуру, а 
црвене беретке МУП-а не дозвољавају његово пребаци-
вање хеликоптером за Загреб. Потпуковника Радоицу 
Оташевића, након тешке операције десне ноге, 29.јуна 
киднапују и одводе у логор Доб при Мирни. Побуње-
ници су блокирали Војни рехабилитациони центар у 
Римским Топлицама и преко 150 болесника оставили 
без хране и лекарске неге.

Да ли ЕУ штити Словенију? 45



Директор Клиничког центра у Љубљани забранио је 
мајци покојног војника Слободана Стојковића из Мата-
рушке Бање, који је погинуо 27. јуна у Грзину, да преузме 
тело свог сина. Припадници јаншине ТО читаво време 
сукоба су држали под блокадом Војну болницу „Млади-
ка“ у Љубљани, оставивши болеснике без хране, воде, 
лекова. Поручника др Сенада Дураковића, побуњеници 
хапсе при пружању помоћи повређеним цивилима. Ту-
чен је за одбијање да приступи ТО. 

На санитетско возило којим је др Горан Голубовић 
превозио рањеног поручника Дарка Булатовића ис-
паљена је ракета. Др Вукица Булатовић ухапшена при 
пружању лекарске помоћи на граничном прелазу Шен-
тиљ и одведена у затвор у Песници. На хеликоптере са 
ознаком Црвеног крста отварана је ватра у Илирској 
Бистрици при превозу посмртних остатака водника 
Рама Салихуа за Љубљану, затим 3.јула хеликоптер је 
погођен са 10 метака. Дана 3.јула тромблонском мином 
нападнуто је санитетско возило: рањени војник је пре-
минуо, рањени мајор Александар Стефановић и капе-
тан Бранко Тркуља одведени су без пружене лекарске 
помоћи у логор у руднику.

Дана 30.јуна, у време прекида ватре, мучки рањавају 
поручника Драгана Бубала и његовог војника: побуње-
ници нису дали да им се пружи помоћ, па је поручник 
издахнуо. Његово тело нису хтели предати док пуковник 
Ђуровић није добровољно остао као талац у замену за 
тело поручника. Тела посаде хеликоптера пилота капе-
тана 1.класе Миленка јоргића, поручника Елдина Храпо-
вића, старијег водника 1.класе Мирослава Шандора, јел-
ко Кацин, министар за информисање Словеније, одбија 
да преда већ тела  користи у пропагандне сврхе: поред 
њих се сликају високи функционери „дежеле“. У центру 
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Љубљане, 29.јуна, побуњеници су малтретирали члано-
ве делегација Међународног Црвеног крста из Женеве и 
Црвеног крста СФРј

Притворени војник Небојша Триван: „Негде око 
19.20 припадник ТО вртећи пушком убио је на лицу 
места једног војника коме не знам име, али је био у 
саставу моје страже. Хтели смо му помоћи али нам ни-
су дали.“

Сијасет је докумената и сведочанстава о повреди 
међународног права према притвореним лицима у број-
ним логорима, где су на најзверскији начин мучени и 
убијани цивилни службеници савезних установа (Савез-
ни СУП, Савезна управа царина), цивили несловеначке 
националности, цивили чланови породица војних и ци-
вилних лица на служби у јНА, заробљени припадници 
јНА, итд.

Оваква и још тежа поступања била су масовна. На-
ређивали су их јанша и његови „команданти“, министар 
унутрашњих послова, а одобравао Кучан и његови са-
радници у политичком и државном врху. Тиме су тешко 
повредили: члан 3 Женевске конвенције 1-4 из 1949; 
Правилник о законима и обичајима рата на копну – 
прилог Четврте Хашке конвенције из 1907; Мартенсову 
клаузулу из исте конвенције; одредбе Допунског про-
токола Женевске конвенције од 12.августа 1949. (Про-
токол II), одредбе Повеље ОУН, о забрани перфидија 
у примирју и споразумном прекиду ватре; злоупотре-
ба знака Црвеног крста превожењем црвених беретки 
МУПС; напади на возила са ознаком Црвеног крста и 
убијање лекара и медицинских сестара при превозу 
рањених војника и цивила…

Почињена кривична дела ратног злочина над ци-
вилним становништвом у оружаном сукобу су: на-
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сиље над животом, здрављем и физичким или мен-
талним благостањем људи; узимање талаца; акти 
тероризма; вређање и гажење људског достојанства; 
недопуштене претње; повреде према рањеницима, бо-
лесницима, мртвим лицима, лекарима и санитетским 
транспортима.

Остаје, очигледно само за историју, отворено питање: 
зашто ова кривична дела ратног злочина, према одред-
бама међународног ратног права, Тужилаштво Суда УН 
за ратне злочине у Хагу није процесуирало?

Погинули припадници јНА (за које су утврђени  
подаци): 

Старији водник 1. кл. Шандор Ф. Мирослав, 1956; 
ст. водник Брндушановић К. Мирко, 1959; поручник 
Бубало Н. Драган, 1964; заставник Хаџиселимовић Ш. 
Мустафа, 1949; поручник Храповић Х. Елдин, 1965; ка-
петан 1.кл. јоргић ј. Миленко, 1956; потпоручник Ми-
лошевић С. Александар, 1970; капетан 1. кл. Мрлак А. 
Антон, 1950; капетан 1.кл. Пантелић О. Слободан, 1946; 
водник Салихи  Б. Рама, 1969; старији водник Сиби-
новски Б. Бојанче, 1959; капетан Стојановић Р. Зоран, 
1955; цивилно лице на служби у јНА Седлар Р. Бран-
ко, 1954; војник Ћати И. Стипо, 1968; војник Бабић И. 
Љубо; војник Бјелогрлић В. Дејан, 1971; војник Бојанић 
М. Бранко, 1971; војник Цуцак И. Халил, 1972.; војник 
Дејановић Д. Душан; војник Хилми С. Попај; војник 
Имамовић Ф. Фахир, 1972; војник Шимуновић П. Ан-
тоније, 1972; разводник јешић М. Зоран, 1972; војник 
јеличић А. Иван,1972; војник јовановић С. Ратко, 1972; 
војник Касуми А. Флорим, 1971; војник Лучић Мирко, 
1970; војник Малетић Л. Горан; војник Мирковић Н. 
Зоран, 1972; војник Митић М. Стојан; војник Обради-
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нов ј. Војко, 1970; војник Ђокић Б. Драган; војник Ос-
мани Неџмедин, 1970; војник Палић Р. Мухамед, 1971; 
десетар Шпелко Ф. Франц, 1971; војник Пивач И. Бо-
рислав, 1972; војник Поњавић Б. Шпиро, 1972; војник 
Родић С. Драган, 1969; војник Сотинац П. Домагај, 1968; 
војник Станковић М. Горан, 1972; војник Стевановић Р. 
Обрад, 1971; војник Стојковић С. Слободан, 1972; вој-
ник Танасковић М. Милан,1972.

Генералштабни пуковник  
Живомир Р. Подовац
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УСТАшЕ И МАСОВНА УБИСТВА  
У ХРВАТСКОј, 1929-1945 3

      

ОПшТА РАЗМАТРАЊА – Историја Другог светског 
рата обилује општим прегледима и специјализованим 
проучавањима, али у југозападној Европи сусрећемо се 
са изузетком који већ дуго траје. Рат „свих против свих“, 
који је  био вођен у југославији између 1941. и 1945, тре-
бало би да представља привлачну тему за специјалисте, 
посебно сада када је већина архива отворена и доступ-
на а могућност путовања је неограничена. Међутим, та 
појава је и даље недовољно проучена. Непостојање ауто-
ритативног корпуса на ову тему у западним академским 
установама погоршано је двема околностима. једна је уз-
држаност историчара земаља-наследница да се ухвате у 
коштац са тако деликатним темама као што су колабо-
рационизам и масовно убијање, или у сваком случају уз-
држаност да се тиме позабаве без етничких предрасуда и 
ревизионистичких искушења. Друга је склоност страних 
научника који се баве регионом да догађаје из периода 
1941. – 1945. разматрају пристрасно са становишта њи-
хових тренутних фаворита на терену. То се често своди 
на подршку страних научника овом или оном облику 
националистичког наратива.

3) Скраћени текст у преводу на српски. Изворни текст биће објављен на 
енглеском језику.
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Проблем српско-хрватских односа, оптерећен 
наслеђем из ранијих векова, у великој мери је погоршан 
стварањем југословенске државе 1918. године. Ти одно-
си би вероватно ионако остали лоши али би били под-
ложни усмеравању да та два народа нису гурнута под 
исти кров на крају њихове транзиције у савремену еру. 
Међутим, неслагање између Срба и Хрвата, два језички 
слична али по историји, етницитету и култури различи-
та народа, никако се не би могла посматрати као савре-
мена појава. Клица исконског српско-хрватског сукоба 
била је посејана давно пре југословенског периода који 
је почео 1918. године. 

Правни статус, изузеће од неких обавеза и повлас-
тице дате хабсбуршкој Војној крајини (Militärgrenze), 
где је био насељен велики број српских војника-сељака, 
било је мрско хрватском племству и црквеној јерар-
хији од тренутка када је Крајина била установљена у 
шеснаестом веку, па до њеног укидања 1881. године. 
До тада, тај ресентиман се проширио изван кругова 
неофеудалне елите и погодовао је успону идеологији 
Хрватског државног права (Праваштво). То је обухва-
тало паралелне ставове да Срби у Хрватској јесу, или 
би бар то требало да буду, православни Хрвати који су 
по природи ствари припадали хрватском „политичком 
народу“. Истовремено, они који су одбацивали такав 
положај сматрани су за расно инфериорни, подљудски 
„накот“ чија је ликвидација била предуслов за нацио-
нални опстанак Хрватске. Кључна начела ове идеоло-
гије била су постављена више од пола века пре него 
што је била створена југославија. Обогаћена у међу-
ратном периоду захтевом за расно искључивим хрват-
ством, ова идеологија добила је свој радикалан израз у 
Усташком покрету Анте Павелића. 
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„Хрватска се за време рата претворила у једну огро-
мну кланицу,“ примећује Ернст Нолте. језивост усташ-
ких злочина против Срба, јевреја и Рома учинило је да 
Независна Држава Хрватска – њихов покушај да један 
мултиетнички и верски разнородан амалгам претворе 
у интегрисану државу за само један народ – постане 
главни извор војне и политичке нестабилности у окви-
ру окупационог система сила Осовине у региону. То је 
материјално утицало на исход рата на Западном Балкану 
тако што је потенцијалну предност за Трећи Рајх прет-
ворило у стварни хендикеп. Тежња за успостављањем 
етничке, културне и политичке једнообразности приме-
ном етничког чишћења није било нешто непознато у Ев-
ропи под нацистичком доминацијом. Међутим, незасита 
крвожедност Усташа хрватски тип „домаћег фашизма“ 
ипак издваја од осталих и чини га јединственим међу 
колаборационистичким режимима. 

ИДЕОЛОГИјА – Било је то без преседана, чак и у 
трауматизованој и брутализованој Европи раних четр-
десетих година, сусрести се са таласом насиља који је 
био тако силовит да је шокирао чак и окореле офици-
ре Вермахта и СС, нацистичке дипломате и оперативце 
Гестапоа. Феномен који се крио иза тог насиља, Усташ-
тво, ипак је и даље недовољно познат и тек површно 
истражен ван граница бивше југославије. Његови идео-
лошки корени, међутим, налазе се изван оквира наше да-
нашње теме. Довољно је истаћи да је усташка идеологија 
у потпуности била усмерена на стварање националне 
државе у корист припадника хрватске расне заједнице, 
мистично повезаних крвљу својих наводних предака, а 
не тежњом те државе према неком вишем метафизичком 
циљу. Док је за Усташу етнички и расно чиста национал-
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на држава представљала највиши циљ, немачки Наци-
ста или италијански Фашиста посматрао је државу као 
приручно средство његове Wille zur Macht, воље за моћ. 
Фашизам и Нацизам су били динамични, безобзирно 
модернизаторски покрети. Усташтво је било у суштини 
статично: имало је за циљ стварање национално хомо-
гене хрватске државе без Срба.

Услед своје конспиративне природе и изгнанства ру-
ководећег кадра до априла 1941. усташки покрет се нала-
зио донекле ван главних фашистичких струјања. Покре-
ту је недостајала класна компонента која се у другим 
европским земљама састојала из споја традиционалне 
националне деснице и Фашизма у борби против Кому-
низма. Усташка пропаганда је била замена за идеологију, 
присилна мобилизација – замена за добровољно учешће. 
Представе везане са „динарску расу“ са њеним наводним 
супериорним предностима биле су формулисане на при-
митиван начин. Идеолошке представе било које врсте 
биле су од другостепенеог значаја у односу на оно што 
је било главно: „Антисрбизам је увек био у средишту ус-
ташке идеологије; по речима једног водећег Усташе, то 
је представљало ‘суштину усташког учења, његов raison 
d’être.’“ Појединац није могао бити прави Усташа ако није 
прихватао став да је Србе требало уништити, па чак и 
ако је прихватао све остале састојке усташке „идеоло-
гије“ као што су антисемитизам, култ сељаштва, корпо-
ратизам, нордијско-динарски расизам, итд.  Насупрот 
томе, било је могуће бити млак у односу на све остале 
идеолошке постулате који се нису тицали Срба, али ако 
је појединац био присталица геноцидног антисрбизма 
то је било довољно да би био признат за правог Усташу. 
Деценију после свога настанка, пошто се докопао власти 
уз помоћ иностраних ментора, усташки покрет је свој  
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raison d’être претворио у дело. Уништио је пола милиона 
људских живота на незамисливо окрутан начин. 

Усташки облик Volksgemeinschaft-а био је изразито ни-
хилистички у својим идеолошким темељима. Уздизање 
расно чистог нордијско-динарског хрватског сељака, са 
„природном науком“ у духу социјалног Дарвинизма као 
јединим руководним начелом, створило је култ разобру-
чене крволочности. Било је то трапава мешавина наци-
стичке свирепости и квазирасизма, фашистичке ираци-
оналности и, изнад свега, „оријенталног“ примитивизма. 
У року од неколико месеци после 10. априла 1941. године, 
то је Хрватску увукло у вртлог крваве анархије.

ПРИПРЕМЕ ЗА АНТИСРПСКИ ТЕРОР – Идеја да би 
се српско питање могло решити радикалним насиљем 
свој корен је имала у упорном непријатељству хрватских 
сталежа, племства и Римокатоличке црквене јерархије 
у односу на посебан статус и привилегије које су Срби 
уживали на Војној граници, а које им је Круна доделила 
у седамнаестом и осамнаестом веку. Шездесетих година 
деветнаестог века то непријатељство је попримило ис-
требитељски облик код Анта Старчевича, да би се затим 
„демократизовало“ кроз његову Странку права. У раном 
двадесетом столећу, правашко наслеђе је било прекомпо-
новано као идеологија чисте србофобије у учењу јосипа 
Франка. То је затим добило израз у антисрпским демон-
страцијама које су франковци предводили 1902. године и 
нередима, опет упереним против Срба, који су уследили 
после сарајевског атентата у лето 1914. године.

Према Истраживачком центру „јад Вашем“, „Више од 
500.000 Срба било је убијено на страховито садистички 
начин (највише у лето 1941.), 250.000 је било прогнано, а 
додатних 200.000 било је принуђено да приме католичку 
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веру.“ Сабрина Рамет износи цифру од 487.000 убијених 
Срба, као и 27.000 Рома и 30.000 јевреја. Музеј Холока-
уста у Сједињеним Државама недавно је проценио да 
је „до 400.000 српских цивила настрадало у усташком 
геноциду, а одприлике половина њих били су жене, де-
ца и старци.“ Та процена се уклапа у опште мишљење 
научне јавности по овом питању, а њихово мишљење 
пружа емпирички утемељену полазну тачку у одсуству 
непосредне документације о процесу истребљења.

Ове цифре су заиста запањујуће, чак и када се пореде 
са нацистичким Холокаустом. Немачки Рајх је 1941. го-
дине био суперсила која је бројала 80 милиона Немаца, 
од којих је 12 милиона било у униформи, а 8 милиона 
учлањено у Нацистичку странку. Они су према процена-
ма убили око 18 милиона цивила у Европи од јуна 1941. 
до маја 1945, нешто више од половине тог броја били су 
Словени а око трећина јевреји. За разлику, 1941. године 
Независна Држава Хрватска била је неразвијена и де-
зорганизована држава која је бројала нешто више од три 
милиона Хрвата католика и око 30.000 људи у усташкој 
униформи, што се до 1944. повећало на око 100.000, мада 
то више нису били добровољци. Између априла 1941. и 
маја 1945. године, они су побили пола милиона цивила, 
од који су четири петине били Срби. Између 75 и 80 од-
сто хрватских и босанских јевреја су до краја рата били 
мртви, и око 90 одсто Рома.

Без обзира на све своје слабости, усташка држава је 
направила несразмеран допринос Холокаусту. Међу сате-
литима, она је пружила непревазиђен пример државног 
злочинства, раван једино Трећем Рајху. На крају, жртва 
Усташа, као и жртва Нациста, било је човечанство као 
такво зато што су и једни и други себи задали за циљ – 
уништење човечности. 
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Међутим, између Немачке и Хрватске постоји једна 
важна разлика. Немачка се већ седам деценија суоча-
ва са најтамнијом епизодом своје историје. Само једна 
безначајна шака Немаца на маргинама још увек тврди да 
се та епизода није догодила, или да није била баш тако 
тамна, или и једно и друго. За разлику, усташки поглед 
на свет – чак и када се формално одбацује – остаје ин-
тернализован у свести значајног дела хрватског друштва, 
а посебно политичког, академског, медијског и црквеног 
естаблишмента. Криминалност Усташа мери се не само 
по броју мртвих Срба, јевреја и Рома, већ и по утицају 
њихових злочина на друштво у целини. Тај утицај је ос-
тао позамашан, чак седам деценија након догађаја.

КОНАЧНИ ИСХОД – Након што је после 1945. го-
дине себи осигурао апсолутну моћ, Тито је покушао да 
све „југословене“ принуди да своја ратна сећања уложе 
у заједничку банку Народно-ослободилачке борбе против 
Фашистичког терора и да из тога извлаче заједничке ди-
виденде у облику братства и јединства. Титова грађе-
вина је почивала на три фиктивна темеља:

1. Мит да су конститутивни народи у подједнакој ме-
ри допринели партизанској победи у „народно-осло-
бодилачкој борби“.

2. Мит о подједнакој патњи свих под окупаторима и 
њиховим домаћим слугама.  

3. Морално изједначавање Четника и Павелићевих 
Усташа. 

Србима није било дозвољено да се као жртве персона-
лизују, а Усташе су  ретко били именовани као изврши-
оци. Безбројни споменици у Лики, Кордуну, на Банији, 
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или у Босни и Херцеговини подсећали су на „жртве те-
рора окупатора и његових домаћих слугу“, да би затим 
уследио дуги низ очигледно српских имена. Међутим, 
државни наратив није могао да спречи или да превагне 
над приватним и породичним, тако да је овај последњи 
за Србе постао део њиховог националног „подземног“ 
наратива.

Мада је оваква политика била корисна комунистич-
ком диктатору, она је такође отклонила могућност по-
кајања и унутрашњег помирења. јавна расправа и на-
учна анализа усташког наслеђа били су онемогућени. „У 
међувремену,“ написала је историчарка Мишел Фрухт 
Леви, „Запад је финансијски подржавао Усташе у новом 
издању, као антикомунистичке борце, док је из америчке 
популарне свести Балкан био избрисан све до распада 
југославије.“ Подразумева се да нови југословенски ре-
жим званично није био антисрпски, али једна од глав-
них практичних последица примене  начела „братства 
и јединства“ било је гурање усташких злочина под те-
пих у име идеолошког глајхшалтовања. Антисрпски тон 
предратних парола Коминтерне у односу на Краљеви-
ну југославију одразио се на претпоставке на којима је 
друга, комунистичка југославија била утемељена. Двема 
покрајинама у оквиру Србије дата је аутономија, али Ср-
би у старој Војној Крајини нису добили ништа налик на 
аутономију у оквиру Хрватске.

Титова југославија нија била саграђена на анацио-
налном или наднационалном принципу, већ на само-
вољним територијалним расподелама које између 1918. 
и 1941. ни у једном тренутку не би биле могуће. Србе 
западне југославије, који су представљали војничку 
кичму Партизанског покрета, уверавали су да то није 
имало никакав значај зато што су се налазили под ок-
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риљем југословенске државе. У Хрватској никада није 
било денацификације. 

Тешко је било замислити 1990-91 да се Срби не би 
латили оружја против режима у Загребу који је ожи-
вљавао симболе, пароле и атмосферу Усташке државе. 
Њихов страх је распиривала влада Фрање Туђмана који 
је дошао на власт у априлу 1990, после првих вишестра-
начких избора од 1938. године. У њен састав ушли су на-
ционалисти чији је отворен циљ био да измире наслеђе 
хрватских Партизана и њихових Усташких противника.  
Туђманов наследник на положају председника, Стјепан 
Месић, изјавио је да је Хрватска однела двоструку по-
беду у Другом светском рату, прво 1941. и затим опет 
1945. Туђман је без зазирања потврдио да је НДХ пред-
стављала вековне тежње хрватског народа. У позадини 
рата који је избио у августу 1991. налазило се трауматич-
но колективно сећање на НДХ као главни узрок. Његов 
последњи чин одиграо се 4. августа 1995. када су хрватска 
војска и полиција покренули Операцију Олуја. 

Усташко наслеђе је Хрватска без Срба. Оно се одржава 
не само помоћу малобројних скинхеда на Томпсоновим 
концертима и имитатора Црне Легије на фудбалским 
игралиштима, већ такође и доприносом политичких, 
академских, црквених, културних и медијских фактора. 
И они су интернализовали мноштво сличних претпо-
ставки и смерница, али више им нису потеребни изри-
чити симболи и терминологија од пре седам деценија. 
Постојаним опадањем од четвртине становништва Хр-
ватске пре 1914. до шестине после 1945. и седмине 1991, 
Срби сада представљају мање од пет одсто.

Можда атавизам крви-и-тла Европа јесте оставила за 
собом, бар  западно од Одре, али на Балкану старо ср-
це таме куца и даље. Могуће је да су неки истакнути За-
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падњаци загледани у будућност и да заборављају, умањују 
или чак поричу плодове хрватског Холокауста из периода 
од 1941. до 1945. и његово поновно оживљавање деведе-
сетих година прошлог века. Тако, на пример, у Извештају 
о људским правима Стејт департмана САД од 10. марта 
2010. за јасеновац стоји да је то било „место где се налазио 
највећи концентрациони логор у Хрватској за време Дру-
гог светског рата, где је убијено на хиљаде Срба, јевреја 
и Рома.“ Та тврдња је морално и чињенично једнозначна 
тези да је у Аушвицу или Треблинки убијено „на десетине 
хиљада“ јевреја и других.

Неокајани грехови неминовно се враћају да нас про-
гоне. Да парафразирамо упозорење Џона Лукача о једној 
другој авети из не тако давне европске прошлости: ми 
још нисмо готови са Павелићем.

Срђа Трифковић
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РЕЦЕНЗИјА КЊИГЕ АЛЕКСАНДРА КОРБА:  
„У СЕНцИ ДРУГОГ СВЕТСКОГ  
РАТА – МАСОВНО НАСИЉЕ УСТАшА 
ПРОТИВ СРБА, јЕВРЕјА И цИГАНА  
У ХРВАТСКОј 1941-1945“ 4

Издавач рекламира књигу именујући награде, које 
је аутор примио: Fraenkel Prize in Contemporary History 
der Wiener Library, London; Irma Rosenberg Förderpreis 
des Instituts für Zeitgeschichte, Wien; Andrej-Mitrović-Preis 
der Michael-Zikic-Stiftung, Bonn; Herbert-Steiner-Preis des 
Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes 
(DÖW) und der International Conference of Labour and 
Social History (ITH). Корб је рођен 1976, докторирао је са 
овом књигом на берлинском универзитету (Humboldt-
Universität), а уживао је америчку стипендију меморијал-
ног музеја Холокауст (United States Holocaust Memorial 
Museum). 

Историчари, који су били задужени за његову доктор-
ску дисертације јесу следећи: Prof. Dr. Jörg Baberowski, 
Prof. Dr. Kiran Klaus Patel i Prof. Dr. Michael Wildt, -  и они 
су му једногласно додели највишу могућу оцену - summa 
cum laude.

Већ у самом уводу аутор истиче, да су усташе покре-
нуле и проузроковале грађански рат, који је проузроко-
вао „око пола милиона жртава“. Корб на почетку своје 

4)  Alexander Korb: „Im Schatten des Zweiten Weltkriegs – Massengewalt der 
Ustaša gegen Serben, Juden und Roma in Kroatien 1941-1945“; Verlag: Ham-
burger Edition; 2013 Hamburg, S. 530. 
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студије цитира Владимира Жерјавића: на основу „прора-
чуна економисте и експерта УН Владимира Жерјавића у 
Независној Држави Хрватској од 1941 до 1945 погинуло 
је 312 000 Срба, 114 000 Хрвата, 51 000 муслимана, 26 000 
јевреја у 23 000 осталих, а међу којима вероватно највише 
има Цигана (Рома)“ („Den Berechnungen des Ökonomen und 
UN-Experten Vladimir Жerjavić (1912-2001) zu Folge starben 
im USK 1941-1945 312.000 Serben, 114.000 Kroaten, 51.000 
Muslime, 26.000 Juden und eine ungefähr 23.000 „Sonstige—, 
von denen die meisten Roma gewesen sein dürften“, Alexander 
Korb: „Im Schatten des Zweiten Weltkriegs – Massengewalt 
der Ustaša gegen Serben, Juden und Roma in Kroatien 1941-
1945“; Verlag: Hamburger Edition; 2013 Hamburg, стр. 7)

Ову тему Корб поново спомиње и на 203 страни. 
Владимир Жерјавић говори о 307 000 српских жртава, 
а Богољуб Кочовић је израчунао 334 000 српских жрта-
ва у НДХ. Корб тврди да су то „први поуздани подаци 
прорачуна могућег броја жртава“ („erstmals verlässliche 
Berechnungen der möglichen Opferzahlen“).

А затим на истој, 7. страни, у фусности,  аутор упућује 
читаоце и на још двојицу аутора, који су се бавили том 
темом: Tomislav Dulić и Hoare.  Тако смо већ на самом 
почетку Корбове књиге дошли до спорних места, где 
се познаваоцима те теме само од себе намеће питање: 
зашто се аутор позива искључиво на та два ауторитета? 
Опште је познато, да су се жртвама у Другом светском 
рату на територији НДХ бавили најмање још десетак ис-
торичара и то како са простора бивше југославије, тако и 
из света. Друго: због чега аутор цитира тако слаб и ком-
промитовани ауторитет као што је Владимир Жерјавић? 
Та, сваки просечно образовани човек са простора бивше 
југославије зна веома добро, да су босански муслима-
ни као нација проглашени тек у шездесетим годинама 
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прошлог века, а Жерјавић упоређује број становника из 
последњег пописа становништва у Краљевини југосла-
вији са првим пописима у комунистичкој југославији, 
који су се, као што је познато, спровели године 1948. и 
1953. Опште је познато да су се многи босански муслима-
ни тих првих послератних година уписивали као Срби. 
Нисам пронашао ниједну студију која би се бавила тим 
проблемом. Из разговора на ову тему, који сам године 
2005. водио са београдским муфтијом Хамдијом јусуф-
спахићем, казао ми је да су се тада, у тим послератним 
годинама 1948. и 1953. „по мојој процени најмање једна 
петина босанских муслимана уписали као Срби“.

Словом, јасно је да је тако код Жерјавића број српских 
жртава знатно умањен. Колико? Како не постоји ниједна 
озбиљна студија која се бави управо тим проблемом, ос-
таје нам да се држимо процене муфтије јусуфспахића, и 
сличних нагађања, јер су се у тим послератним годинама 
већина муслимана изјаснила године 1948.  као „неопре-
дељени“, а 1953. као „југословени-неопредељени“. Зато 
није чудо да Жерјавићеве процене тако радо цитирају 
хрватски историчари и сви они, који би желели да умање 
хрватску кривицу. Њима се, ево, придружио и Алексан-
дар Корб. Тако смо већ на самом почетку његовог рада 
стекли јасан утисак, да ће ова књига бити у служби хр-
ватских интереса.

Да је моја сумња тачна нисам морао дуго да чекам, 
јер већ на 9. страни читамо: „Муслиманска милиција, 
међутим, борила се на страни усташа, како би се одбра-
нили од четничког терора“ („Muslimische Milizen dagegen 
kämpften auf Странаn der Ustaša, um sich gegen den Terror 
der Četnici zur Wehr zu setzen“, Alexander Korb: „Im Schatten 
des ...“,  стр. 9). Аутор нигде не спомиње одакле му тај по-
датак, који је очевидно супротан очевицима тих догађаја 
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и налазима историчара, који су се озбиљно бавили том 
темом.  Преживели Срби из Босне, Херцеговине, Лике, 
Славоније, Кордуна недвосмислено говоре, да је терор 
Хрвата и босанских муслимана, ничим провоциран,  
почео одмах при стварању Независне Државе Хрватске, 
дакле, већ у априлу и мају 1941.

„По немачким болницама кружиле су гласине о ус-
ташким насиљима, које пре личе на бајке о Дракули“ („In 
deutschen Lazaretten kursierten Gerüchte über die Gewalttaten 
der Ustaša, die dem Reich der Spukgeschichten entstammten“, 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,  стр. 15). Словом, ау-
тор жели да убеди академске кругове у Немачкој и свету, 
како су приче о усташким  злочинима нешто што није 
вредно да се човек тиме озбиљно позабави. Чудно, да се 
млади немачки историчар није подтрудио да прочита 
сећања Срба, која су преживела хрватске злочине, па би 
се уверио да су „Дракулини подвизи“ наивне приче у 
упоредби са хрватским зверствима.  Очевидно је да ау-
тор или не зна српски, или се није потрудио да замоли 
некога да му преведе неке кључне књиге са српског. јер 
без тога, његов рад је постао неубедљив, да не кажемо 
навијачки и ненаучан.

Корб такође цитира причу, „која потиче од италијан-
ског кореспондента Курција Малапарте. Овде он описује 
свој сусрет, године 1941., са вођом усташа Анте Паве-
лићем”, («...stammt vom italienischen Zeitungskorrespondenten 
Curzio Malaparte“, Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,   
стр. 15-16). Ова књига је преведена на српски, па је до-
вољно да споменем да је реч „о корпи пуној људских 
очију“: Хрват Павелић се похвалио пред Италијаном 
Малапартеом, да је то поклон његових верних Хрвата из 
Херцеговине, који су побили Србе, а онда им извадили 
очи и послали му, ево, као поклон у Загреб.
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Млади историчар тврди да су ову причу некритички 
преузели многи историчари, а међу њима Костић, Кокс, 
Мацовер и Петер фон Бекер  („Die Auster-Geschichte wird 
unkritisch wiedergegeben von Kostich 1981, S. 80, Cox 2007, 
S. 199, Mazower 2008, S. 346 sowie von Peter von Becker“, 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,   стр. 16). Корб нам, 
међутим остаје дужан одговора, због чега Малапартео-
ва прича није убедљива, а зашто слепо верује Дулићу и 
Зундхаусену?

Своју „научну“ методу Корб наставља на истој стра-
ни овим речима: „Како би показaли своју одвратност 
према усташким неделима, официри СС-а , као на при-
мер, Харалд Турнер, који је био шеф цивилне упра-
ве за Србију, баратају превисоким цифрама убијених 
Срба, са којима су снабдевали српске националисте..., 
јер извештаји немачких окупатора важили су у очима 
српских националиста као нарочито убедљиви због 
претерано високог броја жртава, са којима су српски 
националисти у деведесетим годинама прошлог века 
правили политику» («Um ihre Abscheu vor den Taten der 
Ustaša herauszustellen, gaben SS-Offiziere wie der Chef der 
Zivilverwaltung in Serbien, Harald Turner, in ihren Berichten 
überhöhte Opferzahlen der ermordeten Serben an, mit denen 
sie von serbischen Nationalisten versorgt worden waren... 
denn die Berichte der deutschen Besatzer galten als besonders 
glaubwürdige Belege für die überhöhten Opferzahlen, mit denen 
serbische Nationalisten in den 1990er Jahren Politik machten», 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,   стр. 16).

А у фусноти на истој страни Корб цитира Турнерово 
писмо Леру од 29. августа 1942, где даје „сасвим прете-
рано високу бројку српских жртава од 300 000, који су 
убијени само до лета године 1941“ („So meldet der Chef 
der Zivilverwaltung in Serbien (Turner) dem WBSO (Löhr) 
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am 29. August 1942 völig überhöhte Opferzahlen von 300.000 
Serben, die allein dass im Sommer 1941 im USK ermordet 
worden seien“).

Корб ничим није оповргао Турнерове тврдње. Зашто 
би један есесовац био на страни Срба, а против Хрват-
ске,  коју је подржавао његов шеф државе Хитлер? Млади 
немачки историчар  не поставља питање:  а можда су 
немачке бројке о српским жртвама сувише ниске? И у 
даљнем тексту за Корба су, када су српске жртве у пи-
тању, бројке увек сувише високе и претеране.  Остајемо 
зачуђени и запањени да аутор доводи у везу српске жрт-
ве са српским национализмом из 1990 године. Тако већ, 
ево, у првих шеснаест страна књиге читалац који познаје 
проблематику добија јасну слику, ко је Корб и који су 
његови стварни  мотиви да напише овакву књигу. Остаје 
загонетка, зашто би неко био српски националиста, ако 
се бави питањем српских жртава. Најкасније овог мо-
мента знамо да немамо посла са озбиљним историјским 
истраживачким радом, већ пропагандом, која је у служби 
немачке дневне политике. јер, ако се бави Другим свет-
ским ратом, чему онда спомиње „српски национализам“ 
из 1990. године? 

После овога Корб ниже све апсурдније и неубедљи-
вије аргументе: «Српски националисти су у својој про-
паганди током рата били успешни, да демонизују усташе, 
јер су се служили сасвим нереално високим бројкама о 
српским жртвама и тиме су створили основу за мит о 
томе да је страдало преко један милион српских жртава 
као резултат хрватског злочина» («Serbische Nationalisten 
wiederum waren in ihrer Propaganda während des Krieges 
erfolgreich darin, die Ustaša zu verteufeln, und mit völlig 
übersteigerten Opferzahlen den Grundstein für den Mythos 
von mehr als einer Million serbischer Opfer des kroatischen 
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Völkermordes zu legen“, Alexander Korb: „Im Schatten des...“,   
стр. 18) 

Ако немачки извори нису поуздани, на кога онда да 
се ослонимо? Корб каже да су српски и немачки извори 
непоуздани. По њему, очевидно, само су хрватски извори 
прецизни. 

Своју отворену мржњу према Србима не може да 
сакрије, јер су за њега и Срби и њихови представници 
„такозвани“. На истој страни, на пример, Корб твди „да 
такозвани вођа Срба Радован Караџић, на пример, хтео 
је да докаже да етничка мржња међу народима пред-
ставља итегрални део босанске историје, а то је одго-
варало његовим ратним циљевима“ («Der so genannte 
Serbenführer Radovan Karadţić beispielsweise wollte beweisen, 
dass ethnischer Hass ein integraler Bestandteil der bosnischen 
Geschichte ist und dass die Ethnien räumlich getrennt werden 
müssen, wie es seinen Kriegszielen entsprach»). Немац нам 
није одговорио због чега су представници Срба „такоз-
вани“, а зашто Алија Изетбеговић или Фрањо Туђман 
нису „такозвани“?

Као крунски доказ за своју тврдњу аутор цитира Кап-
ланову књигу „Балкански духови“ (Robert Kaplan, „Balkan 
ghosts“, објављена 1993). За ово дело група српских исто-
ричара написала је подробну рецензију и подвргла ана-
лизи и, по мени, убедљиво су доказали, да Капланова 
књига врви од фалсификата и полуистина.

На истој страни аутор тврди да су процене Владимира 
Дедијера нетачне, јер се он позива на изворе које је са-
купила Недићева влада. Корб нам није одговорио зашто 
би Недићеви извори били непоуздани, а извори хрватске 
владе поуздани. Немачки аутор нарочито је неповерљив 
према мемоарима генерала Глеза фон Хорстенауа (Glaise 
v. Horstenau). При томе прећуткује чињеницу, да је он 
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био кроатофил и србофоб. Дакле, када такав немачки 
генерал говори о прогонима и страдањима Срба, онда 
његови искази имају нарочиту тежину. Вероватно из 
тог разлога Корб настоји да дискредитује сваког,  ко има 
мишљење које би могло да иде у прилог „српској ствари“.

Код Корба боље није прошао ни Ладислав Хори 
(Ladislaus Hory). Хори је током рата био аташе за штампу 
при мађарској амбасади у Загребу. Његова монографија 
о „Усташкој држави“ објављена је на немачком године 
1964. Сачувао је знатан број дневничких записа и за свој 
рад добио је подршку од Минхенског института за Са-
времену историју (Münchner Institut für Zeitgeschichte). 
Студију је написао заједно са Мартином Бросатом 
(Martin Broszat). Приликом рада на књизи дошло је до 
неслагања између Хорија, сведока самих историјских 
догашака, и коаутора Бросата, историчара. Па ипак, ова 
књига важи у озбиљним научним круговима као једна од 
првих која је објављена на немачком и која се позабавила 
са хрватским злочинима почињеним у Другом светском 
рату над Србима.

Корб тврди, да се «у Србији у погледу броја жртава 
води цинични култ, што доводи до апсолутног претери-
вања. још у години 2009. српски државни радио јавио 
је, како је у јасеновцу страдало најмање 700 000 људи, 
што одговара десеторотруком повећању вероватних 
броја жртава“  („In Serbien führte ein zynischer Kult um die 
Opferzahlen zu deren absoluter Übertreibung. Noch im Jahr 
2009 sendete der serbische Staatsfunk, dass im KZ Jasenovac 
mindestens 700.000 Menschen umgebracht worden seien, was 
einer Verzehnfachung der plausiblen Opferzahlen entsprach“, 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,  страна 24).    

А у фусноти наводи као ауторитет за питање „ин-
струментализације претераног броја жртава («Für die 

68 Никола Живковић



Instrumentalisierung überhöhter Opferzahlen») Зундхаузена 
(Sundhaussen), историчара са Слободног универзитета 
у Берлину, који се прославио у времену између година 
1992 и 1999, јер се јасно и гласно ставио на страну ср-
бофобичног, неофашистичког режимa Фрање Туђмана.

Да нисам замољен да напишем рецензију за ову док-
торску радњу, а што, разуме се подразумева да књигу 
прочитам „од А до Ш“, на овом месту бих прекинуо чи-
тање и Корбову студију бих бацио тамо где јој је и место: 
у корпу за отпатке. Зашто? Као и кад идем у биоскоп, или 
у театар и када видим да је филм или позоришна пред-
става прешла границу доброг укуса, ја без икаквог коле-
бања излазим из биоскопа или театра. Тако је и са овом 
књигом. Просто, она није оно што би аутор хтео да буде. 
ја као читалац осећам се преварен. јер он у предговору 
покушава да ме убеди како пред собом имам озбиљан 
научни рад, а најкасније ево, до 24. стране ми је казао да 
имам посла са ратнохушкачком пропагандом. То је као 
кад инспектор испитује криминалца, који покушава да 
се представи да је невин, а онда, ненамерно, са неким 
ситним, наоко неважним детаљем вам открије, да је ипак 
криминалац. Тако је  и са Корбом. Отимао се, а онда је 
на 24 страни признао да је најобичнији хохштаплер. Ево 
како! Он тврди, да се „у Србији у погледу броја жртава 
води цинични култ, што доводи до апсолутног претери-
вања. још у години 2009. српски државни радио јавио је, 
како је у јасеновцу страдало најмање 700 000 људи, што 
одговара десеторотруком повећању вероватних броја 
жртава“.  Оптужује Србију за цинизам, а не види да је он 
циник, јер број од 700 000 нису измислили Срби већ га 
наводе Корбови земљаци, Немци. На пример, Хитлеров 
специјални дипломата за Балкан, Херман Нојбахер. О 
томе такође говори и југословенска енциклопедија, чији 
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је директор био Мирослав Крлежа, а његов заменик Мате 
Ујевић. Обојица су Хрвати и како је у својој блиставој 
књизи «Дух порицања» показао  Мило Ломпар, југосло-
венска енциклопедија полази са јасно хрватског стано-
вишта. Надаље, као крунски доказ Корб цитира Радио 
Београд из године 2009. Свако ко макар мало познаје 
полтичке прилике у Србији, зна веома добро да је у исто 
време постојећа власт Бориса Тадића држала у рукама 
готово све медије, а они су говорили онако, како су то 
желели Вашингтон, Лондон и Берлин. Дакле, Корб је мо-
гао да нађе стотине изјава Бориса Тадића и медија под 
његовом контролом, који су тврдили оно, што очевидно 
Корб жели да чује. Али не. Корб извлачи из оквира поли-
тичке прилике у Србији и цитира једну једину изјаву. Зар 
дакле можемо да нађемо убедљивији пример злонамерне, 
неинтелигнетне пропаганде од ове, коју нам нуди Корб?

Корб цитира и Зундхаузена. Његова књига преведена 
је на српски и објављена у Београду, разуме се, на Гајевој, 
хрватској латиници: Holm Zundhauzen, „ISTORIJA SRBIJE 
– od 19. do 21. Veka“;  izdavač: „Clio”, Београд 2009. Да јав-
ност види о каквој се књизи ради, читаоцима ћу из те 
књига да цитирам неколико карактеристичних реченица: 

„Rugova se zalagao za nenasilan otpor protiv srpskih 
vlasti i s velikim uspehom je izgradio paralelne državne 
i društvene institucije. U središtu zahteva kosovskih 
Albanaca tih godina nije bilo priključenje Albaniji ili 
realizacija „velikoalbanskog projekta”, što su protivnici 
ismejavali kao lakrdiju, nego stvaranje države Kosovo 
(u sklopu jedne jugoslovenske federacije ili izvan nje). 
Mnogi mladi Albanci smatrali su da je Rugovin nenasilni 
kurs propao i pokušavali su da terorističkim akcijama 
skrenu pažnju svetske javnosti na Kosovo... Posle jednog 
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srpskog masakra nad Albancima u regionu Drenice 
(krajem februara/početkom marta 1998) u Pokrajini je 
zavladalo pravo ratno stanje, pa je u tom sklopu, po jednoj 
proceni, 450.000 Albanaca pobeglo, odnosno proterano 
ili ubijeno. Tek je sada – i opet prekasno – međunarodna 
zajednica shvatila da je situacija u tom regionu krajnje 
eksplozivna. Za dugotrajno slepilo Ujedinjenih nacija 
i Evropljana ne postoji, osim neznanja, neodlučnosti 
i nesloge, nikakvo ubedljivo objašnjenje... Činjenica 
je da je decenijama upražnjavana strategija u cilju 
„srbizacije” Kosova doživela neuspeh i da taj neuspeh 
nije mogao biti korigovan ni jugoslovenskim Ustavom 
iz 1974, niti preokrenut srpskim ustavnim promenama 
krajem osamdesetih/početkom devedesetih godina. Za 
međunarodnu zajednicu se sve neumitnije postavljalo 
pitanje – da li zabrani mešanja u unutrašnje stvari jedne 
suverene države (ovde: Savezne Republike Jugoslavije 
sastavljene od Srbije i Crne Gore) treba pridati veću težinu 
nego obavezi članova UN da se suprotstave masovnim 
povredama ljudskih prava. Upotreba specijalnih jedinica 
srpske tajne službe i zločini paravojnih bandi iz Srbije na 
ratnim poprištima u Hrvatskoj i Bosni bili su dovoljno 
poznati. Propagator etničkih čišćenja, Vojislav Šešelj, bio 
je izvesno vreme tesno povezan s Miloševićem i obavljao 
je funkciju potpredsednika srpske vlade. Od svojih 
planova za stvaranje jedne etnički čiste „velike Srbije” nije 
nikada pravio tajnu. Jedna anketa koja je 1998. godine 
sprovedena u Srbiji pokazala je da se trećina ispitanika 
izjasnila za nasilno rešenje „problema Albanaca»... 
Pregovori koji su potom, na pritisak međunarodne 
zajednice, održani u dvorcu Rambuje kod Pariza od 6. 
februara do 19. marta propali su zbog nepremostivih 
suprotnih pozicija između srpske i albanske strane, 
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pa je NATO 24. marta realizovao svoju raniju pretnju 
vazdušnim napadima na vojne i privredne ciljeve u 
Srbiji i Crnoj Gori, da „spreči humanitarnu katastrofu”. 
Na hiljada Albanaca je ubijeno i zakopano u masovnim 
grobnicama... Ne igraju tek tako istaknutu ulogu u svim 
prikazima ratova devedesetih godina paravojne jedinice 
i bande gospodara rata (Ražnatović Arkan, Šešelj i dr.), 
kao i specijalne jedinice (tajne) policije. Nisu u pitanju 
spontane reakcije marginalizovanih rubnih grupa nego 
organizovano od vođa organizovano i sračunato nasilje 
slično terorizmu... U sudskom procesu moraće se praviti 
razlika između prestupnika za pisaćim stolom, aktera 
od samog početka, saučesnika i posmatrača. Prestupnici 
za pisaćim stolom (iz uverenja ili oportunizma) stvorili 
su u borbi za moć u sferi tumačenja onaj duhovni 
kontekst koji je primeni nasilja pribavio društvenu 
spremnost na prihvatanje. Bili su to ona duhovna lica, 
književnici i naučnici, koji su iz uverenja, potrebe za 
potvrđivanjem, nadmenosti ili slepila, velike delove 
društva zastrašivali genocidnim toposima, scenarijima 
ugroženosti, teorijama zavere i terali u histeriju. Među 
njih je spadao i književnik Milorad Pavić, autor mnogo 
hvaljenog i omiljenog romana Hazarski rečnik, koga Peter 
Handke u svom čudnom Zimskom putovanju do Dunava, 
Save, Morave i Drine, ili Pravda za Srbiju (napisano na 
kraju rata u Bosni i pre eskalacije nasilja na Kosovu) 
predstavlja kao „fino dostojanstvenog starijeg gospodina”. 
Ali ta „fino dostojanstvena gospoda” stvorila su duhovnu 
klimu kojom je „legitimisana” primena nasilja političara, 
generala i gospodara rata. Pevanje epskih pesama, sviranje 
u gusle, poetski izlivi i propovedi mržnje išli su pri tome 
ruku podruku. Politička „nevinost” umetnosti se još 
jednom predočava kao himera. Umetnici ne mogu da 
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budu samo „zloupotrebljeni” nego oni mogu da agiraju 
i kao došaptači politici. U „normalnim” okolnostima (tj. 
bez rata) vođe Srba mogli su da ostvare mnoge svoje 
parcijalne ciljeve (mada ne i stvaranje jedne centralističke 
Jugoslavije ili jedne „velike Srbije”). Ali Milošević i njegovi 
sledbenici nisu hteli da pregovaraju, za njih je postojalo 
samo sve ili ništa, ili – ili. 5

Цитирао сам овај подужи пасус, јер Корб поред Хр-
вата Томислава Дулића, највише цитира Зундхаузена, а 
сем тога, да би просто нашим читаоцима показао, како је 
један немачки професор „видео рат“ године 1991-1999. на 
простору бивше југославије. И Зундхаузен настоји да се 
представи као непристрасни историчар, дакле, он поку-
шава да нас убеди да је нешто што заправо није, док свако 
ко познаје тај проблем зна, да  је он у служби немачке 
политике. Корб и његов професор Зундахаузен нису нам 
ништа ново открили о историји Срба, но зато јесу много 
казали о себи и својој патолошкој мржњи према Словени-
ма, а пре свега према Србима. Зундхаузен представља Ру-
гову као „балканског Гандија“, а Срби са Космета добро су 
осетили на сопственој кожи, каква је то врста „ненасиља“ 
била стварна политика Ибрахима Ругове. Зундхаузен, на-
равно гласове тих Срба потпуно прећуткује. Мало ниже 
Зундхаузен тврди, да „u regionu Drenice (krajem februara/
početkom marta 1998) u Pokrajini je zavladalo pravo ratno 
stanje, pa je u tom sklopu, po jednoj proceni, 450.000 Albanaca 
pobeglo, odnosno proterano ili ubijeno. Tek je sada – i opet 
prekasno – međunarodna zajednica shvatila da je situacija 
u tom regionu krajnje eksplozivna. Za dugotrajno slepilo 
Ujedinjenih nacija i Evropljana ne postoji, osim neznanja, 

5)  Зундхаузен, српски превод од стр. 476. до 485.

Рецензија књиге Александра Корба 73



neodlučnosti i nesloge, nikakvo ubedljivo objašnjenje.“  Он 
каже „по једној процени“. Не каже, чија је то процена. Чо-
век коме је стало до објективне истине, дао би бар две или 
три процене, а не само једну и то овако ону, која иде на 
штету Срба. А управо то ради Зундхаузен и његов сту-
дент Корб. Затим наставља: „Tek je sada – i opet prekasno – 
međunarodna zajednica shvatila da je situacija u tom regionu 
krajnje eksplozivna.“ Човеку овде не преостаје друго него 
да се насмеје осмехом, рецимо Буде. Управо је ово место, 
које открива право лице Зундхаузена, професора берлин-
ског универзитета. Он представља одговорне политичаре 
службеног Вашингтона, Лондона и Берлина као неке не-
упућене, необавештене наивне и доброћудне људе, као да 
су они из неке међународне добротворне организације, 
на пример, Црвеног крста. Као да Немачка, Енглеска и 
Сједињене Државе немају никаве везе са политичком си-
туацијом на Балкану. Управо је политика САД-а, Брита-
није и Немачке одлучујуће утицала на политичке догађаје 
у југославији од 1990 до данас. Па то су – наравно, када 
више нису били на власти – признали и сами амерички, 
енглески и немачки политичари у својим мемоарима. Зун-
дхазен и Корб, разуме се, ни једном речју не спомињу те 
ауторе, а ни улогу Немачке у разбијању југославије.

И на крају Зундхаузен закључује: „Na hiljade Albanaca 
je ubijeno i zakopano u masovnim grobnicama... Ne igraju 
tek tako istaknutu ulogu u svim prikazima ratova devedesetih 
godina paravojne jedinice i bande gospodara rata (Ražnatović 
Arkan, Šešelj i dr.), kao i specijalne jedinice (tajne) policije. 
Nisu u pitanju spontane reakcije marginalizovanih rubnih 
grupa nego organizovano od vođa organizovano i sračunato 
nasilje slično terorizmu... U sudskom procesu moraće se 
praviti razlika između prestupnika za pisaćim stolom, aktera 
od samog početka, saučesnika i posmatrača. Prestupnici za 
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pisaćim stolom (iz uverenja ili oportunizma) stvorili su u 
borbi za moć u sferi tumačenja onaj duhovni kontekst koji je 
primeni nasilja pribavio društvenu spremnost na prihvatanje. 
Bili su to ona duhovna lica, književnici i naučnici, koji su iz 
uverenja, potrebe za potvrđivanjem, nadmenosti ili slepila, 
velike delove društva zastrašivali genocidnim toposima, 
scenarijima ugroženosti, teorijama zavere i terali u histeriju. 
Među njih je spadao i književnik Milorad Pavić, autor mnogo 
hvaljenog i omiljenog romana Hazarski rečnik, koga Peter 
Handke u svom čudnom Zimskom putovanju do Dunava, 
Save, Morave i Drine, ili Pravda za Srbiju (napisano na kraju 
rata u Bosni i pre eskalacije nasilja na Kosovu) predstavlja 
kao ‘finog dostojanstvenog starijeg gospodina’. Ali ta ‘fina 
dostojanstvena gospoda’ stvorila su duhovnu klimu kojom je 
‘legitimisana’ primena nasilja političara, generala i gospodara 
rata. Pevanje epskih pesama, sviranje u gusle, poetski izlivi 
i propovedi mržnje išli su pri tome ruku podruku. Politička 
‘nevinost’ umetnosti se još jednom predočava kao himera. 
Umetnici ne mogu da budu samo ‘zloupotrebljeni’ nego 
mogu i da deluju kao došaptači politici.“ 

Упада у очи, да Зундхаузен ниједном речју не спомиње 
хрватске и муслиманске терористе, који су вршили на-
сиља над српским цивилним становништвом и ту у Зе-
ници, Тузли, Сплиту, Загребу, Шибенику или Бјеловару, 
дакле, у местима где уопште није било рата. Зундхаузен 
затим каже: „U sudskom procesu moraće se praviti razlika 
između prestupnika za pisaćim stolom, aktera od samog 
početka, saučesnika i posmatrača. „Prestupnici za pisaćim 
stolom (iz uverenja ili oportunizma) stvorili su u borbi za 
moć u sferi tumačenja onaj duhovni kontekst koji je primeni 
nasilja pribavio društvenu spremnost na prihvatanje. Među 
njih je spadao i književnik Milorad Pavić, autor mnogo 
hvaljenog i omiljenog romana Hazarski rečnik, koga Peter 
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Handke u svom čudnom Zimskom putovanju do Dunava, 
Save, Morave i Drine, ili Pravda za Srbiju (napisano na kraju 
rata u Bosni i pre eskalacije nasilja na Kosovu) predstavlja 
kao ‘fino dostojanstvenog starijeg gospodina’. Pevanje epskih 
pesama, sviranje u gusle, poetski izlivi i propovedi mržnje“.

Ово му је најбоље, јер је Зундхаузен заправо овде на-
писао оптужницу против самог себе. „Преступници за 
писаћим столом“, или како то најбоље на немачком зву-
чи „Schreibtischtäter“, управо су сам Зундхаусен и Корб, 
те њихови земљаци, немачки професори који су године 
1908. и 1914, године 1941, и 1991. и 1999, понављали, а ево 
и данас захтевају, године 2013, да „Срби мора да умру.“ 
У том смислу заслуга Зундхаусена и Корба није за пот-
цењивање. 

Речју, код људи који се баве ратнохушкачом пропаган-
дом – а то се односи, као што видимо и на Зундхазена и 
на Корба – није најважије оно што кажу, већ оно што су 
прећутали. И у томе видим најважнији задатак ове моје 
рецензије.

Вратимо се нашој теми, дакле, књизи Александра 
Корба: „Српски историчари позивају се на документе 
великосрпских националиста, који су већ током Дру-
гог светског рата радили на томе, да број жртава пре-
увеличају“ («Serbische Historiker berufen sich dabei auf 
zeitgenössische Dokumente großserbischer Nationalisten, 
die bereits während des Zweiten Weltkriegs daran gearbeitet 
hatten, die Opferzahlen hochzurechnen», Alexander Korb: „Im 
Schatten des ...“,   Страна 24).

Да ли постоји тако нешто као „немачки историчари“? 
Постоји велики историчар Леополд Ранке, који је између 
осталог написао „Српска револуција“ и постоји Зундха-
усен, неонацистички пропагандиста и србофоб, који се 
представља да је немачки историчар. Тако не постоје ни 
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„српски историчари“. Но њему је потребна, као и сваком 
човеку који је опседнут патолошком мржњом, црно бе-
ла слика, јер иначе не би могао да понавља до бесвести 
„великосрпски националисти“.

Корб пише: „Српски аутори се куну у наводно кле-
рофашистичку везу између усташа и католичке цркве. 
Током деведесетих година прошлог века ратна политика 
Милошевића, која се чак служила и етничким чишћењем, 
настојала је да такву политику оправда историјским ар-
гументима „ («Serbische Autoren beschworen die angebliche 
klerikalfaschistische Liaison zwischen Ustaša und katholischer 
Kirche.. Während der 1990er Jahre wurde die Kriegspolitik 
unter Milošević bis hin zu ethnischen Säuberungen mit 
historischen Argumenten legitimiert», Alexander Korb: „Im 
Schatten des ...“, страна 24) Али ово тврде и сами предс-
тавници усташа и католичких свештеника који су после 
године 1945. емигрирали.

Где аутор види излаз? Ево његовог одговора: „Истори-
чар Томислав Дулић дао је значајан допринос да дођемо 
до истинитијег разумевања масовног насиља у Незави-
сној Држави Хрватској... Дулић доказује, да су масовна 
усташка убиства била организована уз помоћ хрватске 
владе и њених министарстава, те да је такав висок обим 
насиља био могућ постићи само уз помоћ државних 
иниституција“  («Der Historiker Tomislav Dulić lieferte den 
bedeutendsten Beitrag für ein nuanciertes Verständnis der 
Massengewalt im USK.  Dulić belegt, dass die Massentötungen 
der Ustaša durch kroatische Regierungsstellen organisiert 
wurden, und dass es gerade staatlicher Institutionen bedurfte, 
um solch ein hohes Ausmaß der Gewalt erreichen zu können», 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,  страна 28)

То је једна од ретких реченица, која показује жељу да 
се дође до објективне истине. Аутор се затим бави Ита-
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лијанима. Њему очевидно смета, да су они током Другог 
светског рата спасили од сигурне смрти на хиљаде жи-
вота Срба, али и јевреја. Буквално су из руку хрватских 
кољача спасавали српску децу и жене. Аутор то прогла-
шава за «најобичини мит о Италијанима као нарочи-
то хуманој окупационој сили... Уздизање Италијана до 
херојства, међутим, ревидирано је најновијим истра-
живањима. («Der Mythos von den Italienern als besonders 
humaner Besatzungsmacht... Die Heroisierung der italienischen 
Akteure wurde indes durch jüngere Forschungen revidiert», 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“, страна 29).

Наши извори одавно имају прилично добру слику у 
вези понашања италијанских окупационих власти. Ово, 
међутим ништа не мења на чињеници, да су они заиста 
спасили велики број Срба, али и јевреја. О  томе далеко 
убедљивије говоре саме жртве, од „истраживача“ Алек-
сандра Корба.

Да имамо посла не са озбиљним младим историчарем, 
него пре свега са србомрзитељем, који би вероватно брзо 
напредовао у каријари, јер би га сигурно радо запослио 
у своје министарство пропаганде један Гебелс, видимо 
и по следећој тврдњи: «При наводној изјави министра 
културе усташа, Миле Будака, у питању је српска ратна 
пропаганда, коју су произвели православни свештеници 
и онда додали немачким службама и тако је то ушло у 
немачке документе»  («Bei den angeblichen Äußerungen des 
Kulturministers der Ustaša, Mile Budak, handelte es sich indes 
um serbische Kriegspropaganda, die von orthodoxen Geistlichen 
deutschen Dienstellen zugespielt wurde und so Eingang in 
Dokumente deutscher Provenienz fand», Alexander Korb: „Im 
Schatten des ...“,  страна 35).

Постоји толики број писаних докумената, пре свега 
изјаве и чланци самог Мила Будака, које говоре о његовој 
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патолошкој мржњи према Србима, да је крајње смешно 
и цинично од Немца Корба, да се сада ухватио за једну 
једину изјаву Миле Будака. Чак и да је тачно што Корб 
тврди за ту изјаву Будака, ово ништа не мења целокупну 
слику о том хрватском злочинцу. Прве жртве хрватских 
злочина били су управо српски православни свештеници. 
Корбу је, као пропагандисти хрватске ствари стало, да из-
над свега компримитује њих. Ово и данас раде србофоби, 
јер ударају пре свега на СПЦ. Видимо, да Корб Будака 
зове усташким министром културе, а не хрватским. Ови-
ме жели да хрватске злочине припише искључиво једној 
„малој терористичкој групи“ и тиме спаси Хрвате од дена-
цификације и историјске одговорности. Дакле, он заступа 
хрватску, титоистичку идеологију, коју је најбоље изразио 
Бакарић, када је казао како су усташе истина били Хрвати, 
али би „стали у свега два камиона“.

Словом, сваку критику упућену против Хрвата Алек-
сандар Корб покушава да оправда тако,  што би дискре-
дитовао човека, који заступа ставове, који нису по вољи 
хрватског пропагандисте Корба. Тако у односу на крити-
ку упућену на адресу римокатоличке цркве у Хрватској 
он се служи argumentum ad hominem, заобилазећи ствар-
не узроке, и уместо тога настоји да дискредитује човека, 
која заступа тај став. Корб негира да је римокатоличка 
црква била умешана у масовона убиства: «А основу овак-
ве тезе поставио је године 1948. антиклерикални пуб-
лициста Виктор Новак» («Den Grundstein hierfür legte im 
Jahr 1948 der antiklerikale Publizist Viktor Novak»,  Alexander 
Korb: „Im Schatten des ...“,  страна 35). 

Крунски сведок против умешаности римокатоличке 
цркве у злочине за Корба јесте Марк Биондић. Но, он 
свом читаоцу не објашњава, због чега Виктору Новаку не 
треба веровати, а зашто су Биондићеве тврдње убедљиве. 
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Корб коментарише изјаве српских сведока, који су 
били очевици хрватских злочина, стигли су у Србију и 
влада Милана Недића је записала њихове животне при-
че. Тако је настао драгоцен историјски материјал. Корб, 
међутим, тврди, да је „тај материјал проблематичан, јер 
српска влада је из националистичких разлога манипу-
лисала тим материјалом. Та архива, на пример, садржи 
много извештаја српских избеглица, који су антисемит-
ски обојени, јер су јевреји у Независној Држави Хр-
ватској били боље третирани него Срби“ («das Material 
problematisch, da die serbische Regierung das Material aus 
nationalistischen Gründen manipulierte. Beispielsweise enthält 
der Bestand auffällig viele antisemitisch gefärbte Berichte 
serbischer Flüchtlinge, die sich darüber beklagten, dass Juden 
im USK weit zuvorkommender behandelt würden als Serben», 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“, страна 45) 

Код ових реченица можемо само да кратко застанемо 
и да продужимо даље. Има ли бољег примера да  аутор 
сам себе дисквалификује? Прочитао сам око тридесетак 
српских изјава и нисам нигде могао да нађем ни трага 
антисемитизма. Корбова тактика је јасна: Да би дисква-
лификовао српске жртве, он им дели етикете „антисеми-
те“. А пошто је, колико видим из његове аутобиографије, 
добио стипендију од јевреја, верује, да ће му овакве бес-
тидне лажи бити од користи, да му се, претпостављм, 
стипендија увећа или продужи. То је покушај, већ виђен 
у историји, где потомци злочинаца настоје да посвађају 
жртве и поделе их у жртве првог и другог реда. 

У Независној Држави Хрватској живело је око три 
милиона Хрвата, два милиона Срба, 800 000 муслимана, 
40 000 јевреја и 25 000 Цигана (Рома). У марту 1941 из-
вршен је последњи попис становништва у Краљевини 
југославији. На основу тог пописа у Босни и Херцегови-
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ни живело  44 одсто Срба, 31одсто били су муслимани, а 
24 процената били су римокатолици. 

једна од ретких места где Корб пушта да говоре изво-
ри, а да нисмо сведоци његове цензуре, јесте ова: „Вер-
махт је немачким војницима пред одлазак у рат  против 
југославије говорио да они имају да воде рат против 
Срба“ («Die Wehrmachtspropaganda stimmte die deutschen 
Soldaten vor dem Feldzug auf einen „Krieg gegen die Serben“ 
ein», Alexander Korb: „Im Schatten des ...“, страна 86). 

Процена Вермахта је била да ће знатни делови хр-
ватског становништва дочекати пријатељски немачке 
војнике, док од стране Срба могу да очекују „фанати-
чан отпор“ и крајње непријатељско држање («fanatischer 
Widerstandä und eine äußerst feindselige Haltung»). 

Корб тврди, да је у Бања Луци око десет одсто Срба до 
дубоко у години 1942 могло да остане у државној служби 
(«zehn Prozent der serbischen Berufsbeamten ihre Positionen 
behielten...Bis weit in das Jahr 1942 blieben serbische Beamte 
auf ihren Stellen», Alexander Korb: „Im Schatten des ...“, стра-
на 120). Прогон и убијања Срба у том крају добро су до-
кументована од преживелих сведока, тако да ову нетачну 
твдњу није потребно даље коментарисати. 

Како је дошло до првих прогона Срба? Ево одго-
вора који даје Корб:  У априлу 1941 „остаци дивизија 
југословенске армије покушали су да се докопају Ср-
бије. При томе је дошло до напада на хрватско цивил-
но становништво“ («Reste der zerfallenen Division der 
Jugoslawischen Armee und versprengte Soldaten versuchten, 
der Kriegsgefangenschaft zu entgehen und sich nach Serbien 
durchzuschlagen. Dabei kam es zu Übergriffen gegen die 
kroatische Zivilbevölkerung.» Alexander Korb: „Im Schatten 
des ...“, страна 213. Александар Корб овде очевидно 
наступа као адвокат Анте Павелића. Словом, по овом 
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Немцу, Хрвати су били испровоцирани и због тога су 
морали да побију неколико стотина хиљада Срба. 

Корб закључује, како је Хрватску већ у априлу и 
мају 1941 «запљуснуо талас хапшења против српског 
становништва. Само су у Грубишином Пољу у једној 
школи интернирали око 500 мушкараца. Затворени-
ци су третирани крајње брутално. Већина ухапшених 
Срба у том крају били су смештени у логор „Даница“.  
Тек у изузетним случајевима ухапшени су били убије-
ни» («...nahm nun eine Verhaftungsaktion gegen die serbische 
Bevölkerung der Gegend vor. Allein in Grubišno Polje wurden 
rund 500 Männer in einer Schule interniert. Die Behandlung 
der Gefangenen war extrem brutal. Die Mehrzahl der in der 
Region gemachten Gefangenen wurde in das im Gebäude einer 
Getreidemühle eröffnete Gefangenenlager Danica verbracht. 
Nur in Ausnahmefällen wurden die Gefangenen umgebracht», 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“, страна 215.)   

Како је овај део прилично добро истражен, са великом 
сигурношћу  можемо слободно рећи да је Корб преузео 
верзију хрватских џелата, који су се пред немачким војним 
и полицијским властима управо бранили аргументима, 
које сада, некритички и цинично, цитира Корб и предста-
вља као чисту и објективну историјску чињеницу.

На истој, 215. страни, Корб наставља да плете своју 
причу, која је, као што сам казао, идентична хрватској: 
„У Гудовцу је концем априла 1941 дошло до пушкарања 
између српских војника који су бежали и хрватских  је-
диница, које су настојале да их заробе. У тим борбама 
било је троје погинулих.  Како се у том часу овде нала-
зио један усташки корпус, он је одмах кренуо у близину 
Бјеловара. Хрватске власти су 28. априла 1941. ухапсиле 
око 200 добростојећих српских сељака, учитеља и свеш-
теника из села Гудовца и околних српских села. Масакар 
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који је уследио, на основу доступних извора да се опи-
сати само у најгрубљим цртама. Ухапшени су дотера-
ни до сеоске пијаце, а онда су усташки војници са два 
митраљеза и пушкама почели да  пуцају у ту групу уха-
пшених Срба. Да ли је до масакра дошло из динамике 
саме ситуације, или је било планирано, да се заробљени 
Срби убију, не може да се јасно објасни“  («In Gudovac 
war es Ende April zu einer Schießerei zwischen flüchtigen 
serbischen Soldaten und ihren Verfolgern gekommen, bei der 
es drei Tote gegeben hatte. Das bereits in der Region weilende 
Expeditionskorps der Ustaša begab sich nach dem Zwischenfall 
umgehend in die nahe gelegene Stadt Bjelovar. Am 28. April 
1941 erfolgte die Verhaftung von etwa 200 wohlhabenden 
serbischen Bauern, Lehrern und Priestern in Gudovac und 
Umgebung. Das Massaker, dass sich an dem Tag ereignete, lässt 
sich auf Grund der vorhandenen Quellenlage nur annähernd 
skizzieren. Die Gefangenen wurden auf dem Marktplatz des 
Dorfes zusammengetrieben, woraufhin Soldaten der Ustaša 
begannen, mit zwei Maschinengewehren und Handfeuerwaffen 
in die Gruppe der Gefangenen zu schießen. Ob das Massaker 
durch eine situative Dynamik ausgelöst wurde, oder ob es 
geplant war, die Gefangenen im Ort umzubringen, lässt sich 
nicht klären.»)

О ненаучности, злобности и неозбиљности ове твр-
дње довољно је да Корбу цитирамо исказе преживелих 
Срба, чија прича је сасвим друга него што говоре хрват-
ски злочинци и, ево, њихов адвокат Корб. Није само у 
питању Гудовац. То је оно што прећуткује Корб. Већ тада 
су, готово истовремено, злочини над Србима почели на 
читавом теритиорију данашње Хрватске, Срема, Босне 
и Херцеговине. Корб ту чињеницу мора да прећути, јер 
онда његова одбрана хрватских злочина над Србима 
постаје немогућа. И још нешто. Обратите пажњу на ове 
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речи: „durch eine situative Dynamik“. Овде се млади немач-
ки доктор историјских наука открива у пуном сјају, да-
кле, као веран унук својих немачких предака, који су на 
индустријској основи побили преко двадесет милиона 
Руса и одговорни су за смрт најмање пола милона Срба. 
Када Корб оправдава злочине немачких савезника Хр-
вата, он заправо оправдава злочине свог деде и прадеде, 
јер жртве су, по Корбу, убијане, не по неком плану, већ 
из „динамике саме ситуације“.

Одједном, из ведра неба, Корб нас обавештава о 
„масовним силовањима хрватских жена, који су почи-
нили немачки савезници, руски козаци или четници“ 
(«Massenvergewaltigung kroatischer Frauen, die durch mit der 
Wehrmacht verbündeten Kosaken oder Četnici verübt wurden», 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“, страна 252). Чита-
лац има утисак да чита немачку булеварску штампу и 
уопште медије Запада, који су ширили приче о „масов-
ним српским силовањима“, као ефикасном средству де-
монизације Срба. Масовних силовања је током Другог 
светског рата било, али су жртве биле српске жене. А 
њих Корб, разуме се, прећуткује.

Корб се очевидно страшно узбуђује јер су «италијан-
ски војници почели да ископавају масовне гробнице 
и српске жртве су камионима италијанске армије од-
вежене до српских православних гробаља, где су све-
чано сахрањене уз учешће становништва и при томе 
су гласно звонила црквена звона. Церемоније сахране 
претвориле су се у празник српско-италијанског брати-
мљења и било је јасно да је овај савез управљен про-
тив усташа. Знатан број лешева извађени су из јама и 
масовних гробница и то је усташама проузроковало 
знатне проблеме. Одржани су парастоси, а велики број 
српских жена демонстративно су носиле црно»  («Die 
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sterblichen Überreste wurden eingesargt und mit Fahrzeugen 
der italienischen Armee zu orthodoxen Friedhöfen gebracht, 
wo sie feierlich unter großer Anteilnahme der Bevölkerung 
und unter lautem und anhaltendem Glockengeläute bestattet 
wurden. Die Begräbniszeremonien wurden zu Festen serbisch-
italienischer Verbrüderung, bei denen die sichtbar aufgebahrten 
Toten demonstrierten, dass sich das Bündnis gegen die Ustaša 
richtete. Eine beträchtliche Anzahl an Leichen wurde wieder 
ans Tageslicht hervorgeholt und bereitete der Ustaša erhebliche 
Probleme. Die Betroffenen erinnerten daran, was ihnen angetan 
worden war. Gedenktage wurden abgehalten, und sehr viele 
serbische Frauen in Kroatien trugen demonstrativ Schwarz», 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“, страна 256).

Криминалац се открива у ситним детаљима. Тако 
је и са Корбом. Њему, на пример, смета да Српкиње 
„демонстративно“ носе црно, јер жале за својим муч-
ки убијеним очевима, браћом, мужевима. Та, црно се 
код нас носи и онако, у мирна времена, када нам умре 
неко од блиских. Зашто дакле Корб употребљава реч 
„демонстративно“? Када српска жена носи црно, онда 
је то, по Корбу, демонстрација српског национализма. 
Када Хрвати закољу брата неке српске жене, она, по 
Корбу, очевидно треба да носи веселе, шарене боје, а 
никако црно!

Таквих бисера код Корба има безброј. За четнике ка-
же, да су они водили «сецесионистички рат против хр-
ватске државе» («Die Četnici, die einen Sezessionskrieg gegen 
den kroatischen Staat führten», Alexander Korb: „Im Schatten 
des ...“, страна 262). 

Сецесија се води против државе која је међународ-
но призната, а Независна Држава Хрватска била је са-
мо призната од Хитлерове Немачке и њених сателита. 
Но, Корб намерно употребљава реч „сецесија“, како би и 
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овим компромитовао Србе и показао, да су Срби дело-
вали ван граница међународног права.

Ево како аутор описује хрватске злочине на подручју 
Срема: «За кратко време немачки Вермахт и хрватска 
армија ухаписли су око четири хиљаде људи. Већина 
њих били су Срби. Већи део од тих 4 000 ухапшених 
био је стрељан 4. и 5. септембра 1942. Уследила су ма-
совна стрељања Срба на православном гробљу у Срем-
ској Митровици. Најмлађа жртва била је стара десет 
година» («Binnen kurzer Zeit befanden sich bis zu 4.000 
von der Wehrmacht, der kroatischen Armee oder der Polizei 
inhaftierte Menschen – meist handelte es sich um Serben Die 
Mehrheit der Gefangenen wurde jedoch in den folgenden 
Wochen auf festen Exekutionsplätzen am Stadtrand von 
Mitrovica oder Vukovar erschossen, Am 4. und 5. September 
1942 erfolgten umfangreiche Massenerschießungen auf dem 
orthodoxen Friedhoch von Mitrovica. Das jüngste der Opfer 
war zehn Jahre alt», Alexander Korb: „Im Schatten des ...“, 
страна 278). 

Немачка страна била је ужаснута лажима и злочи-
нима које су Хрвати починили над српским цивилним 
становништвом. А задатак заједнички планиране акције 
немачке и хрватске војске био је да се угуши партизански 
покрет у Срему. Немци су, међутим, убрзо приметили да 
су били преварени, јер међу ухапшеним Србима нису 
открили ниједног партизана, већ им је било јасно да су то 
недужни српски сељаци: „Милан Недић је, под утиском 
масовних убистава над његовим српским земљацима, 
претио да ће дати оставку на месту председника вла-
де. То би представљао тежак удар за немачку окупаци-
ону политику у Србији.“ („Der serbische Ministerpräsident 
Nedić drohte unter dem Eindruck der Massenmorde an seinen 
serbischen Landsleuten mit seinem Rücktritt. Dies hätte einen 
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schweren Schlag für die deutsche Besatzungspolitik bedeutet“, 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“, страна 294). 

Немци су те претње овог пута очевидно озбиљно узели 
и тако је „17.  септембра 1942., у Софији,  дошло до састан-
ка између немачког посланика у Загребу Кашеа (Kasche), 
представника немачке војске у Хрватској Хорстенауа 
(Glaise v. Horstenau) и врховног заповедника за Балкан, 
генерал-пуковник Лера. Договорили су се да Хрватска 
мора да на један разуман начин реши српски проблем, те 
да то мора да буде један од најхитнијих задатака хрватске 
политике, пошто је јасно да није могуће побити два ми-
лиона Срба у Независној Држави Хрватској. Но, немачка 
страна се ограничила на то да захтева од Павелића да се 
поједини усташке вође одстране са положаја. „ („Am 17. 
September 1942 kamen Kasche, Glaise v. Horstenau, und der 
Wehrmachtsoberbefehlshaber Südost, Generaloberst Hermann 
Löhr (1885-1947) bei einer Besprechung in Sofia überein, dass 
„eine vernünftige Lösung für das Serbenproblem [...] eine der 
vordringlichsten Aufgaben für die kroatische Politik— sei. 
...da es nicht möglich sei, die zwei Millionen Serben im USK 
umzubringen. Daher beschränkte sich die deutsche Стра-
на darauf, die Absetzung einzelner Ustaša-Führer zu forder,“ 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,  страна 295. 

једна од највећих жртава Другог светског рата, Ср-
би, оптужују се од стране «немачког министра спољних 
послова Шарпинга, који говори о сумњама о постојању 
српских концентрационих логора» (die Äußerungen 
des deutschen Verteidigungsministers Rudolf Scharping, s. 
„Hinweise auf serbische Konzentrationslager—, in Spiegel 
Online 13/1999, 31. март 1999).

И овде видимо на делу тај чувени немачки комплекс, 
односно неспособност за процену мере. Управо је његова 
држава одговорна, да је између 1941 и 1945 страдало не-
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колико стотина хиљада Срба, те се већ због тога подразу-
мева само по себи да треба буду опрезнији у осуди. Када 
је у питању држава Израел, Немци се тога веома строго 
и дисциплиновано придржавају, но када су, на пример, у 
питању Срби и Руси, Немци не осећају никакву обавезу 
да покажу и мало обазривости или гриже савести.

Најзад, при крају књиге, да се Корб позабави и српским 
изворима! Обрадовах се, када сам видео да цитира исто-
ричара који се озбиљно позабавио хрватским злочинима: 
„Затезало полази од тога, да је у јадовну убијено 30 000 
Срба и 2 000 јевреја. Прорачуни аутора, међутим, су пре-
високи, а пошто он некритички барата са изворима, ње-
гови прорачуни су неубедљиви“ («Zatezalo geht von 32.000 
in Jadovno und 8.000 auf Pag ermordeten Häftlingen aus, von 
denen 30.000 Serben und 2.000 Juden gewesen seien Allerdings 
sind die Berechnungen des Autors sehr hoch angesetzt und wegen 
seines unkritischen Umgangs mit den Quellen wenig plausible», 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,  страна 314.).

Код Корба смо уочили следеће: српске изворе готово 
потпуно  игнорише, а када их и спомиње, онда редовно 
додаје „мало веродостојни“, „некритички“, или „српски 
националистички“. Корб наравно има проблем да пред 
историјом образложи, рецимо, због чега му хрватски, не-
офашистички извори  изгледају убедљивији од српских, 
који су често сами били преживели сведоци хрватских 
зверстава?

При крају своје књиге Корб је написао нешто и о ја-
сеновцу. Од године 1942. Срби су, по аутору, чинили ве-
лику већину затвореника. До тада, дакле, зиме 1941/1942,  
јеврејски затвореници вероватно су чинили највећи кон-
тигент узника. А затим додаје: «До масовних убистава за-
твореника дошло је због различитих мотива. Убиства су 
следила као репресалије после бекства појединих затво-
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реника, из страха пред побуном заробљеника. Као узро-
ци масовних убистава такође су и пренатрпаност лого-
ра и непрестани недостатак хране» («Zu Massentötungen 
von Häftlingen kam es aus verschiedenen Motivationen: Sie 
erfolgten als Repressalien nach der Flucht einzelner Häftlinge, 
aus Furcht vor Häftlingsaufständen. Auch die Überbelegung 
des Lagers sowie der permanente Mangel an Nahrungsmitteln 
bildeten den Hintergrund für Massentötungen» , Alexander 
Korb: „Im Schatten des ...“,  страна 315).

На страни 330 аутор закључује да је «до 5 000 српс-
ке деце умрло у логору» («Bis zu 5 000 serbische Kinder 
verstarben im Lager»).

Аташе немачке полиције у Загребу Ханс Хелм (SS-
Obersturmbannführer Hans Helm)6 јавио је Немачком 
министарству иностраних дела, да „Хрватска може да се 
посматра као земља, у којој је јеврејско питање више или 
мање решено («dass Kroatien als jenes Land angesehen werden 
kann, in dem die Judenfrage im großen und ganzen als gelöst 
anzusehen», Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,  страна 341)

Приближава се конац рата. Хрвати ужурбано бришу 
трагове својих злочина. Пре него што су изгубили рат, 
настоје да униште концентрациони логор јасеновац: „20. 
априла 1945. убили су око седам стотина жена, које су 
преостале у логору. Око 1 100 мушкараца остало је у 
логору и они су се 22. априла 1945. усудили да дигну ус-
танак. Већина је при том покушају убијена. југословенска 
народна армије 2. маја 1945. ушла је у логор.  Усташе су 

6)  Драгоцени су Хелмови (Hans Helm,1909-1946), извештаји. Он је и пре 
рата радио у немачкој амбасади у Београду и добро је говорио српски. 
Хелм је развио читаву мрежу својих доушника, тако да је био одлично 
информисан о правом политичком стању у Хрватској.  један од ретких 
високих представника Немачке у Хрватској који је отворено показивао 
своје непријатељство према хрватском режиму био је и СС-групенфирер 
Камерхофер (Konstantin Kammerhofer, 1899-1958, SS-Gruppenführer). 
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убиле најмање 70 000 српских заробљеника, а од тог броја 
највећи број је страдао у логору јасеновац“ («Am 20. April 
ermordeten die Wachen ungefähr 700 weibliche Häftlinge, 
die im Lager verblieben waren. Ein Teil der etwa 1.100 noch 
lebenden männlichen Häftlinge wagte am 22. April 1945 
einen Aufstand. Die Mehrzahl der Gefangenen kam im Zuge 
dessen ums Leben. Die Jugoslawische Volksbefreiungsarmee 
erreichte das zerstörte Lager am 2. Mai 1945. Demgegenüber 
töteten Ustaše mindestens 70.000 serbische Insassen, und 
zwar überwiegend im Lager Jasenovac», Alexander Korb: „Im 
Schatten des ...“,  страна 350).  

Занимљиво, да аутор поставља толико много по ме-
ни споредних, неважних питања, а нека битна потпуно 
прећуткује. Није, рецимо, поставио питање: како је било 
могуће да Тито и његови партизани уђу у јасеновац тек 2. 
маја 1945? Због чега нису макар покушали да уђу раније? 
Зашто им се толико журило да уђу у  Београд? Због чега 
су партизани у Загреб умарширали тек 8. маја 1945? 

Корб тврди да „уобичајна слика о планираном гено-
циду усташа над Србима, јеврејима и Циганима не стоји, 
јер то сугерише систематску политику прогона“ («Dabei 
wurde deutlich, dass das herkömmliche Bild vom geplanten 
Völkermord der Ustaša an Serben, Juden und Roma nicht 
gerecht wird, vor allem, da es eine Verfolgungspolitik suggeriert», 
Alexander Korb: „Im Schatten des ...“,   страна 352). 

Основна тежња Корбовог рада очевидно се састоји у 
томе, да релативизује масовне злочине, које су Хрвати 
у Другом светском рату починили  према српском ци-
вилном становништву.  Он оспорава плански карактер 
убијања српског становништва у НДХ. Очевидно, да смо 
сведоци распламсавања «битке за историју», или, како 
то Руси кажу «битва за историю». На делу је ревизија 
историје, а она отвара широм врата реваншизма. Зун-
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дхаусен, Корб и многи други овим отварају могућност 
за релативизацију злочина према српском становништву 
и оправдавају злочине које су Американци, Енглези и 
Французи учинили против Срба од 1991 до 1999 године. 
То чине тако што багателизирају страдање Срба током 
Другог светског рата и лако оправдавају демонизацију 
Срба коју су чинили медији Запада за последњих два-
десет година.  Руски историчари су добро приметили да 
је то могуће када су учебники истории написанные на 
деньги Сороша“.7

Да споменемо и неке добре стране књиге. Корб читао-
цима даје на увид неке изузетно интересантне историјс-
ке документе. Такође је дао богат преглед историјских 
извора и литературе која се бави Независном Државом 
Хрватском. Први утисак је дакле одличан, фантастичан. 
Пружити библиографску листу која садржи преко три-
десет страна делује заиста импресивно. Овим сам, на жа-
лост, исцрпио позитивне стране Корбове студије. 

Морам приметити, да је он читаоцу пружио преглед 
богате историсјке грађе, али је очевидно да је од стотине 
књига које је на крају своје дисертације цитирао, вео-
ма мали број и прочитао. Основу његове студије чине 
заправо свега четири или пет књига. На првом месту 
то је рад Хрвата Томислава Дулића, који је докторирао 
на шведском универзитету Упсала. Дулић је упоредио 
хрватско-усташке злочине са српско-четничким. И он 
тврди да су усташе заправо «реаговале» на четничке зло-
чине. Тако би заправо Срби били главни кривци, што су 
Хрвати створили јадовно, јасеновац и остала стратишта, 
јер НДХ је само «реаговала» на четничке злочине. Сли-
чне аргументе употребљавају Холм Зундхаусен, Марк Би-

7)  Када се уџбеници историје пишу од Сорошевог новца.
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ондич (Biondich), Срећко Џаја, па и титоистички истори-
чари. А када говори о грађанском рату на тлу југославије, 
Корб највише цитира  Мари-Жанин Чалић (Marie-Janine 
Calic) и Алегзандру Штиглмајер (Alexandra Stiglmayer). 
Прва је направила каријеру тиме што је србофобији по-
кушала да пружи научну основу, а друга, Штиглмајер, 
се прославила тиме што је у масовним медијима Запада 
ширила причу о „масовним српским силовањима“ над 
женама у Босни исламске и римокатоличке вероиспо-
вести. Да је она просто лагала, то су убедљиво доказали 
неколико немачких и америчких аутора. Но, Штиглмајер 
је због говора мржње и србофобије награђена веома до-
бро плаћеним местом у Босни, о трошку Европске уније. 
Словом, видимо да су Корбови главни ауторитети хрват-
ски историчари, или Немци који су се истакли у искази-
вању мржње према српском народу.

Као и код сваког пропагандног материјала, па макар 
се он звао и докторска дисертација, увек је најинтере-
сантније оно што је аутор прећутао. Када Александар 
Корб говори о јасеновцу, он нигде не спомиње двојицу 
Хрвата, Анту Цилигу и лекара Николу Николића, који 
су не само преживели јасеновац, већ су оставили иза 
себе драгоцени писани документ о јасеновачком кон-
центрационом логору.  И Цилига и Николић говоре о 
невероватним страдањима српских цивила. Преживеле 
српске логораше хрватских стратишта Корб, разуме се, 
потпуно игнорише. Сви они говоре о планском уништа-
вању људи, у којима је највише страдало Срба. Корб је 
прећутао и Хермана Нојбахера, специјалног Хитлеровог 
дипломате за Балкан, који говори да су „Хрвати у НДХ 
убили око 750 000 убијених Срба“.

Шта је геноцид? По мишљењу већине на Западу то 
је страдање јевреја  и Аушвиц, а данас Сребреница. А 
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шта је са геноцидом над Србима у Првом светском рату 
који су организовали Беч и Пешта? А шта „с геноцидом 
русских людей,  на пример, карпатских русин на терри-
тории Галиции, входившей в состав Австро-Венгерской 
империи? Надо иметь в виду, что геноцид осуществлял-
ся по прямому указанию Ватикана»,8 о чему пише Роман 
Д. Мирович: «Алфавитный указатель жертв австро-
мадьярского террора на Галицкой и Буковинской Руси в 
первую мировую войну», Юлиан А. Яворский  «Террор 
в Галичине в первый период войны 1914-1915 годов» 
и  Н.М. Пашаева «Очерки истории Русского Движения 
в Галичине 19-20 веков»? А како стојимо са 27 милиона 
убијених Руса од  1941. до 1945 године? Тај геноцид у 
свести Запада уопште не постоји. 

Корбова метода јесте типична за човека који се бави 
не научним радом, већ пропагандом. Историјске изворе 
који не одговарају његовим идејама он или прећуткује, 
или  одбацује као „претеривања српских национали-
ста“. Нико не каже да нема ни таквих појава. Но, зашто 
Корб никада то не тврди, рецимо, за хрватске изворе, 
да умањују злочине почињене над српским цивилним 
становништвом? Зашто ни једном не изрази сумњу, да 
можда и јеврејски извори не претерују у броју страдалих 
јевреја? Испада да само Срби нису објективни.

Најрелевантније српске изворе он је или прећутао, 
или спомиње њихове небитне радове. Навео је књигу 
Милорада Екмечића, која је савршено небитна за тему 
коју Корб обрађује. По Корбу и њему сличнима, Хрват-
ска нема везе са усташама. Они су просто пали падо-

8)  „...с геноцидом Руса, на пример, карпатских Русина на територији 
Галиције, који су били у саставу Аустро-угарског царства? Треба имати у 
виду то да је тај геноцид био спровођен по непосредним упутствима Ва-
тикана.»
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браном, на пример, са Месеца и решили, више спонтано, 
услед «динамике саме ситуације», да побију Србе. А да 
није било четничког устанка, можда Срби уопште не би 
ни страдали. То је у суштини Корбова теза.

На много места говори о четничким злочинима над 
босанским муслиманима, а ниједном не говори о зло-
делима који су починили босански муслимани  и њи-
хова «Ханџар» дивизија над српским цивилним ста-
новништвом у Фочи и источној Босни. О овој теми 
недавно сам прочитао занимљиву расправу од Зорана 
М. Цвијића: «Током Другог светског рата формирана 13. 
Вафен СС Ханџар дивизија, чији су командни састав чи-
нили Немци, док су војници били добровољци, највећим 
делом „Хрвати муслимани“ и око десетак одсто „Хрвати 
католици“ из Босне и Херцеговине. Дивизија је носила 
СС униформе, са немачким орлом и хрватским грбом – 
црвено-белом шаховницом, док су на глави имали фес 
са знаком мртвачке главе, традиционалном ознаком СС 
јединица. Дивизија је формирана 1. марта 1943. од 21.000 
добровољаца, од којих је задржано у њеном саставу 
13.000 најспособнијих.»

Корбови немачки професори и издавач хвале га као 
„научника, који почиње да испуњава празнину“  («ein 
Wissenschaftler diese Lücke zu füllen beginnt»), која је на-
водно постојала пре него што се Корб појавио са овом 
књигом. Словом, његова књига није нова, већ је добро 
нам позната стара, титоистичка интерпретација исто-
рије, којом је Хрват јосип Броз спасао свој народ од ис-
торијске одговорности, чиме су Хрвати избегли процес 
денацификације, којем су, на пример, били подвргнути 
Немци после 1945. године. Корб не поставља само тезе 
и тврдње, већ поставља и бројна питања. А то и јесте 
главни задатак научног рада. Но, његова питања су, 
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као што сам већ показао, погрешна. Тако се Корб пита: 
„Зашто су обе националистичке групе, усташе и четни-
ци, почели са масовним убијањима?“ („Warum begannen 
zwei nationalistische Gruppen, die Ustaše und die Četnici, mit 
Massentötungen?“)

Корб, како и титоистички историчари, прећуткује 
чињеницу да је до јесени 1943 вођа четника, Дража Ми-
хаиловић, био признат од Лондона и Вашингтона као 
савезник. Како могу да се упореде хрватски злочини, које 
је организовала држава, а подржао Хитлер, са одмаздама 
Четника, који су често имали на располагању најприми-
тивније наоружање? Зар су четници могли да организују 
концентрационе логоре типа јасеновац? 

Корб цитира статистичке податке, да су Срби у НДХ 
чинили преко једне трећине становника. Били су и 
најбројнији народ у Босни, а у Хрватској су чинили око 
26% становништва. Аутор не поставља питање, како се 
десило да данас Срба у Босни има свега 33 одсто, а да 
их је у Хрватској свега 3%. Где су нестали Срби? Таква 
и слична питања очевидно нимало не занимају „младог 
немачког историчара“.

Он се бави бројењем српских жртава. Занимљиво, да 
му не пада на памет да том истом методом умањи број 
јеврејских жртава? Зашто? Да ли су јеврејске жртве вред-
није од српских? Постоје ли жртве првог и другог реда?

Потпуно прећуткује историчара Василија Крестића, по 
мени најбољег познаваоца историје Славоније, Хрватске и 
Далмације. А да је замолио некога да му преведе најваж-
није текстове професора Крестића, онда би Корб схватио, 
на пример, да усташе нису нека појава, која нема везе са 
историјом хрватског народа, већ да је она утемљена у поли-
тичкој историји тога народа. Онда би од академика Крес-
тића научио да постоји континуитет политичке мисли од 
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идеолога расизма и србофобије Анте Старчевића, преко 
Штросмајера и Стјепана Радића па до Анте Павелића и 
јосипа Броза. Када је Босна у питању, онда је свакако не-
заобилазно дело Милорада Екмечића. Корб спомиње, како 
сам мало пре цитирао, Виктора Новака (1889- 1977). Но, 
то ради површно, без да се бави његовим великим делом, 
већ га покушава дисквалификовати као «антиклерикалца». 
Прећуткује да је он  Хрват, одличан медијевалиста, те да је 
аутор једног од најзначајнијих дела о геноциду у Хрватској 
1941-1945. Корб нигде не спомиње ни Драгољуба Живоји-
новића, који је заједно са Дејаном Лучићем написао књигу 
«Варварство у име христово», Београд, 1988. Имамо и дра-
гоцени податак, како је хрватски изасланик у Риму, Руши-
новић,  известио свог министра Лорковића о примедбама 
кардинала Тисерана, који га је примио у аудијенцију  5. 
марта 1942.: „ ја дакако знам да су се фрањевци из Босне и 
Хецеговине понашали скандалозно“.

А на есејистичком плану две најважније књиге од 
1945. до данас написане на простору бивше југославије, 
по мени, јесу: Меша Селимовић, «За и против Вука» и 
Мило Ломпар, «Дух самопорицања». Ових пет или шест 
аутора представљају – поред, разуме се, изворне и мемо-
арске грађе –  најважније књиге за разумевање историје 
Срба и југославије. Свако ко се озбљино бави историјом 
југославије, неће моћи да заобиђе дела Крестића, Новака, 
Екмечића, Живојиновића и Ломпара.

Словом, када пажљивије погледамо његов рад, види-
мо да је Александар Корб слаб познавалац Балкана, а на 
моменте његови коментари су неукусни и цинични , јер, 
свесно или несвесно, унизује жртве, а оправдава, па чак 
и велича крвнике.

Бавећи се овом темом, добио сам нека нова сазнања о 
нама самима, о нашим пропустима и јавашлуку. Већини 
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грађана Србије је јасно, да смо ми окупирана земља, у 
којој главне одлуке доносе британски, амерички (па и 
немачки) амбасадори. јасно је да је окупатор наредио 
да се мора објавити србофобична књига, рецимо, једног 
Холма Зундхаусена. Остаје, међутим, нејасно, због чега 
се том јавно декларисаном неприајтељу српског народа 
поклања толика медијска пажња. јер, ако је и земља оку-
пирана, не треба да се понижавамо више од онога што 
од нас Лондон или Берлин захтевају. Тако је на „округлом 
столу“ у фебруару 2009,  пре четири године,  Холм Зн-
дхаусенова књига «Istorija Srbije od 19. do 21. veka» по-
праћена незапамћеном медијском кампањом и то на 
свим телевизијским каналима и највећим новинама. Ни-
сам сигуран да је немачка влада то захтевала. Верујем да 
је у питању типичан снисходљиви, ропски менталитет 
политичара које су у то време били на власти. Верују 
да ће тиме зарадити милост од Берлина и Вашингтона. 
Зундхаусен је у свом наступу и самој књизи подвргао 
пљувању не само све што је овом народу свето, већ је 
направио и листу неподобних српских историчара, које 
ако већ не треба стрељати, а онда свакако одстранити са 
универзитета. Дакле, он се и не труди да у Београду буде 
научник, већ отворено дели шамаре, а присутна публика 
понизно га слуша и настоји да испуни сваку жељу „вели-
ког историчара из Берлина“. После свега што су урадили 
српском народу, Зундхаусен се не стиди да наступа као 
„гаулајтер“ Београда. И нико да му макар пљуне у лице! 
У књизи користи искључиво хрватске изворе као „веро-
достојне“. На пример јозо Томашевић. Зундхаусен, као и 
његов ученик Корб, користе само уџбенике из Загреба 
и Сарајева. Српски историчари нису вредни пажње. Ни 
Зундхаусен, а ни Корб, ниједном речју не спомињу радо-
ве Милорада Драшковића, Дејвида Мартина или Ивана 
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Авакумовића. Њихове књиге су доступне историчарима 
на Западу, јер су писане на енглеском. Зашто је српска 
држава финасирала књигу Зундхаусена, која је очевидно 
писана са позиција усташко-нацистичке пропаганде? Ка-
да Срби једног дана поново створе своју државу, ово ће 
представљати једну од најубедљивијих оптужби против 
Бориса Тадића и његовог режима.

Хрват Тито и његова вишедеценијска власт урадила је 
све да се прикрију трагови хрватских злочина над срп-
ским цивилним становништвом од 1941. до 1945. Када 
су партизанске јединице 2. маја 1945. ушле у јасеновац, 
усташе ипак нису успели да сасвим уклоне трагове зло-
чина. Партизани су, међутим, наставили оно, што усташе 
нису потпуно довршиле и сасвим су избрисали хрватске 
злочине, а спомен парк јасеновац су претворили у неку 
врсту холивудског спектакла, који има примарни зада-
так да посетиоци не сазнају праву истину да је на овом 
месту до маја 1945. постојало једно од најстрашнијих 
стратишта које је забележила европска историја.

Није јасно, зашто се српска историографија није почела 
бавити са том темом од године 1990, када им то више нико 
није бранио. И код Руса је било  забране, али су њихови 
велики историчари и писци писали «за фијоку», чекали 
да дођу «боља времена», или су издавали као «самиздат». 
Зашто су наши историчари тако мало писали о српским 
страдањима у јасеновцу, јадовну, Козари, Дракулићима, 
Лијевча Пољу...? За последњих двадесет година, колико 
ми је познато, нико нам није бранио да истражујемо зло-
чине Титових партизана над српским цивилним станов-
ништвом од октобра 1944 до децембра 1945. Да ли постоји 
иједан споменик или плоча, која би подсећала на масовна 
стрељања које су титовци вршили, нарочито од јануара до 
августа 1945. у Београду и околини? Не постоји ниједна 
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улица који би нас подсећала на комунистичке злочине, 
који су почињени када је рат већ био завршен.

Но, зато Београд на Калемегдану има Споменик зах-
валности Француској, који пре представља српску сра-
моту, јер само сведочи колико је наша политичка елита 
и онда, уосталом као и данас, неозбиљна, инфантилна и 
неодговорна. Француска се у последњих сто и педесет 
година готово редовно сврставала на страну српских 
непријатеља: 1804. и 1912. била је на страни Турске, а 
1913. била је на страни Бугарске, 1919. подржала је за-
хтев Румуније да граница са Србијом буде код Панчева, 
1995. Француска је бомбардовала Србе у Босни, а 1999. и 
Србију. Француска је признала Косово и подржава Шип-
таре и данас захтева да се Дечани и Пећка патријаршија 
признају као „део шиптарског културног наслеђа“.

Надам се да ће нам ова рецензија помоћи да се про-
будимо из апатије и да схватимо да је најкасније са овом 
Корбовом књигом почела „битва за историю».9  Колико 
из најновије руске историографије видим, тај велики, 
нама Србима блиски словенски народ, схватио је овај 
изазов озбиљно. Довољно је погледати колико је у по-
следње време написано радова посвећено Русинима као 
«наиболее чистые потомки древнейшей Руси. На самом 
деле «русин» и «русский» – одно и то же.»10 Све је по-
чело, као и код нас Срба из Баната, Славоније и Далма-
ције, «В XVIII-XIX вв. значительная часть карпатских 
русин проживала в пределах Австро-Венгерской импе-
рии. Во второй половине XIX в. начинается русинское 
возрождение, которое воспринималось самими русина-
ми, как возврат к принадлежности к единому русско-

  9)  Битка за историју.
10)  „...најчистијим потомцима древне Русије.Заправо, бити бити Русин и Рус 
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му народу «от Карпат до Камчатки», а также от унии к 
Православию».11 

И уместо, после 1918, да су се Краљ Александар, СПЦ 
и српска интелектуална елита почели бавити, рецимо, 
Жумберком и да започну са «српским културним пре-
породом» и такође да се народ тог краја врати «от унии 
к Православию», ништа није урађено. У Жумберку је и 
у време «страховладе Карађорђевића» остала на снази 
унија и католичанство и то на општу срамоту Београда 
и српства. Аустроугарској и Западу је пошло за руком 
да од Русина-Руса створе посебну, русофобску нацију, 
а од Малоруса да измисле нову, украјинску, прозападну, 
антируску нацију.

Руси са правом истичу, да је «именно Русский народ 
был первой и главной жертвой геноцида ХХ века».12 Са 
овим се слажемо и можемо слободно да додамо: такође 
«и Сербский народ». 

Док будемо имали такве уџбенике за историју као са-
да у основној, средњој школи и факултетима, ми нећемо 
моћи добити ову «битву за историю», коју  против нас 
воде научне установе са Запада. Пример Зундхаусена нам 
показује, да ми чак и финансирамо антисрпске уџбенике! 
Руси ових дана отворено говоре у вези «задача создания 
российских учебников истории, воспитывающих граж-
данина своей страны»,13 а коју је потакао сам Путин када 
је изјавио: «Возможно, стоит подумать о единых учебни-

11)  „Током XVIII-XIX векова знатни део карпатских Русина насељавао је об-
ласти под Аустро-угарским царством. У другој половини XIX века почиње 
препород Русина, а под тиме су Русини подразумевали повратак припад-
ности јединственом руском народу од Карпата до Камчатке, и од уније ка 
православљу.»

12)  „...управо је руски народ био прва и главна жртва геноцида у ХХ веку.»
13)  „...задатак писања руских уџбеника историје на којима ће се васпитавати 
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ках истории России для средней школы, построенных в 
рамках единой концепции».14 

Када ће наш председник да каже нешто слично Пути-
ну? Када ће посмртни остаци невино мучених и стреља-
них Срба године 1945., од стране Титових партизана – на 
пример, у Лисичјем Потоку, на Ади Циганлији, у јајин-
цима или на Бањици – угледати светло дана и бити са-
храњени како то доликује жељама њихових најближих 
и традицији нашег народа?

Охрабрује да у том правцу има неких добрих вести и 
правих корака. Тако, у петак 8. фебруара 2013. у Бања Лу-
ци је одржан научни скуп на тему „Однос према српским 
жртвама у сукобима током двадесетог века.“ Када већ не 
раде институције српске државе као што су САНУ, или 
Београдски универзитет, онда свакако охрабрује да се 
тиме баве појединци и удружења, који нису равнодушни 
према судбини наше земље и народа.

Никола Живковић
 

14)  „Треба размислити о јединственим уџбеницима историје Русије за средње 
школе који ће бити утемељени на истој концепцији.»
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ГЕНОцИДНА АКцИјА „ОЛУјА”

Четвртог августа 1995. године оружане снаге Републи-
ке Хрватске (ОСРХ), уз одобрење и подршку НАТО-а, 
у садејству са снагама Хрватског вијећа одбране (ХВО) 
и Армије БиХ (АБиХ), извршиле су агресију на сјевер-
ну Далмацију, Лику, Кордун и Банију, то јест на Српску 
област Крајина, у саставу тадашње Републике Српске 
Крајине (РСК).

Агресија је извршена упркос чињеницама да је та об-
ласт била под заштитом УН-а, и да су представници РСК 
дан прије у Женеви и Београду прихватили приједлог 
међународне заједнице (МЗ) о мирном рјешењу сукоба. 

Против крајишких Срба (око 230.000 житеља са око 
30.000 војника) ангажовано је око 200.000 војника, од 
којих је директно у операцији учествовало 138.500 при-
падника ХВ-а, МУП-а  и ХВО-а. Ако се томе додају снаге 
АБиХ и НАТО-а, агресора је било више него становника 
у Крајини, а омјер војника био је најмање 7:1 у корист 
агресора.

За неколико дана неравноправне борбе сломљен је от-
пор Српске војске Крајине (СВК). Народ западне Краји-
не, њих преко 220.000, поучен «историјским искуством», 
креће у дотад највећу српску «сеобу», на исток браћи по 
вјери и нацији.
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И док је цијела Крајина била изложена дотад невиђеној 
артиљеријској ватри и док су хрватски војници убијали и 
спаљивали све што је српско, Врховни командант хрватске 
војске и Предсједник Хрватске, Фрањо Туђман, преко ра-
дија и ТВ-а „у име демократске власти Хрватске“ позивао 
је Србе „да остану код својих кућа и без бојазни за свој 
живот и своју имовину, дочекају хрватску власт“. 

Хрватски војници, а за њима нису заостајали ни 
муслимански, над Србима са којима су дошли у контакт, 
употребљавали су већ толико пута испробане методе 
ликвидација: клања, спаљивања, метак у потиљак, ба-
цање у јаме..., али и неке нове: замрзавање и спаљивање 
хемикалијама.

И кад је престао сваки отпор СВК, агресор је убијао 
људе у избјегличким колонама и до Уне и преко Уне ду-
боко у територију тадашње Републике Српске. На путе-
вима којима су се кретале крајишке избјегличке колоне 
остајали су лешеви убијених артиљеријским гранатама, 
авионским ракетама, снајперским хицима, ножевима... 

На евиденцији Веритаса налазе се имена 1.886 поги-
нулих и несталих Срба из ове акције и послије ње, од 
чега 1.196 (63%) цивила, од којих су око половине били 
старији од 60 година. Међу жртвама се налази 540 (29%) 
жена, од којих су двије трећине биле старије од 60 годи-
на, што представља један од «црних» рекорда посљедњег 
грађанског рата на просторима претходне југославије. 
Међу жртвама је и 9 лица до 14 година старости. Од 
укупног броја жртава до краја августа убијено је 1.764 
људи или у просјеку по 68 дневно. А од 1996. па до 2006. 
године убијено је најмање 70 Срба, углавном повратника, 
од којих је тек неколико случајева ријешено, док је 13 по-
вратника извршило „самоубиства” под веома сумњивим 
околностима. 
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Од укупног броја жртава до краја 2012.  расвијетље-
на је судбина 923 лица, док се на евиденцији несталих 
води још 963 лица, од чега 668 цивила, међу којима 326 
жена. Из акције „Олуја” до 31.12.2012. ексхумирано је 
укупно 867 лешева: у организацији надлежних инсти-
туција екхумирано је 817, од којих је идентификовано 
525, а породице су саме пронашле још 50 лешева и сви 
су идентификовани. 

Хрватска избјегава без ваљаног разлога ексхумације и 
познатих мјеста укопа са најмање 350 посмртних остата-
ка, углавном под ознаком «непознат», што је јединствен 
случај на подручју бивше југославије, као што без правог 
разлога отеже и са идентификацијама 292 ексхумираних 
посмртних остатака. 

Хрватска страна опструира ексхумације и идентифи-
кације српских жртава из разлога што би проналажење 
свих лешева српских жртава покварило слику о њој као 
„жртви српске агресије” и што је велик број српских ле-
шева, да су били на вријеме ексхумирани, могао утицати 
и на исход суђења хрватским генералима пред Хашким 
трибуналом  који су били оптужени за судјеловање у „уд-
руженом злочиначком подухвату чији је заједнички циљ 
био присилно и трајно уклањање српског становништва 
из регије Крајина”.

Око 1.500 припадника СВК преживјело је заробља-
вање, од којих су многи суђени и осуђени на дугого-
дишње казне затвора због кривичног дјела ратног зло-
чина. Око 3.200 старих и немоћних, који нису хтјели или 
нису могли напустити огњишта, на силу су интернирани 
у логоре за цивиле.

Крајина је опустошена, опљачкана, па порушена и за-
паљена. Нису били поштеђени ни црквени, културни, 
историјски српски, као ни антифашистички, споменици.
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Ова агресија, под кодним називом «Олуја» спровођена 
је, као уосталом и оне које су јој претходиле («Миљевач-
ки плато», «Масленица», «Медачки џеп» и «Бљесак»), по 
тактици «спржене земље», што је половином новембра 
исте године досегло размјере потпуног затирања српске 
заједнице у Крајини.                        

Иако је било очигледно да је хрватска власт предузе-
ла ову агресију са циљем чишћења територије од српс-
ке већине која је на њему живјела, Савјет безбједности, 
осим «снажне осуде хрватске војне офанзиве великих 
размјера» (Р 1009/95), није донио, ни овога пута, било 
какве казнене мјере против агресора.

Предсједник Републике Хрватске Фрањо Туђман мо-
гао је да, без бојазни од било каквих посљедица, већ 6. 
августа на книнској тврђави, у побједничком заносу, 
узвикује да су „Срби добровољно напустили Крајину“ 
(самопрогнали се!) и да им „зажели срећан пут“, те да 
у хрватском Сабору 15. јануара 1996. године констатује 
„успјешним извођењем акције 'Олуја' за свагда је рије-
шен главни унутрашњи проблем хрватске државе“.

Највећи парадокс ове агресије, као и оних које су јој 
претходиле, налази се у чињеници што је земља-агресор 
била чланица УН-а, а Крајина зона под заштитом исте 
организације и што су неке друге чланице те организа-
ције одобриле и учествовале у самој агресији.

Хрватски Сабор  је, 30. јуна 2006. године, усвојио „декла-
рацију о Олуји”  по којој се тој акцији, поред већ познатих 
атрибута „војно-редарствене акције спроведене уз пошти-
вање свих одредби међународног ратног, хуманитарног 
и цивилног права“ додаје и нови: „међународно-правно 
легитимна и савезничка антитерористичка акција“. 

Претресно вијеће Међународног кривичног суда за 
бившу југославију (МКСј), након дугогодишње истраге 

106 Саво Штрбац



и суђења хрватским генералима за ратне злочине по-
чињене у акцији „Олуја”,  објавило је, 15.априла 2011. 
године,  првостепену пресуду. Вијеће је закључило да је у 
Хрватској у љето 1995. године постојао удружени злочи-
начки подухват (УЗП) са циљем трајног уклањања срп-
ског цивилног становништва из Крајине, са тадашњим 
предсједником Фрањом Туђманом на челу. За вријеме 
и након операције „Олуја“ учесници тог УЗП били су 
тадашњи министар одбране Гојко Шушак,  начелник Гла-
вног стожера Хрватске војске Звонимир Червенко, као и 
други високи политички, војни и полицијски званични-
ци, међу којима и двојица оптужених Анте Готовина и 
Младен Маркач. Вијеће је двојицу оптужених генерала 
прогласило кривима по осам од девет тачака оптужни-
це за: прогон, депортације, пљачке и разарање имовине, 
убиства, нечовјечна дјела и окрутно поступање. А. Го-
товини је изрекло казну затвора од 24, а М. Маркачу од 
18 година затвора.

Нас крајишке Србе задовољавала је квалификација из 
првостепене пресуде, којом је „Олуја окарактерисана као 
УЗП, јер би нам као таква, да је у жалбеном поступку-
била потврђена, пружала реалну шансу да брже и лакше 
повратимо лична, имовинска и политичка права која су 
нам била одузета и ускраћена. 

Против првостепене пресуде жалили су се неправос-
нажно осуђени генерали, негирајући закључак првосте-
пене пресуде о УЗП са циљем трајног уклањања српских 
цивила из Крајине, оствареног уз помоћ незаконитог на-
пада на цивиле у Книну и другим крајишким градовима 
у августу 1995.године. 

Жалбено рочиште одржано је 14. маја 2011. године, а 
пресуда жалбеног вијећа је објављена 16. новембра 2012. 
године. 
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Петерочлано Жалбено вијеће, на челу са  судијом 
Мероном, који је уједно и предсједник МКСј, прегласа-
вањем 3:2, доноси ослобађајућу пресуду по свим тачкама 
и свим основама из оптужбе. Такав поступак незабиље-
жен је до тада у пракси овога Трибунала. Хрвати ликују 
у хистеричном заносу цијеле нације. Срби огорчени и по 
први пут јединствени у оцјени да је ова пресуда дубоко 
неправедна. 

А да је само један судија Жалбеног вијећа промјенио 
своје мишљење, улоге би биле потпуно измјењене. Ср-
бима каква таква утјеха је чињеница да је пет од осам 
судија из Претресног (3) и Жалбеног (2) вијећа гласало 
за осуду. 

То што смо ми Срби огорчени већинском одлуком 
Жалбеног вијећа потпуно је разумљиво и могло би се 
протумачити оном народном „ко губи има право и да 
се љути“. Али како разумјети незапамћену жестину не-
слагања судија Жалбеног вијећа? Наиме, судије које су 
остале у мањини одлучно и отворено тврде да су су-
дије у већини погрешно тумачиле и игнорисале налазе 
Претресног вијећа (судија Ађијус), резоновање већине 
називају „гротескним“ и инсинуирају да је такво резо-
новање имало ванправне мотиве а пресуду описују као 
„супротну сваком схватању правде“ ( судија Покар“). 

Незадовољство са овом дубоко неправедном и срам-
ном одлуком Жалбеног вијећа Трибунала прелило се 
и изван српских земаља и довело је у питање оправ-
даност овог и сличних ad hoc судова УН-а. Генерална 
скупштина УН-а раду ad hoc судова посветила је и јед-
ну тематску сједницу  која је била одржана 10. априла 
2013. године.

Постоји теоретска могућност да се изврши преиспи-
тивање коначне пресуде хрватским генералима под ус-

108 Саво Штрбац



ловом да се пронађу нови докази који нису кориштени 
у досадашњем поступку. Неподјељено је мишљење да 
би такав доказ представљали топнички (артиљеријски) 
дневници које је тужилаштво упорно тражило у досада-
шњем поступку, а за које су Хрвати тврдили да су нес-
тали и издржали све притиске међународне заједнице 
да га пронађу. Лично сматрам да ти топнички дневници 
нису физички уништени и да би се могли појавити на 
тзв. „црном тржишту“ ако би била понуђена адекватна 
новчана накнада.

 још 1999. године Хрватска је пред Међународним 
судом правде (МСП) поднијела тужбу против тадашње 
СРј, сада Србије као правне насљеднице, због агресије и 
геноцида. Србија је, након што је суд одбио њене при-
говоре, у јануару 2010. узвратила контратужбом, којом 
негира тужбене захтјеве, а у свом тужбеном захтјеву 
тражи да суд утврди да је Хрватска прекршила обавезе 
из Конвенције о спријечавању и кажњавању геноцида 
управо за вријеме и послије операције „Олуја“ тако што 
је починила (алтернативно: планирала) злочин геноцида 
и што је пропустила и још увијек пропушта да казни 
починиоце тог злочина 

Поред плаћања одштете појединцима и обезбјеђивања 
одрживог повратка прогнаницима, српска страна тражи 
и да тај суд нареди Хрватској да са листе државних праз-
ника избаци „Дан побједе и домовинске захвалности“ и 
„Дан хрватских бранитеља“ као дан тријумфа у геноцид-
ној операцији, који се славе 5. августа. 

Хрватским писаним поднеском крајем августа 2012.г. 
завршена је фаза писаних поднесака и слиједи посту-
пак припреме за главни претрес, који је заказан за 
почетак прољећа 2014. године. Међутим, политичке 
елите обију држава у овом спору могу постићи и неко 
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вансудско поравнање које би довело до узајамног по-
влачења тужбе и контратужбе. Ми Крајишници сма-
трамо да је послије ослобађајуће пресуде хрватским 
генералим пред Трибуналом императив Србији и Ср-
бима генерално да се овај спор о геноциду доведе до 
краја пред МСП.

један од значајнијих догађаја који је у директној вези 
са операцијом „Олуја“ је и парнични поступак пред Фе-
дералним судом у Чикагу по тужби Крајишника против 
конзултантске фирме МПРИ (окупљала пензионисане 
официре, углавном генерале, америчке војске, који су 
планирали и извели и „Пустињску олују“ у Заливском 
рату 1989.године). Ту тужбу су амерички адвокати под-
нијели у августу 2010. године због накнаде штете у изно-
су од 10.4 миљарде долара а по основу саучесништва у 
геноциду (та фирма је обучила, испланирала и опремила 
хрватску војску за акцију „Олуја“, а неки њени чланови 
су и учествовали у тој акцији). Затражена штета одно-
си се на душевну бол за изгубљеним завичајем (немате-
ријална штета).

На првом рочишту о нагодби у овом процесу, одржа-
ном крајем септембра прошле године, до нагодбе није 
дошло, а судија Рубен Кастиљо, прихватајући  тужбу у 
цијелини,  наложио је обима странама да до фебруара 
2013. године прикупе све материјалне и нематеријалне 
доказе, када ће одредити датум почетка суђења у овом 
за Крајишнике веома важном судском процесу. 

Да је Жалбено вијеће МКСј потврдило постојање 
УЗП „чији је циљ био присилно и трајно протјеривање 
Срба са подручја Крајине”, како је то био утврдио пр-
востепени суд, српској страни би било много лакше 
доказати геноцидну намјеру хрватске стране, што би 
олакшало и успјех у поменутим споровима пред МСП 
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и Федералним судом у Чикагу. Но, ни овако није све 
изгубљено. Лично сматрам да имамо реалне шансе да 
успијемо у оба спора.

Успјех у тим поступцима омогућио би Србима из Хр-
ватске и бивше РСК да брже и лакше поврате све што 
им је силом одузето и уништено у операцији „Олуја”  
и да остваре сва права која су им ускраћена послије 
операције, укључујући и широку политичку аутономију 
какву им је МЗ (УН, ЕУ, САД и Русија) гарантовала Пла-
ном З-4.15    

Саво Штрбац,  
Удружење Веритас

15)  План З-4 (скраћено од Загреб 4) је назив мировног споразума који је пред-
ложен 1995. године ради окончања рата у Хрватској и реинтеграције Репу-
блике Српске Крајине у Републику Хрватску. Прелог је припремила гру-
па Загреб 4, позната као мини-контакт група, коју су чиниле САД, Русија 
и Европска унија (преко Француске и Немачке). Њихов план је предат 
хрватским и крајишким властима у јануару 1995. године, али никада није 
примењен због примедби власти из Србије и Републике Српске Крајине, 
као и због операције Олуја која је уследила у августу исте године.  
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ДИСКРИМИНАцИјА СРПСКИХ ЖРТАВА 
У ТУЖИЛАшТВУ И СУДУ  БИХ  

Слично као у Хашком трибуналу, тако и у Тужилаш-
тву и Суду БиХ, свих ових година мало ко је одговарао 
за злочине над српским цивилима и заробљеницима 
током рата у БиХ од 1992. до 1995 године. Ова конста-
тација заснива се на простом увиду у број и садржај 
казни починиоцима ратних злочина које су поменута 
два суда изрекла до сада. У Хашком суду изречено је 
укупно 41, 5 година за ратне злочине над Србима, док 
је за злочине над претежно Бошњацима и мањим делом 
над Хрватима изречено 902 године године затвора при-
падницима цивилне, војне и полицијске власти РС, при 
чему се доживотна казна рачуна као 50 година затвора. 
Слично је и са правоснажним пресудама изреченим у 
Суду БиХ: 1.226 година затвора изречено је за ратне 
злочине претежно над Бошњацима и делом Хрватима, 
док је свега 109 година затвора изречено починиоцима 
злочина над Србима. 

Некажњени злочини у Подрињу

Истина, казне које су изречене у Суду БиХ за зло-
чине над Бошњацима, опет баш као у Хашком трибу-
налу, у највећем делу односе се на злочине у јулу 1995. 
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године у Сребреници. При томе и Тужилаштво које је 
подизало оптужнице у том предмету, као и Суд који је 
доносио пресуде, углавном су се позивали на праксу 
Хашког трибунала. С друге стране, то тужилаштво се 
веома мало и веома споро служило праксом тог суда 
када је реч о злочинима над Србима у логорима на под-
ручју Коњица. Односно, никако се није служило хашком 
праксом ни у оних неколико случајева злочина над Ср-
бима у БиХ који су утврђени у Хашком трибуналу, у 
ослобађајућој пресуди Насеру Орићу и осуђујућој пре-
суди Расиму Делићу.

Цео један тим Одељења Тужилаштва БиХ за ратне 
злочине формиран је да би се бавио само истрагама 
злочина на ширем подручју Сребренице, мада никада 
није било назначено да се тај тим бави само истрагама 
злочина над Бошњацима у Сребреници у јулу 1995. го-
дине. То, међутим, произилази из поменуте праксе, јер 
до данас нити једна једина оптужница није подигута 
због злочина почињених над Србима на подручју Бра-
тунца и Сребренице током целог рата, упркос бројним 
пријавама које је МУП Републике Српске о томе поднео 
Тужилаштву БиХ. 

Истина, подигнута је једна оптужница која се од-
носи на злочине над Србима које су починили при-
падници Армије РБиХ чија је централна команда била 
у Сребреници. Реч је о оптужници за злостављање у 
логору „Штала“ у Церској 1992. године. Али, и то је по-
себна прича. Оптужница је подигнута против Ферида 
Хоџића, за којег је утврђено током поступка да је био 
шеф локалне Територијалне одбране РБиХ, те против 
Веиза Бијелића, који је био шеф страже у поменутом 
логору. Међутим, Бијелић је убрзо са тужиоцима скло-
пио споразум о признању кривице према коме је до-
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био 5 година затвора казне за злостављање у логору и 
силовање једне заробљене Српкиње, која је услед тога 
изгубила дете у трудноћи. Истовремено, Хоџић је у од-
војеном поступку ослобођен сваке одговорности, јер 
судије нису биле уверене да је имао и де фацто кон-
тролу над логором, мада је током поступка било доста 
сведока из редова Армије РБиХ који су тврдили да је 
Хоџић командовао на подручју Церске, у време када 
су злочини почињени. Посебно је интересантно да се 
Бијелић није појавио као сведок на суђењу Хоџићу, иа-
ко је тврдио да му је  Хоџић био надређени. Остало је, 
дакле, непознато зашто тужиоци, приликом склапања 
споразума са Бијелићем, нису инсистирали да Бијелић 
о томе сведочи на суђењу Хоџићу, а утолико је чудније 
што ни судијама, које су споразум о кривици прихвати-
ле - то нимало није сметало. Зато није тешко закључити 
да ни тужиоцима није би било превише стало да по-
кушају да изграде пирамиду одговорности у односу за 
злочине у логору „Штала“, иако су за то имали солидне 
шансе. Овде, такође, треба подсетити да су припадни-
ци Територијалне одбране Армије РБиХ из Церске и 
Каменице одговорни и за свирепо убиство дванаесто-
годишњег Слободана Стојановића, који се, након што 
је протеран са осталим Србима, вратио по свог пса, али 
му се затим изгубио сваки траг, да би његови посмртни 
остаци били пронађени тек касније. Обдуцент Зоран 
Станковић, патолог са београдске ВМА, констатовао је 
у свом извештају да је дечак свирепо мучен, неки од 
осумњичених за тај злочин налазе се у иностранству, а 
за злочин до данас нико није оптужен.

Када је, пак, реч о осталим злочинима на подручју 
Сребренице и Братунца и осталим местима у доњем 
Подрињу, добро је познато да је за део тих кривичних 
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дела у Хашком трибуналу био оптужен командант Ар-
мије РБиХ на ширем подручју Сребренице Насер Орић, 
те да је затим ослобођен. Али, исто тако је познато да је 
и у ослобађајућој пресуди Орићу утврђено где су се до-
годили неки од злочина над Србима и паљење српских 
села, те да су за та кривична дела одговорне јединице 
Армије РБиХ са ширег подручја Сребренице. Па, ипак, 
за та кривична дела Тужилаштво БиХ до данас нико-
га није оптужило, а једино што се зна је да се о томе 
истрага води, како кажу у том тужилаштву. Осим без-
обзирног разарања неколико српских села(јежестица 
у два наврата, Брађевина и Ратковићи) , у та кривична 
дела спадају, рецимо, и злостављање и убиства заточе-
них Срба у логорима и затворима у Сребреници. Међу 
њима су и били и неки од заточеника из већ поменутог 
логора „Штала“ које је у Сребреницу, по сведочењу са-
мих припадника Армије РБиХ у Суду БиХ, довео лич-
но Орићев заменик Зулфо Турсуновић, особа која је у 
извештајима МУП-а РС поднесеним Тужилаштву БиХ 
означена као осумњичена за бројне ратне злочине над 
Србима на ширем подручју Сребренице.  Но, Турсуно-
вић је преминуо прошле године, а једино се зна да је за 
живота био позиван у Тужилаштво БиХ да да изјаву о 
околностима у којима је током рата деловао. Значајно 
је поменути да је, након ослобађања у Хашком три-
буналу, Окружно тужилаштво у Бијељини отворило 
нову истрагу против Насера Орића као осумњиченог 
за убиства српских заробљеника. Орићева одбрана се 
жалила Хашком трибуналу, али је тај суд дозволио да 
се истрага даље води у БиХ, јер је реч о кривичним 
делима која нису била обухваћена оптужницом Хаш-
ког тужилаштва. Међутим, тај предмет је још пре  не-
колико година преузело Тужилаштво БиХ, а до данас 
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је остало непознато шта се догодило са том истрагом 
против Орића.             

Овде смо, дакле, поменули само то како Тужилаштво 
БиХ није учинило ништа да подигне иједну оптужницу 
за она кривична дела над Србима на ширем подручју 
Сребренице која је утврдио и Хашки трибунал. Када се 
томе дода низ осталих кривичних дела за која постоје 
основи сумње да представљају ратне злочине, те да су 
још увек живи низ осумњичених припадника Армије 
РБиХ – постаје јасно да у Тужилаштву БиХ неће, не мо-
гу или не знају да процесуирају одговорне за те злочине. 
При томе, ваља знати да се у извештају МУП-а РС из 
2005. године наводе имена нешто мање од 900 српских 
жртава у горњем Подрињу - које су имали статус циви-
ла или ратних заробљеника у тренутку када су убијени, 
а да је међу њима велики број старих и непокретних 
особа, девојака, жена и деце. Истине ради, ваља рећи 
да је оптужницу за убиство једног српског цивила по-
дигло бијељинско Окружно тужилаштво, али су опту-
жени припадници сребреничке јединице Армије РБиХ 
ослобођени те оптужбе у процесу пред Окружним су-
дом, пошто је наводно утврђено да је убиство извршио 
припадник те војске који више није међу живима. И 
то је, у најкраћем, за сада све што је у БиХ учињено 
на кажњавању одговорних за злочине над Србима у 
горњем Подрињу.                

Случај Расима Делића: тужиоце не интересују 
злочини припадника одреда „Ел муџахид“              

Највиши званичник Армије РБиХ који је осуђен за 
ратне злочине над Србима је командант те војске гене-
рал Расим Делић. Након што је преминуо, првостепена 
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пресуда генералу Делићу у Хашком трибуналу поста-
ла је правоснажна, а злочини припадника јединице 
„Ел муџахид“ над заробљеним припадницима Војске 
РС током 1994. и 1995. године у тој пресуди постали 
су неоспорни и за Хашки трибунал. Од изрицања те 
пресуде прошло је две и по године, али Тужилаштво 
БиХ до данас није подигло нити једну оптужницу за 
те злочине. Делић је, рецимо, осуђен за окрутно посту-
пање са заробљеним Србима у Ливадама и логору Ка-
меница у јулу и аугусту 1995. године, али се у пресуди 
утврђује да је информације о некима од злочина које 
су у лето исте године починили муџахедини Управа 
безбедности Главног штаба Армије РБиХ примила од 
Службе безбедности 3. корпуса те исте армије. Реч је 
о неким од најсуровијих злочина током рата у БиХ, 
почињеним ритуалним одсецањем глава заробљеним 
српским војницима. Упркос томе, рецимо, до данас није 
оптужен генерал Сакиб Махмуљина који је имао врло 
присне везе са Одредом „Ел муџахид“, и то не само као 
командант 3. корпуса од почетка 1994. године  до краја 
рата. Управо је Махмуљин издејствовао договор на ос-
нову кога је тај одред био подређен 3. корпусу, о чему 
упечатљиво говоре и поједини документи који су не-
давно објављени у сарајевској штампи. Дакле,  упркос 
до краја утврђеном ауторитету 3. корпуса над Одредом 
„Ел муџахид“ у време када је убијено више десетина 
заробљених војника Војске РС, а многи који су оста-
ли живи били изложени злостављању  -  ни генерал 
Махмуљин, нити било који други из командног кадра 
Армије РБиХ чија се одговорност протеже и на дело-
вање те јединице, никада нису одговарали за убиства 
Срба која су починили припадници те јединице. Сам 
Махмуљин после рата награђен је функцијом заменика 
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министра одбране Федерације БиХ, а до данас је оста-
ло непознато да ли је икада Тужилаштво БиХ против 
њега отварало истрагу за злочине муџахедина над за-
робљеним припадницима Војске РС. Као што се не зна 
ни да ли је ико други по командној одговорности под 
истрагом за те исте злочине. 

Случај Атифа Дудаковића: на чекању

Поређења ради, у Суду БиХ за злочине муџахедина 
осуђен је Шефик Алић, помоћник команданта батаљо-
на  „Хамза“ за безбедност у 505. бригади 5. корпуса Ар-
мије БиХ. Реч је о правоснажној пресуди, изреченој по 
командној одговорности за злочине почињене у нешто 
другачијим околностима: убиствима четири војника 
Српске војске Крајине које је заробио 5. корпус Армије 
РБиХ током хрватске војно полицијске акције „Олуја“. 
Алић је осуђен на основу ратног видео снимка убистава 
тих заробљеника, чији је извршилац идентификован. 

С друге стране, познати су и ратни видео снимци на 
којим се види командант 5. Корпуса Армије РБиХ гене-
рал Атиф Дудаковић како наређује паљење српских села 
у акцији те војске у лето 1995. године у западнокрајиш-
ким општинама, али до данас генерал Дудаковић није 
оптужен ни за безобзирно разарање српских насеља 
на том подручју, нити за убиства српских цивила и за-
робљених припадника Војске РС у истом периоду. Ту-
жилаштво БиХ води истрагу против Дудаковића,  одлу-
ка о томе да ли ће он бити оптужен или не требало би 
да буде донесена наводно половином ове године, иако 
су, рецимо, истражни органи РС још 2006. године том 
тужилаштву поднели обиман материјал о злочинима 5. 
Корпуса Армије РБиХ у западнокрајишким општинама 
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у поменутом периоду: реч је о етничком чишћењу десе-
тина хиљада Срба и масовним убиствима стотина особа 
српске националности.

У међувремену, за поједине међу тим злочинима на 17 
година затвора осуђен је Суад Капић звани „Хоџа“ јер је, 
као припадник 3. батаљона 517. Цазинске бригаде 5. Кор-
пуса Армије РБиХ на подручју општине Сански Мост, 
у оквиру војне операције „Сана 95“ у септембру 1995. 
године убио четири заробљена припадника Војске РС. 
До сада је Суд БиХ изрекао и првостепену, дакле непра-
воснажну пресуду тројици припадника 5. корпуса Ар-
мије РБиХ, такође за злочине над заробљеним српским 
војницима. „Мехура Селимовић, у својству референта 
за контраобавештајне послове и референта оперативца 
Одсека за контраобавјештаје послове, Одељења – Одсе-
ка службе војне безбедности команде 5. Корпуса Армије 
РБиХ, Адил Ружнић, у својству референта оперативца 
истог одељења И одсека, те Емир Мустафић, у својству 
војног полицајца 5. Корпуса Армије РБиХ, омогућили су 
и учинили, физичко и психичко злостављање заточених 
лица. Заточеници су били смештени у заточеничким цен-
трима „Луке“ у Бихаћу, Ауто-сервис „Рад“ у Цазину, ка-
сарни „Адил Бешић“ у Бихаћу, те у просторијама хотела 
„Парк“ у Бихаћу, где су били подвргнути испитивањима 
и психичким и физичким малтретирањима од стране 
других војника, те самих оптужених, који су поступали у 
својству испитивача”, наводи се у првостепеној пресуди. 

Подвлачим, ова пресуда није правоснажна, па зато 
сада само можемо спекулисати да - уколико би поста-
ла правоснажна -  неће бити тешко закључити да би са 
таквом пресудом био значајно скраћен пут ка оптужењу 
и генерала Дудаковића за поменуте злочине над заточе-
ним Србима. Али, опет ће се поставити питање шта је са 
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командном одговорношћу и Дудаковића и осталих ви-
сокопозиционираних припадника 5. корпуса за злочине 
против човечности, за злочине против цивилног станов-
ништва, односно за убиства Срба и безобзирно разарање 
српских насеља у западнокрајишким општинама. Ни на 
то питање, из Тужилаштва БиХ још немамо одговор, сем 
оног пословичног да је „истрага у току“.

Сарајевски логори: почетак расплитања
мреже злочинаца?

Посебна прича су логори и затвори на подручју ратног 
Сарајева кроз које су прошле хиљаде Срба. Током прошле 
године у Суду БиХ почео је поступак против тројице оп-
тужених за злостављање у бившој касарни „Виктор Бу-
бањ“, а то су: Бесим Мудеризовић, у својству заменика 
управника на В. спрату Окружног затвора у Сарајеву и 
командира војног затвора у „Виктор Бубњу“, Рамиз Ав-
довић у својству командира страже и Иулиана-Ницола 
Винтила, у својству кувара и стражара. Они су оптужени 
да су, као свесни учесници удруженог злочиначког подух-
вата, учествовали у успостављању и одржавању система 
злостављања цивила српске националности. У међувре-
мену, Мудеризовић је преминуо, а, паралелно са судским 
поступком, настављена је истрага против низа осумњиче-
них, али нико више до данас није оптужен. Интересантно 
је, међутим, да је бранилац оптуженог Авдовића, адвокат 
Мирза Ковач, још пре него што је подигнута оптужница 
против Авдовића, јавно говорио да се знају имена оних 
који су у хијерархији били изнад његовог брањеника. 
Ковач је ту изјаву дао у намери да умањи одговорност 
Авдовића, али то не умањује значај те изјаве, па ћу зато 
цитирати неке од најзанимљивијих делова. 
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„По Сарајеву шетају особе чија сам имена прочи-
тао у доказном материјалу које су грађане српске на-
ционалности затварале, тукле, батинале и убијале. Зна 
се ко је то радио. Изнад Авдовића био је Исмет Ћело 
Бајрамовић, те командант Војне полиције РБиХ Керим 
Лучаревић који као први осумњичени хода по граду, 
а који је командовао и све знао. У доказном материја-
лу наводе се и Фахрудин Алић, звани ‘Пуковник’, као 
и имена стражара који су заиста батинали и тукли за-
творенике(…) Тужилац не спомиње ни Председништво 
РБиХ, ни Команду, ни Лучаревића, ни оне који су имали 
приватне затворе, као што су ‘Сунце’, ‘Отока’ и друге на 
Алипашином пољу, из којих су одводили и доводили 
затворенике из касарне ‘Виктор Бубањ’(…) Потребно је  
истражити ко је дозволио да се у Централном затвору 
формира злогласни ‘пети спрат’. То је могао учинити са-
мо Керим Лучаревић у договору са политичким врхом”, 
закључио је Ковач. Ипак, до данас ни Лучаревић, нити 
било ко из политичког врха РБиХ није оптужен, а не зна 
се ни докле се у Тужилаштву БиХ стигло са истрагом 
против осумњичених за ове злочине, сем опет оног по-
словичног да је ‘истрага у току’”.                   

Више информација из тог тужилаштва стигло је не-
давно о злочинима почињеним у логорима „Силос” у 
Тарчину, ОШ „9. Мај”, „Крупа”, „Игман” и „Храсница”,  у 
којима су злостављани и убијани заточени Срби у пери-
оду од маја 1992. до 27. јануара 1996. године. Тужилаштво 
је пре око месец дана саопштило да неће бити истраге  
против 455 особа зато што „нису пронађени докази за 
њихову одговорност” за злочине у поменутим логорима, 
а наведено је да је ту одлуку донео међународни тужи-
лац Маријан Погачник, којем је на самом крају прошле 
године истекао мандат у Тужилаштву БиХ. Истини за 
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вољу, Погачник је, претходно радећи као тужилац, опту-
жио осам локалних ратних војних, полицијских и цивил-
них вођа Бошњака на подручју Хаџића за злостављање 
и убиства у поменутим логорима. Поступак је у току, с 
тим да оптужницу заступа други тужилац, али у њој је 
већ постављена јасна граница која се неће ширити на 
оне који су били претпостављени оптуженима. „Тужи-
лаштво заступа тезу да је оснивање ‘Силоса’, те мањих 
објеката, као што су просторије касарне у Крупи и Ос-
новној школи ‘9. Мај’, био пројекат локалних структура, 
који је касније постао проблем државне власти” – тако 
је то објаснио тадашњи тужилац. 

Како је бивши тужилац закључио да је ратни врх 
РБиХ учинио баш све  да би умањио патње заточени-
ка у логорима попут „Силоса” – остало је нејасно по-
ред докумената који упућују на нечињење тог врха да 
спречи злостављање и нелегално затварање Срба.  О 
томе упечатљиво сведочи стенограм са седнице Пред-
седништва РБиХ одржане 26. априла 1994. године, којој 
су присуствовали Алија Изетбеговић, Стјепан Кљујић, 
Ејуп Ганић, Миро Лазовић, Мирко Пејановић, те Ха-
рис Силајџић, Амор Машовић, генерал јован Дивјак и 
Авдо Чампара.  Расправа о „Силосу” и другим логорима 
вођена је након што је Машовић, задужен за размене 
заробљеника, упознао остале са „тренутном ситуацијом”. 
Након тога, према стенограму, говорио је Изетбеговић, 
рекавши у једном тренутку да „није сигуран да су они у 
Тарчину криви у правом смислу речи”, већ да су заточени 
зато што су локалне српске власти затвориле неколико 
стотина Бошњака на тлу Хаџића које су контролисале. 
Дакле, Изетебеговић за Србе затворене у логору „Си-
лос” каже дословце да су „они задржани као контрамера 
онима који су задржани у Хаџићима, тако да је то кон-
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центрациони логор или сабирни логор (….) Нису криви 
људи у правом смислу речи, него као, што кажу, ‘мера 
за меру’. Они горе морају бити, јер немаш начина да оне 
тамо ослободиш”, рекао је Изетбеговић. Током свог изла-
гања, још је признао да „има нехата, јер су људи уведени 
у логоре, без суђења и још су тамо”.

Даље, о томе  да су у „Силосу” затварани, злостављани 
и убијани српски цивили, знало се мање-више и пре и 
после тога, па је чак и специјални изасланик УН Тадеуш 
Мазовјецки у свом извештају из новембра 1993. године 
навео да је „1 100 особа затворено у 24 регистрована за-
твореничка центра, међу којима су  највећи у Тарчину и 
Пазарићу, где је само мали проценат ратних заробљени-
ка, те цивили”. „Затворени су да би се могли разменити 
за муслимане, ратне заробљенике, да би послужили као 
радна снага на првим линијама ратишта или у нападима 
Армије РБиХ као ‘живи штит’“, наводи се у извештају 
Мазовјецког. У истом извештају стоји и то да је тадашњи 
министар унутрашњих послова РБиХ Бакир Алиспахић 
у августу 1993. године признао Мазовјецком да су циви-
ли затварани. Наводна суђења логорашима у „Силосу“ 
помињу се и у његовом извјештају из августа 1995. годи-
не, у којем пише да „нису испоштована права заробље-
ника загарантована Женевским конвенцијама и да они 
нису имали право на судски поступак”. Мазовјецки је 
чак упутио „молбу” Влади РБиХ да заробљене у логору у 
Тарчину пусти на слободу, пошто је у извештају из 1993. 
године закључио да је „затвор у Тарчину под контролом 
Владе(РБиХ)”.

Треба напоменути да Мазовјецки, који данас има 85 
година, никако није важио за дипломату наклоњеног 
српској страни током рата, а на његов ратни ангажман у 
БиХ мало ко међу Бошњацима има икаквих приговора. 
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Утолико је чудније да је међународни тужилац Тужи-
лаштва БиХ, изгледа, прешао олако преко извештаја Ма-
зовјецког о логорима под  контролом власти РБиХ, баш 
као и преко поменутог стенограма са једне од седница 
врха РБиХ. Испало је, у ствари, да је то све бившем тужи-
оцу послужило да устврди да су челни људи РБиХ – када 
је реч о логорима и затворима на тлу РБиХ - били, што 
би се рекло, део решења, а никако део проблема. 

У неким другим случајевима пирамида одговорности 
за тужиоце се завршавала и много ниже него у случаје-
вима сарајевских логора, као на пример у предмету зло-
стављања Срба у логору „Рапатница“ код Сребреника. 
Првостепеном пресудом,  припадник Армије РБиХ Зу-
рахид Мујчиновић осуђен је на 8 година, а други, Сулеј-
ман Хрустић је ослобођен. Међутим, још током судског 
поступка у Суду БиХ могло се од сведока њихове одбра-
не чути да су заточеници злостављани након испити-
вања од стране иследника до чијих имена поступајућем 
тужиоцу није тако тешко требало да дође. Чак су и неки 
од стражара у судници испричали да су, након тих ис-
питивања, затицали измучене заточенике са повредама 
на телу нанесеним пржењем лемилицом. Наравно, они 
су бранили оптужене, али је остало непознато шта је 
поступајући тужилац учинио да отвори ширу истрагу, 
јер није тешко закључити ко би све могао бити осумњи-
чен по командној одговорности. Шта више, након пр-
востепене пресуде, чак је једна невладина организација 
из Тузле поднела Тужилаштву кривичну пријаву против 
више особа из војног и цивилног ратног врха општи-
не Сребреник које се, према командној структури, мо-
гу сматрати одговорним за злостављање у „Рапатници“. 
Али, у том случају до данас не знамо чак ни да ли је 
„истрага у току“.
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Када је, пак, о злочинима над заточеним српским ци-
вилима у логору „Дретељ“ код Чапљине, у току је судски 
поступак против више оптужених, али и у том предмету 
Суд и Тужилаштво пуно касне. јер, правоснажне пре-
суде против двојице извршилаца злочина много раније 
изречене су у Норвешкој и Шведској, него у БиХ. Па, 
ако бисмо хтели да будемо иронични, могли бисмо рећи 
да би за жртве можда било боље да и питање командне 
одговорности за злочине у „Дретељу“ испитају у помену-
тим скандинавским земљама, неголи у Сарајеву. 

Када је, пак, реч о злочинима над припадницима јНА 
почетком рата у БиХ, предмет „Тузланска колона“ ту-
жиоци су, практично, затворили уз закључак да је реч 
о некаквом оружаном инциденту, а не о злочинима, а 
једини оптужени за покушај убиства једног војника јНА 
ослобођен је оптужби у предмету уступљеном канто-
налном правосуђу у Тузли: реч је о пуцању у уста рање-
ном војнику јНА који је лежао на земљи и који је само 
чудом преживео напад на колону јНА која се извлачила 
из касарне јНА у Тузли 15. маја 1992. године. У предмету 
„Добровољачка“ истрага је затворена против низа ви-
сокопозиционираних цивилних и војних вођа РБиХ, а 
води се против непознатих особа за убиства разоружа-
них војника у нападу на колону јНА која се извлачила 
из тадашње Команде 5. војне области јНА у Сарајеву 3. 
маја 1992. године. У оба случаја за тужиоце је споран и 
број убијених и погинулих војника: у „тузланској коло-
ни“ убијено је, погинуло и спаљено више од 50 војни-
ка, ако је судити према извештајима МУП-а РС. Према 
истим извештајима, у Добровољачкој улици и другим 
локацијама првих дана маја убијено је 42 војника јНА, 
док, рецимо, генерал Армије РБиХ јован Дивјак каже да 
је у колони јНА 3. маја убијено 6 разоружаних војни-
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ка и, уједно, признаје да то јесте био злочин. Али, ни за 
тај злочин до данас нико није оптужен, а веома је необ-
ично да поступајући тужилац током истраге ослободи 
одговорности команданте јединица које су учествовале 
у нападу на колону јНА у Добровољачкој улици, а да 
претходно није идентификовао нити једног извршиоца.  
Или, можда, поступајући тужилац већ унапред зна да ће 
га, ако једног дана открије извршиоце, они уверити да их 
нико није ни видео, ни чуо када су убијали, па су на миру 
могли отићи својим кућама након убијања.

Закључак       

Тужилаштво БиХ у међувремену је добило новог 
главног тужиоца који је, уочи ступања на дужност 1. 
фебруара, рекао да ће досадашње тужилачке одлуке о 
неспровођењу истраге подлегати ревизији, па преостаје 
да и то сачекамо. Уколико остане овако како сада јесте, 
неће бити тешко да закључимо да у Одељењу Тужилаш-
тва БиХ за ратне злочине има превише немара према 
жртвама српске националности, а бројним породицама 
тих жртава и жртвама које су преживеле злостављање 
у логорима нико неће моћи да одузме право да тврде 
да су дискриминисани по етничкој основи. Примери 
које смо истакли у овом тексту упућују да такве тврдње 
имају основа: веома мало је супротних примера, чак не-
довољно да би се избегао закључак да се у правосуђу 
БиХ жртве деле по етничкој припадности, иако би свака 
жртва ратних злочина требало да буде призната на ос-
нову своје патње, а не на основу националне или верске 
припадности.

Нажалост, нема још пуно времена за исправљање не-
правде. Иако злочини никада не застаревају, многе жрт-
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ве, злочинци и сведоци злочина умрли су не дочекавши 
правду, и можда ће још многи други умрети чекајући 
правду коју дели правосуђе БиХ. На том правосуђу лежи 
највећи део одговорности за исправљање неправде пре-
ма жртвама српске националности. Или да обрнемо си-
туацију: да испитамо ко је одговоран што трпе и правда 
и породице жртава. У том смислу, послужићу се изјавом 
Радојке Филиповић из Бјеловца код Братунца, којој су 
припадници Армије РБиХ убили супруга и свекра у на-
паду. Цитираћу је: „ Хоћу да ми предмет изваде из стола 
и кажу: 'У овом предмету фали то, то и то'. А онда да ви-
димо ко је одговоран зашто тај предмет није комплетан, 
или зашто те изјаве нису обрађене како треба”.

На ову изјаву нема шта да се дода.

Слободан Дурмановић
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ОДНОС ПРЕМА СРПСКИМ ЖРТВАМА  
РАТА У БОСНИ И ХЕРцЕГОВИНИ  
КРОЗ ПРОцЕС ТРАЖЕЊА  
НЕСТАЛИХ ЛИцА

Током рата у Босни и Херцеговини постојале су војне 
комисије за размјене, које су се бавиле размјеном ратних 
заробљеника и размјеном погинулих бораца. По завршет-
ку рата, крајем 1995. године, формиране су ентитетске ко-
мисије за тражење несталих лица. Комисија за тражење 
несталих лица Републике Српске у том периоду имала је 
евидентирано 5.280 несталих лица, од којих 2.735 цивила, 
2.515 војника и 30 дјеце. Комисија за тражење несталих 
лица Републике Српске је више пута мијењала назив, али 
њен мандат је увијек остајао исти. Комисија/Канцеларија 
је кроз свој рад увијек имала подршку Владе Републике 
Српске и Републичке организације породица заробљених 
и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српс-
ке. У саставу Комисије/Канцеларије за тражење несталих 
лица дјеловао је Експертски тим Републике Српске који је 
имао задатак стручног документовања лица, мјеста ексху-
мација и асанација терена, као и комплетне форензичке 
обраде пронађених посмртних остатка.

У периоду од краја 1995. године до 1.01.2008. године 
разрјешена је судбина 3.454 нестала лица у евиденцији 
Канцеларије за нестала лица Републике Српске (у просје-
ку 320 случајева годишње). Дана 1.01.2008. године било је 
евидентирано још 1.826 неидентификованих лица.
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2008. године формира се Институт за нестала лица 
Босне и  Херцеговине (у даљем тексту ИНО БиХ), у чији 
састав улазе чланови ентитетских комисија за тражење 
несталих лица, долази и до преноса надлежности тра-
жења несталих лица са ентитета на ниво Босне и Хер-
цеговине. Мандат ИНО БиХ је регулисан Законом о 
несталим лицима БиХ, а основан је како би се убрзао 
процес тражења несталих лица, и како би се формирала 
Централна евиденција несталих лица (у даљем тексту 
ЦЕН БиХ). Суоснивачи ИНО БиХ су Савјет министара 
БиХ и Међународна комисија за тражење несталих лица 
(у даљем тексту ICMP).

Од самог почетка рада ИНО БиХ, дошло је до низа 
проблема у раду, и до тоталног застоја у процесу тра-
жења несталих лица српске националности (за првих пет 
мјесеци рада ИНО БиХ идентификовао је 600 несталих 
Бошњака и 8 несталих Срба).  Влада Републике Српске, 
на захтјев Републичке организације породица заробље-
них и погинулих бораца и несталих цивила  Републике 
Српске, дана 6. јуна 2008. године доноси Одлуку о фор-
мирању Оперативног тима за тражење несталих лица 
Републике Српске. У састав Оперативног тима Влада 
именује 9 лица који се баве тражењем несталих лица, 
евидентирањем, вођењем базе података, документо-
вањем лица мјеста и форензичке обраде тијела и слич-
но. Лица која улазе у сатав Оперативног тима су српски 
преставници из ИНО БиХ, а ранији чланови Комисије/
Канцеларије за тражење несталих лица Републике Српс-
ке. Оперативни тим ни једном својом надлежношћу није 
дерогирао рад ИНО БиХ, и ради у складу са Закон о 
несталим лицима БиХ.

Поражавајући резултати тражења несталих Срба у 
БиХ, радом ИНО БиХ, трају све до данас. Током 2008. 

130 Милан Безер



године идентификовано је 1.009 лица, а од тог броја су 
42 лица српске националности; током 2009. године иден-
тификовано је 1.207 лица, а од тог броја 28 лица српске 
националности; током 2010. године идентификовано је 
859 лица од чега су 33 лица српске националности; то-
ком 2011. године идентификована су 802 лица од чега 
22 лица српске националности. Већина ових тијела по-
тичу из периода прије почетка рада ИНО БиХ. Из из-
вјештаја ИНО БиХ о идентификацијама видљиво је да је 
од 1.01.2008. до 1.01.2012. године идентификовано 3.944 
лица. Од укупног броја идентификовано је 3.771 лице 
бошњачке националности 49 лица хрватске национал-
ности, и 125 лица српске националности. Овај број од 
125 идентификованих лица српске националности чини 
само 3,16% од свих идентификованих лица. Проблем је 
још већи ако се узме у обзир да је од 125 идентифико-
ваних Срба 65 ексхумирано од почетка рада ИНО БиХ, 
а само 33 лица су ексхумирана по информацији ИНО 
БиХ, остала тијела потичу још из доба рада Комисије/
Канцеларије за тражење несталих лица Републике Српс-
ке. Извјештаје о идентификацији у 2012. години од стра-
не ИНО БиХ још увијек немамо. Из базе података Опе-
ративног тима Републике Српске за тражење несталих 
лица видљиво је да је у 2012. години идентификовано 
56 несталих Срба.  

Овакав мали број ексхумираних и идентификованих 
Срба, ИНО БиХ правдао је недостатком информација 
за Србе, а посебно, да није битан национални предзнак, 
већ да су све то грађани БиХ. Овај став је у потпуности 
неприхватљив за породице несталих из РС и за инсти-
туције РС. 

Процес тражења несталих лица оптерећује више ства-
ри, а у сваком  случају српске жртве су стављене на мар-
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гину, и послије рата српске жртве постају и остају жрт-
ве другог реда. Комплексност овог оспоравања српских 
жртава огледа се у следећим примјерима.

Преносом надлежности у процесу тражења неста-
лих лица на ниво Босне и Херцеговине и ИНО БиХ, у 
први план су дошле жртве из реда бошњачког народа. 
Надлежност са окружних и кантоналних тужилаштава 
који су издавали наредбе за ексхумације и асанације те-
рена пренесене су на Тужилаштво БиХ и Суд БиХ. Прије 
оснивања ИНО БиХ, ексхумације и асанације терена 
рјешаване су истог дана или максимално у пар дана у 
сарадњи са окружним или кантоналним тужилаштви-
ма, а данас, од доставе информације Тужилаштву БиХ, 
може проћи и година дана, а чак имамо и дописе за ло-
кације које смо послали 2008. године, а ни до дан данас 
ексхумације нису извршене, нити су издане наредбе о  
ексхумацијама (ради се о подручјима општина Звор-
ник и Велика Кладуша). Нажалост, ради се опет о срп-
ским жртвама, јер Тужилаштво БиХ, када су у питању 
бошњачке жртве, тужилачке наредбе о ексхумацијама 
издају у пар дана.

И када дође до ексхумација гдје су претпостављене 
жртве српске националности, на те ексхумације се не 
позивају доктори судске медицине из Завода за судску 
медицину Републике Српске, истражиоци Оперативног 
тима, нити припадници МУП-а РС, нити ко може да вр-
ши контролу тих ексхумација. Претпостављена српска 
тијела се одвозе у комеморативне центре у Федерацији 
БиХ и у приватне фирме, гдје се наплаћује такозвана „ле-
жарина“ за свако тијело. Влада Републике Српске је за 
ове потребе изградила спомен костурнице и центре за 
форензичку обраду и идентификацију, које су потпуно 
опремљене и прилагођене за ове потребе. Изговор ИНО 
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БиХ и Тужилаштва БиХ што се тијела Срба не довозе у 
Републику Српску је да услови у спомен костурницама у 
Републици Српској нису погодни за чување тијела. Ово 
је далеко од истине, јер су услови јако добри и не плаћа 
се чување тијела, пошто су то просторије Владе Репу-
блике Српске. ИНО БиХ и Тужилаштво БиХ обављају 
кроз плаћање чувања тијела комерцијалне послове, та-
ко да се жртве и овај пут не поштују. Смјештени су у 
неусловним просторијама, често у гаражама градских 
гробаља и приватних погребних предузећа. Форензичке 
обраде ових тијела обављају се без присуства чланова 
надлежних институција Републике Српске, што значи 
да обраде српских тијела врше доктори судске меди-
цине који су бошњачке или хрватске националности 
(напомињемо да не сумњамо у стручност поменутих 
доктора). Чланови породица тих жртава не добијају 
потпуне документације приликом идентификације или 
преузимања тијела својих најближих. Имамо примјер 
форензичке обраде посмртних остатка и  идентифика-
ције жртава српске националности који су нестали и 
ексхумирани на подручју Букове Греде, општина Ора-
шје. Форензичку обраду и идентификацију је радио 
доктор судске медицине који живи и ради у Републици 
Хртватској, у Винковцима, који породицама  издаје по-
тврде о смрти и другу документацију која је овјерена 
његовим печатом, на ком се налази грб Републике Хр-
ватске. Сва друга документација која би служила као 
основ за покретање пријаве за ратни злочин остала је 
у Федерацији БиХ и ником од надлежних институција 
Републике Српске није доступна. Сличан примјер имамо 
и у Сребреници, у мјесту Залазје, гдје је дана 29.08.2010. 
године извршена ексхумација десет жртава „геноцида“, 
како су то објавили БиХ медији, ИНО БиХ и ICMP, све 
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док се ДНК методом није показало да се ради о српским 
жртвама. Вијест да су то Срби није објавио ни један ме-
диј, нити је било ко из ИНО БиХ и ICMP-а демантовао 
претходну вијест. Тачан микролокалитет, врсту гробни-
це, начин реасоцијације тијела – ништа од тога се није 
могло сазнати, јер нико из Тужилаштва БиХ, ИНО БиХ 
и ICMP-а није „знао“ или хтио рећи. Тијела су иденти-
фикована у Источном Сарајеву у спомен костурници у 
Миљевићима, али комплетна документација о форен-
зичкој обради и идентификацији била је потписана у 
Тузли и сва је опет остала у Федерацији БиХ, тако да 
је само формално обављена у Источном Сарајеву и то 
након инсистирања породица са се идентификација не 
ради у Тузли, јер неће да иду тамо. Читаву форензичку 
обраду и идентификацију радили су доктори судске ме-
дицине који су бошњачке националности. Сва докумен-
тација је опет остала недоступна породицама жртава и 
институцијама Републике Српске.

У спомен костурницама у Бања Луци, Источном Са-
рајеву и Невесињу које су намјенски изграђени налази 
се 617 „Н.Н“. тијела. Са свих 617 „Н.Н” тијела узети су 
коштани узорци за ДНК анализу. Са друге стране за 
1.382 нестала лице са списка из РС породице су дале 
крв, а за 313 несталих лица нема довољно крвних узо-
рака, док 38 породица одбија да да крв. Створене су 
све претпоставке за „упаривање”, добијање позитивних 
ДНК налаза. Из Међународне ДНК лабораторије, оба-
вјештене су породице несталих из РС, а и Оперативни 
тим РС, да се крвни и коштани узорци не подударају, и 
да се 617 „Н.Н“ тијела у РС не може идентификовати, 
што је неприхватљиво. У првим извјештајима ICMP-а 
речено је да су сви коштани узорци успјели, али нак-
надно је више пута тражено да се опет и опет скидају 
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коштани узорци, јер прошли наводно нису успјели, што 
је потпуно бесмислено. За нестале Србе добијамо ДНК 
извјештаје, али то је тако мали број, и тако рјетко, као 
да се пуштају по мало, по потреби, а знамо да је пр-
ви,  основни и једини пројекат ICMP-а било Подриње 
и Сребреница, а све остало је успутно. Чак се добија и 
мали број ДНК извјештаја за Бошњаке из других краје-
ва БиХ. У Заводу за судску медицину Републике Српс-
ке успостављена је ДНК лабораторија, али ICMP држи 
примат и монопол у ДНК анализи. Тужилаштво БиХ 
и друге институције БиХ то условљавају тако да само 
ICMP има „право“ да ради ДНК анализу несталих лица, 
и нико други.

Преузимање и идентификација посмртних остатака 
несталих Срба који су идентификовани у Републици 
Србији и Републици Хрватској обављају се  на потпуно 
погрешан начин. Као прво, одводе се породице жртава 
српске националности на идентификацију у Загреб, гдје 
такође остаје сва документација, а врло често породице 
тамо одлазе са страхом. Доста пута се идентификације 
и не обаве јер породице и не оду у Републику Хрватску. 
Поред тога тијела се преузимају на граничним прелази-
ма и сахране се обављају кроз неколико сати. Када су у 
питању идентификоване Бошњачке жртве иако су већ 
форензички обрађене у Републици Хрватској, оне се 
преузимају на граничним прелазима, одвозе се на нову 
форензичку обраду у Високо, и након обраде и докумен-
товања врши се сахрана. један од примјера је из 2011. 
године. ИНО БиХ је од Комисије Републике Хрватске 
преузео осам тијела чланова породице Вуковић, међу 
којима је и троје дјеце узраста до дванаест година. Ис-
ти су држављани БиХ, а нестали су 2.05.1995. године у 
Новој Градишци, Република Хрватска (хрватска акција 
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Бљесак). Ова тијела су сахрањена у Градишци исти дан 
када су преузета од Хрватске, а да о том ИНО БиХ није 
обавјестио Тужилаштво БиХ, Окружно тужилаштво РС, 
Оперативни тим РС (који је доставио локацију масовне 
гробнице породице Вуковић у Републици Хрватској) ни-
ти МУП РС. Тијела породице Вуковић нису судско ме-
дицинско обдукована у РС нити је утврђен тачан узрок 
смрти. Други од примјера је такође током 2011. године 
када је ИНО БиХ преузео   од Комисије Србије тијела 
Бошњака која су пронађена у језеру Перућац – на ср-
бијанској страни. Иако су тијела у Србији форензички 
обрађена, за исте је стигао позитиван ДНК налаз, знало 
се о коме се ради, иста тијела нису одмах одвезена на са-
храну као тијела српске породице Вуковић, већ у Високо 
како би се урадила нова обдукција и идентификација и 
како би се установили прави узроци смрти.  

Проблем у процесу тражења, и потцјењивања српских 
жртава рата, поред осталог, представља и измјештање 
гробница, а овај проблем посебно је изражен на прос-
тору Сарајева, Озрена, Мајевице, Горажда итд. На Озре-
ну је са 11 локација измјештено 137 тијела војника ВРС 
и цивила, што представља посебан проблем у процесу 
тражења несталих, као и непоштовање жртава. Значајно 
је напоменути да је руководство бивше Федералне Ко-
мисије, а сада руководство ИНО БиХ током 1997. године, 
Комисији РС нудило информацију о несталим Србима 
на Озрену, за информацију о несталим Бошњацима то-
ком 1995. године у Сребреници. Комисија за истражи-
вање догађаја у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. 
године уступила је између осталих и руководиоцима у 
Федералној комисији за нестале информације за 32 лока-
ције гробница Бошњака у Сребреници, док руководиоци 
Федералне комисије (сада руководиоци ИНО БиХ), ни-
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када нису дали информацију о несталим Србима и из-
мјештеним гробницама са Озрена. Исто тако у касарнама 
у Федерацији Босне и Херцеговине које су током рата 
биле под контролом Армије БиХ, а сада Оружаних Снага 
БиХ пронађене су масовне гробнице са тијелима српских 
војника који су ту били заробљени и убијени. Тако је 
у касарни Оружаних Снага БиХ у Чапљини пронађена 
гробница са три српска тијела, док је током деветог мје-
сеца 2011. године у касарни Оружаних Снага БиХ „Адил 
Бешић” у Бихаћу пронађена масовна гробница из које је 
до сада ексхумирано осам тијела војника ВРС, а на тој 
локацији се трага за још седам тијела. За постојање ових 
гробница знали су и званичници Оружаних Снага БиХ, 
али нису никада уступили информације, већ је дошло 
до новог прикривања гробница у касарнама са тијелима 
војника ВРС, што представља посебан проблем. 

У циљу успоставе ЦЕН-а, што је Законом о несталим 
лицима БиХ било обавеза ИНО БиХ да уради до краја 
2008. године, Оперативни тим РС је ИНО БиХ уступио 
комплетну базу несталих, са пописом идентификованих, 
упитницима са којим је располагала бивша Канцеларија 
за тражење несталих лица РС. ИНО БиХ до данас није 
успоставио ЦЕН, што ствара велики проблем породи-
цама несталих код остваривања својих права (породице 
несталих не могу добити ни потврде о нестанку), а број 
несталих у БиХ није утврђен. Оваква ситуација у којој 
се не зна колико се још тражи несталих лица у БиХ под-
ложна је разним манипулацијама у дневно политичке 
сврхе, а на штету РС. С обзиром на наведене чињенице о 
кршењу Закона о несталим лицима БиХ од стране ИНО 
БиХ, неажурности Тужилаштва и Суда БиХ произишла 
је врло прецизне констатација Комисије Парламента Ев-
ропе која истиче да је: 
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„Забрињавајуће мали број пронађених, ексхумирних, 
идентификованих српских жртава рата“. 

Током 2011. године одржан је састанак представника 
Оперативног тима Републике Српске за тражење неста-
лих лица и Републичке организације породица заробље-
них и погинулих бораца и несталих цивила Републике 
Српске са Комисијом Уједињених Нација за присилне 
нестанке на подручју Европе и чланови ове комисије 
су упознати са проблематиком тражења несталих лица 
српске националности, ексхумацијама, идентификација-
ма и запостављањем српских жратава кроз органе и ин-
ституције Босне и Херцеговине.

Милан Безер
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СРПСКА СЕЛА СРЕБРЕНИцЕ: 
НЕКАД И САД

Прошло је скоро двадесет година од напада на српска 
села у региону Сребренице, Братунца и Скелана. Од тада 
слика се није превише променила и ако би морали да 
дамо неку генералну оцену, она би свакако била лошија. 
Села у овом крају изгледају запуштеније и сабласније 
него у тренутку када су под налетом разуларених хорди 
њихови мештани били протерани са својих вековних 
огњишта.

Питања је данас чини се више него пре двадесетак го-
дина, а одговора можда још мање. Многа дешавања из тог 
краја нису расветљена, или су остала у сенци дешавања 
у јулу 1995. године. И све би то могло бити распршено 
једним упорним медијским ратом, да српска села нису у 
значајном проценту остала онаква каквим су их њихове 
комшије Бошњаци оставили након низа ничим испрово-
цираних и бесомучних напада током 1992 и 1993 године.

Прво питање које се намеће, јесте инертност Срба да 
се говори о својим страдањима и укаже на патње кроз 
које су прошли.  Они то правдају чињеницом да се после 
1995 године водио дуготрајан и опсежан медијски рат 
против српског живља, те да због свеопште вештачки 
направљене атмосфере није постојало слуха за њихове 
патње како у самој БиХ, тако и широм света.

Српска села Сребренице: некад и сад 139



Обилазећи села, човек стиче утисак напуштености и 
отуђености. У некима од њих време још стоји, казаљке 
живота нису се још покренуле. Празна, пуста и усамљена 
дочекују и испраћају године и као таква говоре о људској 
патњи и прогону једног недужног народа. Та огњишта 
су сада дом дивљим животињама  и псима луталицама. 
У тим местима више нема деце или је њихов број зане-
марљив. Школе су уништене и за њихову обнову нико не 
даје ни пет пара јер и онако нема ко да их похађа. Поне-
где можете набасати на неку обновљену цркву, али њена 
врата су као по правилу закључана, јер становништва 
нема па епархија налази да је довољно тек неколико пута 
годишње да отвори врата цркве када су неки празници.

једно од првих села које смо обишли је Подравање. 
Удаљено тридесетак километара од Сребренице и пре-
кривено снегом не показује никакве знакове живота. Наш 
домаћин Милојка Бибић подробно нам говори о нападу 
на Подравање из суседних бошњачких села. Од некада 
велике породице Бибић она је једина преживела напад. 
Њена два брата, отац и мајка нису били те среће. једног 
брата је пронашла са изломљеним екстремитетима док је 
другом глава била одсечена. Бошњаци су тог злослутног 
дана уништили цело село, попалили куће, побили стоку 
и сваког житеља који је остао на свом огњишту. Свакако 
треба поменути и ритуална убиства у овом селу . Одсече-
не српске главе набијане су на стубове ограде. У поједи-
ним случајевима особе којима је глава одсечена имале су 
преко 80 година, што довољно говори о монструозности 
овог дела и о извршитељима. Да за појединце не постоје 
границе сведочи и судбина  Драге Митровић коме је као 
детету пререзан врат током Другог светског рата али је 
он тада на чудесан начин преживео. Оно што су пропус-
тили тада, Бошњаци су учинили у овом рату. Несрећног 
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човека који је имао афазију (немогућност говора као по-
следица пресецања врата током Другог светског рата) Бо-
шњаци су током напада на Подравање пронашли у селу 
и заклали. Унуци оних који су пререзали врат несрећном 
човеку током Другог светског рата, испоставиће се, били 
су нешто умешнији у обављању  посла јер су лекције учи-
ли лично од очева и дедова чији ножеви за време Другог 
светског рата нису били ништа мање оштри.

Нешто ближе Сребреници, село Брежани претрпело 
је напад 30. јуна 1992. године. И данас се на кућама јас-
но могу видети трагови насиља.  У центру села налази 
се мало православно гробље које још увек носи траго-
ве вандализма. Када су заузели село Бошњаци су након 
протеривања Срба свој пир усмерили на српске надгроб-
не споменике, рушећи их и копајући очи на сликама са 
надгробних плоча. један гроб је након повратка неколи-
цине мештана пронађен откопан. Село је током напада 
девастирано у потпуности. Кости српске деце разасуте 
по целом селу чекале су скоро девет месеци да буду са-
храњене јер се у периоду од јуна 1992.  до марта 1993. 
године село налазило под  бошњачком окупацијом. За 
то време тела српског живља била су препуштена жи-
вотињама да разносе њихове остатке. На неким телима 
пронађени су трагови насиља. Данас је више него јасно 
да појединцима није било довољно да убију човека, тре-
бало је на мртвом телу оставити и свој лични печат. Да-
нас село броји једва 50 житеља, а некад их је било више 
од 200. Међу жртвама, поред жена нашла су се деца као 
и старије особе. Најмлађа особа убијена тог дана имала 
је 14 а најстарија 88 година.

Пут нас даље води до Букове Главе. Од главног пута 
идемо пешке јер је приступ аутомобилом због стања у 
коме се пут налази – немогућ. Углавном пут води кроз 
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шуму и врло леп крајолик у чијем центру је смештено 
ово мало место потпуно одвојено од остатка цивилиза-
ције. Први утисак који се намеће је питање: коме је могло 
сметати овако забачено, стратешки и у било ком другом 
погледу безначајно место, да би доживело такву судби-
ну? Нема много тога да се види овде осим рушевина и 
шачице стараца који покушавају да село ревитализују 
са, чини се, слабим изгледима на успех јер су на измаку 
животног века, а младих снага и повратника нема. У не-
посредној близини је и село Мала Турија а нешто даље и 
Прибићевац. Оба села су доживела исту судбину јер су у 
потпуности уништена.

Свако ко познаје сребренички крај када се помене се-
ло Залазје зна о чему говоримо. Током другог светског 
рата 1943. године фашисти су убили више од 90 житеља, 
углавном деце и жена, о чему сведочи костурница  и спо-
мен плоча подигнута у овом селу 1962. године. Пола века 
касније сценарио је поновљен и опет су страдали српске 
куће и српски живаљ. Недалеко од Залазја налази се село 
Обади а затим и место са  називом Андрићи, које више 
не постоји на мапи света. Истина, иако је избрисано са 
мапе овде живот цвета у једном другом облику. Сваке го-
дине гомиле стабала јабука упорно рађају и чекају своје 
власнике. Очигледно јабуке су упорније и истрајније у 
настојању да одрже неки облик живота, него што су то 
били локални политичари све ове године. јабука има на 
претек, чини се као нигде другде. За сада оне су једини 
вид живота и сведок страшних злочина. До села није мо-
гуће доћи јер пут више не постоји. Они упорни морају 
да се пробију кроз шуму да би стигли до Андрића, а у 
Андрићима видели би остаке темеља порушених кућа 
кроз које прораста коров, као и мноштво другог дрве-
настог растиња.
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На другом крају сребреничке општине налази се село 
Крнићи. Пут до села води кроз потпуно обновљено и 
ревитализовано бошњачко село Токољаци.

Крнићи су били познати по великом броју учених 
људи који су рођени овде. До 1959. године ово велико 
место имало је статус општине. У центру села налазе се 
и остаци дома културе који је за време напада потпуно 
уништен и спаљен. Заједно са домом културе Бошњаци 
су спалили живог учитеља Васу Парачу рођеног 1912. го-
дине, који је, како кажу, био учитељ не само Србима, него 
и Бошњацима, и који је током свог вишегодишњег бо-
равка  многе припаднике обе етничке заједнице усмерио 
на праву страну. Поред дома културе и школе на удару 
разуларених банди нашла су се сва српска домаћинства, 
па је стога јасно да ниједна кућа није преживела напад 
5. јула 1992. године. Данас нико не живи у Крнићима. 
Део становништва који је преживео напад нашао је уто-
чиште у Србији, Мађарској, Русији и другим местима 
широм Европе. 

Тешко је причати о сребреничком крају а не поменути 
село Карно. У центру села налази се манастир из девет-
наестог века посвећен Покрову пресвете Богородице. 
Исто ово место помиње и описује нобеловац Иво Ан-
дрић изражавајући поштовање према људима овог краја. 
На жалост и ово као и суседно српско село Међе данас 
је празно. Околне порушене српске куће скоро да су се 
потпуно сјединиле са природом. Кроз неколико година у 
овом селу неће бити трагова који би указивали да је овде 
неко живео и да је ово српска земља.

И када мислите да српске патње и страдања не могу 
бити гора, доживите изненађење у виду села Ратковићи. 
Село је смештено између потпуно обновљених бошњач-
ких села. Са једне стране су Осмаче, Подкоријен, Дедићи 
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и Познановићи, а са друге Моћевићи. Сва наведена бо-
шњачка села врве од живота и раздрагане деце. Уз асвалт 
или поправљени макадамски пут, обновњене школе, куће 
и цела инфраструктура нуде солидно место за живот. 
За разлику од ових села, до Ратковића није могуће доћи 
никаквим превозним средством. Да би стигли до села 
морате пешачити блатњавим путем неколико километа-
ра. Село чак нема ни струју, а о некаквој инфрастрктури 
излишно је говорити.

Стога с правом можемо рећи да овакав суров и окру-
тан однос према једном народу не постоји нигде другде.

Није ми познато да се било где  у Европи спроводе 
такви двостуки аршини према народима који живе на 
тако не великом простору и врло близу једни других. Где 
се изгубила сва та правичност и равноправност о којој 
нам стране дипломате упорно говоре? На овом приме-
ру се види сво лицемерје како доброг дела Европе тако 
и Америке, јер њихове организације за обнову и развој 
овог региона у ово село, као и у многа друга српска села, 
нису хтеле да уложе ни цент. Простим језиком речено, 
њих не занимају српска страдања. Стиче се утисак да 
нису ради ни када други причају о томе, јер политички 
курс у њиховим земљама усмерен је на другу страну на 
којој јасно, чак ни на видику, Срба нема.

Коначно, након неколико километара пешачења, об-
рели смо се у Горњим Ратковићима. Прва ствар коју мо-
жете запазити јесте величина села. Село је имало статус 
месне заједнице пре рата и било је једно од највећих у 
региону. У прилог томе говори и неколико гробаља у 
Доњим Ратковићима.

Не знам да ли треба наглашавати да у овом селу нис-
мо пронашли ни једног мештана. Село је потпуно пусто 
и празно. Док корачате блатњавим путем осећате тиши-
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ну свуда около, уз одсуство било каквог звука и маглу 
која се спушта на остатке рушевина. То слику чини још 
необичнијом. Истина, у селу постоји једна кућа коју су 
саградили мештани, али они ту не живе. Уточиште су 
нашли на другој обали Дрине.

Село је нападнуто 21. јуна 1992. год. Истовремено 
док су харали и пљачкали село Бошњаци су палили 
сваку кућу до које су стигли и убијали су сваког мешта-
нина који није успео да побегне или који је покушао 
да сачува своје огњиште. Свакако, било је и оних који 
су веровали својим комшијама Бошњацима, те су из 
тих разлога остали у својим кућама. То поверење их 
је коштало живота, а младим нараштајима дало врло 
вредну лекцију.

На споменику подигнутом жртвама напада можете 
видети и имена особа које су закорачиле у девету деце-
нију живота. Чак и тако стари и исцрпљени били су на 
мети бошњачког зулума. Други су  попут непокретне ба-
ке Десанке Станојевић живи спаљени на свом огњишту.

Други део трагичне судбине овог села су куће, или 
боље рећи остаци и темељи, јер током напада ни једна 
кућа није поштеђена.  Нашом камером забележили смо 
више од педесет потпуно уништених српских кућа. До 
неких нисмо могли доћи од густог растиња, друге пак 
више не постоје јер их је зуб времена заувек уклонио и 
избрисао са овог простора.

Треба истаћи да су Ратковићи пре рата имали више од 
300 мештана . Данас тамо нема никог. један део мештана 
је побијен, други део протеран, куће су потпуно униш-
тене, село је безмало мртво. То је дуг и мукотрпан пут 
којим је ово село кренуло пре 20 година захваљујући 
комшијама Бошњацима. Што је можда још чудније, село 
је и данас на истом курсу, истина не захваљујући Бошња-

Српска села Сребренице: некад и сад 145



цима, али свакако захваљујући онима који су затворили 
очи и окренули главу пред овим гнусним злочином.

Свакако када мислимо на злочине почињене од стране 
Бошњака неизоставно је поменути месну заједницу Кра-
вица која обухвата велики регион укључујући неколико 
села и засеока. Сва та места претрпела су исту судбину 
као и Кравица; нападнута су на Божић 1993. године. На-
пад је изведен из три правца, био је добро организован и 
подуже припреман. Цео регион који се налази изнад села 
Кравица припада једном великом селу Брана Бачићи са 
неколико засеока разбацаних по падинама. Сви засеоци 
(Доњи Бачићи, Штулићи, Велика Њива, Русићи) потпу-
но су уништени, куће спаљене, становништво у великој 
мери протерано.

Да монструозност оних који су напали село не познаје 
границе говори  споменик из Другог светског рата. То-
ком напада оскрнављена је спомен плоча Милеви Млађе-
новић која је 1944. године заједно са једногодишњом 
кћерком и свекрвом заклана од стране усташа. Иако се 
споменик не налази у близини кућа или на уочљивом 
месту, Бошњаци га нису заобишли већ су метком или 
неким тупим предметом на споменику оскрнавили сли-
ку покојнице. Плашим се да је скрнављење споменика 
било мала утеха за унуке оних који су пререзали врат 
једногодишњем детету, очигледно само зато што је срп-
ско. Некима је и у овом рату то био више него довољан 
разлог да наоштре ножеве, који су иступили од скоро 
пола века чекања.

Ништа боље нису прошла ни села у региону Скела-
на. Низ порушених и уништених српских села је вели-
ки. До неких на жалост више није могуће доћи јер су 
путеви обрасли густим растињем, а има и села где више 
не живи нико. једном приликом док смо се кретали ка 

146 Љубиша Симић



Скеланима срели смо старијег човека на коњу. Како нам 
је објаснио локални водич реч је о једином становнику 
који иде повремено до Скелана како би купио елемен-
тарне животне намернице. До његовог села нисмо успели 
да дођемо јер је пут непроходан и може се стићи једи-
но на коњу. Нешто даље налази се село Божићи. Да ли 
због назива или из неког другог разлога, тек цело село је 
потпуно уништено. Као и многа друга нападнуто је а да 
мештани нису ништа слутили. У јеку жетве пшенице 5. 
августа 1992. године Бошњаци су извршили напад, део 
становништва побили, куће попалили а жито однели.

 Посебан утисак је оставио један житељ овог села који 
показујући на темеље порушене куће каже како је иста 
преживела први и други светски рат, али напад комшија 
Бошњака није успела да преброди.

Треба поменути и друга села као што су Клековићи, 
Прибојевићи, Араповићи, Гај, језеро, Брадићи и низ дру-
гих места где су живели Срби а која су претворена у 
згаришта.

Прича о српским селима има безброј. Најважније од 
свега, сва села имају једну заједничку ноту јер су скоро по 
истом, устаљеном образцу била систематски уништавана.

Процес њиховог одумирања није заустављен ни до 
данас. То нам даје за право да кажемо да значајан број 
села данас изгледа доста лошије него у годинама рата.

Данас на српским темељима уместо деце можете виде-
ти коров који осваја метар по метар српске земље. У не-
ким местима од породичних кућа остала је само гомила 
цигле и крша. Темељи су у већини случајева прекривени 
високим растињем те су стога у пролетњим и летњим 
месецима скоро потпуно непрепознатљиви.

Питања је безброј, порушених села и кућа још више. 
једино, чини се, нема превише одговора или се нису сте-
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кли сви услови да би се до њих дошло. Верујем да ће вре-
ме које долази разрешити питање ко је крив за егзодус 
Срба и за уништавање њихових корена, као и за облак 
ћутње који се свих ових година надвија над целим реги-
оном и који спречава како домаћу тако и страну јавност 
да сазна истину о судбини српског живља.

Током година после рата безброј организација бавило 
се  питањем повратка свих народа као и обновом њихо-
вих кућа. 

Многе од њих одбиле су да уложе цент у повратак 
Срба, правдајући своје  поступке недостатком доказа о 
српским страдањима. То само даје снагу онима који би 
да протерају шачицу преосталог српског живља. Докази 
за тако нешто леже и у полупаним прозорима на окнима 
куће која је у месту језеро направљена српској породи-
ци тик уз велелепан комплекс изграђен за Бошњаке од 
стране донаторских организација из Енглеске. Питање је 
јасно: ко после свих ових туробних година има довољно 
снаге да баца камење на српске куће и је ли могуће да 
Срби нису безбедни на земљи својих предака, на земљи 
на којој живе вековима уназад? 

До данас је обновљено нешто више од 500 српских 
кућа. То је занемарљиво мало у односу на број кућа које 
су обновљене за друге народе. Уз претпоставку да је 
највећи број уништених кућа припадао Србима тај по-
датак добија још више на значају. Количина новца која се 
слила мери се милионима долара. На жалост Срби једва 
да су добили мрвице од  богатог европског и светског ко-
лача намењеног за ревитализацију и обнову подрињског 
краја.

Из ове перспективе јасно је да обнављати српска села 
за већину организација са запада значи игра са ватром. 
Заправо, обнављањем српских темеља морали би при-
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знати да су их Бошњаци уништили, те да су починили 
најбруталније злочине и да морају да одговарају за зло-
дела током рата, односно да сносе одговорнст за рат као 
и други народи у БиХ и да не могу бити амнестирани од 
злочина и представљени искључиво као ратне жртве. На 
жалост постоје и они за које је то из низа разлога непри-
хватљиво и који ће зато затворити очи пред српским па-
тњама.  У чијем је интересу да се о Србима као жртвама 
не говори? Зашто, без обзира на очигледне и потресне 
чињенице, терет кривице за ратну стихију мора остати 
искључиво на српским плећима?

Какогод, будућност српских села као и њихових 
житеља је неизвесна. Бољитка у односу на период 
ратне стихије као да  нема. Осим стрпљења и надања, 
овим људима није остало превише. Како сами кажу, 
највише их вређа чињеница што за њихове патње како 
током, тако и после рата нико нема слуха, што неко 
од њих покушава да направи ратне злочинце, што о 
њиховим страдањима светска јавност скоро да ништа 
не зна.

На жалост још нико од оних који су харали и палили 
по српским селима није изведен пред лице правде. У не-
колико спорадичних случајева када је то било покушано, 
адекватне казне, или боље рећи било какве санкције, није 
ни било. Чини се да колективна кривица која се покуша-
ва наметнути једном народу не оставља много простора 
чак ни за симболично кажњавање појединачних криваца 
из другог. Стога је озбиљно питање да ли ће се правда 
овде икада умешати.  Препуштени сами себи, Срби не-
мају велике изгледе за исправљање неправде која им је 
учињена. Њихов вапај више не допире ни до друге обале 
Дрине, а камоли даље.
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Њихов опстанак на властитим огњиштима велики је 
изазов за будуће генерације и нараштаје. Стога, ова бе-
лешка има за циљ да њихова уништена села отргне од 
заборава, да свету пренесе њихове патње и страдања и 
да  поруши зидове ћутања који их окружују свих ових 
година и на које су људском неправдом осуђени.

Управо то и јесте сврха нашег рада и постојања наше 
невладине организације, Историјски пројекат Сребрени-
ца, да на свеобухватан, чињеницама поткрепљен и емпи-
рички начин руши митове који су током претходне две 
деценије били наметнути.  

Љубиша Симић
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