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Уред нич ка на по ме на

Књи га Ра до ми ра Гла мо ча ни на, Ја ук и ехо ја у ка. Срп ског на ро да у НДХ 
1941–1945. у из да њу Ар хи ва Вој во ди не, до при нос је очу ва њу кул ту ре се ћа
ња на све не ви не жр тве „уста шког ко нач ног ре ше ња”, ко је су по стра да ле 
у Дру гом свет ском ра ту, на те ри то ри ји тзв. НДХ. Па ра диг му стра да ња по 
мон стру о зним зло чи ни ма и бро ју иден ти фи ко ва них де чи јих жр та ва, али 
и це лих по ро ди ца у НДХ пред ста вља суд би на ко ја је за де си ла и по ро ди цу 
Гла мо ча нин, о че му ау тен тич но све до чи ова књи га.

За хва љу је мо Вла ди ми ру Гла мо ча ни ну, си ну Ра до ми ра Гла мо ча ни на, 
на све срд ној по мо ћи, са рад њи и са ве ти ма то ком об ли ко ва ња ру ко пи са за 
штам пу овог из да ња. Та ко ђе, за хвал ност ду гу је мо го спо ди ну Пре дра гу 
Дра ги ћу, за унос тек ста и пре лом, као и Ве сни Ку кић, на ре дак ту ри, пр вог 
из да ња. 

Ово, дру го из да ње, до пу ње но је ода бра ним до ку мен ти ма (Ф. 562) 
Лич ног фон да Слав ка Оди ћа (1915–2006), 1909–1983. До си је За по вед ни ка 
по ли ци је без бед но сти и Слу жбе без бед но сти у Бе о гра ду о уста шким злочи
ни ма (1941–1942), ар хив ска је ди ни ца 3.1.1.2, ко ји чу ва и струч но одр жа ва 
Ар хив Вој во ди не. Документа доносимо према Зборнику докумената Уста
шка зверства (1941–1942), који је приредио др Милан Кољанин, издање 
Архива Војводине, Издавачке установе Епархије бачке и Архива Републи
ке Српске, Нови Сад 2020, а која су преведена на српски језик за потребе 
тог издања.



ЈА УК И ЕХО ЈА У КА



Убијена српска деца (Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 579)



ПИСМО – ПОСВЕТА

Ми ли и ро ђе ни мо ји, ко ји сте жи ви и Ви ко ји то већ одав но ни сте, 
по све ћу јем Вам ову књи гу све до чан ста ва и до ку ме на та о уста шким 
ге но цид ним зло чи ни ма над мо јим и Ва шим пре ци ма, с је ди ном и по
след њом мол бом да чу ва те и са чу ва те успо ме не на ове на ше му че ни ке 
и да се ћа ња на њих с по но сом за др жи те у ср ци ма Ва шим ду го, ду го и 
у не пре ки ну том пам ће њу.

По што нам је би ло за бра ње но да на ше нај ми ли је са хра ни мо по 
оби ча ји ма на ше хри шћан ске – пра во слав не ве ре и тра ди ци ји на ших 
пре да ка, не ка ова књи га о њи хо вом стра да њу ма кар де ли мич но на
док на ди и за ме ни све оно што је тре ба ло и што смо мо ра ли од мах по 
свр шет ку ра та да за њих учи ни мо.

Уме сто па ра сто са и мо ли тве, њи ма су по ли ти ча ри др жа ли по чев 
од 1972. сва ке го ди не на дан 13. ма ја, пра зни ка и да на осни ва ња ОЗНе 
не ку вр сту ко ме мо ра ци је и по ли тич ких го во ра, као да су у овом по ко љу 
стра да ли аген ти ОЗНе, а не срп ска де ца, срп ске мај ке и оче ви, на ше 
се стре и бра ћа ко ји су због сво је ве ре и при пад но сти срп ском ро ду и 
пле ме ну, по кла ни од уста ша на дан 7. фе бру а ра 1942. го ди не.

Због ових исто риј ских чи ње ни ца, на го ди шњи цу њи хо вог стра
да ња њи ма је тре ба ло др жа ти па ра стос, за па ли ти све ће и по мо ли ти се 
Све ви шњем Бо гу на шем за по кој и мир ду ша њи хо вих, а не да се на де
чи јим гро бо ви ма др же по ли тич ки го во ри пу ни сте ре о тип них фра за, 
не и сти на и из вр ну тих чи ње ни ца. Го во ри су би ли усме ре ни у прав цу 
ума ње ња бро ја жр та ва и са стра те ги јом си ме три је и за бо ра ва. Уме сто 
пи је те та пре ма не ви ним жр тва ма и не ја кој де ци, па и де ци у пе ле на ма 
и бе ши ка ма, они су др жа ли пра зне го во ре са тен ден ци јом ума ње ња 
овог зло чи на.
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Не пре ста но су у сво јим го во ри ма ис кри вљи ва ли исто риј ске чи
ње ни це, ра ди за ва ра ва ња до ма ће и ме ђу на род не јав но сти. 

Ми, ко ји смо има ли ма ло ви ше сре ће од на ших ро ди те ља, на ше 
бра ће и се ста ра и оста лих ро ђа ка, да пре жи ви мо те рор ових уста шких 
ве сни ка и но си ла ца „ти сућ лећ не кул ту ре”, ни смо ни кад одо бра ва ли 
дво лич ну по ли ти ку, ни ти смо по др жа ва ли ова кав раз вој до га ђа ја на 
ште ту срп ског, па и оста лих на ро да, али смо би ли не моћ ни да их у тој 
њи хо вој „по бед нич кој” ома ми спре чи мо.

Са ис пу ње њем ових на ших за вет них обе ћа ња, ми пре жи ве ли ис
пу ња ва мо на ше хри шћан ске оба ве зе и тра ди ци је на ших пре да ка, без 
по ми сли на би ло ка кве об ли ке осве те. 

Би ла би нео про сти ва гре шка оп ту жи ва ти но ве ге не ра ци је, ро ђе
не за вре ме и по сле ра та, за зло чи не њи хо вих де да и оче ва, по што се 
они већ одав но не на ла зе ме ђу жи ви ма, а ако се не ки од њих још увек 
на ла зе у жи во ту, ја дан је њи хов жи вот са сно ви ма о по чи ње ним уби
стви ма, под то ли ким те ре том од го вор но сти, а са јед ном но гом у гро бу 
– ка ко се то ка же у на ро ду.

Чак би и са ма по ми сао на мр жњу и осве ту би ла у ве ли ком рас ко
ра ку и су прот но сти са на шим по ро дич ним вас пи та њем и основ ним 
прин ци пи ма на ше хри шћан ске – пра во слав не ве ре.

По ред чла но ва мо је по ро ди це и мо јих вр шња ка из Бо сан ске Кра
ји не и Ср би је, где је ви ше од 350.000 из бе гли ца спа сло сво је жи во те, ова 
све до че ња о уста шким зло чи ни ма на ме нио сам од ре ђе ном бро ју ин сти
ту ци ја у зе мљи и ино стран ству, као и јед ном бро ју мо јих вој во ђан ских 
при ја те ља, ко ји вр ло ма ло зна ју о стра да њи ма срп ског све та на те ри
то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, што сам са знао из отво ре ног раз
го во ра са овим ти хим и фи ним љу ди ма, ко ји су би ли и оста ли дра гуљ 
срп ске кру не и те мељ на ше ду хов но сти. Не ка же се слу чај но да је Нови 
Сад срп ска Ати на, Срем ски Кар лов ци – Хај дел берг, а 16 ма на сти ра све
те Фру шке го ре, те мељ на ше ве ре и ду хов но сти, на ко ји ма су се ра ђа ли 
и уми ра ли нај ху ма ни ји и нај ви ђе ни ји Ср би, чи ји је до при нос ства ра њу 
срп ске др жа ве био, а је сте и да нас, од не про це њи во ве ли ког зна ча ја. 
За то ми, гор шта ци и Ди нар ци, ко ји смо у ове кра је ве до шли пре и по сле 
Дру гог свет ског ра та и ов де на шли свој дру ги за ви чај, мо ра мо да их при
гр ли мо и при зна мо њи хов ве ли ки до при нос раз во ју срп ске кул ту ре и 
срп ске др жав но сти и да бу де мо по но сни што при па да мо истом, за јед
нич ком ро ду и пле ме ну.
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Због све га што су за нас „до ђо ше” учи ни ли, не тре ба да се на њих 
љу ти мо због ове „по спрд не” ре чи, јер сви смо ми, као и они и као и оста
ли на род од не ку да до шли. Шта би Аме ри кан ци за њи хо ве „до ђо ше” 
мо гли ре ћи? Ни шта, сем кон ста та ције да су уз по моћ хра брих „до ђо ша” 
из Евро пе и оста лих де ло ва све та бр же и лак ше, не го што би са ми мо
гли, ус пе ли да из гра де са да раз ви је не Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. 

С по што ва њем и љу ба вљу Ваш,
Ра до мир



Усташко зверство (Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 580)



РЕЧ УНА ПРЕД

Уз је ци лич ног ста ва и бо ла

Ра до мир Гла мо ча нин у књи зи Ја ук и ехо ја у ка. Срп ског на ро да у 
НДХ 1941–1945, при ка зу је на ше по ли тич ке и на ци о нал не те ско бе, ве чи
то за там ње не не прав дом ко ја бо ли. Јед но дав но, ра том обо је но за не бље, 
пу но не ра зу мљи ве збр ке и за ту ље них ку ћа и по ро ди ца, ау тор нам до
ми че по да ци ма ко ји су ду го би ли на ша за бра ње на те ма. То гну сно вре
ме, пу но гре бе на и вр тло га ко ји ума ра ју и збу њу ју, и пу но бу љу ка ма гле 
у ко јој се за ти ра ла и гу би ла вре ме шна иде ја о срп ској са мо стал но сти, 
пи сац нам до ча ра ва с уз је ци ма лич ног ста ва и бо ла, сли ка као крун ски 
све док и као оја ђе ник на бол ним рас то ка ма мо ра ла и брат ства. Он осе
ћа да су би ћу но ве Ју го сла ви је, из ни кле из кр ви и пе пе ла Дру гог свет ског 
ра та, на мак ну те те сне пре свла ке, с тру ња вим раз ло зи ма свет ских моћ
ни ка. И осе ћа да је Ср би ја увек по ла зи ла од То по ле, да су не пре кид но 
би ле не ке тај не и хлад не стру је, да су јој су мрач ја до но си ла укус гор ких 
тра ва и ми рис па ље ви не раз ри ве них ог њи шта. Има пу но бо ла у пи шче
вој ла мен та ци ји о на шим из мр ше ним иде а ли ма и злој суд би ни.

Оно што се де ша ва ло срп ском на ро ду у Дру гом свет ском ра ту, што 
је ду го би ло скри ва но и за коп ча но, у смо так за гу бље но сти и за бо ра ва 
за пре та но, Гла мо ча нин, ан ти ци па тор нај но ви јих ра за ра ња и об ра чу на 
на ју го сло вен ском тлу, сли ка као не са ви је ни ка жње ник ко ји не мо же да 
на ђе мир но пот кри ље свом вр лет ном ду ху и чи стом мо ра лу. Ње го ва реч 
сме ли је из раз ср ца ко је гу ши сва са го ре лост иде а ла про па ле ју го сло
вен ске иде је. Он осу ђу је на шу зва нич ну по ли ти ку, јер је у це лом свом 
по сле рат ном пе ри о ду би ла по вр шна и не ре ал на, што је ства ра ло кри ву 
сли ку код на ше јав но сти о ствар ним зби ва њи ма за вре ме Дру гог свет ског 
ра та. Пи сца бо ли са зна ње да је срп ски на род до ве ден „до зи да ам би са”, 
пред ко јим се на шао „без из гле да на из ба вље ње од си ла зла, јер смо об ма
ну ти илу зи ја ма и за ве де ни при ча ма о леп шој бу дућ но сти, при ста ли 
на не ку вр сту не сло бо де и до бро вољ ног ма зо хи стич ког роп ства”.
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Ау тор же ли ви ше сло бо де свом на па ће ном на ро ду, „јер је тек у 
сло бо ди мо гу ће оства ри ти не ка кве ви ше об ли ке ре ла тив не прав де”.

Књи га Ра до ми ра Гла мо ча ни на осве тља ва је дан су мра част и су ле
ди чав угао ре во лу ци о нар ног осло бо ди лач ког по кре та у Хр ват ској. У 
оп штој рат ној смра че но сти, за грц ну тој сто ти на ма хи ља да жр та ва и 
про ли ве ном кр вљу истин ских бо ра ца и ро до љу ба, ор га ни зо ва не су 
тај не игре об ра чу на на срп ским жи вљем. За пре па шћу ју по да ци о са
рад њи хр ват ских ко му ни ста са уста ша ма, ко ја је оства ри ва на по упут
стви ма нај ви ших ју го сло вен ских ко му ни ста. Та ко су, пре ма при пре
мље ним пла но ви ма, ор га ни зо ва но ли кви ди ра ни срп ски ко му ни сти 
ко ји ни су би ли по уку су ли де ра оп штег по кре та.

Ау тор пу бли ка ци је Ја ук и ехо ја у ка..., и сам уче сник ра та, као ве
ли ки ан ти фа ши ста и истин ски ро до љуб, на во ди по дат ке и о дру гим 
ви до ви ма са рад ње нај ви ших ју го сло вен ских ко му ни ста са не при ја те
љем, као и по дат ке о не де ли ма ко му ни ста срп ском жи вљу, о број ним 
ви до ви ма стра да ња Ср ба, о на ме ште ним про це си ма, се па ра ти стич кој 
по ли ти ци хр ват ских ко му ни ста, о скри ва њу хр ват ског зло чи на, о оп штој 
смут њи ко ја је нај ви ше Ср бе по го ди ла и о мно гим дру гим про дев ци ма 
бо ла учи ње ног срп ском на ро ду.

[…] Тој ју го сло вен ској ка ко фо ни ји за блу да и не сре ће ау тор при сла
ња број ке по сто је ће и зва нич не до ку мен та ци је, те и се ћа ња пре жи ве
лих бо ра ца и об ја вље не из ја ве по зна тих фа ши ста и ан ти фа ши ста.

У књи зи ни је им пли ци ра на иде ја о мр жњи и осве ти, као ни жи вот 
са за блу да ма ко је мо гу до не ти раз о ча ре ње и но ве об ра чу не. Ма да је све
стан не у год но сти ко је иза зи ва ју ста ре ра не ка да се из не на да ди ра ју и 
рав на ју, пи сац го во ри исти ну, ка ко у слич ним при ли ка ма из за пре та
ног ко ре на не би из ни кле но ве не же ље не мла ди це су ко ба.

Ау тор нам се пред ста вља као ви зи о нар свих ка сни јих зби ва ња на 
ве чи то кр ва вом де лу бал кан ског под не бља.

Ре чи Ми ро сла ва Кр ле же, ко је ау тор на во ди, пра ви су по ка за тељ 
опа сно сти и пред ви ђа ња свих доц ни јих до га ђа ја: „Не ма се шта сру
ши ти, јер ни шта ни је ни на пра вље но. Ја бих због то га во лио да умрем 
ка да и Ти то, или чак и ма ло при је ње га, са мо да не гле дам та чу да и те 
не сре ће ко је ће се де си ти по сле ње го ве смр ти”.

Спа со је Гра хо вац, књи жев ник
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Спо ме ник не ви ним жр тва ма

[...] Цен трал но ме сто у књи зи за у зи ма опис по ко ља ста нов ни ка у 
се ли ма Дра ку лић, Мо ти ке и Шар го вац ко ји се до го дио 7. и 8. фе бру а ра 
1942. го ди не. У том кр ва вом уста шком пи ру ау то ру је бу квал но, збри
са на с ли ца зе мље го то во це ла ужа и ши ра по ро ди ца. Ра до мир Гла мо
ча нин, ка ко и сам не ко ли ко пу та на по ми ње, овом књи гом ди же сво
је вр сни спо ме ник не ви но по стра да лим ро ђа ци ма, при ја те љи ма и свим 
оста лим су на род ни ци ма чи ја је жр тва оста ла у тми на ма ци нич не ко
му ни стич ке про па ган де. У уло зи све до ка, Ра до мир Гла мо ча нин ожи
вља ва сли ке стра шног уста шког по гро ма и ма ни ром ме мо ар ског ка
зи ва ња упо зна је чи та о ца шта се то у ства ри зби ло са ста нов ни ци ма 
по ме ну тих срп ских се ла. У кон тек сту лич ног, емо тив но ду бо ко про жи
вље ног ма са кра сво је по ро ди це и род би не, ужа са ва ју ће де лу је спи сак 
(на не ко ли ко де се ти на стра ни ца!) по би је них, по кла них, зло чи нач ки 
ис ка са пље них љу ди чи ји је је ди ни грех био – ка ко за хр ват ске на ци сте, 
та ко и за по сле рат не ко му ни сте – то што су Ср би и што су пра во слав не 
ве ре.

Мр Зо ран Су бо тич ки



Убијени Срби са својом децом (Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 581)



ПРЕДГОВОР

На по чет ку, по слу жи ћу се ре чи ма ве ли ког књи жев ни ка Ме ше 
Се ли мо ви ћа ко је гла се: 

„Ни да нас не схва там да је по треб но о зло чи ни ма по је ди
них на ци о нал них гру па за вре ме Дру гог свет ског ра та го во рити 
оба зри во и у за ви је ној фор ми. Зар исти на, ма ка ква да је, не би 
би ла ко ри сни ја? Зар не би до при не ла да се не по но ви оно што 
је би ло? Опа сност да се јед на на ци ја зло на мер но иден ти фи
ку је са сво јим зло чин ци ма да ле ко је ма ња од опа сно сти да из 
нео чу па ног ко ре ња зла не из ра сту но ве мла ди це. Знам да је 
не у год но ко па ти по ра на ма, на ро чи то ста рим, али су срп ски 
књи жев ни ци до ста учи ни ли на рас крин ка ва њу и осу ди сво је 
вој ске и оста лих по ли тич ких гру па. Оста ли пи сци, с ча сним 
из у зет ком Ива на Го ра на Ко ва чи ћа, ни су ре кли исти ну о сво јим 
вој ним и па ра вој ним ор га ни за ци ја ма. Из ове ко же се не мо же, 
и сви ма нам оста је да по не се мо сва ко свој те рет и сво ју судби ну, 
баш за то што не ће мо и не мо же мо да се иден ти фи ку је мо са 
зло чин ци ма и што осу ђу је мо све зло чи не над љу ди ма и наро
ди ма. Стид и на ци о нал ни ком плек си, због ко јих ћу ти мо, неће 
нам мно го по мо ћи, исто ри ју и исто риј ске чи ње ни це не мо
же мо из бри са ти и из ме ни ти. Сви обзи ри и сва уоп шта ва ња 
од ко јих па ти на ша исто ри о гра фи ја, на ша ли те ра ту ра и на ша 
по ли тич ка прак са, већ су уро ди ли не га тив ним по сле ди ца ма, 
јер се кри ви це ни су ис ти ца ле и под вр га ва ле осу ди и по ко ру, 
па се са да по ја вљу ју ре ван ди ка ци је ко је ни смо оче ки ва ли. 
Ни шта ни је до бро што оста не нео бја шње но, ни ти се исто ри ја 
мо же гра ди ти на пре ћут ки ва њи ма и ла жи ма.”1

1 M. Se li mo vić, Sje ća nja, Sa bra na de la knj. 9, Be o gra d–Ri je ka 1976, 101–102.

15



Сле де ћи ми сли овог ве ли ког пи сца, мо гу да ка жем да је од ме не 
да ле ко сва ка по ми сао о мр жњи и осве ти. Али је исто вре ме но од ме не 
да ле ко и ми ре ње са не и сти на ма. Ми слим да је по треб но да се на исти нит 
и до сто јан ствен на чин опи шу све жр тве, обе ле же све кри ви це, сви гро
бо ви и сви зло чи ни и зло чин ци, јер се до бри од но си не мо гу гра ди ти на 
не и сти на ма, на ми ни ми зо ва њу бро ја не ви них жр та ва и скри ва њу зло
чи на ца ис под ре чи „фа ши стич ки оку па то ри”. А, ка да зна мо да је огром
на ве ћи на на шег све та стра да ла у по па ље ним и по кла ним се ли ма, у 
„брат ским” ја ма ма, у кон цен тра ци о ним ло го ри ма, у бра то у би ја њу, по 
ко ме смо пр ви не на Бал ка ну, већ и на це лом европ ском про сто ру.

„То ру жно ли це на ше је ли це и све је ру жни је што га ви ше ма же мо 
ла жи ма; та ко се не ле че ра не и не укла ња ју ожиљ ци” – ка ко је то је
згро ви то и исти ни то из нео наш по зна ти књи жев ник и ху ма ни ста Вук 
Дра шко вић. Ако чи та о ци ових мо јих за бе ле шки же ле да се све стра
ни је упо зна ју са ствар ним зби ва њи ма у на шој но ви јој исто ри ји, за вре
ме и по сле Дру гог свет ског ра та, тре ба да про чи та ју ње го ва нај ва жни
ја књи жев на де ла: Су ди ја, Мо ли тва I и Мо ли тва II, Ко је ку де Ср би јо, 
Ру ски кон зул и дру га.

По себ но би би ло ко ри сно да про чи та те ње го во отво ре но пи смо 
ко је је упу тио ге не ра лу Вла ди Ше гр ту по во дом осу де ро ма на Нож, у 
ко ме је на умет нич ки на чин опи сао дра ма тич не и тра гич не до га ђа је 
уза јам них са ти ра ња. Зло чи не уста ша над не ви ним срп ским ста нов ни
штвом при ка зао је не из мр жње и по ми сли на осве ту, већ с на ме ром 
да чи та о це од вра ти од но жа, да их опо ме не на опа сност. 

Ку да су нас у Дру гом свет ском ра ту од ве ле по де ле и пре бро ја ва ња, 
и ку да нас да нас те исте по де ле мо гу по но во од ве сти ако поч не мо пре
гра ђи ва ња и одва ја ња на ре ли гиј ској, на ци о нал ној или не кој дру гој 
осно ви? 

Из ње го вог отво ре ног пи сма СУБ НОРу Гац ко и ге не ра лу Вла ди 
Ше гр ту – ко ји су га нео прав да но, без ика квих до ка за и ар гу ме на та 
на па ли – као и из ње го вог ро ма на Нож ви ди се „да сва ко пре ћут ки ва
ње зло чи на не зна чи ни шта дру го до са у че ство ва ње у зло чи ну и ... 
на вод ња ва ње њи ве из ко је по но во мо гу да се раз бук та ју мла ди це зла 
и да се зло чин по но ви.”

Пи сац да ље ка же: „Жи ви не ма ју пра во да скри ва ју ’брат ске ра не’ 
по кла них, а да њи ма при па да са мо ду жност да са ко стур ни ца и ка сап
ни ца стал но сми чу и пле ве рђу ла жи и не људ ског за бо ра ва.” 
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То је је ди ни пут, је ди ни на чин од бра не од опа сно сти да вам пи ри 
про шло сти и плит ка и зла па мет но жа, ко ја жи ви у на шем ко лек тив
ном пам ће њу, по но во не про ра ди.”2

По што је то на пи сао срп ски пи сац – ко ји је до тан чи на био упо
знат са уста шким зло чи ни ма и по ко љем срп ског све та и срп ске не ја чи 
у се лу При дво ри це, зло чи ни ма из над Ко рит ске ја ме, у Га тач ком гар
бу ни шту, ја ми Ра же ни до, ја ми Ка па ви ци, Го луб ња чи, Дра ку ли ћу, Мо
ти ка ма, Шар гов цу и дру гим ме сти ма ши ром Бо сне и Хер це го ви не, 
Сла во ни је и Сре ма – био је ана те ми сан од та да шњег по ли тич ког вр ха 
Бо сне и Хер це го ви не. Као да је не ко ме био циљ не са мо да се при кри ју 
ови зло чи ни, већ и да се за бра ни људ ско пам ће ње.

Ме ђу тим, ка да је хр ват ски пи сац Ми ро слав Кр ле жа, не што ра ни је 
исте го ди не, пи сао о мо гућ но сти ма да у на шој зе мљи по но во про ра ди 
вул кан мр жње и ме ђу соб них уби ста ва и да по но во про ра де но же ви, 
то је про шло ћут ке, чак и са до зом одо бра ва ња. Ову сум њу Кр ле жа је 
из ра зио у свом по зна том ин тер вјуу Бо ри Вор ка пи ћу, об ја вље ном у 
ча со пи су Ре пор тер (број 5). 

Не ула зе ћи оп шир ни је у опи се слут њи Ми ро сла ва Кр ле же, пре
не ће мо из овог ин те р вјуа са мо јед ну, вр ло ка рак те ри стич ну ре че ни цу: 

„Не ма се шта сру ши ти, јер ни шта ни је ни на пра вље но. 
Ја бих због то га во лио да умрем ка да и Ти то, или чак и ма ло 
при је ње га, са мо да не гле дам та чу да и те не сре ће ко је ће се 
де си ти по сле ње го ве смр ти.”

Из упо ре ђе ња из ја ва на ве де них пи са ца мо же се за кљу чи ти да је 
ју го сло вен ска зва нич на по ли ти ка у це лом свом по сле рат ном пе ри о ду 
би ла по вр шна и не ре ал на, што је ства ра ло кри ву сли ку код јав но сти 
о ства р ним зби ва њи ма за вре ме Дру гог свет ског ра та. 

Та кри ва сли ка то ли ко је ра зор но де ло ва ла на наш свет, да љу ди 
ни су схва ти ли шта се зби ва ло и ко ли ко нас је све то пат њи и стра ха 
ко шта ло.

Ни је обра ћа на па жња шта је ко исти ни то ка зао о тим до га ђа ји ма, 
већ се гле да ло ко је о тим до га ђа ји ма го во рио и пи сао, из ко јих је ре
до ва тај го вор ник или пи сац; да ли је из ре до ва зва нич не по ли ти ке или 
ни је, и ко јој на ци ји при па да. 

2 В. Дра шко вић, Нож, Бе о град 1984.
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Ни је се во ди ло ра чу на о исто риј ским чи ње ни ца ма и ар гу мен ти ма, 
већ ис кљу чи во о то ме да ли је то у скла ду са зва нич ним ста во ви ма по
ли ти ке ко ју је за сту па ла сек та шка, јед но пар тиј ска и оси о на по бед нич ка 
стра на. По што су се ком плет на зва нич на по ли ти ка и исто ри ја за сни
ва ле на ве ли ким ла жи ма, до ве де ни смо до зи да и ам би са пред ко јим 
се са да на ла зи мо. Без из гле да на из ба вље ње од си ла зла, јер смо об ма
ну ти илу зи ја ма и за ве де ни при ча ма о леп шој бу дућ но сти, при ста ли 
смо на не ку вр сту не сло бо де и до бро вољ ног ма зо хи стич ког роп ства.
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[...] За кла ни су љу ди из 124 ку ће. Та чан број још ни је утвр ђен, 
а из зва нич них са оп ште ња то је 1.750 ду ша по де таљ ним по да ци ма, 
ко ји би се мо гли про ве ри ти.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

У шта лу се ља ка Ми тро ви ћа у се лу Дра ку лић, 50 ду ша је на гу
ра но, за тим је шта ла за па ље на, та ко да су љу ди жи ви спа ље ни, Ми
тро ви ћу је ус пе ло да по бег не и тре нут но се на ла зи са кри вен у Ба ња 
Лу ци. Прет по ста вља се да се Ми тро вић не сме по ја ви ти из стра ха 
од вла сти. Ми тро вић се у сва ком слу ча ју мо же на ћи. У Дра ку ли ћи ма 
је це ла по ро ди ца са пре зи ме ном Гла мо ча нин уби је на, му шкар ци су 
у не мач ком за ро бље ни штву а же на са 11 ма ле де це, и ба ка од 90 
го ди на су за кла не. Бли же по дат ке мо же да ти ................................... Оче
ви ци кр во про ли ћа у Шар гев ци ма ка жу да је 53 де це уби је но из 
основ не шко ле. Ако би се све до ци мо гли уз без бед но чу ва ње и из ван 
до ма ша ја хр ват ских вла сти до ве сти, мо гли би се са зна ти и де таљ
ни ји по да ци о овим ма са кри ма.

Мли нар из Вр ба ка мо же да ти нај бо ље ин фор ма ци је о овом 
по ко љу, он по зна је по па ко ји је уста ша ма да вао ди рек ти ве и до ку
мен та, а осим то га он да нас скри ва 8 љу ди ко ји су слу чај но ус пе ли 
да по бег ну.

Та ко ђе су код јед ног на чел ни ка оп шти не са кри ве ни љу ди ко ји 
су ус пе ли да утек ну од но жа или пу шке. 

Ме ђу бе сти јал ним зло чин ци ма би ли су та кви са ди сти ко ји су 
свој по сао та ко ор га ни зо ва ли да су ма лу де цу на ба да ли на ба јо не
те а тек он да пу ца ли у њих.

Ни је ис кљу че но да је уста ша Та тек и сам уче ство вао у по ко
љи ма, а осим то га и оних уста ша ко ји ни су би ли у ста њу да, ка да је 
нпр. јед на де вој ка па ла пред њим на ко ле на мо ле ћи га за го ли жи
вот, а Та тек из дао на ред бу, они ни су би ли у ста њу да је за ко љу. 

Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 199.
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Уко ли ко се мо же ве ро ва ти љу ди ма ко ји су ус пе ли да спа су гла ве, они 
при ча ју да се Та тек у јед ном дру штву уста ша хва ли сао да је с пу та 
(при че му је по ка зи вао де сном или ле вом ру ком) по сва ком пр сту 
укло нио по 300 љу ди, да кле укуп но 1.500 љу ди у јед ном да ну.

Ми ни стар Б е ш л а г и ћ  Хил ми ја, ко ји се у то вре ме на ла зио 
у ме сту Бу ци, од мах је ау том оти шао за За греб ка ко би се сви ови 
по ко љи за у ста ви ли и ка ко би се спре чи ли по ко љи ко ји су пред сто
ја ли за Ба ња Лу ку. Да ли је ми ни стар Хил ми ја Бе шла гић са со бом 
у За греб по вео и не ке оче ви це (се ља ке), ни је утвр ђе но, али се ов де 
ве ру је да је он ово и учи нио. Бе шла гић у Шар гов ци ма има има ње.

У ме сту Шар гов ци су ка то ли ци, ко ји су у вре ме сви њо ко ља 
пра во слав ци ма пру жа ли го сто прим ство у сво јим ку ћа ма, те исте 
љу де, де цу, же не, ка сни је кла ли ка квим год да су до хва ти ли уби
лач ким ору ђем као и др ве ним це па ни ца ма, мо ти ка ма, ви ла ма за 
ђу бри во или се но и ра зним дру гим.

Глав ни окри вље ни за по ко ље ко ји су се до го ди ли
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ко ман дант та мо шње те ле сне гар де Па ве ли ћа „Се лић”, ко ји је тре
нут но у За гре бу, 
два си на Мар ка Пле ти ко си ћа из Бу џа ка, срез Ба ња Лу ка
Уста шки ка пе тан Та тек
Ка то лич ки све ште ник Фи ли по вић.

Љу ди ко ји су на ро ду по мо гли то ком по ко ља
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ми ни стар Хил ми ја Бе шла гић
Је дан на чел ник оп шти не
Ви ше љу ди ко ји су по пи са ни у ори ги на лу.

Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 199. (наставак документа)
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РЕЧ АУ ТО РА

Ово је, пре све га, књи га се ћа ња на уста шке зло чи не у се ли ма Дра
ку лић, Шар го вац и Мо ти ке крај Ба ња Лу ке. Са др жи нај о снов ни ју до
ку мен та ци ју о по ко љу срп ског ста нов ни штва 7. и 8. фе бру а ра 1942. го
ди не, ка да је на вр ло ма лом про сто ру по би је но и по кла но 2.267 љу ди, 
же на и де це, ме ђу ко ји ма и де ца у бе ши ка ма и пе ле на ма. Књи га је из вор 
трај ног до ку мен то ва ног све до че ња о тра ге ди ји и стра да њу не ви ног 
ста нов ни штва и по тре сним дра ма ма це лих по ро ди ца, ко је су стра да ле 
у овим вар то ло меј ским уста шким по ко љи ма. 

У књи зи су на ве де на по ро дич на име на свих срп ских по ро ди ца 
ко је су уста ше по би ле ма ље ви ма и се ки ра ма. Исто вре ме но, на ве де на су 
и име на по кла не де це у овим се ли ма, а по кла но је 551 де те и то ста ро
сти од јед ног ме се ца до 13 го ди на.

Ова књи га се ћа ња пи са на је с ци љем да са да шње и бу ду ће ге не ра
ци је са чу ва ју у што ду жем се ћа њу све тле ли ко ве ових не ви них жр та ва, 
ко је су уста ше уни шти ле у та два не срећ на да на, са мо за то што су при
па да ли дру гој на ци о нал но сти и ве ро и спо ве сти.

Из овог де ла, спо менкњи ге и при ло же не до ку мен та ци је ви ди се 
да су уста ше има ле при пре мље не пла но ве о пот пу ном уни ште њу срп
ског ста нов ни штва на овим про сто ри ма. То нај ја сни је по ка зу ју по да ци 
о по ко љу це ло куп ног срп ског ста нов ни штва, без об зи ра на пол и го
ди не ста ро сти и без об зи ра на то што се ов де ра ди ло о мир ном и мар
љи вом ста нов ни штву ко је уста шким вла сти ма ни је пра ви ло ни ка кве 
смет ње, ни ти пру жа ло би ло ка кав от пор. 

Пре ма овом зло чи нач ком уста шком пла ну, на те ри то ри ји та да шње 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске срп ски на род је тре ба ло пот пу но „да не
ста не”, та ко што би јед ну тре ћи ну овог ста нов ни штва по би ли, јед ну 
тре ћи ну при сил но исе ли ли у Ср би ју и дру ге кра је ве и јед ну тре ћи ну 
пре ве ли у ка то лич ку ве ру.
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О ма сов ном по кр шта ва њу и на сил ном пре ла ску срп ског ста нов
ни штва из пра во слав не у ка то лич ку ве ру под при ти ском уста шких 
вла сти и цр кве них кру го ва, мо же се за кљу чи ти из окру жни це вла де 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске о пре ла зу „гр коис точ ња ка” (пра во сла
ва ца) у ка то ли ци зам, ко ју је она из да ла 30. ју на 1941. го ди не, као и окру
жни це За гре бач ке над би ску пи је од 15. ма ја 1941. го ди не.

Пре ма зва нич ном из ве шта ју Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске 
пра во слав не цр кве, за вре ме НДХ при сил но је по ка то ли че но око 140.000 
Ср ба и сва њи хо ва ка сни је ро ђе на де ца. У исто вре ме, са те ри то ри је 
НДХ при сил ним пу тем је про те ра но у Ср би ју из ме ђу 300.000 и 350.000 
срп ског ста нов ни штва, док се број по би је ног и у ло го ри ма по мр лог 
ста нов ни штва кре ће из ме ђу 600.000 и 700.000 Ср ба.

У књи зи се ћа ња и при ло же ној до ку мен та ци ји, по ред бро ја не ви
но по гу бље них љу ди, же на и де це, из не ти су и по да ци са по ро дич ним 
име ни ма пре жи ве лих ли ца, ко ја су, сти ца јем ра зних по вољ них и срећ
них окол но сти, ус пе ли да из бег ну уста шки смрт ни за гр љај и њи хо ве 
ср бо фоб не по бу де.

Из не те су чи ње ни це о хра брим и по ште ним гра ђа ни ма хр ват ске 
и му сли ман ске на ци о нал но сти ко ји су се про ти ви ли уби стви ма не ви
ног и не за шти ће ног срп ског ста нов ни штва од стра не уста шких вла сти, 
ме ђу ко ји ма су се, пре ма са зна њу нас пре жи ве лих, нај ви ше ис та кли: 
ин ду стри ја лац Мар ко Ли по вац и ње го ва по ро ди ца и гра до на чел ни ци 
Ба ња Лу ке, Хил ми ја Бе шла гић и др Че мал бег Џу нић, на че му им не
из мер но за хва љу је мо, а на сто ја ће мо да њи хо ва име на уђу у спи сак 
за слу жних гра ђа на Ба ња Лу ке и се ла и на се ља ко ји јој гра ви ти ра ју. На 
тај на чин са чу ва ће мо од за бо ра ва њи хо ва пле ме ни та, ху ма на и хра бра 
де ла.

Сви ма ко ји су по ка за ли ма кар трун ку па жње и осу де ових ужа сних 
уста шких по сту па ка, за хва љу је мо, ка ко ми, ко ји смо има ли ту сре ћу 
или не сре ћу да пре жи ви мо ове ужа сне и тра гич не да не, та ко и на ша 
де ца, па ми слим и цео срп ски на род, ко ји, иа ко је пре жи вео нај стра
вич ни ја по ни же ња и гу би так сво јих нај ро ђе ни јих: де це, мај ки, оче ва, 
се ста ра и бра ће, ни ка да ни је ни по ми слио на би ло ка кав ре ван ши зам 
или осве ту.

Овај опис по да та ка и чи ње ни ца о стра вич ном стра да њу не ви ног 
срп ског ста нов ни штва у се ли ма Дра ку лић, Шар го вац и Мо ти ке крај 
Ба ња Лу ке, са мо је ма ли исе чак о стра да њи ма це ло куп ног, пре свих срп
ског, је вреј ског и ром ског ста нов ни штва на те ри то ри ји НДХ у пе ри о ду 
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уста шке вла да ви не од 1941. до 1945. го ди не. Он ће тач ним по да ци ма и 
чи ње ни ца ма по мо ћи да се на ша јав ност, а по себ но мла ђе ге не ра ци је, 
упо зна ју са ствар ним зби ва њи ма и це ло ви том исти ном о ма сов ном 
стра да њу не ви них љу ди, же на и де це за вре ме че тво ро го ди шње уста
шке вла да ви не.

Књи гу се ћа ња са до ку мен та ци јом по све ћу јем у пр вом ре ду мо јој 
де ци и су пру зи, ко ја је и са ма са сво јим ро ди те љи ма би ла при сил но 
про те ра на са сво га ог њи шта, из Сла во ни је у Ср би ју.

Свим пре жи ве лим ро ђа ци ма и њи хо вој де ци, свим на шим при
ја те љи ма, ку мо ви ма и ком ши ја ма, са мол бом да у сво јим осе ћа њи ма, 
ми сли ма и не пре ки ну том пам ће њу са чу ва ју успо ме ну на ове на ше 
му че ни ке.

Књи га све до че ња о стра да њу не ду жног и не ви ног срп ског на ро да, 
би ће до ста вље на и сле де ћим уста но ва ма и лич но сти ма: Од бо ру за ис
тра жи ва ње ге но ци да над срп ским ста нов ни штвом на те ри то ри ји тзв. 
НДХ, Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, исто риј ским му зе ји ма: 
Ба ња Лу ка, Но ви Сад, Бе чеј, Бе о град, јед ном бро ју школ ских би бли о
те ка, Си но ду Срп ске пра во слав не цр кве, Аген ци ји за за шти ту људ ских 
пра ва и сло бо да при Ује ди ње ним на ци ја ма, Удру же њу срп скоје вреј
ског при ја тељ ства у Бе о гра ду и Тел Ави ву, Удру же њу срп скофран цу
ског при ја тељ ства, као и од ре ђе ном бро ју на ших углед них ин те лек ту
а ла ца у зе мљи и ди ја спо ри, у пр вом ре ду: Фран цу ске, Ен гле ске, САДе, 
Ка на де, Швај цар ске, Ита ли је и Ау стра ли је, па и у дру гим др жа ва ма, у 
за ви сно сти од по ка за ног ин те ре со ва ња за ова кву вр сту тек сто ва и до
ку мен та ци је.

По што је про шло пре ко 70 го ди на од не чу ве ног уста шког по ко ља 
2.267 не ви не де це, же на и му шка ра ца у се ли ма Дра ку лић, Шар го вац и 
Мо ти ке, а на ма је за све вре ме иде о ло шког јед но у мља и без у мља би ло 
за бра ње но да на њи хов спо ме ник ис пи ше мо њи хо ва име на и пре зи
ме на, за што и ко их је по био. Ова спо менкњи га о уби ству срп ске де це 
и срп ских по ро ди ца, тре ба да за ме ни и на док на ди не до ста так њи хо вих 
име на на спо ме ни ку, све до тле док нам не бу де до зво ље но да на ше мај ке 
и оче ве, де цу, при ја те ље и ро ђа ке ко је су уста шки ма ни ја ци по би ли без 
и нај ма ње гри же са ве сти, са хра ни мо пре ма на шим пра во слав ним оби
ча ји ма и док нам не бу де до зво ље но да на спо ме ник упи ше мо њи хо ва 
пу на име на и пре зи ме на, као и то, ко их је по био и за што!

Уме сто исти не да су овај зло чин по чи ни ле уста ше, на спо ме ник 
је упи са на лаж да су зло чин по чи ни ли фа ши стич ки оку па то ри.
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И по ред про це са де мо кра ти за ци је и уво ђе ња ви ше стра нач ког си
сте ма и ве ћих сло бо да, још увек се о уста шким зло де ли ма пи ше не пот
пу но и фраг мен тар но, па и по вр шно, као да по сто ји не ка тај на си ла 
ко ја про пи су је да се о овим зло чи ни ма на ша јав ност мо же оба ве шта
ва ти са мо де ли мич но и у ма лим до за ма.

Знам да не по сто је ре чи ко ји ма би се мо гле опи са ти пат ње по би
је них, ни ти по сто је су зе ко ји ма би смо их мо гли опла ка ти, али ипак би 
тре ба ло о овим уста шким зло чи ни ма оба ве сти ти це ло куп ну на шу 
јав ност, ма кар и са ово ли ким за ка шње њем. Не ра ди осве то љу би вог не
за бо ра ва, па ко сти и осве те, већ да би смо осу ди ли сва ку мр жњу и пра вим 
име ном име но ва ли зло чи не са же љом да се они ни ка да ви ше не по но
ве на овим про сто ри ма. Исти ни то из но ше ње чи ње ни ца и пот пу но 
оба ве шта ва ње ши ре јав но сти о овим зло чи ни ма, мо же да нас све охра
бри у бу дућ но сти, при за шти ти и од бра ни не ви них и не за шти ће них 
љу ди, без об зи ра на њи хо ву на ци о нал ност, ве ро и спо вест и њи хо ва 
по ли тич ка уве ре ња.

За вр ша ва ју ћи овај увод ни део спо менкњи ге о уста шким зло чи
ни ма у мом род ном ме сту, же лим да се по мо лим све ви шњем Бо гу на
шем за мир и спо кој ду ша свих не ви них жр та ва стра да лих ка ко у овом 
по ко љу, та ко и на дру гим мно го број ним стра ти шти ма ши ром Хр ват ске, 
БиХ и Ју го сла ви је. 

7. фе бру а ра 1991. 
Ра до мир Гла мо ча нин
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Мо ји вр шња ци ко ји су Дру ги свет ски рат и оку па ци ју на ше зе мље 
до жи ве ли као де ца, или у нај бо љем слу ча ју као не пу но лет ни де ча ци и 
де вој чи це, зна ју ве о ма до бро шта зна чи за је дан на род ка да из гу би 
сво ју др жа ву и сло бо ду. Гу би так сло бо де по зна ју сви на ши гра ђа ни ко ји 
су до жи ве ли оку па ци ју, али те рет тих фи зич ких, пси хич ких и ду хов
них те шко ћа и не да ћа нај те же су до жи ве ла де ца. По ред гла ди и не до
стат ка оде ће и обу ће и оста лих нај ва жни јих жи вот них по треп шти на 
нео п ход них за де чи ји раз ви так, на ма је нај те же па да ло зло ста вља ње 
и му че ње на ших ро ди те ља, бра ће и се ста ра, при ја те ља и оста лих су гра
ђа на од стра не уста шке вла сти и њи хо вих са те ли та. 

По себ но је де ци те шко па да ло од во ђе ње њи хо вих ро ди те ља и 
оста лих чла но ва по ро ди це у ло го ре, за тво ре и мно го број на стра ти шта 
ши ром на ше зе мље, где су их на нај су ро ви ји на чин уста ше и њи хо ви 
по ма га чи му чи ли и уби ја ли.

Нај ве ћа стра да ња Ср ба од и гра ла су се на те ри то ри ји Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске, од но сно у кра је ви ма Бо сне и Хер це го ви не, Ли ке, 
Сла во ни је и Сре ма (где су нај ве ће зло чи не у срп ској исто ри ји по чи ни
ле уста ше, вер не слу ге по глав ни ка Па ве ли ћа), као и оним де ло ви ма 
зе мље ко ји су пре ма од лу ци не мач ке и ита ли јан ске вој не си ле би ле 
усту пље не шип тар ским ба ли сти ма и шо ви ни сти ма, на те ри то ри ји 
Ко сов скоме то хиј ске обла сти. Би ло је стра да ња Ср ба и у дру гим пре
де ли ма Ју го сла ви је, али су та стра да ња би ла знат но ма ња. Мо јој ге не
ра ци ји оста ће у трај ном се ћа њу му че ње на ших ро ди те ља, бра ће и се ста
ра, њи хов ја ук и пат ње. Ако све му овом до да мо и не по бит не чи ње ни це 
да су то би ли не ви ни љу ди, без и нај ма ње кри ви це и без мо гућ но сти 
да се бра не, он да је ја сно да се ови зло чи ни не мо гу за бо ра ви ти; ма да 
на ше не пре ки ну то пам ће ње не зна чи ни ка кву осве ту или ре ван ши зам 
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ни над ким, а нај ма ње над не ви ним љу ди ма, без об зи ра на то ко јој су 
на ци ји и ве ри уби це и зло чин ци при па да ли. 

Осве ту не тра жи мо ни за крив це ко ји су из др жа ли ка зну суд ске 
прав де. Али то не зна чи да зло чин мо же мо за бо ра ви ти, јер би то зна
чи ло да смо из да ли и из не ве ри ли по след ње же ље на ших ро ди те ља и 
на ших нај бли жих ро ђа ка и при ја те ља, чи ји се основ ни сми сао са сто јао 
у то ме да не до зво ли мо да се ви ше ни ка да у на шој зе мљи по но ви оно 
што се до га ђа ло за вре ме оку па ци је на ше за јед нич ке др жа ве у вре ме ну 
од 1941. до 1945. го ди не.

Због огром них жр та ва ко је су нам на не ле оку па тор ске вер не слу ге 
– уста ше, по треб но је да пре од ла ска са по зор ни це овог све та из не се мо 
на шој де ци, су гра ђа ни ма и при ја те љи ма све чи ње ни це и сву исти ну о 
стра да њи ма на ших нај бли жих и да их за мо ли мо да ове по дат ке са чу
ва ју за исто ри ју и по у ку на шим по том ци ма и ге не ра ци ја ма ко је ће иза 
нас до ћи. 

Ово је по треб но да учи ни мо што пре и што са ве сни је, ка ко би 
по том ци има ли пра ву сли ку о све му што се на те ри то ри ји Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске ствар но де ша ва ло. Има ју ћи у ви ду да су до са да ова 
пи та ња код нас би ла не ка вр ста за бра ње не те ме и да је евен ту ал но из
но ше ње исти ни тих по да та ка о мно го број ним по ко љи ма и уби стви ма 
не ви ног ста нов ни штва сма тра но под стре ки ва њем мр жње ме ђу Ср би ма 
и оста лим на ро ди ма и под се ћа ње на још не за ра сле ра не, на ша су де ца 
и ге не ра ци је ко је су ро ђе не за вре ме и по сле Дру гог свет ског ра та по
вр шно и не до вољ но упо зна те са исто ри јом Ср ба у пр вој по ло ви ни XX 
ве ка, па са мим тим и са ге но ци дом ко ји је над њи ма из вр шен од стра не 
за во је ва ча и њи хо вих са те ли та. 

Услед ових окол но сти на ша исто ри о гра фи ја са мо је де ли мич но, 
фраг мен тар но и по вр шно опи са ла зби ва ња у то ку Дру гог свет ског ра
та и оку па ци је та да шње Ју го сла ви је. Нај ве ћи део на шег ста нов ни штва 
вр ло ма ло зна о стра да њи ма, па и ма сов ном уни ште њу Ср ба, Је вре ја и 
Ро ма, а још је ма ње упо знат са ствар ним из вр ши о ци ма по чи ње них 
зло чин става.

Че сто су по ди за на спо менобе леж ја и спо ме ни ци као знак се ћа ња 
на жр тве, али без име на и без тач ног на во ђе ња из вр ши ла ца зло чи на. 
Та ко су, на при мер у ме сти ма где су из вр ше на ма сов на уби ства, о сто
ти на ма и хи ља да ма не ви них љу ди, на во ђе ни не тач ни и не и сти ни ти 
по да ци на спо ме ни ци ма, да су уби ства по чи ни ли оку па то ри и фа ши
стич ка вој ска. Што ни је тач но. 
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Ово мо же мо пот кре пи ти по да ци ма да је нај ве ћи део на шег ста
нов ни штва ма сов но и си сте мат ски уни шта ван од стра не Па ве ли ће
вих уста ша. На те ри то ри ји тзв. Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске од стра
не уста шких шо ви ни ста си сте мат ски је по би је но и у ло го ри ма смр ти 
умр ло због зи ме, гла ди и бо ле сти пре ко 600.000 му шка ра ца, же на и 
де це.

За то се у на ро ду ка же да на ша де ца и по сле рат не ге не ра ци је не 
зна ју че сти то ни за ехо ја у ка, а ка мо ли за пра ви ја ук њи хо вих де до ва 
и ба ка, мај ки и оче ва за вре ме њи хо вог ма сов ног уни шта ва ња.

Да бих чи та о ци ма ових опи са бар де ли мич но при бли жио пат ње 
и осе ћа ња мо је ге не ра ци је, на ве шћу део пе сме мог не раз двој ног при
ја те ља, ко ја је на пи са на дав не 1941. го ди не. 

О, зе мљо на ша див на

Сре ћа је пре ста ла сјат’ у ду ша ма на шим
на не бу се ви ше ни је ви део од сјај зве зда

уза луд уз дах, по глед и на да,
на ша је би ла пре га же на зе мља.

О зе мљо на ша див на, 
ми смо, у ми сли ма на шим, Те би по ди гли 

ве ли чан стве не дво ро ве,
а ста зе оки ти ли са цве ћем ми ри сним

за са ди ли вит ке бо ро ве.
Не ста ло је сло бо де, све тло сти и ми ра – 

а до шла је цр на, као ноћ, са ви хо ром ра та, тми на.
Те шко, као на мо зак у је ца њу па да ла је ки ша

и сву да је вла да ла ту га и тми на. 

„За слу ге” за ова ко ло ше по зна ва ње на ше нај но ви је исто ри је, на
рав но, при па да ју од ра сли ма, јер су че сто и ве о ма ду го на шу де цу учи ли 
они ко ји су уме сто ра до зна ло сти, та лен та, вред но ће и по ште ња има ли 
са мо фор мал на по кри ћа и тзв. по ли тич ку по доб ност, што је у прак
тич ном жи во ту зна чи ло по слу шност. По ред овог, ми смо, по ред рад них 
оба ве за у ци љу об но ве и из град ње у ра ту по ру ше них и уни ште них 
до ба ра, че сто би ли за ро бље ни ци пре гло ма зне ад ми ни стра ци је и сва
ко днев них са стан че ња, на ко ји ма се ни је раз ма тра ла пра ва про бле ма
ти ка и до но си ле од го ва ра ју ће по слов не или по ли тич ке од лу ке. По што 
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су ти са стан ци би ли ме ста на ко ји ма су се ја не илу зи је о на шим, на зо ви 
ус пе си ма и не по гре ши во сти на ше по ли ти ке, што је код љу ди ства ра ло 
ути сак да се по мо ћу еу фо ри је, по слу шно сти и са ма ло ра да мо же бо
га то жи ве ти.

Све то и мно го дру гих раз ло га о ко ји ма ов де ни је би ло ре чи до
ве ли су до све оп ште тра ге ди је у ко јој се сви за јед но на ла зи мо и из ко је 
не ће мо мо ћи иза ћи све док се пот пу но не упо зна мо са исти ном и чи
ње ни ца ма ко је су нас до ве ле до ових ско ро не пре мо сти вих те шко ћа, 
бе де и без на ђа. И што је још ва жни је, тре ба да од мах пре ста не мо са 
ла жи ма и да се сви окре не мо сво јим по сло ви ма, јер све док не на пу сти
мо двој ни мо рал и до кле год бу де мо јед но ми сли ли, дру го го во ри ли, а 
тре ће ра ди ли, не ће би ти сре ће, ни ти на шег спа се ња. Јер, мо рал но пра
во на уни вер зал ност мо же мо сте ћи са мо ако ни шта што је исти ни то 
не кри је мо и не пре ћут ку је мо.

Ни шта се ве ли ко и ле по ни је из гра ди ло на не и сти на ма.

У све тло сти Вас кр се ња

Пи са ње за бе ле шки и све до че ња о стра да њу Ср ба за вре ме оку па
ци је у то ку Дру гог свет ског ра та по чео сам по на го во ру сво је де це, 
ко ја су ро ђе на де сет го ди на по сле Дру гог свет ског ра та. Же ле ли су да 
са зна ју пра ву исти ну, ка ко су и за што стра да ли мо ји ро ди те љи, се стре 
и бра ћа и ско ро це ла мо ја по ро ди ца. 

За што су и ка ко су оста ли без ба ке и де де и без њи хо вих див них 
при ча? За што су оста ли без за гр ља ја и не жно сти њи хо вих те та ка и 
стри че ва, се стри ћа и бра ти ћа, уја ка и уј ни? И за што су сви они по би
је ни у јед ном да ну 7. фе бру а ра 1942. го ди не од стра не Па ве ли ће вих 
уста ша? За што су том при ли ком од стра не са вре ме них ин кви зи то ра 
уста шке сол да те ске по би је не све по ро ди це пра во слав не ве ре у се ли ма 
Дра ку ли ћу, Шар гов цу и Мо ти ка ма, у не по сред ној бли зи ни Ба ња Лу ке.

У том ма са кру по би је но је 2.267 му шка ра ца и же на, а ме ђу њи ма 
и 551 де те. Са мо у мо јој по ро ди ци стра да ло је 49 чла но ва, од ко јих два
де сет че тво ро де це, ста ро сти од јед ног ме се ца до де сет го ди на. 

Овом по слу сам при сту пио и у же љи да сво ју по ро ди цу и сво је 
вр шња ке и зе мља ке за др жим што ду же у се ћа њу и не пре кид ном пам
ће њу и да им се та ко оду жим и за хва лим за сво је нај леп ше да не, про
ве де не са њи ма за вре ме де тињ ства и де ча штва, ко је је на гло пре ки ну то 
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1941. го ди не до ла ском уста шких на ци ста на че ло но во фор ми ра не Не
за ви сне Др жа ве Хр ват ске под по кро ви тељ ством Не мач ке. 

Ра но пре ки ну та сре ћа, ка ко мо ја, та ко и мо јих вр шња ка из клу па 
основ не шко ле, за вр ши ла се нај тра гич ни јом смр ћу це ло куп ног пра
во слав ног све та у тим се ли ма. 

Ме ни је и та да и са да нај ви ше жао мо је по ро ди це, а за тим и мо јих 
школ ских дру го ва из основ не шко ле у се лу Шар гов цу, ко ју сам ја по ха
ђао до 1934. го ди не. У њу су упа ле из бе зу мље не уста ше и из ње ис те ра ле 
сву де цу пра во слав не ве ре у дво ри ште и на ли цу ме ста их на нај сви
ре пи ји на чин по кла ли.

Мо же се за ми сли ти ко ли ка је би ла мо ја жа лост и ту га ка да су 
уста ше, из лу де ле од мр жње, по би ле пе де сет тро је де ча ка и де вој чи ца, 
мо јих ро ђа ка и нај бли жих ком ши ја, ме ђу ко ји ма и де вој чи цу мо га бра
та од стри ца Ђу ре. Да пре жи вим и из др жим све те та ко ве ли ке и ужа
сне не сре ће нај ви ше су ми по мо гли са ве ти и уче ња мо је по кој не мај ке 
да о ру жним ства ри ма и до га ђа ји ма што ма ње раз ми шља мо. Го во ри ла 
нам је да о злу и не срећ ним и тра гич ним до га ђа ји ма не тре ба пре ви ше 
ми сли ти, а ка мо ли о њи ма пре ви ше го во ри ти.

Ми сле ћи о ру жним и не срећ ним ства ри ма тру је мо сво ју ду шу, 
ми сли и осе ћа ња и под та квим оп те ре ће њи ма пси хе те шко да ика да 
мо же мо би ти срећ ни и ве се ли, ни ти се мо же мо из ба ви ти на све тлост 
и ле по ту да на. Да иде мо у прав цу све тло сти и на да ња да ће до ћи бо љи 
и срећ ни ји да ни учи ла нас је на ша ма ти, а учи нас и на ша хри шћан ска 
пра во слав на ве ра, ка да нам са ве ту је: 

„Да ни ка да ни шта не чи ни мо дру гом, што не би смо же ле ли да се 
на ма де си. Да пра шта мо да би и на ма од Бо га би ло опро ште но. Јер, за 
људ ске је гре хе над ле жан је ди но суд све ви шњег све др жи те ља и Твор ца 
на ше га.”

Из свих на ве де них раз ло га, же лим да се за бе ле шке и ис ка зи наве
де ни у овој спо менкњи зи схва те као нај леп ши спо ме ник мо јој мај ци, 
бра ћи и се стра ма, ро ђа ци ма и свим мо јим вр шња ци ма и ком ши ја ма, 
ко ји су на нај стра вич ни ји на чин по би је ни. По би је ни су као не при ја
те љи Па ве ли ће ве Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, а ја се пи там, а и са да
шње чи та о це пи там, ка кав су не при ја тељ мо гла би ти де ца у ко лев ци и 
де ца од јед не до де сет го ди на ста ро сти?

Пре би се мо гло ре ћи да су то по чи ни ли без ум ни и мен тал но и умом 
обо ле ли љу ди, од но сно зве ри у људ ском ли ку. То су мо гли да по чи не 
са мо љу ди пу ни мр жње и па ко сти и са нај ни жим осе ћа њи ма осве те.

Ја ук и ехо ја у ка
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Уме сто не по диг ну тог спо ме ни ка не ка нас на њих и на њи хо ве пре
ра но уни ште не жи во те под се ћа пе сма, ко ју је на пи сао мој не раз двој ни 
при ја тељ Ми ро Дра ку лић и чи је пр ве стро фе гла се:

Мир но спа вај те, мо ји нај ми ли ји

Мир но спа вај те нај ми ли ји мо ји,
без над гроб ног спо ме ни ка, би ље га и кр ста на ње му,

ка да сте ро ђе ни и ка да сте на сил ним пу тем ли ше ни жи во та ва ших,
као ва шег пра о снов ног пра ва на жи вот див ни,

бе за зле ни, пун ве ре и спо ко ја.
Не ка вас ве тар, ко ји ћар ли ја по пре див ним

дра ку лић ким про план ци ма ми лу је, уме сто нас
слу чај но пре жи ве лих,

и не ка вас бе ли по кров сне га, уме сто нас, гре је и гр ли.

На кра ју, же лим да све мо је дра ге ро ђа ке, зе мља ке и при ја те ље 
ши ром на ше зе мље и све та за мо лим да про из вољ ним ту ма че њи ма и 
нео сно ва ним прет по став ка ма не иза зо ву би ло ка ква не га тив на осе ћа
ња, осе ћа ња осве те или мр жње. Јер, сми сао свих ових за бе ле шки ни је 
да се би ло ко ме све тим, већ да на осно ву исто риј ских чи ње ни ца и 
соп стве ног ис ку ства ни ка да не до зво ли мо да се на шем срп ском на ро
ду, па и ма ко јем дру гом на ро ду ко ји жи ве на овим про сто ри ма у ми ру 
и сло зи, ова ква стра да ња ни ка да не по но ве. 

Ови опи си и чи ње ни це има ју циљ да са чу ва мо успо ме ну на све тле 
ли ко ве на ших па ће ни ка и му че ни ка, да их са чу ва мо у сво јим нај леп шим 
ми сли ма и осе ћа њи ма. 
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Има ви ше фак то ра ко ји су ми по мо гли да под не сем гу би так сво је 
по ро ди це, сво јих вр шња ка и су гра ђа на, ко је су уста ше по би ле за вре
ме по ко ља срп ског ста нов ни штва 7. фе бру а ра 1942. го ди не. 

Пр во што ми је по мо гло да под не сем та ко ве ли ки гу би так свих 
мо јих нај ми ли јих, би ла је мо ја мла дост. У то вре ме имао сам 16 го ди на. 

Дру го је би ла мо ја уда ље ност од ме ста не сре ће, и не по у зда ност 
ин фор ма ци ја ко је су до ме не та да до ла зи ле. Од не ких љу ди, ко ји су 
ус пе ли да из бег ну тај ужа сни по кољ чуо сам да је у тим уста шким зло
чи ни ма стра дао са мо је дан део мо је по ро ди це и ро ђа ка, а да је дру ги 
део спа сен уз по моћ ве ле по сед ни ка Ха ки је Бе шла ги ћа и ин ду стри
јал ца Мар ка Ли пов ца, углед них гра ђа ни на му сли ман ске и хр ват ске 
на ци о нал но сти; ко ји су се за ла га ли код уста шких вла сти да се не вр ше 
уби ства не ви ног све та са мо за то што при па да ју дру гој ве ри и на ци ји. 
Ове не по у зда не ин фор ма ци је, ко је ја ни сам ни на ко ји на чин мо гао да 
про ве рим све до за вр шет ка ра та, као и мо ја не ре ал на на да да се та ко 
не што, го то во не за ми сли во, ни је мо гло де си ти мо јој та ко број ној по ро
ди ци, спа си ле су ме да не сви снем од жа ло сти за по ро ди цом, ро ђа ци ма 
и ве ли ким бро јем мо јих вр шња ка и ком ши ја.

Пра ву и пот пу ну исти ну о по ко љу сво је по ро ди це и зе мља ка ја сам 
са знао тек у ју лу 1945. го ди не. Та да сам, од свог ко ман дан та Ду ша на 
Опа чи ћа до био до пуст у тра ја њу од 10 да на да оби ђем по ро ди цу и да 
они ма ко ји су по би је ни по диг нем спо ме ник и одр жим опе ло пре ма 
тра ди ци ји на ших пре да ка. Тек ка да сам сти гао у сво је род но ме сто, 
ко је сам на пу стио у ју лу 1941. го ди не, са знао сам це лу исти ну о овом 
не схва тљи вом зло чи ну огром них раз ме ра. Са же ле знич ке ста ни це у 
Ба ња Лу ци, са ве ли ком зеб њом у ср цу сти гао сам у се ло Дра ку лић.

Пред ку ћом у ко јој сам про вео нај леп ше да не свог де тињ ства за па
зио сам да не ма про зор ских ста ка ла, и да су вра та отво ре на као ка да 
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уку ћа ни оче ку ју не ког ми лог и рет ког го ста. Охра брен пре ве ли ком на
дом да ћу у ку ћи за те ћи сво ју мај ку, или би ло ко га од бра ће и се ста ра, 
ја сам кре нуо уну тра. Пре шав ши кућ ни праг, угле дао сам на сре ди ни 
со бе тра го ве ве ли ке ло кве кр ви и са том сли ком у очи ма пао у не свест.

Мо ја ку ма Ма ра Сто лић, про ла зе ћи пу тем крај на ше ку ће, слу чај
но је по гле да ла кроз отво рен про зор и ви де ла да на по ду ле жи вој ник.

Упла ше на, по зва ла је у по моћ на ше нај бли же ком ши је, ко је су ме 
про бу ди ле из овог „из не над ног сна”. Ка да сам се ма ло окре пио, они су 
ме од ве ли њи хо вој ку ћи и та да ме упо зна ли са свим де та љи ма уби ства 
мо је по ро ди це, ро ђа ка, при ја те ља и ку мо ва, као и свих на ших ком ши ја. 
По сле ових ту жних ис по ве сти, ме ни је по но во по зли ло, па су ме од ве
зли у ба ња луч ку бол ни цу. У бол ни ци сам остао 6–7 да на. При ли ком 
от пу ста из бол ни це, ле ка ри су ми ре кли да је нај бо ље да се вра тим у 
сво ју вој ну је ди ни цу и да по ку шам да што ма ње раз ми шљам о тим тра
гич ним до га ђа ји ма те да су вре ме и да љи на за ме не нај бо љи лек. По сле 
из ла ска из бол ни це, по што се при бли жа вао крај мог до пу ста, ја сам 
оти шао на же ле знич ку ста ни цу да ку пим во зну кар ту за Го спић, где 
се та да на ла зи ла мо ја вој на је ди ни ца. 

Ус пут сам срео уста шког во ди ча Иви цу Го лу ба, ко ји је био при су
тан при ли ком по ко ља мо је по ро ди це и оста лих мо јих зе мља ка, и ко ји 
ми је по но вио при чу мо је ку ме о уби стви ма чла но ва мо је по ро ди це. 
Ре као ми је да је он био при си љен од стра не уста шких бо јов ни ка да 
по ка зу је ку ће срп ских по ро ди ца. Мо лио ме је да му опро стим, јер је, 
на вод но, и ње му би ло жао мо је по ро ди це, по што смо као ком ши је увек 
жи ве ли у до брим од но си ма. 

На сам дан по ла ска у Го спић, срео сам Мар ка Бо го је ви ћа, ко ји 
ми је ис при чао да је пре не ко ли ко да на срео, у офи цир ској уни фор ми, 
Ха са на Де ли ћа, ко ји је све до 1944. го ди не био у уста ша ма и јед но вре ме, 
био ру ко во ди лац де ла чу ве ног ло го ра у Ја се нов цу. Он ми је том при ли
ком при чао да су Ба ња лу ча ни да не „осло бо ђе ња” до че ка ли са ве ли ким 
раз о ча ре њем, па и га ђе њем, јер су у ре до ви ма пар ти зан ске вој ске ви де
ли до бар део сво јих ком ши ја, ко ји су све до ко нач ног осло бо ђе ња Ба ња 
Лу ке 1945. го ди не би ли у уста шким је ди ни ца ма. 

По што је и Мар ку, као и ме ни, стра дао ве ли ки број чла но ва поро
ди це, ми смо Де ли ћа при ја ви ли ор га ни ма но ве вла сти. По сле не ко ли
ко да на, мог ком ши ју Мар ка ухап си ла је ОЗНа са обра зло же њем да је 
са ра ђи вао са чет ни ци ма кра ји шког вој во де Вра ни ше ви ћа. 
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Од мо јих ро ђа ка сам ка сни је са знао да су се Ха сан Де лић и још 
не ки офи ци ри ОЗНе рас пи ти ва ли и за ме не, ода кле сам до шао? Шта 
сам у свом род ном ме сту тра жио? Где сам за вре ме ра та бо ра вио? С ким 
са се за вре ме до пу ста дру жио и где се са да и у ко јој вој ној је ди ни ци 
на ла зим? По што сам ја већ су тра дан от пу то вао у Го спић, ни су ми мо
гли ни шта, али су ја ви ли ОЗНи мо је вој не је ди ни це у Го спи ћу да сам се, 
на вод но, за вре ме до пу ста не ко рект но по на шао пре ма не ким офи ци ри ма 
ОЗНе, као и да су ме ви ђа ли у дру штву „са рад ни ка чет ни ка”. За њих 
су чет ни ци би ли сви гра ђа ни ко ји ни су би ли у пар ти за ни ма. Мар ко 
Бо го је вић је, због ове на ше за јед нич ке при ја ве, ка сни је оп ту жен за 
са рад њу са чет ни ци ма за вре ме ра та и осу ђен је од ба ња луч ког Су да 
на ка зну за тво ра од 5 го ди на и гу би так гра ђан ских пра ва на 3 го ди не. 
Мој ком ши ја Мар ко до да на шњег да на ни је по ми ло ван, ни ти је мо гао 
да до ка же да ни је са ра ђи вао са чет ни ци ма, јер их ни је ин те ре со ва ла 
исти на и чи ње ни це. Ја сам, због при ја ве Де ли ћа да је био у уста ша ма, 
од стра не вој не ОЗНе био са слу ша ван и ис пи ти ван: с ким сам се за 
вре ме до пу ста у Ба ња Лу ци дру жио? Шта сам ра дио и ка ко сам се пре ма 
офи ци ри ма ОЗНе по на шао? Ка да сам им ис при чао да сам се од ту ге 
за мо јом по ро ди цом, ко ју су уста ше ско ро це лу за вре ме ра та по би ле, 
нај ве ћи део до пу ста про вео у бол ни ци и по ка зао ле кар ски на лаз, они 
су ме оста ви ли на ми ру. Стев чић Пе ра, офи цир клу ба II бри га де VI 
лич ке ди ви зи је, при чао ми је да сам до де мо би ли за ци је 1946. го ди не 
био под стал ном при смо тром офи ци ра ОЗНе и њи хо вих до у шни ка. 
Скре нуо ми је па жњу да се при па зим ка да одем у ме сто стал ног бо рав
ка, по што су они све по дат ке уно си ли у до си је „по тен ци јал них не при
ја те ља”, па по сто ји мо гућ ност да их уне су и у мо ју би о гра фи ју, ко ју 
вој ном по штом до ста вља ју ме сним ор га ни ма за све де мо би ли са не вој
ни ке. По ме ну ти офи цир ОЗНе Ха сан Де лић, ко ји је био у уста ша ма 
све до кра ја 1943. го ди не, по бе гао је у ино стран ство 1946. го ди не и том 
при ли ком убио јед ног на шег гра ни ча ра. Ка сни је се при кљу чио уста
шком кру гу у ино стран ству и уче ство вао у мно го број ним ак ци ја ма 
про тив Ју го сла ви је и на ших гра ђа на. 

Ве ли ки број уста ша је при кра ју ра та пре шао у пар ти за не, те су 
при кри ли сво је зло чи не над срп ским на ро дом и ни ка да ни су од го ва
ра ли пред за ко ном за по чи ње ни ге но цид.

При кри ва њу и ума њи ва њу уста шких зло чи на над срп ским на ро дом 
до при не ли су и ор га ни но ве по бед нич ке вла сти сво јим не при хва тљи вим 



схва та њем да је сва ки раз го вор о уста шким зло чи ни ма не при ја тељ ски 
акт упе рен про тив „ре во лу ци о нар не” ко му ни стич ке вла сти и „брат ства 
и је дин ства” на ших на ро да и на род но сти.

На та ко тро шним те ме љи ма ни је се мо гла гра ди ти др жа ва брат
ства и је дин ства, али је би ло осно ве да се об но ви др жа ва са за јед нич
ким ин те ре си ма свих ње них на ро да. По ред већ на ве де них не по вољ них 
окол но сти, у Хер це го ви ни је био ис по љен је дан по се бан вид те ро ра, 
ко ји су на сво јој ко жи по себ но осе ти ле срп ске из бе гли це при ли ком 
по врат ка из Ср би је, где су се би ле скло ни ле пред уста шким те ро ром.

Уме сто ком шиј ског и брат ског за гр ља ја при ли ком по врат ка у сво
је при вре ме но на пу ште не до мо ве, њих су на ша „бра ћа” ис пи ти ва ла: 
где су би ли, шта су ра ди ли и за што су се са да по но во вра ти ли, ка да је 
Ср би ја њи хо ва пра ва до мо ви на. По ред ис пи ти ва ња од стра не ком ши ја, 
по врат ни ке из Ср би је са че ки ва ли су и ис пи ти ва ли и ор га ни ОЗНе, 
по што су они све из бе гли це ко ји су се вра ћа ли сво јим ку ћа ма, а ко ји 
ни су би ли укљу че ни у пар ти зан ски по крет сма тра ли чет ни ци ма. Иа ко 
се зна да је пар ти зан ски по крет у Ср би ји био ве о ма слаб све до сеп тем
бра 1944. го ди не и до ла ска Цр ве не ар ми је на те ри то ри ју Ју го сла ви је, 
њи ма је ова те за, да се срп ске из бе гли це од но сно по врат ни ци из Срби
је про гла се чет нич ким еле мен ти ма, од го ва ра ла из ви ше раз ло га, а у 
пр вом ре ду из еко ном ских, да би на сле ди ли ку ће и има ња Ср ба ко је 
су уста ше на сил но про те ра ле у Ср би ју. И дру го, да би обез бе ди ли по
вољ ну на ци о нал ну струк ту ру, ко ју су пре ма њи хо вом ау ти стич ном – 
бо ле сном схва та њу угро жа ва ли по врат ни ци из Ср би је. Због ова кве 
јед но стра не, не ху ма не, не ми ло срд не и ве о ма пер фид не по ли ти ке око 
200.000 из бе гли ца, од укуп ног бро ја ко ји се про це њу је на око 400.000, 
ни ка да се ни је ви ше вра ти ло на сво ја ве ков на ог њи шта.

Је дан број оних ко ји су се вра ти ли, по но во су, са уве ћа ним бро јем 
сво јих ро ђа ка и при ја те ља, на пу сти ли сво је до мо ве и оти шли у Ср би ју 
и Вој во ди ну, под ви дом ко ло ни за ци је. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, на
пу шта ње сво јих има ња од стра не срп ског ста нов ни штва би ло је узро
ко ва но те ро ром, стал ним чар ка ма и прет ња ма. Ве ли ки „тран спорт” и 
се о бу срп ског ста нов ни штва овог пу та ни је во дио па три јарх срп ски 
Ар се ни је Чар но је вић, већ ру ка моћ ни ка пар тиј ског јед но у мља, по чев ши 
од нај моћ ни јег вр ха у Фе де ра ци ји, па до ре пу блич ких и оп штин ских 
вла сто др жа ца и фе у дал них или по лу фе у дал них са мо вољ ни ка.

Из раз ло га ко је сам ов де са мо де ли мич но опи сао и ја сам је дан од 
оних 200.000, ко ји се ни су по сле ра та вра ти ли у сво је до мо ве, на очин ска 
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и пра де дов ска ог њи шта, већ сам се са бо лом у ду ши трај но ра стао са 
сво јим за ви ча јем, где сам про вео нај леп ше да не сво га де тињ ства и је дан 
део сво га де ча штва.

Сво ју мла дост, за вре ме оку па ци је, про вео сам у Ва ље ву и остао 
у жи во ту за хва љу ју ћи пле ме ни то сти и до бро ти мо јих школ ских дру
го ва и њи хо вих ро ди те ља, ко ји су ме па зи ли, хра ни ли и бра ни ли као 
сво је нај ро ђе ни је. Из у зет но ве ли ку по моћ у тим, нај те жим тре ну ци ма 
жи во та ме ни су не се бич но, са хра брим по жр тво ва њем пру жи ли: Ста
ка Мар ко вић, про фе сор ка Тр го вач ке ака де ми је, њен брат Дра ган, 
Дра го љуб Ми лин ко вић, Сте фан Жив ко вић и ње гов брат Аца, Ми
ла дин Ко раћ, На да Ми ло са вље вић, Рад ми ла Ада мо вић, Љу би ца 
Жи ва ди но вић, Љу би ца и Не го сла ва Та дић и све оста ле мо је школ ске 
дру га ри ца из IVб раз ре да Тр го вач ке ака де ми је.

Ни све нај леп ше ре чи све та ни су до вољ не да бих опи сао сво ју за
хвал ност и за хвал ност мо јих вр шња ка ко ји су се као и ја на ла зи ли у 
Ср би ји, пре те жно у Шу ма ди ји, јер да ни је би ло, тих див них и пле ме
ни тих срп ских до ма ћи на и њи хо ве де це, на ших школ ских дру го ва и 
спа си те ља, нај ве ћи део нас прог на ни ка не би ни пре жи вео те из бе
глич ке да не у Ср би ји, ко ја је и са ма би ла оку пи ра на и тр пе ла пљач ку 
и те рор оку па циј ских вла сти – Не мач ке. 

У знак за хвал но сти за све што су учи ни ли гра ђа ни Ва ље ва и це ле 
Ср би је за нас из бе гли це, све на ше нај леп ше ми сли и осе ћа ња, као и осе
ћа ња на ших по то ма ка би ће по све ће на њи ма и њи хо вим на след ни ци ма.
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Нај ве ћу за слу гу што сам остао у жи во ту на кон мо га про те ри ва ња 
од стра не уста шких вла сти Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и мо га раз ме
шта ја од стра не Ко ме са ри ја та за из бе гли це у Ва ље ву, има ју гра ђа ни 
Ср би је, по себ но гра ђа ни Ва ље ва. Го сто љу би ви Ва љев ци при ми ли су 
ве о ма ве лики број из бе гли ца из Бо сне и Хер це го ви не, Сла во ни је, Сло
ве ни је и Вој во ди не, ме ђу ко ји ма и ме не и мо га бра та Јо ву и сна ју Бе бу.

Њи хо ву до бро до шли цу и спрем ност да нас при ме у сво је до мо ве 
и да са на ма де ле све што има ју, ни ка да не ћу за бо ра ви ти. На ши до ма
ћи ни ни су пра ви ли ни ка кве раз ли ке ме ђу на ма, без об зи ра на то из 
ко јих смо кра је ва и ко је смо ве ре и на ци је.

Они су са на ма де ли ли не са мо хра ну, већ и све дру ге ства ри неоп
 ход не за жи вот, иа ко су и са ми оску де ва ли са жи вот ним на мир ни ца ма, 
услед ре кви зи ци је хра не од стра не не мач ке оку па тор ске вој ске.

Ни ка да не ћу за бо ра ви ти све те на ше до бро тво ре, а по себ но ћу се са 
нај ду бљом за хвал но шћу до жи вот но се ћа ти див них и пле ме ни тих ли
ко ва ва љев ских по ро ди ца: Жив ко вић, Ко раћ, Та дић, Мар ко вић, Сте
фа но вић, Ада мо вић, Ђор ђе вић, Ми хај ло вић, Жи ва ди но вић и мно гих 
дру гих: њи хо вих мај ки и оче ва, си но ва и кће ри и њи хо ве де це, ко је сам 
во лео као ро ђе ну бра ћу и се стре, јер су за ме не то у ствар но сти и би ли. 

Они су за ме не би ли још и ви ше, што ја ни сам у ста њу да сли ко
ви то опи шем, јер све што сам услед те ро ра уста ша из гу био и све што 
су ми ови зли ков ци уни шти ли, јед ним до брим де лом су ми на док на
ди ли ови див ни до ма ћи ни гра да Ва ље ва, сво јом очин ском бри гом и 
па жњом, и ис ка за ном љу ба вљу на сва ком ко ра ку, у свим, па и нај те жим 
си ту а ци ја ма.

Све што су нам да ва ли чи ни ли су не се бич но, а и са осе ћа њем 
пра вог при ја тељ ства. Кад год сам се на шао у би ло ка квим те шко ћа ма, 
ту су се од мах на шли да ми при тек ну у по моћ мо ји школ ски дру го ви: 
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Аца, Сте фан, Шу та, Љу би ца, Рад ми ла, Ву ко са ва, Ве ра, Ми ло са ва и 
мно ги дру ги, ко ји су за слу жи ли да их се и са да на кон, 50 го ди на, сва ки 
дан по не ко ли ко пу та се тим.

Ову по тре бу но сим у се би не про ме ње ним ин тен зи те том пре ко 
пет де це ни ја.

Она је знак за хвал но сти за њи хо ву див ну и нео пи си ву до бро ту и 
по ка за ну па жњу, ка ко за вре ме мог бо рав ка у из бе гли штву, та ко и за 
вре ме мог по сле рат ног бо рав ка у њи хо вом пре ле пом гра ду, укра ше ном 
њи хо вим нај леп шим де вој ка ма и мом ци ма и уоп ште ле пим и скром
ним све том увек спрем ним да сва ком иза ђу у су срет ко ли ко год мо гу 
и ко ли ко год тре ба. 

Ка да су од ме не са зна ли за тра ге ди ју мо је по ро ди це и зе мља ка, они 
су сви ста ли на мо ју стра ну, као и за вре ме оку па ци је, и при гр ли ли ме 
као свог нај ро ђе ни јег, као су гра ђа ни на и це ње ног и дра гог при ја те ља. 

Да би им за хва лио и ко ли ко то ли ко оду жио за па жњу, по моћ и 
до бро ту, ја сам не ко ли ко стра ни ца ове књи ге по све тио њи ма и вре ме
ну про ве де ном са њи ма за вре ме те шких да на оку па ци је и не ко ли ко 
пр вих по сле рат них го ди на, са ци љем да ове че сти те до ма ћи не и мо је 
школ ске дру го ве што ду же са чу вам у се ћа њу и нај леп шим ми сли ма и 
осе ћа њи ма. Же лим да их „ове ко ве чим” и са чу вам од про ла зно сти и 
за бо ра ва. 

Ка да са да по гле дам уна зад мо гу да за кљу чим да сам и по ред те шких 
и че мер них да на у жи во ту имао сре ће. 

За сре ћу мо гу да за хва лим Го спо ду Бо гу на шем, ко ји је сво јом над
зе маљ ском си лом учи нио чу да и увек ме сво јом над људ ском до бро том 
спа са вао, та ко што ме је увек окру жи вао пра вим, до брим и пле ме ни тим 
љу ди ма, ко ји су ме увек бо дри ли да не кло нем ду хом и да не по клек нем 
пред те шко ћа ма, јер „чо век мо же” – го во ри ли су ми – „да са вла да и нај
ве ће те шко ће ако се њих не упла ши и ако им се уна пред не пре да.”

Они су би ли мо ји са вет ни ци и вас пи та чи и за ме њи ва ли су мо је 
ро ди те ље.

У знак мо је ве ли ке за хвал но сти, као и свих из бе гли ца ко ји су са 
мном про ве ли из бе глич ке да не у Ва ље ву, обра ћам се свим гра ђа ни ма 
Ва ље ва, по себ но на пред на ве де ним по ро ди ца ма и мо јим школ ским 
дру го ви ма, као на шим до бро тво ри ма, за штит ни ци ма, хра ни те љи ма и 
бра ни те љи ма, ко ји су нас без ика кве на кна де при ми ли у сво је до мо ве, 
шко ло ва ли, па зи ли и шти ти ли као сво ју нај ро ђе ни ју де цу.
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Ми ће мо вас се увек ра до се ћа ти и но си ти у ду ши и ср цу, као не
што што је нај леп ше у жи во ту пра вих љу ди. По ред нас, ту за хвал ност 
осе ћа ће и на ша де ца, а чвр сто ве ру јем, и на ши уну ци, јер се сва ве ли ка 
и пле ме ни та де ла мо ра ју чу ва ти и на по ко ле ња пре но си ти као нај ве ће 
ду хов не и људ ске вред но сти.

Ка ко бих мо гао да се не се тим ових див них ва љев ских до ма ћи на, 
ко ји су ме не и све из бе гли це, ме ђу ко ји ма је нај ви ше би ло нас, Ср ба из 
Бо сне и Хер це го ви не, а за тим не што ма ње је би ло Ср ба из Вој во ди не 
и Сло ве на ца из Сло ве ни је, ко ји су нас до че ка ли на ва љев ској же ље знич
кој ста ни ци са плех му зи ком и пе смом, а за тим нас од ве ли у сво је до
мо ве и уго сти ли као сво је нај ми ли је го сте. Ни све ре чи све та не би ми 
би ле до вољ не да опи шем па жњу, ра дост и до бро ту ових ва љев ских 
до ма ћи на и њи хо ве де це, мо јих вр шња ка и ка сни је и школ ских дру го
ва, ко ју су они у на шим нај те жим и нај ту жни јим тре ну ци ма, по све ти ли 
на ма. У знак мо је не из мер не за хвал но сти, по кла њам им ову сво ју књи гу 
се ћа ња на тра ге ди ју мо је по ро ди це и јед ног ве о ма ве ли ког де ла срп ског 
на ро да, ко ји је жи вео на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и Бо
сне, ко ју је Хи тлер до де лио Па ве ли ћу и ко ја је за вре ме дру гог свет ског 
ра та би ла у са ста ву Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске.

Чу ва ју ћи и по све ћу ју ћи сва сво ја осе ћа ња овим на шим му че ни
ци ма, исто вре ме но у сво је име и у име свих из бе гли ца, ду гу јем не из мер
ну за хвал ност свим мо јим дра гим Ва љев ци ма, а у пр вом ре ду мо јим 
школ ским дру го ви ма и вр шња ци ма.

На исти на чин, за хва љу јем и мо јим дра гим при ја те љи ма из Вој
во ди не, ко ји су ме сво јом до бро том осво ји ли и учи ни ли да оста нем са 
њи ма ско ро по ла ве ка и да та ко, сти ца јем исто риј ских окол но сти, Вој
во ди на по ста не мој дру ги за ви чај, ко ји во лим и гр лим истом сна гом и 
истим ми сли ма и осе ћа њи ма, као и мо је на се ље Дра ку лић и ле пи град 
Ба ња Лу ку. 



СМРТ МО ЈЕ МАЈ КЕ И НАЈ МЛА ЂЕ СЕ СТРЕ

Ка да су уста ше, пред во ђе не сат ни ком уста шке бој не Јо си пом Мо
шко вим и фра тром Ми ро сла вом Фи ли по ви ћем из са мо ста на Пе три
ће вац крај Ба ња Лу ке, до шле у се ло Дра ку лић и от по че ле са ку пља ње 
срп ског ста нов ни штва ра ди ње го ве лак ше ли кви да ци је и уни ште ња, 
мо ја по кој на мај ка, на слу тив ши на ме ру уста ша, по ку ша ла је да, са мо
јом се стри цом Ми лом, на спо ре дан из лаз по бег не у обли жњи шу ма рак 
и та ко из бег не пре ра ну смрт ко ју су им уста ше би ле на ме ни ле. 

Ка да су уста ше при ме ти ле да се мо ја мај ка, за јед но са сво јом и 
на шом ми ље ни цом, уда љу је од згра де у ко јој је би ло пред ви ђе но њи
хо во за јед нич ко уни ште ње, они су их на сил но за у ста ви ли. Мај ку су 
од мах уда ри ли се ки ром по гла ви. Од оштри це и удар ца се ки ром мо ја 
мај ка је па ла у снег об ли ве на кр вљу. Ка да је то ви де ла мо ја се стри ца, 
де те од све га се дам го ди на, па ла је на њу и по че ла да је кроз плач зо ве 
и ву че са на ме ром да је по диг не, ка ко би за јед но на ста ви ле бек ство, 
не све сна смрт не опа сно сти ко јој су би ле из ло же не, као и да је мај ка у 
роп цу и да се по след њим треп та ји ма свог би ћа бо ри за жи вот. 

Не ма ју ћи са ми лост ни пре ма њој, не за шти ће ном де те ту, уста ше 
су је са без гра нич ном мр жњом уби ле, уда ра ју ћи је се ки ром по вра ту 
и гла ви. Та ко су их за јед но оста ви ле да се смр за ва ју у ве ли ким на но
си ма сне га (тих зим ских да на се тем пе ра ту ра кре та ла из ме ђу 20 и 30 
сте пе ни ис под ну ле). 

По што су сви ста нов ни ци се ла тог истог да на би ли по кла ни и 
по у би ја ни, њих ни је имао ко да са хра ни.

Уста ше су би ле за у зе те ва жни јим по сло ви ма: пљач ком нов ца и дра
го це но сти, по кућ ства и на ме шта ја, сто ке и жи та, вла сни штва по кла ног 
све та.
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Је ди на, са чу ва на фо то гра фи ја мо је се стре Ми ле ве – Ми ле

Због то га је ску пља ње њи хо вих усмр ће них те ла из вр ше но тек на
кон 3–4 да на. Та да шње вла сти су мо би ли са ле за тво ре ни ке срп ске, је
вреј ске и ром ске на ци о нал но сти из за тво ра Цр на ку ћа да их ску пе и 
по ко па ју. До до ла ска за тво ре ни ка, те ла ових на ших му че ни ка рас тр
га на и уна ка же на раз но си ли су се о ски пси по бре жуљ ци ма и по ља на ма 
се ла. Уби ством мо је по ро ди це, а за тим уби ством це ло куп ног пра во
слав ног ста нов ни штва у овим се ли ма, уста ше су ли ши ле жи во та сву 
не ви ну де цу, же не и му шкар це, са мо за то што су би ли срп ске на ци о
нал но сти и хри шћан скепра во слав не ве ро и спо ве сти.

На овај на чин уста ше су, опи је не рат ном сла вом сво јих са ве зни ка 
Не мач ке и Ита ли је, по чи ни ле ге но цид ма сов ног уни ште ња срп ског, 
је вреј ског и ром ског ста нов ни штва, што је ка жњи во и по ме ђу на род ном 
пра ву. 

Али, на жа лост, они за по чи ње не зло чи не ни су од го ва ра ли, ни ти 
су по ли тич ке во ђе, ко је су де фак то упра вља ле по сле рат ном Ју го сла
ви јом, на шле за по треб но да јав но при зна ју зло чи не ко је су њи хо ви 
су на род ни ци – хр ват ске уста ше, по чи ни ли над не ви ним срп ским, је
вреј ским и ром ским ста нов ни штвом у НДХ за вре ме че тво ро го ди шње 
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вла да ви не. Са мо у мо јој по ро ди ци уста ше су уби ле два де сет че тво ро 
де це, од јед ног ме се ца па до три на ест го ди на ста ро сти, док су у мом 
род ном се лу уби ле 294тво ро де це, у се лу Шар го вац 50то ро де це, у 
се лу Мо ти ке 207оро де це, у се ли ма: Ивањ ска 27, Дра го чај 1, Пи ска ви це 
50 и Ра дов ска тро је. 

Ако ово ни је ге но цид ма сов ног не ви ног на ро да ко ји је мир но обра
ђи вао сво ја по ља и ни је уче ство вао ни у ка квим бор бе ним фор ма ци
ја ма, он да уста шки фа ши сти не зна ју шта зна чи реч ге но цид, ни ти се 
сра ме, ни ти се сти де.

Уби ја ње не ви них, бо ле сних, ста рих љу ди и ма ло лет не де це, па чак 
и де це у пе ле на ма, а све то прав да ти рат ним ци ље ви ма и окол но сти ма, 
за и ста се мо ра свр ста ти у ред нај ве ћег при ми ти ви зма, др ско сти и не
мо ра ла.
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У СЕ ЛИ МА КОД БА ЊА ЛУ КЕ

Пре ма за пи су учи те љи це Мил ке Ха џи сте вић, уста ше су 7. и 8. 
фе бру а ра 1942. го ди не, у руд ни ку Ра ко вац у се ли ма Дра ку лић, Мо ти
ке и Шар го вац, из вр ши ле стра ви чан зло чин уни ште ња це ло куп ног 
срп ског ста нов ни штва из ових се ла. 

У овим звер ским зло чи ни ма стра да ло је 2.267 му шка ра ца, же на 
и де це.

Али, да ли се мо же мо за до во љи ти об ја вљи ва њем са мо ових број ки, 
на ко је су мно ги већ огу гла ли? Број ке, ко је бра ни те љи уста штва без
об зир но ми ни ми зи ра ју, ус пр кос не по бит ним до ку мен ти ма, и уста шким 
хва ли са њи ма да су они за вре ме че тво ро го ди шње вла да ви не ма са кри
ра ли ви ше Ср ба не го Тур ци за свих 500 го ди на сво је вла да ви не. То су 
број ке иза ко јих се не ви де пат ње и му ке ма са кри ра них љу ди. 

„Тог да на је на ша ку ма ду го иш че ки ва ла да се по ја ви 
не ко од ку мо ве де це из по ро ди це Гла мо ча нин, ко ји су им го
ди на ма до но си ла мле ко из Дра ку ли ћа.

А та да је гра дом про стру ја ла стра шна вест: у Дра ку ли ћу, 
Шар гов цу и Мо ти ка ма по би је не су све срп ске по ро ди це.

Ни де ца у ко лев ци ни су по ште ђе на. 
Ма са кри ра ње и по кољ му шка ра ца, же на и де це, у оп ко

ље ном и ду бо ким сне гом за ве ја ном се лу, из вр ше но је ис кљу
чи во хлад ним оруж јем: но же ви ма, се ки ра ма и крам по ви ма, 
да се у гра ду не би пра ви ла уз бу на ко ја би жр тве пре ра но 
уз бу ни ла. Ко је пру жио и нај ма њи от пор, до жи вља вао би 
до дат на му че ња. Са мо у ку ћа ма ве ли ке за дру жне по ро ди це 
Гла мо ча нин уста ше су по би ле, по ред од ра слих чла но ва по
ро ди це, и два де сет че тво ро де це.”
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Пре ма ре чи ма Ан дри је и Иви це Го лу ба из се ла Шар го вац, ко ји 
су би ли уста шки во ди чи, по кољ је за по чео у ку ћи мог бра та од стри ца, 
Ђу ре Гла мо ча ни на. Пр ва жр тва, уз де мон ски ри ту ал, фра тра Ми ро
сла ва Фи ли по ви ћа, ка пе ла на из са мо ста на Пе три ће вац, би ла је нај
мла ђа Ђу ри на де вој чи ца. 

Овај са та на у све ште нич кој оде ћи ова ко се обра тио сво јој бра ти ји:

„Уста ше, ово ја чи ним у име Бо га, по кр шта вам ове из
ро де и ви сле ди те мој пут! Ја пр ви при мам сав гри јех на сво
ју ду шу, а вас ћу ис по вје ди ти и ри је ши ти свих гри је хо ва!”

Шта се све зби ва ло у ду ша ма пре стра вље них, не моћ них жр та ва 
док је цр ни фра тар из го ва рао ону чу до ви шну „опро штај ни цу гре хо ва”? 
Ка ко им је би ло да гле да ју и слу ша ју све то, што се пред њи ма и са њи ма 
не појм љи во и нео пи си во зби ва ло? Стра вич но се ва ње но же ва, се ки ра 
и ћу ски ја и лип та ње кр ви из пре ре за них гр кља на де це, бра ће, се ста ра, 
мај ки, оче ва, ба ка и де ка!

Ви тла ње крам по ва и ма ље ва, пра сак ло ба ња, дро бље ње ко сти ју 
нај дра жих! Пре кли ња ња, ја у ци, при зи ва ње у по моћ Бо га, мај ки, де це, 
уну ча ди, са мрт нич ки кри ци и ро пац уми ру ћих не ви них жр та ва. Ко 
је био пр ва, дру га, 24та, 551ва или 2.267ма – по след ња жр тва, ко ја се 
нај ви ше на слу ша ла и на гле да ла ужа сних сли ка овог по ко ља, пла ча, 
су за, ја у ка и де це и пат њи мај ки за сво јом из гу бље ном де цом?

Са ка квом су сли ком све та по след њи пут за кло пи ла сво је очи по
кла на де ца ра ста ју ћи се од сво јих не моћ них и ис кр ва вље них мај ки, 
оче ва, бра ће и се ста ра, од жи во та?

Ко ли ко је ро ди тељ ских оба ве за пре ма овој де ци би ло са мо у јед ном 
да ну, а ко ли ко је тек би ло љу ба ви, бри га и тру да утка но у од гој два де
сет че тво ро по кла не де це по ро ди це Гла мо ча нин и пет сто ти на пе де сет 
јед ног де те та оста лих срп ских по ро ди ца у се ли ма Дра ку лић, Мо ти ке 
и Шар го вац?

А уста ша ма за гре бач ке сат ни је, под за по вед ни штвом нат по руч
ни ка Јо си па Ми шло ва, би ло је до вољ но 24 са та да их све за јед но – са 
све то ви ма њи хо вих ма шта ња, сно ва у ср цу и ду ши – пре тво ре у бе
жи вот на кр ва ва те ла.



ИЗ ВЕ ШТАЈ ВЕ ЛИ КОГ УСТА ШКОГ ЖУ ПА НА АЛЕ МА НА

Пре ма до ку мен ти ма ко ји су са чи ње ни у вре ме Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске (сре ћом са чу ва ни да све до че) 7. фе бру а ра 1942. го ди не уста
шка сат ни ја, та ко зва на Дру га по глав ни ко ва те ле сна бој на, до шла је у 
руд ник Ра ко вац код Ба ња Лу ке око че ти ри са та ују тру и са че ка ла ру
да ре из тре ће сме не. Та да су сви ру да ри пра во слав не ве ре, по сле ве зи
ва ња ру ку „од о стра га на ле ђа, од мах у не по сред ној бли зи ни руд ни ка, 
уби је ни удар ци ма крам по ва”. 

То сто ји у из ве шта ју ве ли ког жу па на Але ма на по ве ре ни штву 
УНСе (Уста шка над зор на слу жба) у Ба ња Лу ци, у ко јем се ка же да су 
уста ше по из вр ше ном уби ству 73 ру да ра из руд ни ка Ра ко вац на ста ви
ли кла ње ста нов ни ка пра во слав не ве ре у се лу Дра ку лић крај Ба ња 
Лу ке. 

При ку пља ли су све ста нов ни ке и сву де цу. По сле из вр ше ног са ку
пља ња на утвр ђе ним од ре ди шти ма, уста ше су по че ле свој кр ва ви пир, 
уби ја ју ћи у пр вом ре ду де цу, а за тим и њи хо ве мај ке и оче ве, бра ћу и 
се стре и све ре дом, не ма ју ћи ми ло сти ни пре ма де ци у бе ши ка ма.

Том при ли ком уста ше су крам по ви ма и се ки ра ма у се лу Дра
ку лић усмр ти ле 1.350 Ср ба.

Уби ја ње је на ста вље но и у се лу Шар го вац, где су уби је не 202 
осо бе, пре те жно де ца, же не, ста ри и бо ле сни љу ди. 

При по врат ку у град, уста ше су у се лу Мо ти ке по кла ле око 715 
осо ба. 

Уку пан број жр та ва у из вр ше ном по ко љу из но сио је 2.267 љу ди, 
ка же се, у из ве шта ју жуп ни ка Але ма на, из та да шње Жу пе Са не и Лу ке 
у Ба ња Лу ци. 

То по твр ђу ју и ка сни је от кри ве ни уста шки, не мач ки и ита ли јан
ски до ку мен ти, као и све до че ња пре жи ве лих гра ђа на.
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Пре пис: 

ИЗ ВЕ ШТАЈ ВЕ ЛИ КОГ УСТА ШКОГ ЖУ ПА НА 
АЛЕ МА НА

Пре пис ра ди о гра ма:
РА ДИ О ГРАМ
от пре мљен 11. ве ља че 1942 г.
ЗА ПО ВЈЕД НИ ШТВУ УСТА ШКЕ НАД ЗОР НЕ СЛУ ЖБЕ
на ру ке госп. Еу ге на Ква тер ни ка
ЗА ГРЕБ
У ве зи В. Т. од 9 овог из вје шта вам Јед на сат ни ја уста шке бој не под 

за по вјед ни штвом над по руч ни ка Јо си па Ми шло ва у прат њи жуп ни ка 
фра. Вје ко сла ва Фи ли по ви ћа да на 7 ве ља че у 4 са та ују тро за по сје ла 
руд ник Ра ко вац и по у би ја ла крам пом 37 рад ни ка гр ко и сточ ња ка. Уста
ви ла са уби ја њем крам пом и сје ки ром гр ко и сточ ња ка му шка ра ца же на 
и дје це у се ли ма Мо ти ке гдје је уби је но око 715 Дра ку лић и Шар го вац 
гдје је уби је но око 1500 осо ба. Уби ја ње је за вр ше но исто га да на око 14 
са ти. Од та да па све до да нас Уста ше пре во зе хра ну сто ку и по кућ ство 
из ку ћа по би је них у сво ја скла ди шта.

Оп ши ран из вје штај сли је ди. Ве ли ки жу пан пу ков ник Але манн.
Гор њи из вје штај то чан. Оп шир ни из ве штај Ве ли ком жу па ну сто

жер ни ка и овог По вје ре ни штва до ла зи ку ри ром. УНС Ба ња Лу ка 
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СА ДР ЖАЈ ДЕ ПЕ ШЕ НЕ МАЧ КОГ КО МАН ДАН ТА У СР БИ ЈИ

За вре ме ис тра жи ва ња рат них зло чи на и зло чи на ге но ци да над 
не ви ним срп ским ста нов ни штвом, до шао сам пре ко јед ног по зна тог 
исто ри ча ра из Вој во ди не до ори ги нал не де пе ше не мач ког ко ман дан та 
ко ју је он по слао Вр хов ној ко ман ди Не мач ке у Бер ли ну.

У де пе ши се ин си сти ра да не мач ка Вр хов на ко ман да, пре ко свог 
ми ни стра ино стра них по сло ва, зах те ва код Па ве ли ћа, по глав ни ка Не
за ви сне Др жа ве Хр ват ске, да се пре ки не уби ја ње срп ског ста нов ни штва 
у Ја се нов цу и свим оста лим ме сти ма уз Са ву и ба ца ње уби је них или 
по лу жи вих ле ше ва у Са ву, јер је во до стај ре ке ни зак, па ће ле ше ви за
у ста ви ти пло вид бу, а са пр вим про лет њим да ни ма не пре гле дан број 
ле ше ва мо же иза зва ти по ја ву епи де ми је, што се не ће мо ћи за у ста ви ти 
ако уста ше на ста ве са та квим ин тен зи те том уби ста ва не ви ног и не бо
ри лач ког ста нов ни штва.

[...] У де цем бру 1941 из За гре ба је у Ба ња Лу ку до шло 3500 
уста ша из та ко зва не Па ве ли ће ве те ле сне гар де.

8. фе бру а ра 1942 јед на гру па ових уста ша под вођ ством јед
ног фра њев ца из са мо ста на Пе три че вац, до шла је у срп ско се ло 
Ра ко ви ца –Руд ник по ред Ба ња Лу ке. У овом се лу су у руд ни ци ма 
ра ди ли Ср би, му сли ма ни и ка то ли ци. Срп ски рад ни ци су у руд
ни ку на ли цу ме ста на мр тво за ту че ни пи ју ци ма. Би ло је 30–40 
Ср ба. На кон овог уби ства, исте уста ше су оти шле у се ло Дра ку
ли ћи, где су се на ла зи ле по ро ди це уби је них ру да ра. Ов де су у 
ни зу уби ја ни же не и де ца – би ло их је 1500. Са мо се јед на же на 
са сво је пе то ро де це не ка ко спа си ла, али је ка сни је ова же на по
лу де ла.

9. фе бру а ра, уста ше су у се ли ма Мо ти ке, Па вло вац и Хан ко
ли и да ље уби ја ле, та ко да се број Ср ба уби је них за 2 да на по пео 
на 2700.

Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 117–118. (препис дела документа)

Овај до ку мент до вољ но ре чи то го во ри о уста шкој без ду шно сти 
и о то ме ка ко су се Нем ци згра жа ва ли и од по глав ни ка Па ве ли ћа тра
жи ли да пре ки не уби ја ње срп ског ста нов ни штва по што је, услед ни ског 
во до ста ја Са ве, оте жа на пло вид ба.
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ПО КОЉ СРП СКЕ ДЕ ЦЕ У ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ У ШАР ГОВ ЦУ

Ка да су уста шки ин кви зи то ри по у би ја ли ру да ре у руд ни ку Ра ко
вац крај Ба ња Лу ке и це ло куп но ста нов ни штво у се ли ма Дра ку лић, 
Шар го вац и Мо ти ке, свра ти ли су и у основ ну шко лу у Шар гов цу да 
про ве ре да ли се у шко ли на ла зе срп ска де ца из обли жњих се ла. Чим су 
упа ли у учи о ни цу за тра жи ли су од учи те љи це да им по ка же днев ник 
и да про зо ве све уче ни ке и уче ни це гр коис точ не (пра во слав не) ве ре. 

Про зва ну срп ску де цу уста ше су одво ји ле у стра ну и пред пре стра
ше ним уче ни ци ма и учи те љи цом утвр ди ли да их по бро ју има пе де сет 
и тро је, а за тим су кре ну ли да рев но сно из вр ше свој не људ ски „по сао”. 

По зах те ву пред вод ни ка ка пе ла на Вје ко сла ва Фи ли по ви ћа Мај
сто ро ви ћа из са мо ста на Пе три ће вац, пр ва про зва на де вој чи ца би ла је 
ћер ка мо га бра та од стри ца Ђу ре Гла мо ча ни на. Овај зли ко вац у оде ћи 
све ште ни ка по ди гао је Ђу ри ну де вој чи цу на сто, ухва тио је за ко се, 
за вр нуо јој врат и за клао као што ме са ри ко љу жи во ти ње. Ка да је из
вр шио овај гну сни зло чи нач ки чин, овај не срећ ни фра тар обра тио се 
уста ша ма сле де ћим ре чи ма: 

„Уста ше, по ко љи те сву ову дје цу срп ског на ко та, то вам 
ја на ре ђу јем. Ја при мам на се бе ва ше гри је хе али ћу од Хри ста 
из деј ство ва ти опро штај ва ших гри је хо ва”. 

На кон овог зло чи на, учи те љи ца је па ла у не свест, па и њу уста ше 
за ма ло не уби ше, јер жа ли срп ски „на кот и ко пи лад”.

Од овог шо ка учи те љи ца се ни је ни ка да опо ра ви ла. Би ла је пре
ме ште на у шко лу у Ши пра ге, под прет њом да о овом до га ђа ју не сме 
ни ком при ча ти, ако јој је жи вот мио. Ме ђу тим, ка да се за вр шио рат и 
уста шка вла да ви на, учи те љи ца је о овом до га ђа ју ис при ча ла це лу исти
ну не са мо сво јим по зна ни ци ма, већ и суд ским ор га ни ма, при ли ком 
су ђе ња фра тру Вје ко сла ву Фи ли по ви ћу за по чи ње не зло чи не.

Да уста ше у це лој Не за ви сној Хр ват ској ви ше ни су уби ле ни јед но 
је ди но де те, ни јед ну же ну или му шкар ца, ово би би ло до вољ но да ма кар 
мо рал но бу ду осу ђе ни за зло чи не ге но ци да; а да и не по ми ње мо њи хо ве 
зло чи не у свим се ли ма и гра до ви ма Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске и 
оку пи ра них кра је ва Бо сне и Хер це го ви не.3

3 Де таљ ни је видети: V. No vak, Mag num Cri men: po la vi je ka kle ri ka li zma u Hr vat
skoj, Za greb 1948, 547–563.
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УБИ СТВО БА ЊА ЛУЧ КОГ ЕПИ СКО ПА ПЛА ТО НА  
И ДВЕ СТА ДЕ ВЕТ НА ЕСТ СВЕ ШТЕ НИ КА

У двор епи ско па Пла то на Јо ва но ви ћа, 5. ма ја 1941. го ди не у три 
ча са по сле по но ћи упа ло је шест уста ша под вођ ством уста шког ге но
цид ног зло чин ца Це ли ћа и по ли циј ског аген та То ми ћа. 

Епи ско па, бо ле сног и из не мо глог од мах су од ве ли у уста шки сто
жер, где је за те као ухап ше ног про ту Ду ша на Су бо ти ћа из Бо сан ске 
Гра ди шке. 

Исте но ћи, од ве ли су их у прав цу Ко тор Ва ро ши и на кон му че ња 
и зло ста вља ња уби ли и ба ци ли у ре ку Вр ба њу. Леш епи ско па Пла то на 
во да је из ба ци ла на оба лу ре ке код ме ста Кум са ле код Ба ња Лу ке. Леш 
је ка сни је пре нет у др жав ну бол ни цу у Ба ња Лу ци, где га је пре по знао 
цр кве нооп штин ски слу жбе ник Љу бо Ми ље вић. На кон ле кар ске кон
ста та ци је да је леш умрт вљен пре де се так да на, вла сти су на ре ди ле да 
се са хра ни на вој нич ком гро бљу, но ћу и у тај но сти, што је оба вље но 
24. ма ја 1941. го ди не. Гроб је ис ко пао и епи ско па са хра нио та мо шњи 
гро бар Ра де Цр но го рац и по ста вио крст без ика квог нат пи са. Мр тво 
те ло, по ред цр кве ног слу жбе ни ка Љу бе Ми ље ви ћа, ви де ли су и др Дра
го Вра ње ше вић и др Ђу ка Ву ка ди нац, ле ка ри по ме ну те бол ни це. Они 
су на епи ско пу Пла то ну ви де ли три ра не на сле по оч ни ци и по тиљ ку 
ко је су, пре ма њи хо вом на ла зу, на не те ва тре ним оруж јем.

Хам ди ја Афран, бив ши пред сед ник у Ба ња Лу ци ја вио је Ри сти 
То ми ћу: „По дај те па ра стос епи ско пу Пла то ну и про ти Су бо ти ћу, јер 
су њих уби ли уста ше: Це лић, Мир ко Ко ва че вић и Ни но Цон дрић”. 
То је из ла нуо је дан од уче сни ка у уби ству, Мир ко Ко ва че вић, пред 
јед ним по зна тим и по ште ним чо ве ком „да су се на њи ма учи ли га ђа ти 
из ре вол ве ра”.

Ко сти му че ни ка Пла то на, чу ве ног епи ско па и оми ље ног у на ро ду, 
еру ди те и пи сца, са хра ње не су у Са бор ној цр кви и по ло же не у крип ту 
(Пра во сла вље 15. ју ла 1973).



Уби ства све ште ни ка по епар хи ја ма

По ред епи ско па Пла то на, уста ше су уби ле и 219 све ште ни ка, мо
на ха и ве ро у чи те ља.

1. У Ба ња луч кој епар хи ји уби је но је 70 све ште ни ка.
2. У Гор њо кар ло вач кој епар хи ји уби је но је 15 све ште ни ка.
3. У Да бро бо сан ској епар хи ји уби је но је 19 све ште ни ка.
4. У Дал ма тин ској епар хи ји уби је но је 27 све ште ни ка.
5. У За гре бач кој епар хи ји уби је но је 11 све ште ни ка.
6. У Звор нич ко-ту злан ској епар хи ји уби је но је 38 све ште ни ка.
7. У За хум ско-хер це го вач кој епар хи ји уби је но је 30 све ште ни ка.
8. У Па крач кој епар хи ји уби је но је 9 све ште ни ка.

Укуп но је уби је но 219 све ште ни ка, 30 мо на ха и два ве ро у чи те ља.
По ред на пред на ве де них епар хи ја, у ко ји ма је уби је но 219 све ште

ни ка, др Ми лан Бу ла јић, ау тор књи ге о уста шким зло чи ни ма утвр дио 
је да је уби је но још 222 све ште ни ка и мо на ха, чи ја се име на на ла зе у 
књи зи Уста шки зло чи ни ге но ци да и су ђе ње Ан дри ји Ар ту ко ви ћу 1986. 
го ди не (Бе о град 1988, књ. 1, 304–347). 
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УСТА ШКИ ЗЛО ЧИ НИ НАД ДЕ ЦОМ  
У ОП ШТИ НИ БА ЊА ЛУ КА

Про шло је већ пет де це ни ја од ге но цид них зло чи на ко је су уста ше 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске из вр ши ле над ста нов ни штвом и де цом у 
Ба ња Лу ци и окол ним се ли ма.

Се ћа ју ћи се уста шких зло чи на ко ји су из вр ше ни над не ви ном 
срп ском де цом и њи хо вим ро ди те љи ма у пе ри о ду од 1941. до 1945. го
ди не, же лим да на ве дем њи хо ва име на и име на њи хо вих ро ди те ља, 
да ту ме њи хо вих ро ђе ња и њи хо ве не при род не смр ти. 

Јер, оно што ни је за бе ле же но мо же да из бле ди, па и да се за бо ра ви. 
Ову не за ра слу ра ну за гу бит ком мо је по ро ди це, мо јих ро ђа ка и вр шња
ка не смем пре пу сти ти усме ном ка зи ва њу и пам ће њу. 

У Ба ња Лу ци и се ли ма ко ја је окру жу ју уби је но је 660 де ча ка и 
де вој чи ца. Про сеч на ста рост по би је них де ча ка и де вој чи ца из но си ла 
је осам и по го ди на. У из ве сном бро ју слу ча је ва, по би је на су тек ро ђе на 
де ца, не кр ште на, од све га не ко ли ко да на или не де ља жи во та. По на цио
нал ном са ста ву по би је на де ца су углав ном би ла Ср би, а у са мој Ба ња 
Лу ци по би јен је и је дан број де це Је вре ја и Ро ма.

За де цу срп ских се ла, ко ја се на ла зе у не по сред ној бли зи ни Ба ња 
Лу ке, нај коб ни ји да ни би ли су 7. и 8. фе бру ар 1942. го ди не. Та да су уста
ше у се ли ма Дра ку лић, Мо ти ке и Шар го вац по би ле 551 де те, њи хо ве 
мај ке и оче ве, ба ке и де де и све оста ле чла но ве по ро ди це ко ји су услед 
ве ли ких сне жних на но са пре те жно би ли код ку ће. 

У на пред по ме ну тим се ли ма укуп но је по би је но 2.267 же на, ста
ри јих и бо ле сних љу ди и де це. Ове стра вич не по дат ке мо гу да по твр де 
сви пре жи ве ли све до ци ових до га ђа ја, а о ово ме све до че и из ве шта ји 
уста шких вла сти, ко је су они сла ли та да шњем Ми ни стар ству уну тра
шњих по сло ва у За греб, јер су за вре ме ра та Ба ња Лу ка, па и це ла Бо сна 
и Хер це го ви на, би ле у са ста ву Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. 

Ра до мир Гла мо ча нин
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СПИ САК ИМЕ НА ПО БИ ЈЕ НЕ ДЕ ЦЕ  
У БА ЊА ЛУ ЦИ И ОКОЛ НИМ СЕ ЛИ МА

По ро дич на и лич на име на жр та ва у Ба ња Лу ци  
у пе ри о ду 1941–1944.

Пре зи ме и име Го ди на ро ђе ња и смр ти

1. Шо бот Јо ве До бри ла 1930–1942.
2. Стан ко вић Јо ва на Бо сиљ ка 1929–1942.
3. Ро зен ра ух Адол фа Су за на 1935–1942.
4. Про да но вић Сто ја на Је ле на 1927–1942.
5. Пет ко вић Сте ве Ми лан 1935–1944.
6. Пет ко вић Сте ве Бог дан 1933–1944.
7. Мон ти јас Са му е ла Кар ме ла 1938–1941.
8. Ми ла ши но вић Ду ша на Јо во 1934–1944.
9. Ми ла ши но вић Ду ша на Ла зо 1936–1944.
10. Ми ла ши но вић Ду ша на Ми ла 1941–1944.
11. Ми ла ши но вић Ду ша на Ду шан ка 1930–1944.
12. Ми ла ши но вић Ду ша на Љу би ца 1932–1944.
13. Ми шић Јо ва на Ста но је 1929–1942.
14. Ле ви Со фи је Ду до 1929–1941.
15. Ко јић Рат ка Ве ра 1940–1942.
16. Ко јић Рат ка Гор да на 1941–1942.
17. Ко њић Ђор ђа Са во 1928–1944.
18. Зе ле ни ка Бо шка Сми ља 1933–1942.
19. Ву јић Јо ва на Ду шан 1928–1942.
20. Ву чек Ан те Љу би ца 1943–1944.
21. Ву кић Љу бо ми ра Слав ко 1927–1944.
22. Ба ја ги ло вић Му је Ме хо 1929–1944.
23. Бе га но вић Аје Екрем 1938–1941.
24. Бе га но вић Аје Ибро 1933–1941.
25. Бе га но вић Аје Ђу ла га 1931–1941.
26. Бе га но вић Аје Ме хо 1934–1941.
27. Бе га но вић Аје Осим 1935–1941.
28. Бе га но вић Дер ви ша Ха ми да 1929–1941.

Ја ук и ехо ја у ка
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По ро дич на и лич на име на по кла не де це у се лу Дра ку лић  
крај Ба ња Лу ке, 7. фе бру а ра 1942. 

Пре зи ме и име Го ди на ро ђе ња

1. Ами џић Ни ко ле Ми лан 1936. 
2. Ами џић Ни ко ле Ми ро 1937.
3. Ами џић Ни ко ле Сте во 1941.
4. Ами џић Ни ко ле Ан ка 1933.
5. Ами џић Ни ко ле Сав ка 1934.
6. Ами џић Ни ко ле Бран ка 1935.
7. Бла же вић Јо ва на Урош 1928.
8. Бла же вић Јо ва на Све то зар 1931.
9. Бла же вић Јо ва на Цви јо 1938.
10. Бла же вић Јо ва на Ми лан 1933.
11. Бла же вић Јо ва на Ми ља 1935.
12. Бр кић Лу ке Да ни ца 1929.
13. Бр кић Лу ке Јо ка 1937.
14. Бр кић Лу ке Ми тар 1932.
15. Бр кић Лу ке Сто јан 1935.
16. Бр кић Лу ке Ду шан 1940.
17. Бр кић Три ву на Ма рин ко 1929.
18. Бр кић Три ву на Јо ван ка 1939.
19. Бр ко вић Ђор ђа Ми ло ван 1933.
20. Бр ко вић Ђор ђа Пе тар 1935.
21. Бр ко вић Ђор ђа Ра да 1937.
22. Бр ко вић Ђор ђа Љу би ца 1931.
23. Бр ко вић Или је Пан те ли ја 1930.
24. Бр ко вић Или је Сте во 1936.
25. Бр ко вић Си ме Мла ден 1936.
26. Бр ко вић Си ме Јо во 1938.
27. Бр ко вић Ми тра Мир ко 1936.
28. Бр ко вић Са ве Бран ко 1936.
29. Бр ко вић Са ве Ва со 1934.
30. Бр ко вић Или је Ра дој ка 1932.
31. Бр ко вић Или је Ми лој ка 1934.
32. Бр ко вић Или је Стев ка 1938.
33. Бр ко вић Си ме Дра ги ца 1940.
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34. Бр ко вић Ми тра Ду шан ка 1932.
35. Бр ко вић Ми тра Сто ја 1940.
36. Бр ко вић Са ве Ђу ја 1928.
37. Бр ко вић Са ве Ма ра 1930.
38. Бр ко вић Са ве Ми ра 1932.
39. Бр ко вић Са ве Бо сиљ ка 1938.
40. Ву ко брат Јо ве Гор да на 1941.
41. Ву ко брат Јо ве Љу бо мир 1936.
42. Ву ко брат Јо ве Ми ло рад 1938.
43. Ву ко брат Јо ве Ма ри ја 1934.
44. Ву ко брат Ђу ре Не дељ ко 1927.
45. Гла мо ча нин Ви де Стан ка 1932.
46. Гла мо ча нин Ми ла на Ми ле ва 1934.
47. Гла мо ча нин Дра ге, без и ме но (8. I) 1941.
48. Гла мо ча нин Ђур ђа Ра дој ка 1931.
49. Гла мо ча нин Ђур ђа Гор да на 1935.
50. Гла мо ча нин Ђур ђа Ва си ли ја 1940.
51. Гла мо ча нин Ђур ђа Јо ва на 1937.
52. Гла мо ча нин Ђур ђа Са ва 1928.
53. Гла мо ча нин Ђур ђа Ми лан 1929.
54. Гла мо ча нин Ђур ђа Бо ри слав 1933.
55. Гла мо ча нин Ђур ђа Ста ни слав 1935.
56. Гла мо ча нин Ко сте Осто ја 1932.
57. Гла мо ча нин Ко сте Сло бо дан 1936.
58. Гла мо ча нин Ми ло ша Гој ко 1938.
59. Гла мо ча нин Уро ша Вла до 1940.
60. Гла мо ча нин Сте ве Алек са 1929.
61. Гла мо ча нин Ми ло ша Пе тар 1936.
62. Гла мо ча нин Сте ве То дор 1927.
63. Гла мо ча нин Сте ве Ан ка 1930.
64. Гла мо ча нин Сте ве Ко виљ ка 1932.
65. Гла мо ча нин Сте ве Го спа ва 1935.
66. Гла мо ча нин Уро ша Пе тар 1938.
67. Гла мо ча нин Ми ло ша Рад ми ла 1933.
68. Гла мо ча нин Ми ло ша Је ле на 1935.
69. Гла мо ча нин Ми ло ша Зор ка 1940.
70. Ђу ри чић Осто је Је ла 1939.
71. Кам бер Ми ло ша Ђу ро 1932.



72. Кам бер Ми ло ша Сте во 1932.
73. Кам бер Ми ло ша Са во 1937.
74. Кам бер Ми ло ша Сте ва ни ја 1936.
75. Кам бер Ми ло ша Ми ли ца 1930.
76. Кам бер Бо шка Са во 1938.
77. Кам бер Бо шка Мар ко 1940.
78. Кам бер Ми тра Си ни ша 1937.
79. Кам бер Цви је Гој ко 1932.
80. Кам бер Ми тра Мар ко 1932.
81. Кам бер Цви је Ра дој ка 1930.
82. Кам бер Цви је Ан ки ца 1935.
83. Кам бер Ми тра Љу би ца 1930.
84. Кам бер Ми тра Да рин ка 1935.
85. Ка ра но вић Сте ва на Дра го 1927.
86. Ка ра но вић Ла зе Или ја 1928.
87. Ка ра но вић Сте ва на Рај ко 1929.
88. Ка ра но вић Сте ва на Дра го љуб 1931.
89. Ка ра но вић Сте ва на Јо во 1933.
90. Ка ра но вић Ми ла на Рај ко 1929.
91. Ка ра но вић Ми ла на Ду шан 1933.
92. Ка ра но вић Ми ла на Бо ро 1935.
93. Ка ра но вић Ми ла на Ра да 1931.
94. Ка ра но вић Ми ла на На да 1937.
95. Ка та ли на Си ме Је ле на 1931.
96. Ка та ли на Ду ша на Ма ра 1927.
97. Ка та ли на Ду ша на Ста ме на 1929.
98. Ка та ли на Ду ша на Смиљ ка 1931.
99. Ка та ли на Ду ша на Да ра 1933.
100. Ка та ли на Си ме Ти хо мир 1928.
101. Ка та ли на Си ме Све то зар 1930.
102. Ка та ли на Си ме Бо го љуб 1933.
103. Ка та ли на Си ме Дра го слав 1937.
104. Ка та ли на Си ме Јо во 1941.
105. Ко чић Ђу ре Ми тар 1930.
106. Ко чић Ми ла на Јо во 1927.
107. Ко чић Ђу ре Дра ги ца 1928.
108. Ко чић Ђу ре Ми ли ца 1932.
109. Ко чић Ђу ре Бо сиљ ка 1934.
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110. Ко чић Ђу ре Сав ка 1936.
111. Ку ру зо вић Ду ша на Бран ка 1937.
112. Ку ру зо вић Ду ша на Рад ми ла 1939.
113. Ку ру зо вић Ду ша на Ми лан 1934.
114. Ку ру зо вић Ду ша на Си ме ун 1932.
115. Ку ру зо вић Ду ша на Рај ко 1930.
116. Ку ру зо вић Ни ко ле Мо мир 1927.
117. Ку ру зо вић Ни ко ле Јо ван ка 1929.
118. Ку ру зо вић Ни ко ле Дра ги ца 1931.
119. Ку ру зо вић Пе тра Љу би ца 1928.
120. Ку ру зо вић Пе тра Ви да 1929.
121. Ку ру зо вић Пе тра Је ле на 1934.
122. Ку ру зо вић Пе тра Дан ка 1937.
123. Ку ру зо вић Пе тра Да ни ло 1937.
124. Ку ру зо вић Ми ла на Мла ден 1932.
125. Ку ру зо вић Ми ла на Алек сан дар 1937.
126. Ку ру зо вић Ми ла на Јо ван ка 1928.
127. Ку ру зо вић Ми ла на Рад ми ла 1930.
128. Ку ру зо вић Рај ка Бран ко 1930.
129. Ку ру зо вић Рај ка Љу бан 1939.
130. Ми хај ло вић Ми тра Ду шан 1931.
131. Ми хај ло вић Ми тра Љу би ца 1939.
132. Ми тро вић То до ра Ми ле ва 1937.
133. Ми тро вић Цви је Ан ка 1935.
134. Ми тро вић Ми тра Љу би ца 1934.
135. Ми тро вић Цви је Ни ко ла 1936.
136. Ми тро вић То до ра Ми лан 1933.
137. Ми тро вић То до ра Са во 1934.
138. Ми тро вић Три ву на Пе тар 1931.
139. Ми тро вић Ђу ре Кр стан 1936.
140. Ми тро вић Ђу ре Дра го 1938.
141. Ми тро вић Ду ша на Не дељ ко 1938.
142. Ми тро вић Ду ша на Пре драг 1940.
143. Ми тро вић Ђу ре Не над 1940.
144. Ми тро вић Три ву на Ра дој ка 1927.
145. Ми тро вић Три ву на Го спа ва 1929.
146. Ми тро вић Ви да Ду шан 1928.
147. Ми тро вић Ви да Ве ли мир 1930.
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148. Ми тро вић Ви да Пе тар 1932.
149. Ми тро вић Ви да Ко ста 1934.
150. Ми тро вић Или је Бран ко 1929.
151. Ми тро вић Или је Ми ло рад 1931.
152. Ми тро вић Или је Јо ван ка 1927.
153. Пе рић Или је Ми ли ца 1932.
154. Пе рић Или је Ђу ро 1938.
155. Плав шић Пе тра Ан ђа 1929.
156. Пе рић Или је Мил ка 1928.
157. Пи ља гић Сто ја на Не вен ка 1930.
158. Пи ља гић Сто ја на Ми ли сав ка 1932.
159. Пи ља гић Сто ја на Јо ви ца 1928.
160. Пи ља гић Сто ја на Сте ван 1935.
161. Пи ља гић Ми ло ша Дра ги ца 1928.
162. Пи ља гић Ми ло ша Ду шан ка 1935.
163. Пи ља гић Ми ло ша Ра дој ка 1937.
164. Пи ља гић Ми ле Ми ра 1934.
165. Пи ља гић Ја ко ва Сто јан ка 1939.
166. Пи ља гић Јел ке Сми ља на 1934.
167. Пи ља гић Ми ле Ми ли ца 1930.
168. Пи ља гић То ме Дра ги ца 1940.
169. Пи ља гић То ме Сто ја 1938.
170. Пи ља гић Ми ло ша Ми лан 1930.
171. Пи ља гић Ми ло ша Ми ло рад 1932.
172. Пи ља гић Ми ло ша Бог дан 1940.
173. Пи ља гић Ми тра Вла до 1939.
174. Пи ља гић Ја ко ва Осто ја 1935.
175. Пи ља гић Ду ша на Ми лу тин 1932.
176. Пи ља гић Јел ке Дој чин 1937.
177. Пи ља гић Ми ле Здрав ко 1928.
178. Пи ља гић Ми ле Рај ко 1932.
179. Пи ља гић Ми ле Ду шан 1936.
180. Пи ља гић То ме Сте во 1939.
181. Пи ља гић То ме Ти хо мир 1937.
182. Пи ља гић Ми ле Дра го љуб 1932.
183. Пи ља гић Ми ло ша Осто ја 1938.
184. Пи ља гић Ми ло ша Ма ра 1940.
185. Пи ља гић Јо ве Ду шан 1935.
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186. Ра ди но вић Пе тра Или ја 1932.
187. Ра ди но вић Пе тра Ђу ро 1937.
188. Ра ди но вић Пе тра Са ва 1928.
189. Са ва но вић Пе тра Ми ћо 1936.
190. Са ва но вић Јо ва на То мин ко 1932.
191. Са ва но вић Пе тра Сто ја 1940.
192. Са ва но вић Цви је Бо са 1927.
193. Сми ља нић Ни ко ле Љу би ца 1930.
194. Сми ља нић Ни ко ле Или ја 1928.
195. Сми ља нић Мла де на Спа со је 1934.
196. Сми ља нић Мла де на Сто јан 1932.
197. Сми ља нић Мла де на Ми лан 1930.
198. Сми ља нић Мла де на Љу би ца 1927.
199. Сми ља нић Стан ка Ду шан ка 1928.
200. Сми ља нић Осто је Ра да 1935.
201. Сми ља нић Осто је На дан 1933.
202. Стан ко вић Ми ла на Ми ло са ва 1928.
203. Стан ко вић Ми ла на Не дељ ка 1933.
204. Стан ко вић Ми ла на Дра ги ца 1940.
205. Стан ко вић Ра де Ми ле ва 1931.
206. Стан ко вић Ра де Ље по са ва 1937.
207. Стан ко вић Ра де без и ме на 1940.
208. Стан ко вић Јо ве Сто јан ка 1938.
209. Стан ко вић Јо ве Гор да на 1940.
210. Стан ко вић Јо ве Ву ко са ва 1941.
211. Стан ко вић Рат ка без и ме на 1941.
212. Стан ко вић Ра де Сто јан 1934.
213. Стан ко вић Јо ве Осто ја 1936.
214. Стан ко вић Ва се Ду шан 1927.
215. Стан ко вић Лу ке Не дељ ка 1927.
216. Стан ко вић Лу ке Ко виљ ка 1929.
217. Стан ко вић Лу ке Ви да 1931.
218. Стан ко вић Лу ке Ма ра 1934.
219. Стан ко вић Лу ке Јо ван ка 1936.
220. Стан ко вић Лу ке Ма ри ја 1938.
221. Стан ко вић Лу ке До бри ла 1940.
222. Стан ко вић Ва се Ду шан ка 1927.
223. Стан ко вић Ко сте Ма ра 1927.



224. Стан ко вић Ко сте Дра ги ца 1934.
225. Стан ко вић Ко сте Бо сиљ ка 1940.
226. Стан ко вић Јо ве Ма ра 1937.
227. Стан ко вић Пе тра Јо ка 1936.
228. Стан ко вић Пе тра Ми ло сав ка 1939.
229. Стан ко вић Пе тра Бо сиљ ка 1937.
230. Стан ко вић Пе тра Ми ле ва 1940.
231. Стан ко вић Ко сте Ми лан 1928.
232. Стан ко вић Ко сте Дра го 1930.
233. Стан ко вић Ко сте Бран ко 1932.
234. Стан ко вић Јо ве Ми тар 1930.
235. Стан ко вић Јо ве До бри слав 1932.
236. Стан ко вић Јо ве Ду шан 1935.
237. Стан ко вић Јо ве Жив ко 1939.
238. Стан ко вић Пе тра Ма рин ко 1937.
239. Стан ко вић Ми ла на Јо во 1940.
240. Стан ко вић Ми ла на Бран ко 1931.
241. Стан ко вић Ми ла на Вас кр си ја 1935.
242. Стан ко вић Ва се Ра до мир 1936.
243. Стан ко вић Ва се Љу бо мир 1938.
244. Стан ко вић Ва се Не бој ша 1940.
245. Стан ко вић Ми ла на Не дељ ко 1927.
246. Стан ко вић Ми ла на Ми ло сав 1928.
247. Стан ко вић Стан ка Ни ко ла 1929.
248. Стан ко вић Ри сте Јо ван 1930.
249. Стан ко вић Ми ла на Пет ко 1932.
250. Стан ко вић Ми ла на Стан ко 1934.
251. Сти ја ко вић Стан ка Мир ко 1928.
252. Сти ја ко вић Те о до ра Бран ко 1930.
253. Сти ја ко вић Те о до ра Ра ди слав 1931.
254. Сти ја ко вић Те о до ра Пе тар 1934.
255. Сти ја ко вић Сто ле Пре драг 1931.
256. Сти ја ко вић Сто ле Пе тар 1933.
257. Сти ја ко вић Ђур ђа Слав ко 1930.
258. Сти ја ко вић Ђур ђа Ду шан 1933.
259. Сти ја ко вић Те о до ра Дра ги ца 1928.
260. Сти ја ко вић Те о до ра Да рин ка 1932.
261. Сти ја ко вић Те о до ра Ду шан ка 1936.
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262. Сти ја ко вић Те о до ра Рад ми ла 1939.
263. Сти ја ко вић Сто ле Да рин ка 1928.
264. Сти ја ко вић Сто ле Јо ван ка 1936.
265. Сти ја ко вић Сто ле Ду шан ка 1939.
266. Сти ја ко вић Ђур ђа Зор ка 1929.
267. Сти ја ко вић То до ра Ми ле на 1932.
268. Сто лић Ри сте Ду шан ка 1930.
269. Сто лић Ри сте Сто ја 1937.
270. Сто лић Па не Здрав ка 1934.
271. Сто лић Ђур ђа Гор да на 1941.
272. Сто лић Па не Ми лан 1928.
273. Сто лић Па не Ми лен ко 1930.
274. Сто лић Па не Здрав ко 1932.
275. Сто лић Ни ко ле Спа со је 1927.
276. Сто лић Ри сте Ду шан 1928.
277. Сто лић Ђур ђа Мир ко 1935.
278. Сто лић Ђур ђа Угље ша 1938.
279. То до ри но вић Ми ле Вла ди мир 1929.
280. То до ри но вић Ми ле Да рин ка 1934.
281. То до ри но вић Ми ле Ву ко са ва 1928.
282. То до ри но вић Ми ле Вла ди мир 1928.
283. Тор би ца Ми ло ша Ни ко ла 1940.
284. Тор би ца Ми ло ша Лу ка 1933.
285. Ту нић Да мја на Пе ро 1936.
286. Ту нић Да мја на без и ме на 1941.
287. Ту нић Да мја на Ми ли ца 1938.
288. Чу шић Ђу ре Свет ко 1928.
289. Чу шић Ко сте Ми лан 1934.
290. Чу шић Ко сте Ма рин ко 1935.
291. Чу шић Ко сте Је ле на 1927.
292. Чу шић Ко сте Љу би ца 1929.
293. Чу шић Или је Ду шан ка 1938.
294. Чу шић Или је Бо ри слав 1928.
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По ро дич на и лич на име на по кла не де це  
у се лу Шар го вац крај Ба ња Лу ке, 7. фе бру а ра 1942. 

Пре зи ме и име Го ди на ро ђе ња

1. Ми ла ко вић Рај ка Зор ка 1936. 
2. Ми ла ко вић Рај ка Ду шан ка 1934.
3. Ми ла ко вић Рај ка До бри ла 1938.
4. Ми ла ко вић Рај ка Бо ро 1932.
5. То до ри но вић Гој ко Ђур ђа 1936.
6. То до ри но вић Гој ка То ми слав 1939.
7. То до ри но вић Гој ка Ми лан 1941.
8. То до ри но вић Ста но ја Мир ко 1930.
9. То до ри но вић Гој ка Ко виљ ка 1937.
10. То до ри но вић Гој ка Ми ра 1933.
11. То до ри но вић Ста но је Ми лан 1935.
12. То до ри но вић Си ме Ра дој ка 1934.
13. То до ри но вић Си ме Ми ли ца 1932.
14. То до ри но вић Си ме Ру жи ца 1928.
15. То до ри но вић Ста но ја Јо ван ка 1929.
16. То до ри но вић Ста но ја Пе тра 1936.
17. То до ри но вић Ста но ја Ста на 1939.
18. То до ри но вић Си ме Стој ка 1936.
19. То до ри но вић Мар ка Ма ра 1937.
20. То до ри но вић Си ме Ду шан ка 1940.
21. То до ри но вић Га је Ми лан 1927.
22. То до ри но вић Си ме Ми ли во је 1935.
23. То до ри но вић Си ме Жар ко 1939.
24. То до ри но вић Ми ле Влад 1929.
25. Ше шић Ду ша на Ко ста 1938.
26. Ше шић Ми ла на Не дељ ко 1928.
27. Ше шић Ђор ђа Љу бо 1928.
28. Ше шић Ду ша на Си мо 1932.
29. Ше шић Ду ша на Ми ћо 1930.
30. Ше шић Ду ша на Ђу ро 1935.
31. Ше шић Ми ла на Слав ко 1932.
32. Ше шић Ђор ђа Бран ко 1935.
33. Ше шић Ђор ђа Сто јан 1933.
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34. Ше шић Ђу ре без и ме на 1941.
35. Ше шић Ви да без и ме на 1940.
36. Ше шић Ду ша на Ста на 1941.
37. Ше шић Ду ша на Сто јан ка 1941.
38. Ше шић Ду ша на Гор да на 1939.
39. Ше шић Ду ша на Љу би ца 1937.
40. Ше шић Ми ла на Да рин ка 1930.
41. Ше шић Ми ла на Не вен ка 1936.
42. Ше ва Стан ка Мир ко 1929.
43. Ше ва Стан ка Ви да 1927.
44. Ше ва Стан ка Ма ра 1934.
45. Ше ва Сте ва на Го спа 1938.
46. Ше ва Ра де Рад ми ла 1937.
47. Ше ва Ра де Ан ка 1935.
48. Ше ва Ра де Ђу ја 1933.
49. Ше ва Сте ва на Ми ра 1940.
50. Ше ва Ра де То ми слав 1939.
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По ро дич на и лич на име на по кла не де це  
у се лу Мо ти ке крај Ба ња Лу ке, 8. фе бру а ра 1942. 

Пре зи ме и име Го ди на ро ђе ња

1. Бр ко вић Мир ка Ми ли ца 1941. 
2. Бр ко вић Мир ка На да 1935.
3. Бр ко вић Мир ка Јо ван ка 1940.
4. Бр ко вић Мир ка Љу бо 1939.
5. Бр ко вић Ла за ра Ма ри ца 1934.
6. Ва сић Ђор ђа Ра да 1934.
7. Ва сић Ђур ђа То ми слав 1938.
8. Ва сић Ђур ђа Бо ро 1938.
9. Ва сић Ђур ђа Бо ри слав 1934.
10. Ва сић Стан ка Го спа ва 1936.
11. Ва сић Ла за ра Сто ја 1931.
12. Ва сић Ла за ра Ми ра 1935.
13. Ва сић Ми ло ша Ма ра 1935.
14. Ва сић Ри сте Сто јан 1928.
15. Ва сић Ду ша на Рај ко 1928.
16. Ва сић Вла де Ми ло рад 1936.
17. Ва сић Ду ша на Јо во 1930.
18. Ва сић Ду ша на Ду шан ка 1932.
19. Ва сић Вла де Зор ка 1939.
20. Ва сић Вла де Зор ка 1939.
21. Ва сић Вла де Ду шан ка 1929.
22. Ва сић Ђур ђа Љу би ца 1939.
23. Ва сић Ђур ђа Да ни ца 1938.
24. Ва сић Ђур ђа Пе тар 1934.
25. Ва сић Ђур ђа Бо шко 1927.
26. Ва сић Ми ла на Сто јић 1932.
27. Ва сић Ми ла на Ми ро слав 1935.
28. Ва сић Цви је Ни ко ла 1934.
29. Ва сић Цви је Го спа ва 1938.
30. Ва сић Ми ла на Ра дој ка 1936.
31. Ва сић Ђор ђа Дра ги ца 1937.
32. Ва сић Ми тра Да ни ца 1928.
33. Ва сић Ђор ђа Мир ко 1930.
34. Ва сић Ђор ђа Ми ло рад 1932.



35. Кне же вић Спа со ја Го спа 1937.
36. Кне же вић Спа со ја Ма ра 1939.
37. Кне же вић Спа со ја Ра де 1935.
38. Ко ва че вић Три ву на Ми ло рад 1940.
39. Ко ва че вић Три ву на Ду шан 1927.
40. Ко ва че вић Три ву на Пе тар 1927.
41. Ко ва че вић Три ву на Мир ко 1931.
42. Ко ва че вић Три ву на Ма ри ца 1938.
43. Ко ва че вић Три ву на Зор ка 1927.
44. Ко ва че вић Три ву на Дра ги ца 1935.
45. Ма ле ше вић Ра де Дра го сла ва 1939.
46. Ма ле ше вић Ду ша на Дра ги ца 1935.
47. Ма ле ше вић Ра де Мир ја на 1940.
48. Ма ле ше вић Пет ка Ра до сла ва 1938.
49. Ма ле ше вић Ра де Ље по са ва 1934.
50. Ма ле ше вић Пе је Цви је та 1935.
51. Ма ле ше вић Пе ре Ми ло рад 1938.
52. Ма ле ше вић Ва се Мла ден 1931.
53. Ма ле ше вић Ва се Дра го љуб 1939.
54. Ма ле ше вић Ва се Ву ко са ва 1933.
55. Ма ле ше вић Ва се Слав ко 1929.
56. Ма ле ше вић Пе је Ти хо мир 1938.
57. Сти ја ко вић Јо ве Ми лош 1927.
58. Сти ја ко вић Јо ве Три вун 1938.
59. Сти ја ко вић Јо ве Љу бо мир 1933.
60. Сти ја ко вић Стој ка Са во 1941.
61. Сти ја ко вић Јо ве Спа се ни ја 1940.
62. Сти ја ко вић Јо ве Ми ра 1935.
63. Сти ја ко вић Јо ве Го спа ва 1930.
64. Сти ја ко вић Ми ла на Љу би ца 1931.
65. Сти ја ко вић Ми ла на Де сан ка 1938.
66. Сти ја ко вић Ми ла на Пе тра 1935.
67. Сти ја ко вић Ђу ре Осто ја 1927.
68. Сти ја ко вић Ђу ре Слав ко 1928.
69. Сти ја ко вић Ми ла на Стој ко 1929.
70. Сти ја ко вић Ми ла на Си мо 1936.
71. Сти ја ко вић Ђу ре Мар ко 1938.
72. Сти ја ко вић Ђор ђа Слав ко 1929.
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73. Сти ја ко вић Или је Ђу ро 1930.
74. Сти ја ко вић Ста но ја Пе тар 1935.
75. Сти ја ко вић Ста но ја Мир ко 1933.
76. Сти ја ко вић Пе је Бог дан 1930.
77. Сти ја ко вић Пе је Сто јан 1938.
78. Сти ја ко вић Ђор ђа Ду шан 1931.
79. Сти ја ко вић Ђор ђа Са во 1936.
80. Сти ја ко вић Ђор ђа Ко ста 1934.
81. Сти ја ко вић Ста но ја Да ни ло 1938.
82. Сти ја ко вић Ста но ја Вељ ко 1940.
83. Сти ја ко вић Ста но ја Но вак 1939.
84. Сти ја ко вић Ла зе Пе тар 1938.
85. Сти ја ко вић Мла де на Рат ко 1941.
86. Сти ја ко вић Јо ше Не над 1941.
87. Сти ја ко вић Ла зе До бри ла 1934.
88. Сти ја ко вић Мла де на Де сан ка 1935.
89. Сти ја ко вић Јо ше Ма ри ца 1937.
90. Сти ја ко вић Ђор ђа Дра ги ња 1933.
91. Сти ја ко вић Ми ле Ан ђа 1929.
92. Сти ја ко вић Мла де на Ан ки ца 1930.
93. Сти ја ко вић Ми ле Ду шан ка 1931.
94. Сти ја ко вић Ми хај ла Ра ден ка 1939.
95. Сти ја ко вић Јо ше Дра ги ца 1928.
96. Сти ја ко вић Ђор ђа Дра ги ца 1932.
97. Сти ја ко вић Ђор ђа Си ме у на 1931.
98. Сти ја ко вић Мла ђе на без и ме на 1941.
99. Сти ја ко вић Ђу ре Гор да на 1936.
100. Сти ја ко вић Мла де на То мин ка 1939.
101. Сти ја ко вић Ђу ре Зо ра 1931.
102. Сти ја ко вић Ђор ђа Но вак 1939.
103. Сти ја ко вић Мла де на Дра ган 1928.
104. Сти ја ко вић Мла де на Или ја 1934.
105. Сти ја ко вић Ђу ре без и ме на 1941.
106. Сти ја ко вић Ми хај ла без и ме на 1941.
107. Сти ја ко вић Гли ге Ми ло рад 1940.
108. Сти ја ко вић Ми ле Ми ћо 1937.
109. Сти ја ко вић Ко је Је ка 1927.
110. Сти ја ко вић Ко је Зор ка 1940.
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111. Сти ја ко вић Ко је Гро зда 1936.
112. Сти ја ко вић Вас кр си је Ђу ро 1929.
113. Сти ја ко вић Ко је Ћи ро 1929.
114. Сти ја ко вић Вас кр си је Рај ко 1934.
115. Сти ја ко вић Вас кр си је Дра го 1939.
116. Сти ја ко вић Ми ло ша Ми ро 1939.
117. Сти ја ко вић Ста но ја Ми лан 1937.
118. Сти ја ко вић Ста но ја Вас кр си ја 1935.
119. Сти ја ко вић Ста но ја Ду шан 1935.
120. Сти ја ко вић Ста но ја Вид 1931.
121. Сти ја ко вић Или је Дра ган 1940.
122. Сти ја ко вић Или је Бо жо 1938.
123. Сти ја ко вић Или је Си мо 1936.
124. Сти ја ко вић Или је Рај ко 1934.
125. Сти ја ко вић Лу ке Но вак 1936.
126. Сти ја ко вић Лу ке Цви је та 1939.
127. Сти ја ко вић Ста но ја Ра до са ва 1939.
128. Сти ја ко вић Ста но ја Ми ле ва 1941.
129. Сти ја ко вић Бо же Жив ко 1938.
130. Сти ја ко вић Ра де Ми лош 1941.
131. Сти ја ко вић Ра де Дра ган 1940.
132. Сти ја ко вић Ра де Пан те 1937.
133. Сти ја ко вић Ра де Ми тар 1932.
134. Сти ја ко вић Ра де Мла ђен 1930.
135. Сти ја ко вић Ра де Сто ја 1927.
136. Сти ја ко вић Ра де Го спа 1934.
137. Сти ја ко вић Ра де Љу би ца 1939.
138. Сти ја ко вић Цви је Ђу ја 1929.
139. Сти ја ко вић Ни ко ле Ду шан ка 1927.
140. Сти ја ко вић Бо же Слав ка 1936.
141. Сти ја ко вић Бо же Не вен ка 1933.
142. Сти ја ко вић Цви је Сто јан 1933.
143. Сти ја ко вић Ни ко ле Цви је та 1934.
144. Сти ја ко вић Ни ко ле Ма ри ја 1938.
145. Сти ја ко вић Цви је Дра го љуб 1938.
146. Сти ја ко вић Цви је Не над 1935.
147. Сти ја ко вић Цви је Ла зар 1931.
148. Сти ја ко вић Ни ко ле Рај ко 1931.
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149. Сти ја ко вић Ни ко ле Но вак 1932.
150. Сти ја ко вић Или је Ду шан 1939.
151. Сти ја ко вић Или је Љу бо 1933.
152. Сти ја ко вић Бо же Ра де 1936.
153. Сти ја ко вић Пан те Дра ган 1931.
154. Сти ја ко вић Ђор ђа Бран ко 1931.
155. Сти ја ко вић Пан те Ми лош 1930.
156. Сти ја ко вић Ђор ђа До ста 1935.
157. Сти ја ко вић Ђор ђа Ми ра 1938.
158. Сти ја ко вић Ђор ђа Ла зар ка 1933.
159. То дић Ра де Цви је та 1937.
160. То дић Та де Зор ка 1936.
161. То дић Бог да на Ми ра 1940.
162. То дић Вас кр си ја Миљ ка 1929.
163. То дић Вас кр си ја Јо ван ка 1937.
164. То дић Ђор ђа Ма ри ца 1932.
165. То дић Три ву на Слав ка 1934.
166. То дић Ђу ре Љу ба 1933.
167. То дић Три ву на Го спа 1930.
168. То дић Ду ша на Гро зда 1938.
169. То дић Ђор ђа Мар ко 1940.
170. То дић Три ву на Ми лан 1928.
171. То дић Вас кр си ја Са во 1928.
172. То дић Стој ке Дра ган 1928.
173. То дић Сто ја на Зла то мир 1938.
174. То дић Сто ја на Гли го 1940.
175. То дић Стој ке Ми лош 1930.
176. То дић Ђор ђа Сло бо дан 1934.
177. То дић Ра де Ма ној ло 1933.
178. То дић Ста но је Бра ни слав 1935.
179. То дић Ста но је Ми лан 1930.
180. То дић Ра де Мир ко 1941.
181. То дић Пе тра Цви је та 1938.
182. То дић Ста но је Гро зда 1928.
183. То дић Ста но је Илин ка 1927.
184. То дић Ста но је Ду шан ка 1932.
185. То дић Пе тра Дра ги ца 1941.
186. То дић Ко сте Дра гој ла 1932.
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187. То дић Ни ко ле До бри ла 1939.
188. То дић Пет ка Ми ле ва 1938.
189. То дић Пет ка Да ни ца 1941.
190. То дић Пет ка Бо сиљ ка 1939.
191. То дић Пет ка Ра дој ка 1937.
192. То дић Пет ка Ста ка 1932.
193. То дић Ми тра До ста 1928.
194. То дић Пет ка Гој ко 1930.
195. То дић Пет ка Свет ко 1935.
196. То дић Ни ко ле Ду шан ка 1939.
197. То дић Пет ка Слав ка 1941.
198. То дић Ђу ре Ма ра 1940.
199. То дић Ђу ре Љу ба 1938.
200. То дић Ђу ре Ми ра 1937.
201. То дић Ђу ре Гро зда 1939.
202. То дић Вас кр си је Сто јан 1928.
203. То дић Ђу ре Ми ло рад 1936.
204. То дић Мир ка Ђу рађ 1938.
205. То дић Мир ка Ду шан 1935.
206. То дић Мир ка Ми ра 1938.
207. То дић Мла ђе на Ан дри ја 1940.



По ро дич на и лич на име на по кла не де це  
у се лу Ивањ ска крај Ба ња Лу ке

Пре зи ме и име Го ди на ро ђе ња и смр ти

1. Го ле мо вић На да 1933–1942.
2. Ми ла ко вић Но ва ка Ми лан 1936–1942.
3. Ми ла ко вић Ми ла на Ста ка 1934–1942.
4. Ми ла ко вић Ма ној ла Го спа ва 1935–1942.
5. Ми ла ко вић Ра до ми ра Мир ко 1931–1942.
6. Ми ла ко вић Ми ло ша Ми лан ка 1937–1942.
7. Ми ла ко вић Си ме Ду шан 1937–1942.
8. Ми ла ко вић Ра де Ми ле 1932–1942.
9. Ми ла ко вић Ра де Мо мир 1935–1942.
10. Ми ла ко вић Ра де Бра не 1937–1942.
11. Ми ла ко вић Ра де Ми тра 1930–1942.
12. Ми ла ко вић Мла ђе на Дра ги ца 1930–1942.
13. Ми ла ко вић Мла ђе на Ви то мир 1932–1942.
14. Ми ла ко вић Мла ђе на Љу би ца 1935–1942.
15. Ми ла ко вић Об ра да Зор ка 1933–1942.
16. Ми ла ко вић Об ра да Љу бо 1935–1942.
17. Ми ла ко вић Вас кр си ја Свет ко 1929–1942.
18. Ми ла ко вић Вас кр си ја Са во 1932–1942.
19. Ми ла ко вић Вас кр си ја Ан ђел ка 1927–1942.
20. Ми ла ко вић Вас кр си ја Да ни ца 1935–1942.
21. Ми ла ко вић Вла де Пе тра 1938–1942.
22. Ми ла ко вић Вла де Рај ко 1936–1942.
23. Ми ла ко вић Че де Ми ло ван 1932–1942.
24. Ми ла ко вић Гој ка Но во 1933–1942.
25. Ми ла ко вић Гој ка Ми ле 1931–1942.
26. Ра чић Ђор ђа Жар ко 1930–1942.
27. Ра чић Ста но ја Ду шан 1936–1942.
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По ро дична и лична име на по кла не де це  
у се лу Дра го чај, Оп шти на Ба ња Лу ка 

Пре зи ме и име Го ди на ро ђе ња и смр ти

1. То пић То ме Иван 1928–1942.

По ро дич на и лич на име на по кла не де це  
у се лу Пи ска ви це, Оп шти на Ба ња Лу ка 

Пре зи ме и име Го ди на ро ђе ња и смр ти

1. Ђур ђић Три ву на Дра гој ла 1928–1942.
2. Ђур ђић Љу бо ми ра Љу би ца 1937–1942.
3. Ђур ђић Три ву на Зор ка 1937–1942.
4. Ђур ђић Љу бо ми ра Пе тар 1938–1942.
5. Ђур ђић Љу бо ми ра Рај ко 1930–1942.
6. Ђур ђић Ни ко ле Дра гу тин 1941–1942.
7. Ђур ђић Ни ко ле Дра ги ња 1931–1942.
8. Ђур ђић Ни ко ле Слав ка 1934–1942.
9. Ђур ђић Ни ко ле Смиљ ка 1936–1942.
10. Ђур ђић Ни ко ле Мил ка 1937–1942.
11. Зр нић Бо го љу ба Ма рин ко 1938–1942.
12. Ке вић Ми хај ла Ду шан ка 1938–1942.
13. Ми ло ше вић Ве ли бо ра Не бој ша 1930–1942. 
14. Ми ло ше вић Ћи ре То мо 1935–1942.
15. Ми ло ше вић Ми ло ша Ма ри ја 1937–1942. 
16. Ми ло ше вић Ми ло ша Мо мир 1935–1942.
17. Ми ло ше вић Бо шка Ра ди во је 1932–1942.
18. Ми ло ше вић Бо шка Слав ка 1939–1942.
19. Ми ло ше вић Бо шка Здрав ко 1940–1942.
20. Ми ло ше вић Ра де Вас кр си је 1932–1942.
21. Ми ло ше вић Жар ка Слав ка 1939–1942.
22. Ми ло ше вић Вла де Зо ра 1937–1942.
23. Ми ло ше вић Вла де До ста 1939–1942.
24. Ми ло ше вић Вла де Стој на 1940–1942.
25. Ми ло ше вић Ко сте То мо 1937–1942.
26. Ми ло ше вић Ко сте Јо во 1938–1942.
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27. Ми ло ше вић Ко сте Дра ги ца 1940–1942.
28. Ми ло ше вић Ко сте Не вен ка 1940–1942.
29. Ми ло ше вић Свет ка Ру жа 1930–1942.
30. Ми ло ше вић Свет ка Де са 1932–1942.
31. Ми ло ше вић Свет ка Ма ри ја 1941–1942.
32. Ми ло ше вић Рад на Јер ка 1935–1942.
33. Ми ло ше вић Вас кр си ја Де са 1932–1942.
34. Ми ло ше вић Вас кр си ја Во јин 1939–1942.
35. Ми ло ше вић Свет ка Ко ста 1934–1942.
36. Ми ло ше вић Јо ва на Стој ко 1937–1942.
37. Ми ло ше вић Јо ва на Ми о драг 1934–1942.
38. Ми ло ше вић Јо ва на Бје ли ца 1938–1942.
39. По по вић Ви да Сто ја 1934–1942.
40. Шу ти ло вић Цви је Дра гу тин 1932–1942.
41. Шу ти ло вић Са ве На да 1937–1942.
42. Шу ти ло вић Са ве Ги на 1938–1942.
43. Шу ти ло вић Цви је Јо ван ка 1940–1942.
44. Шу ти ло вић Па не Зо ра 1939–1942.
45. Шу ти ло вић Цви је Пе тар 1939–1942.
46. Шу ти ло вић Па не Мир ко 1941–1942.
47. Шу ти ло вић Дра ги ћа Дра гој ла 1939–1942.
48. Шу ти ло вић Па не Ви до са ва 1930–1942.
49. Шу ти ло вић Пе ре Пе тра 1931–1942.
50. Шу ти ло вић Цви је Ру жа 1928–1942.

По ро дич на и лична име на по кла не де це  
у се лу Ра до сав ска, Оп шти на Ба ња Лу ка

Пре зи ме и име Го ди на ро ђе ња и смр ти

1. Гру јић Ри сте Ми ле на 1933–1942
2. Гру јић Ра де Ми ло рад 1933–1942. 
3. Ра до вић Свет ка Или ја 1933–1942. 

На нај бру тал ни ји на чин, се ки ра ма и ма ље ви ма, по у би ја но је и 
но же ви ма по кла но 551 де те од јед не до 13 го ди на ста ро сти, а ме ђу њима 
су по би је на сва де ца у пе ле на ма и ко лев ка ма. 
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СПИ САК ПО РО ДИЧ НИХ И ЛИЧ НИХ ИМЕ НА  
МО ЈЕ ПО РО ДИ ЦЕ КО ЈЕ СУ ПО БИ ЛЕ УСТА ШЕ

У уста шком по ко љу 7. и 8. фе бру а ра 1942, стра да ли су  
сле де ћи чла но ви мо је по ро ди це

1. Гла мо ча нин Ми ле ва, мо ја мај ка, ро ђе на 1892. 
2. Гла мо ча нин Ми ле ва, мо ја нај мла ђа се стра, ро ђе на 1934. 
3. Гла мо ча нин Дра го, мој брат, ро ђен 1922. 
4. Гла мо ча нин Ми лош, мој брат, ро ђен 1917. 
5. Гла мо ча нин Ви до је, мој брат, ро ђен 1915. 
6. Гла мо ча нин Јо ван ка, мо ја се стра, ро ђе на 1919. 
7. Цве тић, уда та Стан ко вић Ле по са ва, по лу се стра по мај ци, ро ђе на 

1911. 
8. Цве тић Ми лан, по лу брат по мај ци, ро ђен 1912. 
9. Цве тић Да ни ца, сна ја, ро ђе на 1920. 
10. Гла мо ча нин, без и ме но де те мог бра та Дра га на, ро ђе но 8. 1. 1942. 
11. Гла мо ча нин Ви до ја Стан ка, бра та ни ца, де те мог бра та Ви до је Ви це, 

ро ђе на 1934. 
12. Гла мо ча нин Ми ло ша Гој ко, бра тић, де те мог бра та Ми ло ша, ро ђен 

1938. 
13. Гла мо ча нин Ми ло ша Рад ми ла, бра та ни ца, де те мог бра та Ми ло ша, 

ро ђе на 1933. 
14. Гла мо ча нин Ми ло ша Је ле на, бра та ни ца, де те мог бра та Ми ло ша, 

ро ђе на 1935. 
15. Гла мо ча нин Ми ло ша Зор ка, бра та ни ца, де те мог бра та Ми ло ша, 

ро ђе на 1940. 
16. Гла мо ча нин Ми ло ша Пе тар, бра тић, де те мог бра та Ми ло ша, ро ђен 

1936. 
17. Гла мо ча нин Уро ша Вла до, бра тић, де те бра та од стри ца, ро ђен 1940. 
18. Гла мо ча нин Ми ло ша Пе тар, бра тић, ро ђен 1936. 
19. Гла мо ча нин Сте ве То до ра, бра та ни ца, ро ђе на 1929. 
20. Гла мо ча нин Сте ве Ан ка, бра та ни ца, ро ђе на 1931. 
21. Гла мо ча нин Сте ве Ко виљ ка, бра та ни ца, ро ђе на 1932. 
22. Гла мо ча нин Сте ве Го спа ва, бра та ни ца, ро ђе на 1935. 
23. Гла мо ча нин Ђур ђа Ра дој ка, се стра од стри ца, ро ђе на 1931.
24. Гла мо ча нин Ђур ђа Гор да на, се стра од стри ца, ро ђе на 1935.
25. Гла мо ча нин Ђур ђа Ва си ли ја, ро ђе на 1940. 
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26. Гла мо ча нин Ђур ђа Јо ва на, ро ђе на 1937. 
27. Гла мо ча нин Ђур ђа Са ва, бра тић, ро ђен 1929. 
28. Гла мо ча нин Ђур ђа Ми лан, бра тић, ро ђен 1930. 
29. Гла мо ча нин Ђур ђа Бо ри слав, бра тић, ро ђен 1933. 
30. Гла мо ча нин Ђур ђа Ста ни слав, бра тић, ро ђен 1936. 
31. Гла мо ча нин Ко сте Осто ја, бра тић, ро ђен 1932. 
32. Гла мо ча нин Ко сте Сло бо дан, бра тић, ро ђен 1936. 
33. Гла мо ча нин Ду шан, брат од стри ца, ро ђен 1919. 
34. Гла мо ча нин Га јо, де да по оцу, ро ђен 1870. 
35. Гла мо ча нин Ђу ја, су пру га бра та од стри ца Ђур ђа, ро ђе на 1904. 
36. Стан ко вић Ми ло са ва, се стри чи на, де те мо је се стре Ле по са ве, ро

ђе на 1928. 
37. Стан ко вић Не дељ ко, се стрић, де те мо је се стре Ле по са ве, ро ђен 1933. 
38. Стан ко вић Дра ги ца, се стри чи на, де те мо је се стре Ле по са ве, ро ђе

на 1940. 
39. Стан ко вић Бран ко, се стрић, де те мо је се стре Ле по са ве, ро ђен 1931. 
40. Стан ко вић Вас кр си је, се стрић, де те мо је се стре Ле по са ве, ро ђен 1935. 
41. Стан ко вић Јо ван, се стрић, де те мо је се стре Ле по са ве, ро ђен 1936. 
42. Гла мо ча нин Јо ван ка, мај ка мог бра та од стри ца, ро ђе на 1881. 
43. Гла мо ча нин Ма ра, су пру га мог бра та од стри ца Ко сте, ро ђе на 1909.
44. Гла мо ча нин Пер са, су пру га мог бра та Дра га на (?)
45. Стан ко вић Ми лан, зет, су пруг мо је се стре Ле по са ве, ро ђен 1908. 
46. Гла мо ча нин Ми ли ца, су пру га мог бра та Ви до ја, ро ђе на 1922.
47. Гла мо ча нин Мил ка, су пру га мог бра та, ро ђе на 1916.
48. Стан ко вић Ра до мир, де те при ја те ља Ва се Стан ко ви ћа, ро ђен 1936. 
49. Стан ко вић Љу бо мир, де те при ја те ља Ва се Стан ко ви ћа, ро ђен 1938. 
50. Стан ко вић Не бој ша, де те при ја те ља Ва се Стан ко ви ћа, ро ђен 1940.
51. Гла мо ча нин Ми ра, су пру га мог бра та Ми ло ша, ро ђе на 1920. 
52. По ред мо јих нај бли жих ро ђа ка из по ро ди це Гла мо ча нин, уста ше су 

уби ле и мо га де ду по мај ци Ва су Пер ду ва, за тим че ти ри уја ка, три 
тет ке, стри не, ку мо ве и при ја те ље, све мо је вр шња ке и бли же и да ље 
ком ши је и су гра ђа не.

Сви чла но ви по ро ди це Гла мо ча нин, као и чла но ви оста лих по ро
ди ца у на ве де ним се ли ма, по хва та ла је уста шка сат ни ја из За гре ба уз 
по моћ до ма ћих уста ша и њи хо вих до у шни ка и по ма га ча; за хва љу ју ћи 
не по вољ ним окол но сти ма, ве ли кој хлад но ћи и ви со ким сне жним на
но си ма ко ји су их за де си ли у коб ном фе бру а ру 1942. го ди не. Услед 
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сне жних на но са ко ји су из но си ли 1 до 2 ме тра ви си не, ста нов ни штво 
ни је мо гло да се кре ће и ни је мо гло да се скло ни у обли жње шу ме. Уста
ше су до шле на сан ка ма и са ко њи цом и та ко их пр во све на пре ва ру 
по хва та ле и за тво ри ле у ста је за сто ку, а ода тле их из во ди ле јед ног по 
јед ног и се ки ра ма, бра два ма и ма ље ви ма уби ја ли и но же ви ма кла ли. 

Сви чла но ви мо је по ро ди це по би је ни су хлад ним оруж јем, осим 
мог по лу бра та Ми ла на, ко ји је отео се ки ру од уста ше и оте том се ки ром 
га убио. Та да је у по моћ при ско чио дру ги уста ша и мо га бра та убио из 
пу шке. 

Овај по кољ од ви јао се у при су ству фра тра из ма на сти ра Пе три
ће вац, Ми ро сла ва Фи ли по ви ћа – Мај сто ро ви ћа (ко ји је на ди мак Мај
сто ро вић до био по то ме што је по сле овог по ко ља био пре ме штен у 
ло гор Ја се но вац, где се спе ци ја ли зо вао и ис та као у кла њу де це). 

Због уби ства уста ше, мо га бра та Ми ла на, ко ји је то учи нио у са мо
од бра ни, ве ле ча сни ма на сти ра Пе три ће вац (ко ји је за ме нио фра тра Ми
ро сла ва Фи ли по ви ћа по ње го вом пре ме шта ју у ло гор Ја се но вац) га је на 
сва кој ми си про кли њао што је убио дич ног уста шког ви те за и хе ро ја.

Ко ли ко су сле пи ло и мр жња би ли за хва ти ли из ве стан број ка то
лич ког све штен ства ви ди се и по то ме што овај фра тар, за ме ник фра тра 
Ми ро сла ва Фи ли по ви ћа, ни је мо гао да раз ли ку је ви те зе и хе ро је ко ји 
су се ис ти ца ли у бор би про тив стра ног не при ја те ља, од нај о бич ни јих 
уста шких уби ца ко ји су кла ли и уби ја ли мир но срп ско ста нов ни штво, 
нај че шће стар це, же не и де цу, не на о ру жа не, ста ре и не ја ке, ко ји ни су 
мо гли, ни ти су пру жа ли би ло ка кав от пор. 

По што су њи хо ви оче ви, бра ћа и си но ви, њи хо ви за штит ни ци и 
ста ра о ци би ли у за ро бље ни штву по ло го ри ма над моћ ни јег не при ја те ља 
Не мач ке и Ита ли је, уста ше су их по би ле на нај не чо веч ни ји на чин. Од мах 
на кон уби ства мо је по ро ди це, уста ше су на ста ви ле по ко ље и уби ства 
свих оста лих по ро ди ца на шег и су сед них се ла ис кљу чи во хлад ним 
оруж јем.



У по ко љу из вр ше ном 7. и 8. фе бру а ра 1942, по би је ни су  
сви чла но ви сле де ћих по ро ди ца из се ла Дра ку лић

1. По ро ди ца Ами џић Ни ко ле, 
2. По ро ди ца Бла же вић Јо ва на,
3. По ро ди ца Бр кић Лу ке,
4. По ро ди ца Бр кић Три ву на, 
5. По ро ди ца Бр ко вић Ђор ђа, 
6. По ро ди ца Бр ко вић Или је, 
7. По ро ди ца Бр ко вић Си ме, 
8. По ро ди ца Бр ко вић Ми тра, 
9. По ро ди ца Бр ко вић Са ве, 
10. По ро ди ца Ву ко брат Јо ве,
11. По ро ди ца Ву ко брат Ђу ре, 
12. По ро ди ца Цве тић Ми ла на,
13. По ро ди ца Ђу ри чић Осто је, 
14. По ро ди ца Кам бер Ми ло ша, 
15. По ро ди ца Кам бер Бо шка, 
16. По ро ди ца Кам бер Ми тра, 
17. По ро ди ца Кам бер Цви је, 
18. По ро ди ца Ка ра но вић Сте ва на,
19. По ро ди ца Ка ра но вић Ла зе, 
20. По ро ди ца Ка ра но вић Ми ла на, 
21. По ро ди ца Ка та лин Си ме,
22. По ро ди ца Ка та лин Ду ша на, 
23. По ро ди ца Ко чић Ђу ре, 
24. По ро ди ца Ко чић Ми ла на, 
25. По ро ди ца Ко јић, 
26. По ро ди ца Кр ста но вић Три фу на, 
27. По ро ди ца Ку ру зо вић Ду ша на, 
28. По ро ди ца Ку ру зо вић Ми ла на, 
29. По ро ди ца Ку ру зо вић Ни ко ле, 
30. По ро ди ца Ку ру зо вић Пе тра, 
31. По ро ди ца Ку ру зо вић Рај ка
32. По ро ди ца Ми хај ло вић Ми тра, 
33. По ро ди ца Ми тро вић То до ра, 
34. По ро ди ца Ми тро вић Цви је, 
35. По ро ди ца Ми тро вић Три ву на, 
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36. По ро ди ца Ми тро вић Ђу ре, 
37. По ро ди ца Ми тро вић Ду ша на, 
38. По ро ди ца Ми тро вић Ви да, 
39. По ро ди ца Ми тро вић Или је, 
40. По ро ди ца Пе рић Или је, 
41. По ро ди ца Плав шић Пе тра, 
42. По ро ди ца Пи ља гић Сто ја на, 
43. По ро ди ца Пи ља гић Ми ло ша, 
44. По ро ди ца Пи ља гић Ми ле, 
45. По ро ди ца Пи ља гић Ја ко ва, 
46. По ро ди ца Пи ља гић То ме, 
47. По ро ди ца Пи ља гић Јел ке, 
48. По ро ди ца Пи ља гић Јо ве, 
49. По ро ди ца Ра ди но вић Пе тра,
50. По ро ди ца Са ва но вић Пе тра, 
51. По ро ди ца Са ва но вић Јо ва на, 
52. По ро ди ца Са ва но вић Цви је, 
53. По ро ди ца Сми ља нић Ни ко ле, 
54. По ро ди ца Сми ља нић Мла де на, 
55. По ро ди ца Сми ља нић Стан ка, 
56. По ро ди ца Сми ља нић Осто је, 
57. По ро ди ца Стан ко вић Ми ла на, 
58. По ро ди ца Стан ко вић Ра де, 
59. По ро ди ца Стан ко вић Јо ве, 
60. По ро ди ца Стан ко вић Ва се, 
61. По ро ди ца Стан ко вић Рат ка, 
62. По ро ди ца Стан ко вић Лу ке, 
63. По ро ди ца Стан ко вић Ко сте, 
64. По ро ди ца Стан ко вић Пе тра, 
65. По ро ди ца Стан ко вић Стан ка, 
66. По ро ди ца Стан ко вић Ри сте,
67. По ро ди ца Сти ја ко вић Стан ка, 
68. По ро ди ца Сти ја ко вић Те о до ра, 
69. По ро ди ца Сти ја ко вић Сто ле, 
70. По ро ди ца Сти ја ко вић Ђу ре, 
71. По ро ди ца Сто лић Ри сте, 
72. По ро ди ца Сто лић Па не, 
73. По ро ди ца Сто лић Ђур ђа, 
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74. По ро ди ца Сто лић Ни ко ле, 
75. По ро ди ца То до ро вић Ми ле, 
76. По ро ди ца Тор би ца Ми ло ша, 
77. По ро ди ца Ту нић Да мја на, 
78. По ро ди ца Чу шић Ђу ре, 
79. По ро ди ца Чу шић Ко сте, 
80. По ро ди ца Чу шић Или је, 
81. По ро ди ца Гла мо ча нин Ми ла на, 
82. По ро ди ца Гла мо ча нин Дра ге, 
83. По ро ди ца Гла мо ча нин Ми ло ша, 
84. По ро ди ца Гла мо ча нин Ви до ја, 
85. По ро ди ца Гла мо ча нин Уро ша, 
86. По ро ди ца Гла мо ча нин Сте ве, 
87. По ро ди ца Гла мо ча нин Ђур ђа, 
88. По ро ди ца Гла мо ча нин Ко сте и 
89. По ро ди ца Гла мо ча нин Ду ша на.

У се лу Дра ку лић укуп но је уби је но 1.056 љу ди и 294 де це.
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У се лу Шар го вац, ко је се гра ни чи са се лом Дра ку лић  
по би је не су сле де ће по ро ди це

1. По ро ди ца Ми ла ко вић Рај ка, 
2. По ро ди ца То до ри но вић Гој ка, 
3. По ро ди ца То до ри но вић Ста но ја, 
4. По ро ди ца То до ри но вић Си ме, 
5. По ро ди ца То до ри но вић Мар ка, 
6. По ро ди ца То до ри но вић Га је, 
7. По ро ди ца То до ри но вић Ми ле, 
8. По ро ди ца Ше шић Ду ша на, 
9. По ро ди ца Ше шић Ми ла на, 
10. По ро ди ца Ше шић Ђор ђа, 
11. По ро ди ца Ше шић Ви да, 
12. По ро ди ца Ше шић Ђу ре, 
13. По ро ди ца Ше ва Стан ка, 
14. По ро ди ца Ше ва Сте ва на, 
15. По ро ди ца Ше ва Ра де

У се лу Шар гов цу уби је но је 100 љу ди и 50 де це.

На кон по ко ља срп ских по ро ди ца у се ли ма Дра ку лић и Шар го вац 
уста ше су на ста ви ле са уби стви ма срп ског пра во слав ног ста нов ни штва.
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У се лу Мо ти ке по би је не су сле де ће по ро ди це

1. По ро ди ца Бр ко вић Мир ка, 
2. По ро ди ца Бр ко вић Ла за ра, 
3. По ро ди ца Ва сић Ђор ђа, 
4. По ро ди ца Ва сић Стан ка, 
5. По ро ди ца Ва сић Ла за ра, 
6. По ро ди ца Ва сић Ми ло ша, 
7. По ро ди ца Ва сић Ри сте, 
8. По ро ди ца Ва сић Ду ша на, 
9. По ро ди ца Ва сић Вла де, 
10. По ро ди ца Ва сић Сте ве, 
11. По ро ди ца Ва сић Ђур ђа, 
12. По ро ди ца Ва сић Ми ла на, 
13. По ро ди ца Ва сић Цви је, 
14. По ро ди ца Ва сић Ђор ђа, 
15. По ро ди ца Ва сић Ми тра, 
16. По ро ди ца Кне же вић Спа со ја, 
17. По ро ди ца Ко ва че вић Три ву на, 
18. По ро ди ца Ма ла ше вић Ра де, 
19. По ро ди ца Ма ла ше вић Ду ша на, 
20. По ро ди ца Ма ла ше вић Пет ка, 
21. По ро ди ца Ма ла ше вић Пе је, 
22. По ро ди ца Ма ла ше вић Пе ре, 
23. По ро ди ца Ма ла ше вић Ва се, 
24. По ро ди ца Сти ја ко вић Јо ве, 
25. По ро ди ца Сти ја ко вић Стој ка, 
26. По ро ди ца Сти ја ко вић Ми ла на, 
27. По ро ди ца Сти ја ко вић Ђор ђа, 
28. По ро ди ца Сти ја ко вић Или је, 
29. По ро ди ца Сти ја ко вић Ста но ја, 
30. По ро ди ца Сти ја ко вић Пе је, 
31. По ро ди ца Сти ја ко вић Ла зе, 
32. По ро ди ца Сти ја ко вић Мла де на, 
33. По ро ди ца Сти ја ко вић Јо ше, 
34. По ро ди ца Сти ја ко вић Ми ле, 
35. По ро ди ца Сти ја ко вић Ми хај ла, 
36. По ро ди ца Сти ја ко вић Ђу ре, 
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37. По ро ди ца Сти ја ко вић Гли ге, 
38. По ро ди ца Сти ја ко вић Ко је, 
39. По ро ди ца Сти ја ко вић Вас кр си ја, 
40. По ро ди ца Сти ја ко вић Ми ло ша, 
41. По ро ди ца Сти ја ко вић Ста но ја, 
42. По ро ди ца Сти ја ко вић Или је, 
43. По ро ди ца Сти ја ко вић Лу ке, 
44. По ро ди ца Сти ја ко вић Бо же, 
45. По ро ди ца Сти ја ко вић Ра де, 
46. По ро ди ца Сти ја ко вић Цви је, 
47. По ро ди ца Сти ја ко вић Ни ко ле, 
48. По ро ди ца Сти ја ко вић Или је, 
49. По ро ди ца Сти ја ко вић Пан те, 
50. По ро ди ца Сти ја ко вић Ђор ђа, 
51. По ро ди ца То дић Ра де, 
52. По ро ди ца То дић Бог да на, 
53. По ро ди ца То дић Вас кр си ја, 
54. По ро ди ца То дић Три ву на, 
55. По ро ди ца То дић Ђу ре, 
56. По ро ди ца То дић Ду ша на, 
57. По ро ди ца То дић Ђор ђа, 
58. По ро ди ца То дић Сто ја на, 
59. По ро ди ца То дић Стој ке, 
60. По ро ди ца То дић Ра де, 
61. По ро ди ца То дић Пе тра, 
62. По ро ди ца То дић Ста но ја, 
63. По ро ди ца То дић Ко сте, 
64. По ро ди ца То дић Ни ке, 
65. По ро ди ца То дић Пет ка, 
66. По ро ди ца То дић Ми тра, 
67. По ро ди ца То дић Ни ко ле, 
68. По ро ди ца То дић Мир ка, 
69. По ро ди ца То дић Мла де на, 
70. По ро ди ца То до ри но вић Стан ка.

У се лу Мо ти ке укуп но је уби је но 808 љу ди и 207 де це.
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Спи сак ста нов ни ка се ла Дра ку лић ко ји су из бе гли  
уста шки по кољ 1942.

1. Гла мо ча нин Ра до мир, спа сен про го ном у Ср би ју, 
2. Гла мо ча нин Јо ва са су пру гом Ми ци ком и пе то ро де це, спа се ни су 

та ко што је ње го ва су пру га би ла по ре клом Не ми ца, 
3. Гла мо ча нин Ђур ђе, спа сен је та ко што се за вре ме ра та на ла зио у 

не мач ком за ро бље ни штву, као вој ник Ју го сло вен ске вој ске,
4. Гла мо ча нин Ко ста, спа сен је та ко што се на ла зио у за ро бље ни штву 

у Не мач кој
5. То до ри но вић Не над, спа сен је та ко што се за вре ме по ко ља на ла зио 

у Ба ња Лу ци, 
6. Стан ко вић Ри ста, спа сен бек ством у Ср би ју, 
7. Сто лић Пе тар, спа сен бек ством у Ср би ју, 
8. Сто лић Ма ра, спа се на бек ством у Ср би ју, 
9. Цве тић Јо ван, спа сен про го ном у Ср би ју, 
10. Цве тић Бе ба, спа се на про го ном у Ср би ју, 
11. Цве тић Осто ја, спа сен про го ном у Ср би ју, 
12. Цве тић Да ни ца и њи хо ва де ца Љи ља на и Сло бо дан, спа се ни су 

про го ном у Ср би ју,
13. Стан ко вић Ва са, спа сен је за то што се у то вре ме на ла зио у не мач

ком за ро бље ни штву, 
14. Ку ру зо вић Ма рин ко, спа сен је та ко што се у то вре ме на ла зио у 

не мач ком за ро бље ни штву,
15. Ку ру зо вић Ми лан, спа сен је за то што се у то вре ме на ла зио у не мач

ком за ро бље ни штву, 
16. Вра нић Бла го је, спа сен про го ном у Ср би ју, 
17. Вра нић Дра ги ња, спа се на про го ном у Ср би ју, 
18. Де ца Вра нић Бла го ја и Дра ги ње: Ра дој ка, Бран ко, Ду шан ка и Мом

чи ло, спа се ни су, јер су за јед но са ро ди те љи ма кон стра ди ра ни у 
Ср би ју,

19. Ко јић Рат ко, спа сен та ко што је као же ле зни чар по бе гао у Ср би ју, 
под прет њом уста шког те ро ра, 

20. Пер дув Ми тар и ње го ва су пру га, спа се ни су та ко што су кон стра
ди ра ни у Ср би ју, 

21. По ко ља и му че ња би ле су спа се не све по ро ди це хр ват ске, сло ве нач
ке и ита ли јан ске на ци о нал но сти, по што њих уста ше ни су ди ра ле, 
ни ти су их про го ни ли.



По ко љу су би ли при сут ни: 
Иви ца Го луб, из се ла Шар го вац, Си мун Пле ти ко са из на се ља 

Бу џак и Иви ца Јо сић из руд ни ка Ра ко вац, ко ји су као на ше ком ши-
је до бро по зна ва ли све на ше ку ће и као та кви би ли су од стра не 
уста ша за ду же ни да им по ка зу ју ку ће гр ко-ис точ не ве ро и спо ве сти, 
ка ко су нас из мр жње на зи ва ли; по што реч Ср бин и пра во слав на 
ве ра за њих ни је по сто ја ла, ни ти су је из го ва ра ли. 

Ка сни је су ова тро ји ца уста шких во ди ча од го ва ра ли и би ли ка
жње ни на од ре ђе ну вре мен ску ка зну од стра не ба ња луч ког Су да 1946. 
го ди не за са у че сни штво у овом по ко љу, али су на кон крат ког вре мен
ског пе ри о да пу ште ни на сло бо ду са обра зло же њем да су се у за тво ру 
при стој но по на ша ли и да су на овај во дич ки и пот ка зи вач ки по сао 
би ли при си ље ни од стра не уста ша; у што је мо гу ће по ве ро ва ти ако 
има мо у ви ду са ка квом су мо ћи и при сил ним над зо ри ма и по ли циј ским 
апа ра том уста ше та да рас по ла га ле. 
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НА ШЕ СУ ПО БЕ ДЕ – МО ЛИ ТВЕ НА ШЕ

Све до че ње о по ко љу срп ског ста нов ни штва у на ве де ним се ли ма 
ни је са мо спи сак име на уби је них и по кла них љу ди, већ се из из не тих 
по да та ка и чи ње ни ца мо гу са гле да ти и тра гич не суд би не на ших ро
ди те ља, бра ће и се ста ра, при ја те ља, ком ши ја и вр шња ка, ко ји су на нај
сви ре пи ји на чин ли ше ни жи во та, са мо за то што су при па да ли дру гој 
на ци о нал но сти и хри шћан ској ве ри – пра во слав не ве ро и спо ве сти.

Нај ве ћи број жр та ва пре не сен је и са хра њен у за јед нич ку гроб ни
цу ко ја је по диг ну та тек 1972. го ди не на бре жуљ ку крај пу та ко ји во ди 
од Ба ња Лу ке пре ма се ли ма Дра ку лић, Шар го вац и Мо ти ке – у њи хо
во веч но бо ра ви ште. Свр ста ни су у пост хум ну ко ло ну као што су за
јед но жи ве ли, би ва ли на ра ду, кр сним сла ва ма, бо жић ним и ус кр сним 
благ да ни ма, пре ли ма и по се ли ма, као што су њи хо ва де ца, а мо ји вр шња
ци увек би ва ла за јед но; ка ко у шко ли и игри, та ко и на па шња ци ма, 
где смо по ма га ли на шој ста ри јој бра ћи. 

Спи сак име на жр та ва об ја вље них у овим за бе ле шка ма и до ку мен
та ци ји, са њи хо вим по ро дич ним по да ци ма, има циљ да трај но са чу ва 
успо ме ну на њих, на њи хов че сти ти и по штен жи вот и на њи хо ву тра
гич ну смрт и ду шев не пат ње при ли ком гле да ња стра вич них се ва ња 
но же ва и лип та ња кр ви из пре ре за них вра то ва њи хо ве де це, се ста ра 
и бра ће, мај ки и оче ва и њи хо вих ба ка и де до ва. 

У ци љу упо зна ва ња на ше ши ре, па и свет ске јав но сти, све до че ња 
о тим уби стви ма и по ко љи ма на шег све та од стра не уста ша тре ба да 
се на ђу у свим му зе ји ма, би бли о те ка ма, шко ла ма, цр ква ма и ма на сти
ри ма, ка ко ра ди чу ва ња и очу ва ња успо ме не на ове на ше му че ни ке и 
стра дал ни ке, та ко и ра ди се ћа ња и пам ће ња див них ли ко ва на ших 
мај ки и оче ва, бра ће и се ста ра, при ја те ља и ком ши ја, и ма ли ша на из 
шко ле, за ба ви шта и са де чи јих игра ли шта. 
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По ред упо зна ва ња на ше јав но сти, ми ко ји смо има ли ма ло ви ше 
сре ће од на ших ро ди те ља, бра ће и се ста ра да из бег не мо њи хо ву тра
гич ну суд би ну, до ста ви ће мо ове по дат ке и све до че ња Ор га ни за ци ји 
Ује ди ње них на ци ја, Европ ској за јед ни ци за за шти ту људ ских пра ва и 
сло бо да, свет ским би бли о те ка ма и му зе ји ма ко ји се ба ве при ку пља њем 
ова кве гра ђе, као и свим дру гим ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма и ху
ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма. 

Осим то га, же лим по себ но да на гла сим да у на шим ми сли ма и 
осе ћа њи ма не ће би ти ми ра и спа са све док се бу де за та шка ва ла исти на 
о стра да њу на шег све та, на ших мај ки и оче ва, на ше бра ће и се ста ра, 
на ших ба ка и де до ва и свих не ви них и че сти тих љу ди, без об зи ра на 
њи хо ву на ци о нал ну и вер ску при пад ност и стра нач ка опре де ље ња. 

Због прет ход но из не тог ми шље ња, мо лим све оне лич но сти ко је 
су из би ло ко јих раз ло га при кри ва ле и ума њи ва ле ове уста шке зло чи не 
да то ви ше не чи не, по што и они у ис по ве да њу исти не тре ба да по тра же 
мир и спас ду ша ма сво јим, на шта нас упу ћу је на ша хри шћан ска ве ра 
и тра ди ци је на ших пре да ка. 

Кадтад мо ра ће мо схва ти ти, без об зи ра на то ко јој на ци о нал но сти 
или ве ро и спо ве сти при па да ли, да без ре ша ва ња на ше ду хов не и мо
рал не кри зе, не ће мо мо ћи да се осло бо ди мо ни оста лих на ших еко
ном ских и дру штве них про бле ма и те шко ћа. 

* * *

Ра де ћи на при ку пља њу по да та ка о уста шким жр тва ма у се ли ма: 
Дра ку лић, Шар го вац и Мо ти ке у вре ме ну од 7. до 9. фе бру а ра 1942, би ло 
је из ве сних по те шко ћа, ко је су се огле да ле у то ме што је про шло до ста 
вре ме на од ових на сил нич ких до га ђа ја и за то што по да ци ни су сре ђе ни 
у по пи си ма жр та ва од мах на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та.

За то по сто ји мо гућ ност да услед не до стат ка по да та ка, из спи ска 
по би је них љу ди и по кла не де це бу ду из о ста вље на по је ди на име на. На 
при ку пља њу по да та ка о овом уста шком ге но ци ду, ве ли ку и не се бич ну 
по моћ су ми пру жи ле: по ро ди це жр та ва уста шког те ро ра, род би на, 
при ја те љи и ку мо ви по ги ну лих, као и дру ги гра ђа ни, ком ши је и по зна
ни ци, те им у име сво је по ро ди це и свих пре жи ве лих, нај ср дач ни је и 
то пло за хва љу јем. 



О уста шким зло чи ни ма, пи са ла је и вој во ђан ска пе сни ки ња Фло
ри ка Ште фан.

По след ња опо ме на

Не за се њуј те ме кит ња стим го во ром
још ма ње ме пла ши те прет њом пр стом опо ме не

Све сам то до жи ве ла без број пу та
и уна пред знам ко пла ћа ра чу не

Ја ви дим су зе пре не го што су по те кле
и чу јем ре чи ко је још ни ко ни је из го во рио у бо лу

Ви пре чуј те и оно што слу ша те хи ља ду пу та
а бо лу не ве руј те ни ка да се зло чин

до га ђа жи те љи ма по да ну на њи хо вом кућ ном пра гу
Зар мо же те спо кој но да спи те из но ћи у ноћ

и да се не трг не те ни у сну
ка да се про те жу ко ло не ра се ље них

иду ћи по гру же но као ов це на кла ње
Ко ја вас си ла др жи из над свих љу ди

и ка да сте за бо ра ви ли све што су вас мај ке учи ле?

Ра до мир Гла мо ча нин
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Пе сник Слав ко Ву кић је у сле де ћим сти хо ви ма опи сао осе ћа ња 
на шег, кра ји шког све та на кон ка пи ту ла ци је на ше зе мље:

* * *

При бли жа ва ло се про ле ће мла до
и већ се осе ћао ми рис пу по ља ка
и чуо се цвр кут пти ца,
ве тар је сна жно ду вао са за па да
и на ру шио наш мир
и мир на ше отаџ би не и ње них гра ни ца. 

А та да је пре ста ла сре ћа сјат’
у ср цу и ду ша ма на шим,
на не бу се ви ше ни је ви ђао од сјај зве зда,
уза луд уз дах, по глед и на да,
на ша је би ла пре га же на зе мља.
Под ја чом си лом, сру ши ла су се сва на ша на да ња
не ста ло је на ше сло бо де
и дра ге за јед нич ке ку ће
на ше за јед нич ке отаџ би не.

О зе мљо на ша пре ли је па, 
ми смо у ми сли ма на шим, Те би по ди за ли
ве ли чан стве не дво ро ве,
а тво је ста зе ки ти ли цве ћем ми ри сним
и за са ди ли вит ке бо ро ве.

И то је би ло уза луд све
уме сто цр ве не, пла ве и бе ле
по че ла је цр на ру жа да цве та,
не ста ло је све тло сти, сло бо де и ми ра,
а до шла је цр на, као ноћ,
са ви хо ром ра та, ту га и ти ши на. 

Те шко и су мор но, као на мо зак 
са је ца њем па да ла је ки ша, 
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и сву да је вла да ла за бри ну тост,
не из мер на ту га, там нич ка та ма и ти ши на.

Исти не ра ди,
је дан део кра ји шког све та,
ни је са жа ло шћу и ту гом
до че као не мач ке оку па то ре, већ са
му зи ком, пе смом и ве се љем
про сти ру ћи ис пред њи хо ве прет ход ни це
нај леп ше те пи хе, па ро ле до бро до шли це и цве ће,
као што се, пред пра знич ка ве се ља,
до че ку ју при ја те љи и нај ми ли ји го сти.

Док се од ви јао про грам до че ка и до бро до шли це
и ода ва ла по част оку па тор ској вој сци, 
у ко ме су уче ство ва ли не са мо уста ше
и Па ве ли ће ве при ста ли це
већ и ве ли ки део хр ват ског све та,
до тле је срп ски на род са сти дом у ду ши
и ту гом у ср цу опла ки вао рас пад на ше 
за јед нич ке до мо ви не.

И да ље је, са бо лом у ду ши и ср цу,
на по љу па да ла су сне жи ца и хлад на април ска ки ша,
и сву да је вла да ла за бри ну тост,
Не из мер на ту га и там нич ка ти ши на.

Ра до мир Гла мо ча нин

86



Ми ро Дра ку лић

Не ви не жр тве на сне гу и зи ми

Спа вај те мо ји нај ми ли ји и нај ро ђе ни ји,
без над гроб ног спо ме ни ка и би ље га на ње му,
ка да сте ро ђе ни и ка да сте на сил ним пу тем ли ше ни
ва ших не ви них жи во та, као ва шег пра о снов ног пра ва,
на жи вот див ни, бе за зле ни, пун ве ре и спо ко ја.

Нек’ вас ве тар, ко ји че сто ћар ли ја по пре див ним
дра ку лић ким про план ци ма, ми лу је, уме сто нас
пре жи ве лих, и не ка вас бе ли по кров сне га, уме сто
нас, гре је и гр ли.

Мир но по чи вај те у ми ру и ти ши ни, ма да и над на ма
по но во про ми чу олов ни обла ци и пре те ће утва ре
пла ше ћи нас, по но во, ве ли ким сне го ви ма и 
не за пам ће ним зи ма ма и но вим бе сми сле ним 
жр тва ма, без гро ба, кр ста
и би ље га. 

Нек’ по но во пад не ве ли ки снег и оне мо гу ћи утва ре у
њи хо вим зло чи нач ким на ме ра ма, мо ли мо Те, пре бла ги
Бо же наш!

Ова ту жна пе сма на пи са на је у знак се ћа ња на не ви но и не за шти
ће но срп ско ста нов ни штво из се ла: Дра ку лић, Шар го вац и Мо ти ке и 
за све дру ге по би је не Ср бе на те ри то ри је Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске.

Ја ук и ехо ја у ка
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КА КО ЈЕ НА СТА ЛА ПЕ СМА ВР БАС

Ка пи ту ла ци ја на ше зе мље за те кла је пе сни ка Јо ва на Ду чи ћа на 
ме сту ам ба са до ра у Шпа ни ји. Ка да је у Ма дрид сти гао и ам ба са дор 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, он је на пи сао те ле грам ми ни стру ино стра
них по сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је у Лон до ну, го спо ди ну Нин чи ћу, у 
ко јем ка же да му до сто јан ство и са вест ју го сло вен ског ам ба са до ра не 
до зво ља ва ју да бу де у истом ди пло мат ском ко ру са ам ба са до ром се па
ра ти стич ке НДХ. Ју го сло вен ска вла да, ко ја је и са ма би ла у из бе гли
штву, одо бри ла је да се по ву че из Ма дри да, упу ти ла га у САДе и распо
ре ди ла за са вет ни ка на шег ам ба са до ра у Њу јор ку, го спо ди на Фо ти ћа.

На кон ње го вог до ла ска у Њу јорк, та мо је сти гао и др Ми лош Се
ку лић са до ку мен та ци јом о по ко љу срп ског на ро да у Па ве ли ће вој Не
за ви сној Др жа ви Хр ват ској и Ме мо ран ду мом Срп ске пра во слав не 
цр кве упу ће ном ко ман дан ту не мач ких тру па на Бал ка ну, ге не ра лу 
Дан кел ма ну, ко ји је у име па три јар ха пот пи сао ви кар Срп ске пра во
слав не цр кве, Ва ле ри јан. Тај ма те ри јал је пре ко Со фи је, Ца ри гра да и 
Ка и ра сти гао до Лон до на.

По сле чи та ња и про у ча ва ња при мље ног ма те ри ја ла од стра не 
чла но ва Ју го сло вен ске вла де, од лу че но је да се ма те ри јал упу ти на шем 
ам ба са до ру Фо ти ћу, а за тим да се са са др жа јем упо зна и вла да САДа. 
Чим је ам ба са дор Фо тић при мио овај ма те ри јал, он је од мах са истим 
упо знао сво га са вет ни ка, пе сни ка Јо ва на Ду чи ћа. Пре ма при ча њу оста
лих чла но ва на ше ам ба са де у Њу јор ку, при ли ком чи та ња овог ма те
ри ја ла о уста шким по ко љи ма над не ви ним срп ским на ро дом, пе сник 
се стра хо ви то по тре сао и за пла као. На кон овог по тре сног до га ђа ја, 
на ста ла је и ње го ва пе сма о ре ци Вр бас, ко ја гла си:



89

Ја ук и ехо ја у ка

ВРБАС

Но си, срп ска ре ко, крв на ших си но ва,
јер кр ва ве ре ке свуд су на ше ме ђе;
Ма че ви убо ји ца свуд су истог ко ва
Сад но си уну ке куд но са ше пре ђе.

При ми крв не ја чи у све тле ти пе не, 
сто пу та је за те и пре уми ра ла;
Да је не по ло чу по га не хи је не,
да не мет ну у њу отро ва и ка ла.

На ше су по бе де и за ста ве на ше
Твој ве ли ки за вет гор до сти и бе са
Је ди не у те би што се огле да ше,
и је ди не ов де ди гле до не бе са.

Бе ше та да слав на, а сад си и све та,
пе вај сва кр ва ва кроз њи ве и лу ге,
На ша зве зда сла ве сад и да ље цве та;
Пре сва чи ји су жњи нег ичи је слу ге.

Но си мо ра кр ви да их не по кра ду,
Но си ре ко срп ска, крв не ви них жр тви;
Ра до сне по бе де хе ро ји нам да ду,
Ал стра шну ће прав ду из во је ват мр тви. 

Пе сма је на пи са на 20. ок то бра 1941. 

„У да ни ма ве ли ког срп ског стра да ња и му че ни штва, Ду чић је на
шао ре чи ко је су мо гле би ти, а и са да је су ме лем на шем на род ном бо лу”, 
за пи сао је у сво јим за бе ле шка ма ве ли кан срп ске кул ту ре и исто ри је 
Сло бо дан Јо ва но вић.



[...] У вре ме срп ског Бо жи ћа 1942, уста ше су до шле у срп ско 
се ло Че ли нац код Ба ња Лу ке. У срп ским ку ћа ма су по ста ром оби
ча ју за па ље не бо жић не све ће. Кад су уста ше ово ви де ле, ре дом су 
уби ја ли све жи те ље ку ћа, а ку ће су за па ли ли.

У де цем бру 1941 из За гре ба је у Ба ња Лу ку до шло 3500 уста ша 
из та ко зва не Па ве ли ће ве те ле сне гар де.

8. фе бру а ра 1942 јед на гру па ових уста ша под вођ ством јед ног 
фра њев ца из са мо ста на Пе три че вац, до шла је у срп ско се ло Ра ко
ви ца –Руд ник по ред Ба ња Лу ке. У овом се лу су у руд ни ци ма ра ди ли 
Ср би, му сли ма ни и ка то ли ци. Срп ски рад ни ци су у руд ни ку на 
ли цу ме ста на мр тво за ту че ни пи ју ци ма. Би ло је 30–40 Ср ба. На кон 
овог уби ства, исте уста ше су оти шле у се ло Дра ку ли ћи, где су се 
на ла зи ле по ро ди це уби је них ру да ра. Ов де су у ни зу уби ја ни же не 
и де ца – би ло их је 1500. Са мо се јед на же на са сво је пе то ро де це 
не ка ко спа си ла, али је ка сни је ова же на по лу де ла.

9. фе бру а ра, уста ше су у се ли ма Мо ти ке, Па вло вац и Хан ко ли 
и да ље уби ја ле, та ко да се број Ср ба уби је них за 2 да на по пео на 
2700. Во ђа му сли ма на из Ба ња Лу ке, Бе шла гић, из ја вио је Па ве ли ћу, 
да он ова уби ства у Ба ња Лу ци из вр ше на над Ср би ма, не мо же даље 
да до зво ли, за то што му сли ма ни при пре ма ју уста нак. За хва љу ју ћи 
овој ин тер вен ци ји Ср би су би ли по ште ђе ни да љег њи хо вог уби ја ња 
у Ба ња Лу ци, али су би ли при си ље ни да пре ђу у ка то лич ку ве ру.

Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 117–118.



ОЖИ ВЉА ВА ЊЕ ИСТИ НЕ

О СТРА ДА ЊИ МА СРП СКОГ НА РО ДА У НДХ  
ЗА ВРЕ МЕ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА



[...] Јед на из бе гли ца из ја вљу је:
Би ла сам учи те љи ца у основ ној шко ли у Ши пра гу, срез и град 

Ко тор. С об зи ром на то да ни сам хте ла да по ло жим за кле тву Др. 
Па ве ли ћу, на пу сти ла сам ову слу жбу. У Ши пра га ма сам оста ла до 
21. ју на пр. г. и оти шла сам у Ба ња Лу ку, где жи ве мо ји ро ди те љи. 
Град Шипрагe је ве ћин ским де лом на се љен му сли ма ни ма, Ср би су 
та мо за сту пље ни за 10% ма ње. Це ла око ли на је срп ска. То ком мог 
бо рав ка у Ши пра га ма, Ср би ни су би ли про го ње ни. По мом ми
шље њу, ово је због сре ског на чел ни ка ПЕ ТРИ ЧЕ ВИЋ МАТ КА, 
ко ји је ро ђак Др. Гу тић Вик то ра, уста шког ко ман дан та за не ка да
шњу Вр ба ску ба но ви ну.

У ју ну 1941 по на ред би Др. Гу тић Вик то ра, раз ру ше не су пра
во слав не цр кве у Ко тор Ва ро ши, Че лин це и Мо сла ва ри.

У ју лу 1941– но ћу – уста ше су упа ле у при ва тан стан епи ско па 
ба ња луч ког ПЛА ТО НА, утам ни чи ле су га у за твор „ЦР НА КУ ЛА”, 
где се већ на ла зио па рох СУ БО ТИЋ из Бо сан ске Гра ди шке, и обо
ји цу су од ве ле у се ло Вр ба ња, уда ље но 3 км од Ба ња Лу ке, где су их 
уби ли а њи хо ве ле ше ве ба ци ли у ре ку Вр ба њу. Ова уби ства су из
вр ше на на кон јед не пи јан ке, ко ју су упри ли чи ли Др. Гу тић и ње гов 
џе лат Џе лић.

У ју лу 1941 сле де ћа ли ца су од ве де на у ло гор у Го спи ћу, и то: 
Те ша но вић Ђор ђе, сто лар, Ко шчи ца, бив ши сре ски на чел ник у 
Ко то ру и још је дан ве ли ки број Ср ба чи ја име на не знам. Њи хо ва 
суд би на нам је пот пу но не по зна та. Ма сов на хап ше ња де ша ва ла су 
се у окол ним срп ским се ли ма.

Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 117–118.
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ДИ ЗА ЊЕ УСТАН КА У НДХ  
НИ ЈЕ БИ ЛО ПО ВО ЉИ ХР ВАТ СКИХ КО МУ НИ СТА

Хр ват ски ко му ни сти, све до про ле ћа 1942. го ди не, ни су би ли спрем
ни да ди жу уста нак про тив но во у спо ста вље не уста шке вла сти и ње ног 
ру ко вод ства, јер су са њи хо вим пр ва ци ма би ли у до слу ху и са ве зу 
(ко ји да ти ра још од пре ра та, а ко ји је по тај но, ме ђу нај ви шим ру ко вод
стви ма на ста вљен и на кон оку па ци је Ју го сла ви је од стра не не мач ке и 
ита ли јан ске вој не си ле, због њи хо ве по др шке ства ра њу Не за ви сне Др жа
ве Хр ват ске). До ла ском на власт, уста ше су план ски по че ле да про го не 
и уни шта ва ју срп ски на род и да му се на све мо гу ће на чи не све те; да 
га сва ко днев ним, нај сви ре пи јим ме ра ма сво је ско ро је вић ке вла сти 
по ни жа ва ју, на го не ћи га да око ру ка ва но си пла ве тра ке са озна ка ма: 
Ser bien – пра во сла вац; да за бра њу ју пре воз град ским јав ним са о бра
ћа јем, ста но ва ње у цен трал ним де ло ви ма гра да, кре та ње гра дом од 18 
са ти уве че до 5 са ти ују тро. Уста ше су ове сво је по ступ ке об ја шња ва ле 
ре чи ма: да вра ћа ју „дуг” за 18 го ди на срп ске хе ге мо ни је, „там ни це” у 
ју го сло вен ској за јед ни ци, у ко јој су они, на вод но „ис па шта ли и би ли 
по ни жа ва ни за јед но са оста лим на ро ди ма и на род но сти ма, за вре ме 
та ко зва не вер сај ске Ју го сла ви је”. 

Слич ном па ро лом ко ри сти ли су се и хр ват ски ко му ни сти, на ро
чи то они из вр ха ЦК КП Хр ват ске, ко ји су зна ли за спо ра зум из ме ђу 
уста шке ор га ни за ци је и Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске о ме ђу соб ној 
са рад њи и ис по ма га њу, пот пи сан од стра не Ми ле Бу да ка са уста шке и 
Ан дри је Хе бран га и Мо ше Пи ја де, овла шће них од нај ви шег ру ко вод
ства КП Ју го сла ви је. 

Пре ма из ја ви Јо си па Ко пи ни ча, аген та Ко мин тер не са се ди штем 
у За гре бу, ка да је у срп ским кра је ви ма на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске бук нуо уста нак, и по ред за бра не пред сед ни ка вој не Ко ми си је 
ЦК КП – Ан дри је Хе бран га. Ње га је то то ли ко на љу ти ло да је у бе су ре
као, да ће му „за ово кр ва во пла ти ти ини ци ја то ри”: Мар ко Оре шко вић, 
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Ја ков Бла же вић, Гој ко По ло ви на и дру ги по кре та чи устан ка (ко ји је 
имао за циљ да за шти ти срп ски на род од уста шких по ко ља). Сво ју прет
њу Хе бранг је ре а ли зо вао пр во на ред бом да се Мар ко Оре шко вић ли
кви ди ра. На кон из ве сног вре ме на од Хе бран го ве прет ње, Мар ка Оре
шко ви ћа су уби ли пар ти за ни, а по на ло гу пред сед ни ка Вој не ко ми си је 
ЦК КП Хр ват ске. У исто то вре ме, Хе бранг је до нео од лу ку да се ли
кви ди ра и Јо сип Ко пи нич – због стал ног ин си сти ра ња на устан ку, због 
ак тив но сти про тив не мач ке и ита ли јан ске ору жа не си ле и због то га 
што је сум њи чио је дан број чла но ва Цен трал ног ко ми те та Хр ват ске 
да су се по ве за ли са уста ша ма и да су пре шли на стра ну не при ја те ља – о 
че му је у сво јим де пе ша ма Ко пи нич из ве шта вао и ге не рал ног се кре та ра 
ЦК КП Ју го сла ви је. 

 Ти то је по сле ра та при знао Ко пи ни чу да је од ЦК КП Хр ват ске 
до био пет пи са ма, у ко ји ма су га те шко оп ту жи ва ли. Ова пи сма пот
пи си ва ли су: Ба ка рић, Поп и Хе бранг. Они су на сед ни ци ужег те ла 
ЦК КП Хр ват ске – би роа ЦК – гла са ли да се усво ји нај те жа ка зна за 
Ко пи ни ча. Са њи хо вом од лу ком ни је се сло жио Ра де Кон чар. Ти то је 
на ре дио да Ко пи ни ча не ди ра ју на кон че га су се они рас тр ча ли по За
гре бу да за у ста ве чо ве ка ко ме су на ре ди ли да га уби је. Ка да су про на
шли во ђу ско је ва ца са ини ци ја лом „Џ”, пи та ли су га да ли је из вр шио 
за да так Вој не ко ми си је, он је од го во рио да тек са да по чи њу са при пре
ма ма. Из ви ђа ју где ста ну је, ку да се кре ће, па ће он да да га ли кви ди ра
ју. Та да је чо век, за ду жен од ЦК КП Хр ват ске да за у ста ви Ко пи ни че ву 
ли кви да ци ју ра до сно ре као: „Би ла је гре шка, на ре ђе ње се по вла чи”. 
Ко пи ни ча је спа сао ге не рал ни се кре тар ЦК КП Ју го сла ви је зах те вом 
упу ће ном ЦК КП Хр ват ске да га оста ве на ми ру, али у тим да ни ма ко
ле ба ња хр ват ских ко му ни ста, од но сно њи хо вог нај у жег ру ко вод ства, 
ни је имао ко да спа се Ра да Кон ча ра, ко ји је по на ло гу пред сед ни ка Вој не 
ко ми си је ЦК КП Хр ват ске, Хе бран га, мо рао да от пу ту је у Сплит на 
не ки не ва жан са ста нак, о че му је би ла оба ве ште на ита ли јан ска по ли
ци ја ко ја га је од мах ухап си ла, на кон из ве сног вре ме на осу ди ла на смрт 
– и ту сво ју од лу ку и из вр ши ла. На сли чан на чин, из истих раз ло га, 
ли кви ди ран је и про сла вље ни ко ман дант лич ких уста ни ка Сто јан 
Ма тић, а ка ко су се од Хе бран го ве смрт не пре су де спа си ли Ја ков Бла
же вић и Гој ко По ло ви на, би ло би ин те ре сант но узе ти и са слу ша ти њи
хо ве ори ги нал не из ја ве, исти ни та све до чан ства на ше рат не исто ри је. 
Ово би би ло до бро учи ни ти што пре, по што је ма ли број све до ка, чије 
би из ја ве би ле од ве о ма ве ли ке ва жно сти, још у жи во ту; ва жно сти, ка ко 
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за исто ри ча ре, та ко и за наш по ште ни, па три от ски и до бро ду шни свет, 
ко ји по но сно и љу бо мор но чу ва тра ди ци ју и све мо рал не вр ли не сво
јих пре да ка. Стра да ња на шег све та ра ди очу ва ња људ ских и ду хов них 
вр ли на би ла су на ро чи то ве ли ка за вре ме Дру гог свет ског ра та у Не
за ви сној Др жа ви Хр ват ској, при че му нај ве ћу од го вор ност за ма сов но 
уни ште ње и по ко ље, у пр вом ре ду срп ског на ро да, а за тим Је вре ја и 
Ро ма, сно се уста ше и њи хо ве при ста ли це. Ме ђу тим, је дан део од го вор
но сти сно се и хр ват ски ко му ни сти, на ро чи то онај део во де ћих хр ват
ских ко му ни ста, до не слу ће них гра ни ца ин док три ни ра них иде о ло ги
јом Ко мин тер не, ко ја је за све не да ће хр ват ског, па и оста лих на ро да у 
Ју го сла ви ји, оп ту жи ва ла срп ски „хе ге мо ни зам”. 

По ред ко мин тер нов ске ин док три на ци је о по тре би ра за ра ња др жав
ног ме ха ни зма Ју го сла ви је, је дан број во де ћих хр ват ских ко му ни ста 
био је оп те ре ћен и пред рат ним за да ци ма и оба ве за ма свих ко му ни ста да 
по ма жу уста шку, па и оста ле на ци о на ли стич ке и шо ви ни стич ке ор га
ни за ци је у ци љу сла бље ња он да шњег др жав ног апа ра та Ју го сла ви је, 
што је би ло ре гу ли са но уго во ром из ме ђу уста шке ор га ни за ци је и пред
став ни ка Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске, од но сно њи хо вих зва нич
них пред став ни ка; Ми ле Бу да ка с уста шке и Мо ше Пи ја де и Ан дри је 
Хе бран га с ко му ни стич ке стра не. Оп те ре ћен за да ци ма Ко мин тер не, 
а за тим и за да ци ма из спо ра зу ма о ме ђу соб ној са рад њи и по тре би ме
ђу соб ног ис по ма га ња у сла бље њу и ру ше њу те ме ља Ју го сла ви је, је дан 
број ру ко во ди ла ца КП Хр ват ске (и по ред про ме не ко мин тер нов ске 
так ти ке, ко јом је на кон на па да Не мач ке на Со вјет ски Са вез тра же но 
од свих ко му ни ста Ју го сла ви је да пру же от пор не мач кој вој сци и та ко 
по мог ну од бра ни пр ве зе мље со ци ја ли зма, и по ред из ри чи тог зах те ва 
ге не рал ног се кре та ра ЦК КП Ју го сла ви је – Ти та) ни је хтео да од мах 
сту пи у ору жа ни уста нак. Тек кра јем 1941. го ди не, по сле не ко ли ко ин
тер вен ци ја од стра не Ко мин тер не и ге не рал ног се кре та ра ЦК КП Ју
го сла ви је – Јо си па Бро за, по че ле су при пре ме за по ди за ње ору жа ног 
устан ка про тив Си ла осо ви не. Те при пре ме те кле су спо ро и са до ста 
оду го вла че ња. Да би се ко ли ко то ли ко опра ли пред Ко мин тер ном и 
ге не рал ним се кре та ром ЦК КП Ју го сла ви је, по сла ли су је дан број чла
но ва КП Хр ват ске, пре те жно шпан ских бо ра ца, ко ји су на зах тев Па ве
ли ћа пу ште ни из ло го ра у Фран цу ској или из рад них ба та љо на Не мач
ке, ме ђу срп ске уста ни ке, ко ји су већ кра јем ме се ца апри ла и по чет ком 
ма ја 1941. го ди не по ди гли Уста нак ра ди од бра не сво јих по ро ди ца од 
уста шких по ко ља. По што је реч о вр ло ве штим и ис ку сним бор ци ма 
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и до бро сми шље ној стра те ги ји, ове еми са ре и ин струк то ре вр ло бр зо 
су при хва ти ли срп ски уста ни ци и уско ро су за до би ли и њи хо во по ве
ре ње, јер су до шли са при ма мљи вом па ро лом да по мог ну срп ским уста
ни ци ма и срп ском на ро ду у од бра ни и за шти ти њи хо вих пра вед них 
ин те ре са од уста шких и не мач ких на ци стич ких по ро бљи ва ча.

Је дан број ових ис ку сних и до бро при пре мље них шпан ских бора
ца при ли ком до ла ска код срп ских уста ни ка пред ста вљао се иле гал ним 
име ни ма, нај че шће срп ским. Та ко је, на при мер, Иван Кра ја чић сво је 
име и пре зи ме про ме нио у Сте во Кра ја чић, а Мар ко Оре шко вић је себи 
на ба вио срп ску но шњу са опан ци ма шиљ ка ни ма, а на гла ви је но сио 
шу ба ру са ко кар дом. У сло бод ним ча со ви ма је пе вао оку пље ном на ро ду 
и срп ским уста ни ци ма срп ске пе сме „Мар ши ра ла, мар ши ра ла кра ља 
Пе тра гар да”, „Вој во до Син ђе ли ћу” и при чао им о ју на штву Ми ло ша 
Оби ли ћа, Кра ље ви ћа Мар ка и о дру гим ко сов ским ју на ци ма. 

Ова и ова ко сми шље на по ли ти ка хр ват ских ко му ни ста, ко ји су се 
кра јем 1941. го ди не при дру жи ли уста нич ким од ре ди ма срп ског на ро да, 
има ла је за циљ да при до би је по ве ре ње и сим па ти је срп ских уста ни ка, 
што ни је би ло те шко по сти ћи у усло ви ма ка да је срп ски на род био 
из ло жен нај ве ћем те ро ру у сво јој исто ри ји и ка да је остао обез гла вљен, 
без сво јих нај ви ђе ни јих љу ди. 

Ова пер фид на по ли ти ка хр ват ских ко му ни ста пре ма срп ским уста
ни ци ма тра ја ла је све до сре ди не 1942. го ди не, ка да су хр ват ски ко му
ни сти до би ли ве ли ко по ве ре ње срп ских уста ни ка и ка да су већ као 
ис ку сни про па ган ди сти, ко ји су од ра ни је има ли ве ли ко иле гал но ис
ку ство у по ли тич ком ра ду, до би ли ве ћи ну у струк ту ри ру ко вод ства у 
уста нич ким од ре ди ма (ма да је људ ство би ло пре те жно срп ске на ци о
нал но сти, 90–95% укуп ног бо рач ког са ста ва).

Чим су хр ват ски ко му ни сти до би ли ве ћи ну у ру ко во де ћем са ста
ву од ре да ко ји су фор ми ра ни го то во у свим ме сти ма где је жи ве ло 
пре те жно срп ско ста нов ни штво, по че ли су отво ре ни је да вр ше свој 
ути цај. 

Та ко су, на осно ву ди рек тив ног пи сма ЦК Хр ват ске, по че ли да 
ома ло ва жа ва ју углед Из бе глич ке вла де у Лон до ну, на ре ди ли су свим 
уста ни ци ма ко ји су но си ли шу ба ре да их за ме не пар ти зан ским ка па ма 
тро ро шка ма са зве здом пе то кра ком. За тим су по ли тич ки ко ме са ри у 
од ре ди ма до би ли на ред бу од Глав ног шта ба Хр ват ске да мак си мал но 
уло же све мо гу ће на по ре да у пар ти зан ске ре до ве уве ду што ве ћи број 
до мо бра на из ре до ва хр ват ског на ро да, ка ко би се ма кар де ли мич но 
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по пра ви ла струк ту ра бо рач ког са ста ва, и на кра ју, да та је ди рек ти ва 
свим опе ра тив ним шта бо ви ма са те ри то ри је Хр ват ске да се глав не 
сна ге усме ре на су зби ја ње уста нич ког и чет нич ког ути ца ја на срп ски 
на род; чет ни ци ма су на зи ва ли све срп ске уста ни ке, на ро чи то оне који 
ни су хте ли да на до би је не тро ро шке ста ве зве зду пе то кра ку. Ове ме ре 
хр ват ског ко му ни стич ког ру ко вод ства иза зва ле су ве ли ко не рас по ло
же ње и не за до вољ ство уста ни ка. 

По сле ис по ља ва ња не за до вољ ства уста ни ка, на сце ну је сту пио 
Ве ће слав Хо ље вац, ко ји је из дао на ред бу да се оп ко ли ка пе тан Ла лић 
и ње гов од ред, ко ји је бро јао пре ко осам де сет бо ра ца, и из ве де пред 
„на род ни суд”. По што је Хо ље вац до бро знао да би ова кав по сту пак про
тив уста ни ка мо гао иза зва ти на род ни ре волт и от пор Ср ба, он је пре ко 
вођ ства из Глав ног шта ба Хр ват ске обез бе дио да ту жи лац бу де ви ђе ни
ји Ср бин и та ко је до не та од лу ка да то бу де Стан ко Ћа ни ца Опа чић. 
Ко ман дант Ла лић и ње го вих 80 бо ра ца оп ту же ни су за пру жа ње от по ра 
те ко ви на ма устан ка и ре во лу ци је те за бор бу про тив „брат ства и је дин
ства”, и од мах су, на зах тев Хо љев ца, сви осу ђе ни на смрт и стре ља ни.

Нај ве ће раз о ча ре ње и по ни же ње срп ски на род је до жи вео ка да је 
ЦК КП Хр ват ске од лу чио да од лич ких (јед ног де ла бо сан скохер це го
вач ких) је ди ни ца са те ри то ри је Ба ни је, Кор ду на и се вер не Дал ма ци је, 
фор ми ра Хр ват ски кор пус на род но о сло бо ди лач ке вој ске и пар ти зан
ских од ре да. 

Ова од лу ка ЦК КП Хр ват ске ни је из не на ди ла срп ски на род због 
то га што је има ла за циљ укруп ња ва ње вој них је ди ни ца, већ у пр вом 
ре ду због то га што је но во фор ми ра ној вој ној је ди ни ци дат на зив Хр ват
 ски кор пус је ди ни ца на род но о сло бо ди лач ке вој ске и пар ти зан ских од
ре да Хр ват ске (иа ко је до бро по зна то да се у је ди ни ца ма, ко је су ушле у 
са став на зна че ног хр ват ског кор пу са, на ла зи ло 90–95% срп ских уста ни
ка, ко ји су ве штом по ли ти ком и так ти ком са да пре ве де ни од ре чи „уста
ни ци”, „ге рил ци”, „пар ти за ни”, у На род но о сло бо ди лач ку вој ску Ју го
сла ви је, од но сно НОВ Хр ват ске). 

На ова по ни же ња срп ски на род је мо рао при ста ти ра ди соп стве ног 
оп стан ка и за шти те сво јих по ро ди ца, по што су и нај ма ње при мед бе 
или при го во ри про гла ша ва ни не при ја тељ ском ак тив но шћу, а хра бри ји 
и отре си ти ји пред став ни ци Ср ба нај че шће су про гла ша ва ни чет нич
ким еле мен ти ма. 

У та квим рат ним окол но сти ма, ка да су се Ср би сма тра ли хе ге
мо ни сти ма и по ро бљи ва чи ма не са мо од уста шких и про у ста шких 



при ста ли ца, већ и од Ко мин тер не па след стве но то ме и од Ко му ни
стич ке пар ти је, ре чи Ср бин и пра во сла вац би ло је опа сно из го во ри ти, 
а ка мо ли се та ко де кла ри са ти. По го то во је у та квим окол но сти ма би ло 
ве о ма опа сно до би ти од ред ни цу „не при ја тељ”, или да на не ког пад не 
сум ња да има би ло ка кве ве зе са срп ским уста ни ци ма – чет ни ци ма. 
Та кви су из во ђе ни пред та ко зва ни „на род ни суд” и по крат ком по ступ
ку осу ђи ва ни на смрт као из дај ни ци и не при ја те љи на ро да. 

Ус те за ње и оду го вла че ње хр ват ских ко му ни ста са по ди за њем 
устан ка про тив Не мач ке, по на ло гу Ко мин тер не, а ка сни је и ге не рал
ног се кре та ра ЦК КПЈе Јо си па Бро за, би ло је пра ће но сле де ћим окол
но сти ма:

Пр во, што је хр ват ски на род, на кон по др шке Не мач ке и Ита ли је 
и до би ја ња сво је „не за ви сне” др жа ве, би ло те шко по кре ну ти на ору
жа ни уста нак про тив Не мач ке и Ита ли је – њи хо вих до ју че ра шњих 
са ве зни ка;

Дру го, што је не мач ка вој на си ла, у са ве зу са Ита ли јом и Ја па ном, 
у то вре ме би ла у та квој вој ној сна зи и са та квим ус пе си ма на ис точ ном 
фрон ту, да је би ло ма ло љу ди ко ји су сум ња ли у ње ну ко нач ну по бе ду, 
све до 1943. го ди не. Ове окол но сти су ути ца ле и на хр ват ске ко му ни сте 
при до но ше њу од лу ке о по ди за њу устан ка про тив ова ко ја ке ору жа не 
си ле, пред чи јим су на ле том би ле сло мље не све вој не сна ге го то во целе 
Евро пе.

Тре ће, је дан део те шко ћа хр ват ских ко му ни ста у по ди за њу ору жа
ног устан ка про тив Не мач ке са сто јао се и у спо рој пре о ри јен та ци ји 
схва та ња код јед ног бро ја чла но ва Ко му ни стич ке пар ти је, па и јед ног 
бро ја чла но ва ЦК КП Хр ват ске, ко ји су на сто ја ли да до би ју у вре ме ну 
и да са ви ше стра на са гле да ју мо гућ но сти ка ко да се од у пру на ред ба ма 
сво га ге не рал ног се кре та ра Јо си па Бро за и Ко мин тер не и ка ко да се са 
што ма ње ри зи ка од ло жи из вр ше ње зах те ва са нај ви шег ме ста ко му
ни стич ке хи је рар хи је. 

По себ но ве ли ке ре зер ве у по ди за њу ору жа ног устан ка Хр ват ске 
про тив Си ла осо ви не, а у пр вом ре ду про тив Не мач ке, има ли су: Ан дри
ја Хе бранг, Ба ка рић, Поп и дру ги. Чи та о ци се мо гу се пот пу ни је и де
таљ ни је упо зна ти о овим зби ва њи ма у књи га ма Вјен це сла ва Цен чи ћа 
и Ма на Пе шу та.
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Пре ма опи си ма Мај кла Ли за,  
ен гле ског ис тра жи ва ча и пу бли ци сте

До ку мен та ко ја се на ла зе у Др жав ном ар хи ву Ве ли ке Бри та ни је у 
Лон до ну, а ко ја је на ко рек тан на чин про у чио и об ја вио Мајкл Лиз у 
сво јој књи зи Си ло ва ње Ср би је. Бри тан ска уло га у Ти то вом гра бље њу 
вла сти 1943–1944 (Бе о град 1991), на кнад но и са ве ли ким за ка шње њем, 
по твр ђу ју сум ње срп ских уста ни ка и срп ског на ро да у искре ност и до
бро на мер ност Ти то ве по ли ти ке пре ма срп ском на ро ду. По себ но ње го вог 
екс трем ног де ла, у ви ду Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске и Глав ног 
шта ба пар ти зан ских од ре да Хр ват ске, ко јим су ру ко во ди ли хр ват ски 
шо ви ни сти и на зо ви ин тер на ци о на ли сти: А. Хе бранг, И. Ру ка ви на, В. 
Ба ка рић, Сте во Кра ја чић и дру ги. 

Мајкл Лиз на во ди да му је глав на ми сао кад је пи сао на ве де ну књи
гу, би ла „да за бе ле жи исти ну због бу дућ но сти” и да ис пра ви стра шну 
гре шку пре ма срп ском на ро ду и ње го вом ро до љу би вом ар миј ском 
ге не ра лу и на чел ни ку шта ба Вр хов не ко ман де Рав но гор ског по кре та 
(ко ји је осно вао 1941) – Дра го љу бу Дра жи Ми ха и ло ви ћу.

Он та ко ђе у тој књи зи на во ди: 

„Дра жа Ми ха и ло вић ни је био ко ла бо ра ци о нист, ка ко је 
твр дио Ти то и ње го ва про па ганд на ма ши не ри ја. Он је био пра
ви ро до љуб – да ле ко ве ћи од сво јих ко му ни стич ких ри ва ла.

Ти то је до био гра ђан ски рат у Ју го сла ви ји уз по ли тич ку 
по моћ Со вје та и њи хо во вој но при су ство у је сен 1944. го ди не.

Но, по мом искре ном убе ђе њу, у то ме ипак не би ни ка да 
ус пео да ни је би ло по за дин ске бри тан ске по мо ћи, ко ју је до
би јао од апри ла 1943, до ок то бра 1944. го ди не. Ње му су из да
шно по ма га ле ’кр ти це’ у тај ним слу жба ма. 

Они су Ти та до ве ли на власт уз све стра ну по моћ Ста љи
на и Чер чи ла. Њи хо ви уче ни ци ве ро ват но же ле да оправ да ју 
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сво је ак ци је, али зар не би у име људ ско сти, бар са да, мо гли да 
за че пе сво ја уста. Про ко му ни стич ка ком по зи ци ја за вр ши ла 
је сво је пу то ва ње. Удо ви це и де ца слав них срп ских ро до љу ба 
мо ра ли су да жи ве са ла жним оп ту жба ма ви ше од 40 го ди на. 
Вре ме је да исти на иза ђе на све тло да на и да прав да по бе ди...

Књи га је по све ће на успо ме ни на жр тве уби ства и ма са
кра ко је су из вр ши ли ти ра ни ко му ни стич ке ре во лу ци је уз 
све срд ну по моћ со вјет ског бло ка. Не ка ти пра ви и исти ни ти 
ро до љу би, ко ји су у Ју го сла ви ји по би је ни у име ре во лу ци је и 
осло бо ђе ња, по чи ва ју мир ни је са да ка да се ко нач но от кри ва 
и оп ште при хва та пра ви ка рак тер Ти то ве ко му ни стич ке под
ва ле. Не мо же мо да вра ти мо њи хо ве жи во те, али им мо же мо, 
и мо ра мо при зна ти пра во ме сто у исто ри ји...

Био би нео про стив грех ка да би се при хва ти ла вер зи ја 
исто ри је ко ју су пи са ли ко му ни стич ки про па ган ди сти и која 
ву че сво је по ре кло из ко му ни стич ке оси о но сти, под ва ла и 
дез ин фор ма ци ја. Ме ро дав на вер зи ја исто ри је мо ра да во ди 
ра чу на о но вим ин фор ма ци ја ма и ана ли за ма ко је не пре кид
но из ла зе на све тлост да на, ка ко у Ју го сла ви ји, та ко и у ино
стран ству”.4

Мајкл Лиз, мно го број ним до ку мен ти ма пот кре пљу је и на во ди да 
је Вла ди мир Ве ле бит, Ти то ва ве за са Бри тан ци ма за вре ме и по сле рата, 
у сво јим ме мо а ри ма опи сао ка ко су ка над ски ко му ни сти, Хр ва ти, вр бо
ва ни и ре гру то ва ни у бри тан ске оба ве штај не слу жбе, а ка сни је сла ти 
код Ти та где су има ли ми си ју пре во ди ла ца и ту ма ча зби ва ња у Ју го
сла ви ји. 

„Ни је ни ка кво из не на ђе ње он да да су се ак тив но сти срп ских уста
ни ка, под ко ман дом Дра же Ми ха и ло ви ћа про тив Не ма ца при пи си ва ле 
пар ти за ни ма. 

Због ових ак тив но сти Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни, у пе ри о ду 
сеп тем бар –де цем бар 1943. го ди не, ко је је BBC при ка зао као ак тив но сти 
пар ти за на, Фо рин Офис је из ра зио сво ју за бри ну тост због ове ве о ма 
ве ли ке ште те ко је је BBC, по на ло гу сво јих оба ве шта ја ца на не ла срп
ским уста ни ци ма Дра же Ми ха и ло ви ћа, јер су бор бе и ус пе си ге не ра ла 
Дра же при пи са не Ти то вим пар ти за ни ма”.5

4 М. Пе шут, Ли ка у НОБи, Или но ис, САД 1975.
5 М. Лиз, Си ло ва ње Ср би је, Лон дон 1986.
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Да ље Лиз на во ди: 

„Ти то је у то вре ме, ју на 1943. го ди не по се до вао не што 
око 15.000 пар ти за на. Уи сти ну, вој нич ке вред но сти Ти то вог 
по кре та би ле су та да крај ње сум њи ве. По ре чи ма ње го вог 
нај бли жег са рад ни ка Ми ло ва на Ђи ла са, Ти то ва вој ска у тој 
фа зи бе ше је два не што ви ше од ру ље ко ја је бе жа ла из Цр не 
Го ре, тр пе ћи очај не гу бит ке и би ва ју ћи при си ље на да на пу сти 
сво је ра ње ни ке. Са нај ве ћим на по ри ма из бе гли су оп ко ља ва ње 
и то тал но уни ште ње. По ку ша ји Си ла осо ви не да са би ју у ћо
шак пар ти за не, опи си ва ни су од стра не Ти та и ње го вих про
па ган ди ста и по лит ко ме са ра хва ли са во и пом пе зно као ’че
твр та’ или ’пе та офан зи ва’ Бе жа ни ја је опи си ва на као про бој 
фрон та. Но, то је све би ло у сти лу пар ти зан ске про па ган де, 
ко јој су на се да ли на ив ни и пот пу но не ин фор ми са ни гра ђа ни”.6

Чи ње ни ца је да је Ти то са глав ни ном сна га пре шао из Бо сне у 
Сан џак за то што су их Нем ци при ти сну ли и што су се, спо ра зу мом 
из ме ђу Вр хов ног шта ба пар ти зан ских од ре да и не мач ких пред став ни ка 
на то оба ве за ли. Овај спо ра зум пот пи са ли су по овла шће њу Вр хов ног 
ко ман дан та Ти та, Ко ча По по вић и Вла ди мир Ве ле бит, а у пре го во ри
ма је јед ним де лом уче ство вао и члан Вр хов не ко ман де пар ти за на, 
Ми ло ван Ђи лас. Из ово га се ја сно ви ди да је Ти то ко ла бо ри рао са 
уста ша ма и Нем ци ма пре ко сво јих под руч них је ди ни ца са те ри то ри
је Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. По ред Ан дри је Хе бран га, Вла ди ми ра 
Ба ка ри ћа, Ива на Ру ка ви не и Сте ве Кра ја чи ћа, ње му су, у по след њим 
го ди на ма ра та – 1943. ка да се већ зна ло да ће Нем ци рат из гу би ти и када 
су се Ста љин и Чер чил опре де ли ли да по др же Ти та уме сто ге не ра ла 
Ми ха и ло ви ћа – ин ди рект ну по моћ пру жа ле и по је ди не уста шке во ђе 
у НДХ. 

О ово ме све до чи и из ве штај ма ђар ског ам ба са до ра го спо ди на 
Ђерђ Шан до ра, ко ји је он упу тио ма ђар ском Ми ни стар ству ино стра
них по сло ва 1986. го ди не, по во дом из ру че ња Ан дри је Ар ту ко ви ћа, 
ми ни стра уну тра шњих по сло ва НДХ, Ју го сла ви ји. Он у свом пи сму 
на во ди да је Ар ту ко вић био ен гле ски агент од 1936. го ди не и да је као 
шеф ен гле ске оба ве штај не слу жбе на те ри то ри ји Кра ље ви не Ју го сла
ви је при хва тио функ ци ју ми ни стра уну тра шњих по сло ва ма ри о нет ске 

6 Исто, 42–43.



вла де Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, за сту па ју ћи та ко ен гле ске ин те ре се. 
Из ме ђу оста лог, Ан дри ја Ар ту ко вић је од и грао ве о ма ва жну уло гу у 
осло ба ђа њу Чер чи ло вог си на Ран дол фа из ита ли јан ског за ро бље ни
штва. Због ових услу га, Ен гле зи су Ар ту ко ви ћу по мо гли да по бег не у 
Ир ску, пре ко Ау стри је и Ен гле ске, да би га 1948. го ди не пре ба ци ли у 
САД. Већ са мим тим што је био ми ни стар уну тра шњих по сло ва НДХ 
и шеф Оба ве штај не слу жбе Ен гле ске, био је до бро упо знат са са др жа
јем раз го во ра и пре го во ра са са ве зни ци ма ан ти хи тле ров ске ко а ли ци је 
– Нем ци ма и са вр хом Кра љев ске вој ске Ју го сла ви је, пре ко оба ве штај
них ка на ла Ен гле ске, што је пред ста вља ло тај ну за ко ју је са мо Јо сип 
Броз Ти то знао. С об зи ром на то да је знао де та ље по ме ну тих раз го во
ра и да је по зна вао ви ше осо ба ко је су са ра ђи ва ле са уста ша ма и Нем
ци ма, ме ђу ко ји ма и ве ли ки број хр ват ских ко му ни ста у пар ти зан ским 
од ре ди ма Хр ват ске, Ар ту ко вић би, уко ли ко про го во ри за вре ме са слу
ша ња и суд ског про це са, мо гао до ве сти у не у год ну си ту а ци ју ју го сло
вен ско ру ко вод ство. 

Због ове ин фор ма ци је, са ко јом су би ли упо зна ти чел ни љу ди ју го
сло вен ске Оба ве штај не слу жбе, над ле жни по ли тич ки ор га ни СФРЈ су, 
с об зи ром на ва жност овог „пред ме та” (опе ра ци ја „Пи лот” се од но си 
на ис по ру ку Ар ту ко ви ћа), име но ва ли по себ ног по ве ре ни ка ко ји је имао 
за да так да пред мет пра ти и над гле да, од но сно да га др жи у сво јим ру
ка ма. Тај чо век је био из ССИП, Јак ша Пе трић, бив ши ам ба са дор у САД. 

Од лу ку о то ме до нео је Ра иф Ди зда ре вић, та да шњи ми ни стар 
ино стра них по сло ва Ју го сла ви је.7

Пре ма опи си ма Мај кла Ли за, глав на оп се си ја Ти та би ла је про те
ри ва ње Дра же Ми ха и ло ви ћа из Ср би је 1941, као и же ља за осва ја њем 
вла сти без об зи ра на број жр та ва. Ово ми шље ње по твр ђу ју и тре ћи 
чо век у пар ти зан ској хи је рар хи ји, Ми ло ван Ђи лас и ње гов би о граф 
Вла ди мир Де ди јер:

„Пар ти за ни ни су би ли за бри ну ти због ре пре са ли ја над 
ци вил ним ста нов ни штвом, где су Нем ци за јед ног свог по ги
ну лог вој ни ка осу ђи ва ли на смрт 100 срп ских та ла ца, нај че
шће нај у глед ни јих гра ђа на, ка ко би ти ме обез гла ви ли срп ски 
на род и оста ви ли га без ње го ве ин те лек ту ал не пот по ре и 
охра бре ња.” 

7 Исто, 48.
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У сво јим књи га ма, Ђи лас је на ја сан на чин ка зао да су ци вил не 
жр тве за Ти та би ле са мо гу би ци у „ве ли кој бор би за сло бо ду”. 

Ти то је углав ном во дио ра чу на да иза ђе у су срет за по вед нич ким 
зах те ви ма свог го спо да ра Ста љи на. Ишао је у ак ци је да би олак шао 
при ти сак не мач ких ар ми ја ко је су на па ле Со вјет ски Са вез, пр ву зе мљу 
со ци ја ли зма. Из бе га ва ње ре пре са ли ја над срп ским на ро дом би ло је 
спо ред но. Ње га је у пр вом ре ду ин те ре со ва ло по ве ћа ње пар ти зан ске 
вој ске и про ши ре ње вла сти. Пар ти зан ске је ди ни це ве о ма че сто су врши
ле из не над не на па де на па трол не или осма трач ке је ди ни це Не мач ке, 
а на кон то га су Нем ци пред у зи ма ли вр ло оштре ре пре са ли је пре ма 
срп ском ци вил ном ста нов ни штву. По што су на па ди пар ти за на на не
мач ке из вид ни це иза зи ва ли по тер ни це за из не над ним и скри ве ним 
на па да чи ма, као и пред у зи ма ње ре пре са ли је над не ду жним ста нов ни
штвом, на род је ра ди за шти те сво јих жи во та по чео да бе жи у шу ме и 
пла ни не, што је олак ша ва ло мо би ли за ци ју и укљу чи ва ње у пар ти зан
ске је ди ни це. 

Да би из бе гли стра да ња, ста нов ни ци су за јед но са пар ти зан ским 
је ди ни ца ма бе жа ли и по вла чи ли се у за ба че не збе го ве, на не при сту пач
не те ре не што је ишло у ко рист пар ти за на, јер су на овај на чин по ве ћа
ва ли сво ју вој ску. Сви му шкар ци од 15 до 60 го ди на ста ро сти укљу че ни 
су у пар ти зан ске је ди ни це, же не у рад не је ди ни це и са ни тет, а мла ди 
и у бор бе не је ди ни це. То што су Нем ци ра ди од ма зде хва та ли не ви не 
љу де и па ли ли до мо ве из бе глог ста нов ни штва, пар ти за не ни је бри ну ло. 
Сво јим го во ри ма на ро ду су об ја шња ва ли да за ве ли ке ци ље ве и „све тлу 
бу дућ ност” мо ра би ти жр та ва и оне се мо ра ју сто ич ки под но си ти.

Ко ла бо ра ци ја са Нем ци ма и уста ша ма

Мајкл Лиз на во ди и по дат ке о ко ла бо ра ци ји Ти то вих пар ти за на 
са Нем ци ма и уста ша ма НДХ. По ред мар тов ских пре го во ра, ко је су 
одр жа ли Ти то ви еми са ри са не мач ким ге не ра ли ма и ви со ким лич но
сти ма у Са ра је ву, а за тим у За гре бу, ко ји су тра ја ли од мар та до ма ја 
1943. го ди не, Ти то је одр жа вао стал не кон так те са Нем ци ма пре ко 
ма јо ра Хан са Ота, ко га су пар ти за ни за ро би ли у за пад ној Бо сни, у не
по сред ној бли зи ни Лив на.8

8 Де таљ ни је из на пи са у ча со пи су 8 (Осми ца) бр. 625.
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У ства ри, пре го во ри са Нем ци ма по че ли су пре ко Хан са Ота, који 
се спри ја те љио са Ти том и ко га је Ти то ко ри стио као сво ју ре дов ну ве зу 
са Нем ци ма и уста ша ма. Лиз на во ди да је Ти то, лич но тре ба ло да се 
23. ја ну а ра 1943. го ди не са ста не са Ан том Па ве ли ћем, али је због не мач
ке офан зи ве на „Би хаћ ку Ти то ву ре пу бли ку” са ста нак био спре чен и 
од ло жен. Ханс Ото је остао код Ти та све до за вр шет ка ра та. 

До каз о мар тов ским пре го во ри ма са Нем ци ма пру жи ле су бе о
град ске вла сти мар та ме се ца 1943. го ди не. 

Ти то је био ве о ма за бри нут због ве сти о пре го во ри ма ње го вих 
еми са ра Ко че По по ви ћа и Вла ди ми ра Ве ле би та с Нем ци ма, па је у циљу 
од вра ћа ња па жње са ње го ве са рад ње са не мач ким и Па ве ли ће вим 
иза сла ни ци ма, по ве ћао сво ју про па ган ду о то бо жњој са рад њи ге не
ра ла Дра же и ње го вих ко ман да на та са не мач ким и ита ли јан ским ко
ман дан ти ма. Та ко ђе, дао је на лог да се ње гов при ја тељ и по сред ник за 
кон так те са Нем ци ма, Ханс Ото, од мах по сле ра та ли кви ди ра; а са њим 
да се ли кви ди ра и све до че ње о ко ла бо ра ци ји са Нем ци ма и уста шким 
вла сти ма.

По сто је до ка зи и о са рад њи и че стим пре го во ри ма из ме ђу есе со
ва ца и Ти то вих пар ти за на у Сло ве ни ји, ко је је оба вљао Ти тов лич ни 
се кре тар др Јо же Вил фан. 

У све тлу ових и ово ме слич них до ка за о Ти то вој са рад њи са Нем
ци ма и уста ша ма, ко ла бо ра ци ја ге не ра ла Дра же Ми ха и ло ви ћа, во ђе 
Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни са Нем ци ма, би ла би на ив на да ни је 
ка сни је до ве ла до та ко тра гич них ис хо да. У пе ри о ду од 10. де цем бра 
1943. до 2. ја ну а ра 1944. го ди не Чер чил је до нео ко нач ну од лу ку да на
пу сти ге не ра ла Дра жу, због под мет ну тих ла жних из ве шта ја о ње го вој 
то бо жњој са рад њи са Нем ци ма. На во де ћи ове про ве ре не по дат ке, 
Мајкл Лиз се пи та: „Ка ко је мо гу ће ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа про гла си
ти из дај ни ком и са рад ни ком оку па то ра, ка да цео срп ски на род зна да 
је он по чет ком ме се ца ма ја 1941. го ди не пр ви у оку пи ра ној Евро пи 
по ди гао уста нак про тив овог, до зу ба на о ру жа ног не при ја те ља?” У то 
вре ме, све до 22. ју на 1941. го ди не ко му ни сти Ју го сла ви је на осно ву 
ди рек ти ве ЦК КП Ју го сла ви је са ра ђи ва ли су са Нем ци ма, на осно ву 
Пак та о при ја тељ ству из ме ђу Со вјет ског Са ве за и Не мач ке. И ни је им 
па да ло на па мет да иду у пла ни не и да се ста ве у од бра ну свог на ро да. 
Тек на осно ву Ста љи но вог зах те ва, Јо сип Броз Ти то је да на 4. ју ла 1941. 
го ди не са звао сед ни цу ЦК КПЈе на ко јој је до не та од лу ка о по зи ву ко
му ни сти ма Ју го сла ви је и рад нич кој кла си да се ста ви у од бра ну СССРа 
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„пр ве зе мље со ци ја ли зма”. По сле устан ка ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа на 
Рав ној го ри, Нем ци су ухап си ли ње го ву су пру гу, кћер ку и оба си на, а 
за ге не ра лом Дра жом рас пи са ли по тер ни цу и на град ни по зив да „сва ко 
ко от кри је где се на ла зи Дра жа Ми ха и ло вић, ко га ухап си и при ве де 
не мач ким вла сти ма или га уби је, до би ја 100.000 не мач ких ма ра ка у 
зла ту”. За тим, ка ко је мо гу ће да не мач ка по ли ци ја хап си не са мо њего
ву по ро ди цу не го и мно го број не са рад ни ке и ње го ве ко ман дан те, као 
и да др жи у ло го ри ма за рат не за ро бље ни ке у Грч кој 7.000, а у Сан џа ку 
2.000 Ста ни ши ће вих и Ђу ри ши ће вих уста ни ка – чет ни ка. У исто вре ме, 
Нем ци су за све вре ме ра та др жа ли по ло го ри ма Не мач ке и Ита ли је 
де се ти не хи ља да чла но ва Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни, ка ко је био 
зва ни чан на зив вој ске ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа. 

Ово ме тре ба да до да мо и све до че ња ви ше од два де сет бри тан ских 
офи ци ра ко ји су слу жи ли у вој сци ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа. По ред по
ме ну тих бри тан ских офи ци ра у ре до ви ма ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа, би ло 
је још (ве ли ки број) бри тан ских под о фи ци ра. 

За тим, не ко ли ко сто ти на обо ре них бри тан ских и аме рич ких ави он
ских по са да ко је су спа са ва ле, по ма га ле, пре во зи ле и ева ку и са ле Ми
ха и ло ви ће ве сна ге. Сви су они под за кле твом твр ди ли да је Ми ха и ло
вић био ве ли ки па три о та и да ни је био ко ла бо ра ци о ни ста, по нај ма ње 
не мач ких оку па ци о них сна га. 

За вре ме су ђе ња ге не ра лу Ми ха и ло ви ћу, 500 аме рич ких пи ло та 
ко је је ге не рал Ми ха и ло вић спа сао тра жи ли су да до ђу на су ђе ње, али 
им Вој ни суд ко му ни стич ке Ју го сла ви је ни је до зво лио да све до че. 

На осно ву ла жне, ис кон стру и са не оп ту жни це, Дра жа Ми ха и ло
вић је осу ђен на смрт стре ља њем. По ред на пред на ве де них не за ви сних 
и не у трал них све до ка, ме ђу ко ји ма је био ве о ма ве ли ки број бри тан
ских и аме рич ких офи ци ра, под о фи ци ра и пи ло та, нај ве ћи све док да 
је ге не рал Ми ха и ло вић био пра ви па три о та и ро до љуб, ко ји се од 1941. 
до 1946. го ди не са сво јим вер ним и ода ним бор ци ма бо рио по шу ма ма 
и го ра ма Ср би је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не, је сте ње гов на па
ће ни на род, на ро чи то се о ски до ма ћи ни и па три јар хал но вас пи та ни 
љу ди, ко ји су ли стом би ли и оста ли уз сво га, ка ко су га из ми ло ште 
зва ли, Чи ча Дра жу. Ни је би ло цр кве не или се о ске сла ве у ко јој се на род 
ни је оку пљао и пе вао пе сме о свом во ђи и за штит ни ку Дра жи. Ја сам, 
на ро ђен дан мла дог кра ља Пе тра II, 6. сеп тем бра 1944. го ди не – био 
при су тан на цр кве ној сла ви у се лу Ле ли ћи, где је би ла оку пље на огром
на ма са све та и мо гу да по твр дим да је оку пље ни на род ве ли чао кра ља 
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и ге не ра ла Дра жу и пе вао им нај леп ше на род не пе сме ко је сам до бро 
за пам тио, и чи је ми ме ло ди је и са да ле по зву че:

„Мар ши ра ла, мар ши ра ла
кра ља Пе тра гар да”
и
„Од То по ле, од То по ле
па до Рав не го ре,
свуд су стра же, свуд су стра же,
ге не ра ла Дра же”.

Ко ли ко је срп ског на ро да, због ода но сти кра љу и сво ме ге не ра лу 
– Чи ча Дра жи, стра да ло за вре ме и по сле ра та од ко му ни стич ких, на
зо ви ре во лу ци о на ра, са зна ће се уско ро, ка да се наш на род осло бо ди 
ко му ни стич ке дог ме и ка да се бу де мо гла отво ре но и сме ло ре ћи пра ва 
исти на: ре ха би ли та ци ја ге не ра ла – Чи ча Дра же је нео п ход на и на прав
ди за сно ва на, јер са да, по сле оби ља по да та ка и исто риј ских чи ње ни ца, 
ни је и не би сме ла да бу де спор на ни ње го ва бор ба, ни ње го во де ло ни 
од ко га, па ни од ње го вих, иде о ло ги јом за тро ва них про тив ни ка. 

Тач но је да је он да ле ко пре ко му ни ста по ди гао уста нак про тив Не
ма ца, као што је исто та ко тач но да се хе рој ски бо рио за срп ско пи та ње, 
чак и он да ка да је био на пу штен од сво јих и на ших ве ли ких са ве зни ка.

Пар ти зан ски пи сци и филм ски сни ма те љи опи су ју бит ку на Не
ре тви као нај ве ће хе рој ство пар ти зан ске вој ске, иа ко се са да по у зда но 
зна ју исто риј ске чи ње ни це из ко јих се мо же за кљу чи ти да су за вре ме 
пе те не при ја тељ ске офан зи ве пред став ни ци Вр хов ног Ти то вог шта ба 
во ди ли са не мач ким ге не ра ли ма у Са ра је ву и За гре бу пре го во ре о обу
ста вља њу свих да љих не при ја тељ ста ва из ме ђу пар ти за на и Не ма ца, с 
тим да се Ти то ве сна ге скон цен три шу на сна ге ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа.9

У ства ри, бит ка на Не ре тви ни је би ла ни ка ква хе рој ска и по бе до
но сна пар ти зан ска офан зи ва про тив Не ма ца, ка ко су је ве што опи си
ва ли пар ти зан ски из ве шта чи и про па ган ди сти, већ је то био пр ља ви 
ма не вар гра ђан ског ра та, ко ји је ишао у ко рист Не ма ца. Наш по зна ти 
књи жев ник Дан ко По по вић у сво јој при чи о ту ђим ка па ма ка же:

9 Пот пу ни је у: М. Лиз, Си ло ва ње Ср би је: бри тан ска уло га у Ти то вом гра бље њу 
вла сти 1943–1944, Бе о град 1991; В. Ро бертс, Ти то, Ми ха и ло вић и са ве зни ци 1941–1945, 
Бе о град 2013; В. Ха ген, Тај ни фронт; М. Ђи лас (нав. де ла у овој књи зи).



„До бро је што се ме ђу жи ви ма још на ла зе Ср би, твор ци 
дру ге Ти то ве Ју го сла ви је. Они мо ра ју да ви де ка ко се рас па
да њи хо во исто риј ско де ло. Сти гла их је за слу же на ка зна за 
сва не де ла ко ја су по чи ни ли пре ма свом на ро ду. Ево, њи хо ва 
„исто риј ска ми си ја” за вр ша ва се под ту ђим ка па ма. Ве ли ке 
те ко ви не ре во лу ци је кру ни са не су ту ђим шле мо ви ма. Да ми 
је зна ти, по ми шља ју ли сад на ону под ва лу ко ја се зва ла спо
ра зум ’Ти то – Шу ба шић’? При ча ли су при чу о ре во лу ци ји, а 
са кри ли су рат на стра да ња срп ског на ро да. Са кри ли су рат не 
са ве зни ке оку па то ра (Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску, Ал ба ни
ју и Бу гар ску) и зло чи не ко је су ове са ве зни це по чи ни ле над 
срп ским на ро дом. Пла ве бе рет ке ни је по зва ла не ка не по зна
та ми стич на си ла. Њих је по зва ла јед на иде о ло ги ја вла да ју ћи 
над на ма по ла ве ка”. 

Дан ко По по вић на кра ју ка же: 

„Би ло би до бро са ку пи ти на јед ном ме сту сво оно по лу
ве ков но са мо хва ли са ње, оне фил мо ве, ТВ еми си је и штам пу 
и то при ка за ти на ро ду, а по сле то га тре ба при ка за ти на ро ду 
ка ко уста шки ба ши бо злук за у зи ма ју го сло вен ске ка сар не, па ли 
срп ска се ла и про го ни не ду жни на род са њи хо вих ве ков них 
ог њи шта, ста вља сво је „ша хов ни це” и дру ге др жав не озна ке 
на згра де и објек те сво јих су на род ни ка, да на род, по ни жен, 
и опљач кан још јед ном ви ди пра ви крај ти то и стич ке об ма не”. 

По сле то га, тре ба ло би сву штам пу, фил мо ве, ТВ еми си је и мо но
гра фи је свих гра до ва и се ла, с ре зул та ти ма На род но о сло бо ди лач ке 
бор бе и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, пи са них по ди рек ти ва ма из јед ног, 
нај ви шег вр ха по ли тич ког вођ ства на ше зе мље, уни шти ти или спа ли
ти и та ко се спа си ти од об ма на и ла жи ко ји ма су тро ва ни и ис пи ра ни 
на ши мо зго ви го то во по ла сто ле ћа. Ко нач но, овим би спа сли на ше 
уну ке и де цу и цео наш на род од да љих стра да ња, а и да на ша де ца и 
уну ци не бу ду ви ше ни ка да би ли про го ње ни, као њи хо ви де до ви и 
оче ви, због из ми шље них гре хо ва ко је они ни у сну ни су са ња ли, а ка
мо ли по чи ни ли. 

Али, ка ко још увек има љу ди ко ји ми сле да се, не са мо са на ма – 
„гре шни ци ма”, већ и са на шом де цом и на шим уну ци ма, још увек нису 
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до вољ но „об ра чу на ли”, сма трам да је све та ду жност свих нас да по
мог не мо и да по др жи мо на ше нај че сти ти је и нај ум ни је љу де у њи хо вим 
на сто ја њи ма да до не су сми ре ње на шој на па ће ној зе мљи и по ми ре ње 
ме ђу љу ди ма, да нам по мог ну да се ду хов но ус пра ви мо и мо рал но отре
зни мо и да ви ше ни ка да на шу но ву ку ћу не гра ди мо на ста рим ла жи
ма и не и сти на ма, као и да пре ста не мо са мр жњом и про го ни ма на ше 
бра ће са мо за то што су друк чи је ми сли ли или још и са да дру га чи је 
ми сле. Јер срп ски на род, по ред прав де, о че му нај ре чи ти је го во ри и 
хим на „Бо же прав де”, тре ба да кроз сво је па три от ске пе сме зах те ва 
ви ше сло бо де, јер је тек у сло бо ди мо гу ће оства ри ти не ка кве ви ше обли
ке ре ла тив не прав де. 

По сле ни за не прав ди и стра да ња на шег све та у овом ве ку, со ци ја
ли стич ко са мо у пра вља ње је у на ма ус пе ло да раз ви је нај го ре на ци о
нал не и људ ске осо би не, а да по ти сне оне нај бо ље. 

Че тр де сет и пет го ди на су нас ла га ли, за стра ши ва ли, пљач ка ли, 
уце њи ва ли, ло ми ли, учи ли нас да се ме ђу соб но мр зи мо, да се под сме
ва мо све му што је пле ме ни то и ле по као да је то глу по или штет но, учи
ли су нас, ка ко сли ко ви то ка же је дан наш пи сац, да тра жи мо до ка зе о 
по сто ја њу Бо га, а не о по сто ја њу ђа во ла, иа ко је сва ко од нас сре тао 
ве ли ки број ђа во ла у пре ру ше ном об ли ку. 

Због не у спе лог екс пе ри мен ти са ња над на шим све том, над на шом 
еко но ми јом, кул ту ром, ве ром и исто ри јом, по треб но је на шем на ро ду 
обез бе ди ти да до ђе се би, да га осло бо ди мо свих но вих, на ро чи то „на
пред них” иде ја ко је су нас и до ве ле пред сам „ам бис”, пред ко јим се са да 
на ла зи мо. 

Све до че ња пре жи ве лих уче сни ка ра та

Пре ма за бе ле шка ма оче ви да ца и уче сни ка у рат ним зби ва њи ма 
и до га ђа ји ма на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, до бар део 
хр ват ских, па и срп ских ко му ни ста, ни је имао ис кре не и ро до љу би ве 
на ме ре. То на нај бо љи на чин осве тља ва ју и по ка зу ју бе ле шке по је ди них 
оче ви да ца и уче сни ка у тим зби ва њи ма.

Ма не Пе шут у сво јој у књи зи Ли ка у НОБи, пи ше: 

„Нај бед ни ју уло гу у овим суд бо но сним да ни ма по срп
ски на род од и гра ли су хр ват ски, а до брим де лом и срп ски 
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ко му ни сти, ко јих је би ло ма ло, али за зло и пре ви ше. Они су 
кри ви за бра то у би лач ку бор бу, ко ја је на ста ла у про ле ће 1942. 
го ди не. 

Кри ви су што ни су срп ском на ро ду по ште но ре кли ко су 
и шта су они и ка кве ци ље ве има ју, па ма кар пре ћу та ли оно 
што су пу тем ди рек ти ве од ЦК КПЈ и ЦК КП Хр ват ске до би ли 
као свој нај ва жни ји за да так, ко ји су по сва ку це ну мо ра ли да 
спро ве ду у де ло. Да су бар то срп ском на ро ду ре кли, њи хо ва 
од го вор ност пред исто ри јом би ла би мно го ма ња, по што би и 
број жр та ва срп ског на ро да ко ји је стра дао у бра то у би лач ком 
ра ту био знат но ма њи”.10

Срп ски на род и са ми бор ци у срп ским уста нич ким од ре ди ма ни
су зна ли да се у њи хо вим ре до ви ма на ла зе срп ски ко му ни сти, а још су 
ма ње зна ли да су они као Ср би, за вре ме бор би из ме ђу срп ских уста
ни ка и уста ша, би ли у ве зи са ЦК КП Хр ват ске. От пор за при ма ње 
та ко зва них „по ште них Хр ва та” у срп ске уста нич ке ре до ве по ја вио се 
услед не по ве ре ња и бо ја зни да ће их они пр вом при ли ком из да ти. Али 
услед упор ног и ду гог на го ва ра ња од срп ских ко му ни ста по че ло је њи
хо во по пу шта ње и пре ћут но при ма ње. Та ко се де сио слу чај да су срп
ски уста ни ци при ми ли у сво је ре до ве Дра гу До мја ни ћа и Јо си па Ку
штри на ко ји се пред ста вио под име ном „Ми лош Са вић”. Ка сни је, ка да 
се уста но ви ло да они ра де про тив срп ских ин те ре са, КП Хр ват ске 
мо ра ла их је бр зо пре ме сти ти на дру ги те рен, да би их за шти ти ла. Број 
хр ват ских ко му ни ста био је, 1941. го ди не, на по чет ку Ре во лу ци је вр ло 
ма ли, али се по сте пе но по ве ћа вао, за хва љу ју ћи то ме што су срп ски 
ко му ни сти при пре ми ли те рен за њи хов до ла зак ме ђу срп ске уста ни ке. 
Та ко су хр ват ски ко му ни сти по сте пе но до ла зи ли и за у зи ма ли све ва
жни је по ло жа је у уста нич ким ор га ни за ци ја ма. Срп ски ко му ни сти су 
по сте пе но гу ра ни у стра ну, а да ни са ми ни су при ме ти ли ка квом се 
пер фид ном игром то све спро во ди ло. У то вре ме го во ри ли су Ср би ма, 
срп ски ко му ни сти: „На ша ду жност је, као хри шћа на, да при ма мо хр ват
ске ко му ни сте и ’по ште не Хр ва те’ у на ше ре до ве. Они су као и ми про
тив ни ци Па ве ли ћа и уста ша, а исто та ко су и про тив те ро ра и по ко ља 
Ср ба. Они су сим па ти зе ри и при ста ли це на ше мај ке Ру си је. При ми мо их 
у на ше ре до ве и та ко ће мо оја ча ти на ше од ре де. Они ће сво јим ве за ма, 

10 М. Пе шут, Ли ка у НОБи, Или но ис, САД 1975, 66.
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’ко је су нам до бро по зна те’, мно го до при не ти да у по гле ду на о ру жа ња 
оја ча мо”. По што срп ски ко му ни сти ни су има ли сме ло сти да ка жу пра
ву исти ну, они су за о би ла зним пу тем об ја шња ва ли срп ским уста ни ци
ма и на ро ду да је то у ин те ре су у пр вом ре ду срп ског, а за тим и оста лих 
на ро да. Би ло је до ста Ср ба ко ји ни су има ли раз у ме ва ња за ова кав раз
вој до га ђа ја, али су би ли не моћ ни да се овим ве штим ко му ни стич ким 
про па ган ди сти ма су прот ста ве. 

Ко ман дант срп ског кор пу са „Га ври ло Прин цип” Ми лан Цве ти
ћа нин, у пи са ној фор ми оста вио је све до че ње о пр вим бор ба ма са кому
ни сти ма и пар ти за ни ма у за пад ној Бо сни и о Гра хо вач кој би ци:

„По сле срп ског устан ка и про те ри ва ња уста ша и уста
шких вла сти из на ших кра је ва, ус по ста вље на је срп ска власт. 
При сту пи ло се ор га ни за ци ји се ла и оп шти на, а у вој нич ком 
по гле ду ор га ни за ци ји уста нич ких је ди ни ца за чу ва ње осло
бо ђе них те ри то ри ја.”

По себ ну уло гу има ле су по крет не је ди ни це и је ди ни це за обу ку 
вој ни ка ко ји ни су слу жи ли вој ску. Цве ти ћа нин је био ко ман дант овог 
од ре да и ево ка ко опи су је шта се до го ди ло у про ле ће 1942. го ди не:

„31. мар та 1942. го ди не, од ред је за но ћио у Цр ном Лу гу, 
се лу из ме ђу Лив на и Гра хо ва. У ју тро, 1. апри ла, око осам ча
со ва, сти гао је ку рир са хит ном и ва жном по ру ком. Би ла је 
то по ру ка ко ман ди ра че те ко ји се на ла зио на обез бе ђе њу и 
чу ва њу се ла Мир ков ци, Ко сте Тр ку ље, да је се ло на па ло око 
300 ко му ни ста и њи хо вих сим па ти зе ра, под ко ман дом Љу бе 
Ба би ћа. Ко ман дир Тр ку ља је са око 50 сво јих бо ра ца бра нио 
се ло, али с об зи ром на знат ну број ча ну над моћ не при ја те ља, 
по слао је свог ку ри ра са зах те вом за хит ну по моћ. 

Као ко ман дант ле те ћег уста нич ког од ре да, ја сам од мах 
на ре дио по крет. Са не ко ли ко ре чи об ја снио сам вој ни ци ма 
да се до го ди ло оно што ни ко ни је же лео, али што се мо ра при
хва ти ти кад је на мет ну то. Ствар ност је ту жа ло сна, али исти
ни та. Ср би на па да ју срп ско се ло Мир ков ци на че лу са Љу бом 
Ба би ћем, ко ман дан том и хо ће да га уни ште. За што и за чи ји 
ра чун? Има ју ли они пра во да се ки те срп ском тро бој ком и срп
ским име ном и да уни шта ва ју не ду жно срп ско ста нов ни штво 
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и ње го ве ма ло број не бра ни те ље? Не, не ма ју. Они, ето, на ста
вља ју где је Па ве лић са сво јим уста ша ма стао. Пе ри од но ве 
бор бе од та да на сту па са истим не при ја те љем срп ства као што 
су би ле и уста ше, са мо што ови дру ги но се на зив ко му ни ста, 
а опа сни ји су од уста ша за то што про тив Ср ба упо тре бља ва ју 
за ве де не Ср бе. Ко ми сли да је грех про тив тих и та квих Ср ба, 
у од бра ни на шег све та, упо тре би ти оруж је, мо же сло бод но да 
оста не, а ко ми сли да тре ба бра ни ти да нас срп ско се ло Мир
ков це, а су тра и оста ла на ша се ла од овог за нас но вог не при
ја те ља, не ка кре не за мном у бор бу за од бра ну на ших ог њи шта 
од свих, па и ко му ни стич ких на па да ча.”11

По сле три да на бор бе, 4. апри ла 1942. го ди не, на пра во слав ни Ус крс, 
бор ба је на ста вље на. Ср би ни та да не ма ју ми ра. По но во их на па да ју. 
И за ми сли те ко?! Њи хо ва бра ћа ко му ни сти, из пар ти зан ских је ди ни
ца. Као да су ти ме хте ли да до ка жу да су се од ре кли свих сво јих пре
да ка и све ти ња, а при хва ти ли са мо оно што им ко му ни сти и њи хо ва 
Пар ти ја про по ве да ју. Пар ти за ни су у тим бор ба ма оста ви ли 12 мр твих 
и ви ше де се ти на ра ње них, а био је за ро бљен и њи хов ко ман дант Цви
ја Оре шчић. Раз о ру жан је и пу штен на сло бо ду. Срп ски уста ни ци на 
Ус крс ни су хте ли уби ти Ср би на, но, пар ти зан ски ко ман дант ко је се 
огре шио о све њих и це ло Срп ство, је сте...

По сле те бор бе, на ста вље не су све те же и кр ва ви је. Срп ски на род 
се у свим сво јим Кра ји на ма бо рио. Срп ски уста ни ци су се тру ди ли да 
сва ку срп ску ку ћу и сва ко срп ско се ло и на се ље бра не и од бра не. На 
тај на чин уста ни ци су сво је бор бе не сна ге раз ву кли на пре ве ли ке те ри
то ри је. „То је би ла на ша так тич ка гре шка” – при ча Цве ти ћа нин – „која 
нам се осве ти ла”. Пар ти за ни су кон цен три са ли сво је сна ге с на ме ром 
да нас стал но уз не ми ра ва ју и ту ку. Ство ри ли су ја ку по крет ну је ди ни цу 
од око 7 до 8 хи ља да љу ди са ку пље них у свим кра је ви ма Ју го сла ви је, 
пре те жно из Ср би је, Цр не Го ре и ис точ не Бо сне. На чел ник Шта ба те 
пар ти зан ске гру па ци је био је ма јор Ар са Јо ва но вић. Срп ски уста ни ци 
ни су би ли ни ка кви хе ге мо ни сти, већ на о ру жа ни се ља ци, ко ји су бра
ни ли сво је до мо ве и свој на род од уста шких на ср та ја, пљач ки и по ко
ља. Пар ти за ни су та ко ђе би ли срп ски се ља ци ко ји су, пре ва ре ни и 
за ве де ни од ко му ни ста, ста ви ли зве зде на ка пе и при ми ли ко ман ду од 

11 Спо ме ни ца 1946–1976. го ди не, Чи ка го, САД 1946, 64.



Хр ва та ко му ни ста. Њи ма се ма ни пу ли са ло ве штом про па ган дом и 
ра зним слат ко ре чи вим обе ћа њи ма, та ко да су пре ста ли да бра не Ср бе 
од уста шких по ко ља и по ста ли ору ђе ко му ни стич ке ре во лу ци је. За 
пар ти за не, пред во ђе не од стра не про у ста шки на стро је них Хр ва та ко
му ни ста, срп ски уста ни ци су би ли глав ни про тив ни ци, а хр ват ске 
уста ше пот пу но спо ред ни, јер су им ци ље ви у из ве сној ме ри би ли иден
тич ни или слич ни: чу ва ње Не за ви сне Хр ват ске. 

У је сен 1942. го ди не, тај ве ли ки на пад про ле тер ских пар ти зан ских 
је ди ни ца ишао је кроз Бо сну оста вља ју ћи ха ос и пат ње не ду жног на ро да. 

Та ко су про ле тер ске ко му ни стич ке је ди ни це глав ну бор бу во ди
ле про тив срп ских уста ни ка – чет ни ка, ко јих та да ни је ниг де би ло на 
оку пу ви ше од хи ља ду. 

Ова окол ност је ко ри сти ла пар ти зан ским је ди ни ца ма ко је су се 
при ли ком по вла че ња из Цр не Го ре, у ци љу осва ја ња но вих те ри то ри ја 
у Бо сни и Хер це го ви ни, кон цен три са ле у ве ли ке гру па ци је, та ко да су 
сво јом број ча ном над моћ но шћу ре ла тив но ла ко сла ма ле от пор срп ских 
уста нич ких је ди ни ца, ко је су због сво јих од брам бе них ци ље ва и за
шти те срп ског ста нов ни штва на ши ро ким про сто ри ма би ле ор га ни
зо ва не у ма ње од брам бе не од ре де, и као та кве ни су мо гле да се од у пру 
да ле ко над моћ ни јим пар ти зан ским про ле тер ским гру па ци ја ма.

Ов де је ин те ре сант но на ве сти по да так да су пар ти за ни на па да ли 
уста ше са мо у рет ким при ли ка ма, и то са мо он да ка да са њи ма прет ход
но ус по ста ве до го вор о њи хо вој пот пу ној или де ли мич ној пре да ји. 

На овај на чин до ла зи ли су до од го ва ра ју ћих ко ли чи на оруж ја, али 
и по ве ћа ња сво јих је ди ни ца, по што су уста ше ко је су се пре да ле при
ма ли у сво је ре до ве. 

И по ред број ча не пред но сти у са мом по чет ку бор би, ко му ни стич ке 
пар ти зан ске је ди ни це има ле су ве ли ке гу бит ке. То их је то ли ко огор
чи ло да су по че ли па ли ти срп ске ку ће, сма тра ју ћи це ло куп но срп ско 
ста нов ни штво уста нич ким ја та ци ма. 

Сви му шкар ци из над 14 го ди на ко је су ко му ни сти за ти ца ли у се
ли ма, би ли су по хап ше ни. Они ко ји су при хва та ли да по ђу са њи ма, 
спа си ли су сво је жи во те и жи во те оста лих чла но ва сво јих по ро ди ца, 
а они ко ји ни су хте ли да им се при кљу че, би ли су на нај сви ре пи ји на
чин ка жње ни и ли ше ни жи во та. 

„Зи ма се по сте пе но при бли жа ва ла и ни је се у Бо сни више 
мо гло, ни ти има ло где пре зи ми ти. Ме сец да на по сле бор бе за 
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Гра хо во, ко ја се во ди ла од 27. до 29. ок то бра 1942. го ди не, до
нета је од лу ка да се све срп ске по ро ди це пре ба це у Дал ма ци ју, 
што је и учи ње но, а срп ски уста ни ци – чет ни ци да иду у по
моћ лич ким срп ским уста ни ци ма. Та ко су срп ски уста ни ци 
Бо сне по ста ли не ка вр ста бес кућ ни ка и ишли су сву да где се 
во ди ла бор ба и где је тре ба ло по мо ћи срп ском на ро ду. Ишло 
се из бор бе у бор бу; из Бо сне у Ли ку, из Ли ке у Дал ма ци ју или 
опет у Бо сну и та ко ре дом све до сло ве нач ких пла ни на; до 
за вр шет ка ра та и су сре та са „са ве зни ци ма”, ко ји су на кра ју 
до ка за ли да ми у овом ра ту и ни смо има ли сво је пра ве са ве
зни ке”.12

Уни шта ва ње срп ског ста нов ни штва вр ше но је и на тај на чин што 
су за се де про тив оку па тор ске вој ске вр ше не ис кљу чи во из срп ских се ла, 
под из го во ром да не при ја те ља тре ба на па да ти без об зи ра на жр тве. 
Ову кри ла ти цу да се не при ја тељ мо ра из не над ним на па ди ма, сву где 
и на сва ком ме сту, де кон цен три са ти и на па да ти не за ви сно од то га ка
кав ће ис ход та квих из не над них на па да би ти, ни ко ли ке ће жр тве би ти, 
по ста ви ли су хр ват ски ко му ни сти на че лу са Вла дом Ба ка ри ћем и Сте
вом Кра ја чи ћем, нај од го вор ни јим ру ко во ди о ци ма Ко му ни стич ке пар тије 
Хр ват ске. Не при ја тељ је у тој фа зи осни ва ња пар ти зан ских је ди ни ца 
на те ри то ри ји НДХ био ве о ма јак и за нај ма њи пре пад или ис па ље ни 
ме так на ње го ву ору жа ну си лу вр шио је стра хо ви те од ма зде. У Бо сни, 
Ли ци и Кор ду ну, где је жи ве ло углав ном срп ско ста нов ни штво, вр ше на 
су ма сов на уби ства, пљач ка ња и па ље ња ку ћа. По сле ди це ових из не над
них пре па да ни су сно си ле пар ти зан ске је ди ни це, јер су се оне по сле 
пре па да бр зо скла ња ле у уда ље на ме ста и шу ме, а це ну за њи хо ве „хе
рој ске” пре па де из за се де сно си ло је не ду жно срп ско ста нов ни штво. 

Па ље ви ну и уни ште ње срп ских се ла во ђе ко му ни стич ких пар ти
зан ских од ре да прав да ле су по тре бом бор бе. По дру гљи во су го во ри ли 
они ма чи је ку ће слу чај но ни су спа ље не, да би их са ми вла сни ци тре
ба ли спа ли ти, ка ко би на тај на чин по ка за ли ода ност и при вр же ност 
„на род ној бор би”. На ро ду су го во ри ли да ће за чла но ве њи хо вог по кре
та, чи је су ку ће спа ље не, пра ви ти но ве ку ће у Со вјет ском Са ве зу и по сле 
ра та ће ис ти ма би ти по сла те као по клон рад ни ка ове со ци ја ли стич ке 

12 Пре ма ис ка зу М. Пе шу та, ово је де таљ но опи сао Н. Пле ћаш у: По жар у Кра
ји ни, Чи ка го 1975, 378–381; ре принт Но ви Сад 2004.
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др жа ве. Из ми шља ли су бај ке у ко рист СССРа, ко ји ма је је дан број не
ин фор ми са них и на ив них љу ди по ве ро вао. Ова кав рад ко му ни ста био 
је су про тан не са мо ин те ре си ма срп ског, већ и оста лих на ро да, а био 
је су про тан и од лу ка ма на род них од бо ра тих се ла и на се ља. 

На ша де ца, а са да и на ши уну ци, још увек у сво јим чи тан ка ма и 
оста лим књи га ма чи та ју ка ко су ко му ни сти би ли спа си о ци и осло бо
ди о ци срп ског на ро да, па уз гред и оста лих на ро да и на род но сти. Њи
хо ви про све ти те љи и про па ган ди сти из Агит про па при ча ли су на сво
јим сва ко днев ним оба ве зним збо ро ви ма јед но, а ми сли ли дру го; то 
јест она ко ка ко им је пу тем тај них ди рек ти ва са вр ха ЦК КП Хр ват ске 
на ре ђе но; а ра ди ли су тре ће. Би ло је и у то вре ме му дрих и па мет них 
љу ди, ко ји су „про чи та ли” те пер фид не и до бро сми шље не го во ре ко
му ни стич ких про па ган ди ста, па су се про ти ви ли овим њи хо вим не
пра вил но сти ма и ни су до зво ља ва ли да због ко му ни стич ких гре ша ка 
срп ски на род ма сов но стра да, али је би ло и до ста оних Ср ба ко ји су 
по слу шно при ма ли и из вр ша ва ли све на ло ге ко му ни стич ких во ђа, не 
оба зи ру ћи се мно го на то што су та кве од лу ке би ле усме ре не про тив 
срп ског на ро да. Та ко је На род но о сло бо ди лач ки од бор Ја ња Го ра код 
Пла шког, на че лу са Ми шље но вић Ма ном, со лун ским до бро вољ цем, 
кра јем 1941. го ди не до нео од лу ку да се убу ду ће бор ба про тив оку па
то ра не мо же, ни ти сме во ди ти из на се ље них ме ста, већ ис кљу чи во из 
не на се ље них и шу мо ви тих пре де ла, ка ко би се за шти тио срп ски на род 
од од ма зди (по зна то је да ита ли јан ска вој ска, за раз ли ку од уста ша, 
ни је на па да ла мир но ста нов ни штво. И не са мо да га ни је на па да ла, 
већ га је и шти ти ла од раз у ла ре них и сла вом опи је них уста ша). На овом 
са стан ку је тра же но да се ини ци ја тор до са да шњих пре па да и на па да 
на оку па ци о ну вој ску из на се ље них ме ста, Дра го До мјан – Шпа нац, 
сме ни са ду жно сти по ли тич ког ко ме са ра у Пла шком и за ме ни чо ве ком 
из на ро да, ко ји би на ра зу ман на чин во дио ра чу на не са мо о ин те ре си ма 
свет ске ре во лу ци је већ и о ин те ре си ма свог на ро да. Овај од бор је, при 
до но ше њу ове хра бре од лу ке, ко ри стио сво је пра во и слу жио ин те ре
си ма сво га на ро да. Иа ко Од бор овим сво јим по ступ ком ни је ис ту пио 
про тив На род но о сло бо ди лач ке бор бе, већ са мо про тив не ра зум них и 
не на род них од лу ка јед не лич но сти, по ре зо но ва њу ко му ни стич ких во ђа 
тог ме ста и њи хо вих по слу шни ка, ово је би ла јед на од нај др ски јих акци
ја јед ног од бо ра. Они су љу де из по ме ну тог од бо ра про гла си ли ре ак ци
о на ри ма и не при ја те љи ма „на род не бор бе” и тра жи ли су њи хо во хап
ше ње и стре ља ње. Ре ше њем ко ман дан та ба та љо на, Јо си па Ку штри на, 
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они су би ли по хап ше ни и зах те ва на је њи хо ва ли кви да ци ја и стре ља ње. 
Тек на ин тер вен ци ју јед ног углед ног, хра брог и пле ме ни тог Ср би на – 
Пе ре Ко са но ви ћа, ко ји је ужи вао ве ли ки углед у на ро ду, ре ше ње ко ман
дан та Ј. Ку штри на, би ло је по ву че но, од бор ни ци ни су стре ља ни, али су 
из од бо ра сме ње ни и из ба че ни. 

На чин бор бе за ко ји су се они за ла га ли ни је усво јен, а по сле ди це 
је сно си ло срп ско ста нов ни штво. Пе тог апри ла 1942. го ди не ста нов ни
ци Јање Го ре су по у би ја ни, а њи хо ви до мо ви опљач ка ни и уни ште ни.

На кон овог до га ђа ја, ко му ни сти су сва пра ва са од бо ра пре не ли на 
сво је од ре де, а од бо ри су им слу жи ли као па ра ван за за ку ли сне рад ње. 
Ср би од та да ни су има ли ни јед не ор га ни за ци је, ни јед не уста но ве која 
би им за сту па ла ин те ре се. Они су сво је мол бе и жал бе под но си ли пар
ти зан ским од ре ди ма, што зна чи по лит ко ме са ри ма. 

Ко му ни сти су уни шти ли „на род не од бо ре” она кве ка кви су би ли 
у по чет ку фор ми ра ња пар ти зан ских је ди ни ца у ко ји ма је, из у зев ко
му ни стич ког вођ ства, са став од бо ра био по пу њен углав ном срп ским 
ста нов ни штвом. Ка ко је дан број од бор ни ка ни је хтео на сле по да из
вр ша ва од лу ке по лит ко ме са ра и оста лих ко му ни ста из че та и од ре да, 
они су на ло жи ли мла дом бо рач ком ка дру из ре до ва срп ског ста нов ни
штва, да ста ри је љу де из се ла, до са да шње од бор ни ке за ме ни мла ђим 
љу ди ма из од ре да, по што ста ри ји не мо гу да схва те зна чај со ци ја ли
стич ке ре во лу ци је и сво јим по ступ ци ма са бо ти ра ју бор бу сво јих сино
ва, са да бо ра ца, „ко ји ли ју сво ју крв за њи хо ву сло бо ду”. Ова об ја шње ња 
по лит ко ме са ра мла ди бор ци, без има ло ис ку ства и оп те ре ће ни стал ним 
и те шким бор ба ма ко је су мо ра ли да во де про тив сво је бра ће – срп ских 
уста ни ка, при хва ти ли су и спро ве ли у де ло, не про зи ру ћи па кле не на
ме ре сво јих ше фо ва. Та ко су ко му ни сти по че ли да ко ри сте Ср бе јед не 
про тив дру гих. Би ло је мла дих бо ра ца ко ји су су ви ше под ле гли про
па ган ди сво јих ко му ни стич ких ше фо ва, те су уста ли ка ко про тив истин
ских срп ских па три о та, та ко и про тив соп стве них ро ди те ља и бра ће 
сво је. Та ко је бо рац пар ти зан ске че те Ви лим Га ље ра – Ни ко ла Ре лић, 
хтео да уби је сво га оца Ми ла на Ре ли ћа, ко ји је био је дан од нај бо љих 
и нај у глед ни јих гра ђа на у свом ме сту. Упи тан за што хо ће да уби је сво
га оца, он је од го во рио да је ње гов отац ку лак, ре ак ци о нар и на род ни 
не при ја тељ, те као та кав има да не ста не. По са ве ту Јо ве Ра ди ћа, овај 
мла ди и у ду ши још не ис ква ре ни бо рац, од у стао је од овог зло чи на. Но, 
ни је Ни ко ла је ди ни ко ји је био спре ман да иде, не са мо про тив срп ског 
на ро да, не го и сво јих ро ди те ља. Би ло је на жа лост, мно го слич них ње му, 



а и мно го го рих, ко ји су под ути ца јем сва ко днев не ко му ни стич ке про
па ган де и ла жних обе ћа ња, сти ца јем сло же них окол но сти по ста ли 
уби це свог соп стве ног на ро да. За раз ли ку од срп ских уста ни ка, ко је су 
пар ти за ни све од ре да про гла си ли чет ни ци ма, пар ти за ни су уби ја ли 
и по тен ци јал не не при ја те ље и то са мо за то што су на при мер, би ли 
ин те лек ту ал ци, имућ ни љу ди, ку ла ци, што ни су же ле ли но ви ко му ни
стич ки по ре дак, што ни су хте ли да се при кљу че ко му ни стич ким редо
ви ма, што су за вре ме ра та при па да ли дру гим по ли тич ким стран ка ма. 

Не при ја те љи ма су сма тра ни и офи ци ри бив ше Ју го сло вен ске вој
ске, сем оних ко ји су би ли чла но ви Ко му ни стич ке пар ти је. Не при ја те
љи ма су сма тра ни и они ко ји ни су пар ти за ни ма ис по ру чи ли оно ли ку 
ко ли чи ну хра не ко ли ко је од стра не њи хо вих ко ми си ја зах те ва но, без 
об зи ра да ли су њи хо ве по ро ди це има ле шта да је ду. Од би ја ње зах те ва 
за до ма ћи на је зна чи ло смрт. Због то га су сло бо до ум ни и од ва жни ји 
од бор ни ци ис ту пи ли из „на род них од бо ра”. На њи хо ва ме ста по ста
вље ни су по слу шни ци и љу ди ко ји су се опи ли иде о ло ги јом на зо ви 
со ци ја ли змако му ни зма, и ко ји ни су мно го ма ри ли ко ли ко ће не ви них 
љу ди стра да ти. 

Ова ква схва та ња би ла су при хва ће на и озва ни че на у ко му ни стич
ким ће ли ја ма и од ре ди ма, а Пар ти ја је са ма се би и сво јим јед но ум ним 
по слу шни ци ма и сим па ти зе ри ма до зво ља ва ла да ка жња ва ју све оне 
ко ји се ни су укла па ли у ње не ци ље ве.13

13 Ис црп ни је о овим тра гич ним стра да њи ма срп ског на ро да на те ри то ри ји 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске од на зо ви осло бо ди ла ца, у: М. Пе шут, Ре во лу ци ја у Лици 
1941–1945. (1966).
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ДО КУ МЕН ТА О НА ЦИ О НА ЛИ СТИЧ КИМ  
ЗА СТРА ЊИ ВА ЊИ МА ЈЕД НОГ ДЕ ЛА РУ КО ВОД СТВА  

ЦК КО МУ НИ СТИЧ КЕ ПАР ТИ ЈЕ ХР ВАТ СКЕ

Из пи сма ко је је Ти то пи сао Едвар ду Кар де љу, 18. сеп тем бра 1944, 
ви ди се да је ста ње се па ра ти стич ких по ја ва у Хр ват ској узе ло то ли ко 
ма ха да је Кар дељ до био хи тан за да так: от пу то ва ти са Ви са у Хр ват ску 
и на сва ки на чин спре чи ти Хе бран га и Сте ву Кра ја чи ћа у њи хо вим на
ци о на ли стич ким ак тив но сти ма, ко је мо гу да на не су вр ло ве ли ке те шко
ће ЦК КП Хр ват ске. У пи сму се Е. Кар дељ овла шћу је да сме ни Хе бран
га са по ло жа ја у ЦК КП Хр ват ске због по чи ње них не пра вил но сти у 
„нај не згод ни јем пе ри о ду”, ка да још ни је би ло све до го во ре но око фор
ми ра ња но ве Ју го сла ви је. Кар дељ је 30. сеп тем бра 1944. го ди не од го
во рио Ти ту да је утвр дио низ Хе бран го вих и Кра ја чи ће вих по сту па ка, 
па и оста лих њи хо вих са рад ни ка ко ји ди рект но сла бе од но се Хр ват ске 
са оста лим на ро ди ма Ју го сла ви је, а на ро чи то од но се са Ср би ма, па 
де ли мич но и са Сло вен ци ма. Он у свом пи сму Ти ту на во ди сле де ће: 

„Хе бранг не во ли Ср бе и Сло вен це, и ства ра ње Ју го сла
ви је сма тра као про ла зно ну жно зло. По ред не рас по ло же ња 
пре ма Ср би ма и Сло вен ци ма, Хе бранг и ЦК КП Хр ват ске се 
у свом на ци о на ли зму не пра вил но од но се и пре ма Дал ма тин
ци ма, са мо због то га што на род Дал ма ци је по ка зу је ве ћу на
кло ност и по ве за ност пре ма иде ји Ју го сла ви је, не го што то 
по ка зу ју оста ли де ло ви Хр ват ске. Ја сно је да сви ти мо мен ти 
по ка зу ју обим на ци о на ли стич ког за стра њи ва ња, ка ко код 
Хе бран га, та ко и Кра ја чи ћа, па и ве ли ког де ла оста лих чла
но ва нај ви шег ру ко вод ства из ЦК КП Хр ват ске ко ји су под 
ве ли ким ње го вим ути ца јем, та ко да се без ње го ве сме не те шко 
мо гу за у ста ви ти на ци о на ли стич ка за стра њи ва ња и тен ден
ци је раз до ра и ме ђу на ци о нал ног не по ве ре ња.”14

14 Де таљ ни је о овим зби ва њи ма у Хр ват ској пред крај Дру гог свет ског ра та 
чи та о ци се мо гу упо зна ти из до ку ме на та цен трал них ор га на КПЈ, НОР и Ре во лу ци ја 
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Из књи ге Стан ка Ћа ни це Опа чи ћа, ви ди се ко је по био кор ду на шку 
ин те ли ген ци ју. Пре ма на во ди ма, овог, очи глед но до бро ин фор ми са ног 
ми ни стра Ре пу бли ке Хр ват ске до слов це сто ји да је кор ду на шку ин те
ли ген ци ју уни штио Ан дри ја Хе бранг. Пре ма Опа чи ће вом ка зи ва њу 
Хе бранг је олов ком за о кру жио ли ца ко ја је тре ба ло осу ди ти на смрт. 
Окру жни ко ми тет је кра јем ју на 1944, до ста вио др жав ном ту жи о цу 
по дат ке о ис тра зи и ста њу у Агит про пу Окру жног ко ми те та КП Хр ват
ске и Про па ганд ном оде ље њу Окру жног на род но о сло бо ди лач ког од бо
ра за Кор дун, где су у су коб до шли Ани ца Ра кар из Агит про па и Вељ ко 
Ко раћ из Про па ганд ног оде ље ња. По што је Ани ца Ра кар би ла по ста вље
на од стра не Хе бран га и има ла ње го ву по др шку, ла ко је угу ши ла сва ку 
ини ци ја ти ву и рад Про па ганд ног оде ље ња. Гру па ин те лек ту а ла ца је 
због ово га, а и због не по вољ ног по ло жа ја срп ског на ро да у Ли ци, Бани
ји и Кор ду ну, на пи са ла ле так у ко ме је опи са ла те жак по ло жај срп ског 
на ро да у овим кра је ви ма. У лет ку је на ве ла по да так да Ср би во де и сно
се глав ни те рет бор бе, а да у исто вре ме ЦК КП Хр ват ске не ма ни јед ног 
Ср би на – што је би ла исти на. Ка да је ле так до шао до ру ку Ан дри је Хе
бран га, он је на бр зи ну ко оп ти рао тро ји цу Ср ба у ЦК КП Хр ват ске, а 
по сле то га по че ла су хап ше ња не ду жних љу ди. Ово је Хе бранг учи нио 
да би до био али би пред срп ским на ро дом и при ка зао пи сце овог лет ка 
као ла жљив це. 

На осно ву овог лет ка ис кон стру и са на је оп ту жни ца про тив уче
сни ка ко ји су на пи са ли по ме ну ти ле так и до ста ви ли га ЦК КП Хр ват ске. 

Оп ту жни ца их је те ре ти ла као шпи ју не Ге ста поа и за ди рект ну 
са рад њу са чет ни ци ма, што уоп ште ни је би ло тач но, јер су ови ин те лек
ту ал ци би ли ода ни бор ци и вр ши ли су са ве сно сво је ду жно сти.

Суд ски про цес је одр жан 13. и 14. ју ла 1944. го ди не. Од лу ком „на
род ног су да”, а по на ло гу А. Хе бран га, на смрт су осу ђе ни: Вељ ко Ко раћ, 
ап сол вент Тех нич ког фа кул те та, Или ја Же га рац, ди пло ми ра ни прав
ник, Љу бо Ву ји чић, учи тељ, Ми лан Мом чи ло вић, по руч ник НОВе. 
Оста ли ин те лек ту ал ци осу ђе ни су на при нуд ни рад, и гу би так сло бо де 
и гра ђан ских пра ва на ви ше го ди на, што је у вре ме ве ли ке по ли тич ке и 
пси хич ке на пе то сти зна чи ло исто као и осу да на смрт; јер су ови љу ди 
би ли из ла га ни вр ло ве ли ким опа сно сти ма и ра ду под нај те жим усло вима.

1941–1945, том XX, 40–45, као и из књи ге С. Опа чи ћа, чла на АВ НОЈа и ЗАВ НОХа и 
ми ни стра Вла де Хр ват ске, Ср бин у Хр ват ској: ка зи ва ња кор ду на шког се ља ка, рат ни ка, 
ми ни стра, осу ђе ни ка, Бе о град 1989.
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Из по да та ка ко је је из нео Стан ко Опа чић у сво јој књи зи Ср бин у 
Хр ват ској (Бе о град 1989) мо же се за кљу чи ти да ни су са мо Хе бранг, 
Кра ја чић, Ру ка ви на и дру ги ру ко во де ћи чла но ви ЦК КП Хр ват ске били 
оп те ре ће ни хр ват ским шо ви ни змом, већ су том „бо ле шћу” би ли оп те
ре ће ни и Вла ди мир Ба ка рић, ко ји је по сле сме не Хе бран га по ста вљен 
за се кре та ра, а ка сни је и за пред сед ни ка ЦК КП Хр ват ске, као и ге не ра
ли: Шибл, Ма но ла, Бо бет ко, па и мно ги дру ги. Раз ли ка је са мо у то ме 
што је но ва гар ни ту ра ру ко во де ћих ка дро ва ЦК КП Хр ват ске на че лу 
са Вла ди ми ром Ба ка ри ћем би ла пер фид ни ја и дво лич ни ја; јед но је 
срп ском на ро ду го во ри ла и обе ћа ва ла, а пот пу но је дру га чи је ра ди ла. 
Та ко је Вла ди мир Ба ка рић у Вој ни ћу, пред 500 де ле га та 1944. го ди не, 
одр жао го вор пун хва ло спе ва и обе ћа ња срп ском на ро ду, као што то 
ни је ни ко до та да учи нио. У том свом чу ве ном го во ру ре као је да Ср би 
тре ба да не гу ју сво ју кул ту ру, сво је оби ча је, ћи ри лич ко пи смо и сво је 
уста но ве. Та да је осно ва но срп ско про свет но дру штво „Про све та”, 
про свет но дру штво „Срп ска ри јеч” и мно ге дру ге уста но ве. Ме ђу тим, 
Ба ка рић је обе ћа вао и срп ски на род ве ли чао док је рат тра јао и док му 
је тај исти срп ски на род био по тре бан, али ка да се рат за вр шио, он је 
по чео да во ди са свим дру гу по ли ти ку и да пра ва срп ском на ро ду, јед но 
по јед но, уки да. 

„Пр во је уки нуо срп ско кул тур но дру штво ’Про све та’, 
за тим ’Срп ску ри јеч’, па Му зеј Ср ба у Хр ват ској. Скло нио је: 
Ра ду Жи ги ћа, Ра ду Бр ки ћа и ме не (Ћа ни цу Опа чи ћа – прир. 
на по ме на), да би све то мо гао спро ве сти, јер смо ми би ли углед
ни у на ро ду и има ли смо ве ли ки ути цај ме ђу Ср би ма у Хр ват
ској. Нас су ухап си ли да би на на ша ме ста мо гли до ве сти своје 
’по слу шне’ љу де, као што су би ли: Ду шан Дра го са вац, Милу
тин Бал тић и дру ги, све бив ши рат ни ци ’по за дин ци’, та ко да 
ни је ни је дан Ср бин – бо рац остао у Вла ди Хр ват ске”. 

О овим Ба ка ри ће вим хва ло спе ви ма (за вре ме ра та) срп ском на ро ду, 
мо же се ви де ти и у књи зи Ђу ре За те за ла На род на власт на Кор ду ну. Ту 
је го то во у це ли ни од штам пан ње гов го вор на кон фе рен ци ји у Вој ни
ћу. У свом ин тер вјуу Сту ден ту, Ћа ни ца (Стан ко Опа чић), као ле ген да 
Ба ни је и Кор ду на, на во ди и по да так да му је, за вре ме го во ра на за се да
њу АВ НОЈа у ко ме је ја сно и не у ви је но го во рио о уста шким звер стви
ма над срп ским на ро дом, пр ви при шао Ба ка рић и при го во рио му „због 
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ње го вог ду гог је зи ка”. У по чет ку, на во ди Опа чић, ни је схва тио овај 
Ба ка ри ћев при го вор и упо зо ре ње, али ка сни је је то вр ло до бро, не само 
раз у мео, не го и осе тио на соп стве ној ко жи. Тим упо зо ре њем Ба ка рић 
је имао на ме ру да при кри је уста шке зло чи не, ако не у це ло сти да их 
са кри је од очи ју јав но сти, оно да их ума њи и да их сво јим де ма го шким 
из ја ва ма обез вре ди, те да им дâ са свим дру го зна че ње. Нај че шће из ја
ве ње го ве и ње го вих са рад ни ка, сво ди ле су се на то да је зло чи не чи нио 
Па ве лић и ша чи ца уста ша, као да не зна да је по сто јао др жав ни план 
у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској да се Ср би у це ло сти уни ште. 

Ме то де скри ва ња и за та шка ва ња уста шких зло чи на  
од до ма ће и стра не јав но сти

Из до ку мен та ко ји је Де мо крат ска Фе де ра тив на Ју го сла ви ја, зва
нич но до ста ви ла у Ко ми си ји за ре па ра ци је у Па риз, од мах по сле ра та, 
ви ди се об ма на свет ске јав но сти у по гле ду из вр ши ла ца уни ште ња пра
во слав них цр ка ва за вре ме Дру гог свет ског ра та на те ри то ри ји Не за
ви сне Др жа ве Хр ват ске. 

У том до ку мен ту не тач но је при ка за но да је 456 пра во слав них цр ка
ва уни ште но од стра не не мач ких оку па тор ских је ди ни ца. Ме ђу тим, 
не мач ке је ди ни це за вре ме сво јих рат них деј ста ва уни шти ле су или 
де ли мич но оште ти ле око 40 цр ка ва и ма на сти ра, док су нај ве ћи број 
ру ше ња и вар вар ског уни ште ња учи ни ле уста шке је ди ни це Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске. Из ово га се ја сно ви ди да су уста ше и њи хо ви по ма
га чи уни шти ли нај ве ћи број пра во слав них цр ка ва и ма на сти ра, а да о 
овим њи хо вим вар вар ским по ступ ци ма свет ска јав ност ни је исти ни то 
оба ве ште на и да су њи хо ви вар вар ски и без ум ни по ступ ци под мет ну ти 
не мач кој вој сци, њи хо вим до ју че ра шњим са ве зни ци ма. 

По ред об ма на свет ске јав но сти о уни ште њу срп ске кул тур не ба
шти не, на ро чи то ру ше њу пра во слав них цр ка ва, свет ска јав ност је не
тач но и не и сти ни то оба ве шта ва на. Јо сип Броз је на дру гом за се да њу 
АВ НОЈа, и доц ни је у сво јим јав ним ис ту пи ма и го во ри ма пре ћут ки вао 
исти ни те по дат ке и о ге но ци ду из вр ше ном над срп ским на ро дом на 
те ри то ри ји НДХ. У свом ре фе ра ту, са дру гог за се да ња АВ НОЈа, Јо сип 
Броз је уме сто пу не исти не о зло чи ни ма над срп ским на ро дом го во рио 
о до ма ћим из дај ни ци ма. За шти ту и од бра ну не за шти ће ног срп ског 
на ро да од срп ских уста ни ка из јед на ча вао је и свр ста вао у исти кош са 



ге но ци дом уста ша, ко ји је план ски спро во ђен за све вре ме њи хо ве че
тво ро го ди шње вла да ви не. Ра зу мљи во, то је са ње го ве стра не би ло ве о
ма лу ка ва и сми шље но из ве де на по ли тич ка об ма на свет ске јав но сти, 
на ко јој су по ста вље ни та ко зва ни те ме љи „но ве Ју го сла ви је”. На ру ку 
му је ишла на ив ност и ус па ни че ност стра да лог срп ског на ро да у Ли ци, 
Кра ји ни, Бо сни и Хер це го ви ни, Сла во ни ји, Сре му, али и иде о ло шка 
ода ност по ли тич ког и вој ног ка дра је ди ни ца НОБа и па р ти зан ских 
од ре да. За хва љу ју ћи то ме, он је мо гао да још та да за тре исти ну о из
вр ше ном ге но ци ду над срп ским на ро дом. Ње го ва оми ље на те за, ко јом 
се слу жио од до ла ска на власт па све до смр ти, би ла је: „Сви на ро ди у 
ра ту јед на ко стра да ју, сви има ју сво је из дај ни ке и ме ђу њи ма не ма ни
ка кве раз ли ке, ни ка квих из у зе та ка”. Јо сип Броз је мо жда том при ли ком 
за бо ра вио да се при кри ва њем чи ње ни ца не учвр шћу је ме ђу соб но пове
ре ње ме ђу на ро ди ма, а још се ма ње на та квим те ме љи ма мо гу раз вија
ти од но си „брат ства и је дин ства”, на че му се од стра не ко му ни стич ког 
вођ ства, у то вре ме, сва ко днев но ин си сти ра ло. При кри ва њем чи ње ни
ца код љу ди се, на јед ној стра ни учвр шћу је уве ре ње да се зло чин ис пла
ти, а на дру гој стра ни та ло жи се те шка му ка и че мер због за та шка ва ња 
зло чи на. Че мер из ко јег мо же да кре сне вар ни ца мр жње и но ве не сре ће. 
Он је ве ро ват но „за бо ра вио” да је хр ват ски на род не мач ку вој ску до
че као као сво је са ве зни ке и сво је осло бо ди о це. Ста ри је ге не ра ци је свих 
на ших на ро да зна ју и мо гу по твр ди ти да су гра ђа ни Ма ри бо ра, За гре
ба, Са ра је ва, Ба ња Лу ке, па и дру гих ме ста, до че ки ва ли њи хо ве тру пе 
са цве ћем, а пред не мач ком из вид ни цом би ли су про стр ти цвет ни те
пи си и па ро ле до бро до шли це. Он је чак за бо ра вио да је сво јим нај бли
жим са рад ни ци ма, а ка сни је и но ви на ри ма, при чао да је по бе гао из 
За гре ба и Хр ват ске у Бе о град из раз ло га што је ви део и до бро оце нио 
да су Хр ва ти до че ка ли Нем це и Ита ли ја не као сво је осло бо ди о це и да 
на њих не мо же да ра чу на за би ло ка кав уста нак или ору жа ну бор бу. 
Док је срп ски на род у свим на шим Кра ји на ма, па на рав но и у Ср би ји, 
до че као не мач ке тру пе са бо лом у ду ши, као сво ју нај ве ћу не сре ћу, до тле 
је ве ли ки број хр ват ског на ро да те исте не мач ке је ди ни це до че као са 
ра до шћу и пе смом, и му зи ком обе ле жа вао њи хов до ла зак као до ла зак 
сво јих пра вих са ве зни ка и осло бо ди ла ца. Ако на ши гра ђа ни из би ло ко
јих раз ло га не же ле да при хва те ре ал ност ових исто риј ских, не по бит но 
до ка за них чи ње ни ца, ми им пре по ру чу је мо да у исто риј ским ар хи ви
ма по тра же и по гле да ју ду го ме тра жни филм о до че ку не мач ких вој них 
је ди ни ца од стра не гра ђа на За гре ба, Ма ри бо ра, Са ра је ва и Ба ња Лу ке. 
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Ин те ре сант но је да је Јо сип Броз ове до га ђа је и не по бит не исто риј ске 
чи ње ни це јед но став но пре ско чио, као да ни су ни по сто ја ле, због че га 
се за ње га мо же ре ћи да је за чет ник „урав ни лов ке зла” и за ве ре ћу та ња 
о нео пи си вом стра да њу срп ског на ро да, а за тим и оста лих на ро да који 
ни су мо гли, ни ти су хте ли, да се по ви ну ју ње го вим „ре во лу ци о нар ним” 
и иде о ло шкоко му ни стич ким на зо ри ма. Он је та ко ђе, у сво јим ис ка
зи ма и бе се да ма за би о гра фи ју и исто ри ју, пре ско чио и део исто риј ских 
по да та ка о са рад њи КП Ју го сла ви је (чи ји је ге не рал ни се кре тар био) са 
уста шком ор га ни за ци јом Анте Па ве ли ћа и дру гим на ци о нал но шо ви
ни стич ким ор га ни за ци ја ма, као што су: про бу гар ска ВМРО, шип тар ска 
ба ли стич ка ор га ни за ци ја и мно ге дру ге. 

Циљ ове са рад ње, оства ре не пу тем по себ них спо ра зу ма о ме ђу соб
ном ис по ма га њу, био је да се за јед нич ким сна га ма си сте мат ски ути че 
на сла бље ње и раз град њу др жав ног си сте ма на ше за јед нич ке др жа ве, 
ко ју су, на ве ли ку на шу жа лост, не са мо уста ше, ба ли сти и вмро ов ци, 
већ и ко му ни сти на зи ва ли и сма тра ли „там ни цом” на ших на ро да. Од 
овог је био из у зет са мо срп ски на род, са об ја шње њем да се ов де пре те
жно ра ди о ве ли ко срп ском хе ге мо ни зму. Сви су Ср би сма тра ни ве ли
ко срп ским хе ге мо ни сти ма, сем чла но ва Ко му ни стич ке пар ти је ко ји су 
би ли спрем ни и на нај ве ћа по ни же ња се бе са мих и сво га на ро да, са мо 
да би се до че па ли по ло жа ја у пар тиј ској хи је рар хи ји. Да би се уз ди гли 
у са ме вр хо ве вла сти, они су из гу би ли из ви да да се ти ме спу шта ју на 
нај ни же гра не, да су се ти ме огре ши ли о ин те ре се свог на ро да; јер су 
по ни зно слу ша ју ћи Јо си па Бро за, Ба ка ри ћа и Кра ја чи ћа, уче ство ва ли 
у за ма гљи ва њу и пре ћут ки ва њу ге но ци да над срп ским на ро дом. А, ру
ше ћи по сле ра та и у ра ту оште ће не цр кве не хра мо ве, они су се од ре кли 
сво је пра во слав не ве ре и тра ди ци ја сво јих пре да ка. Ово су све чи ни ли 
вр хун ски срп ски ка ри је ри сти, не са мо из срп ских Кра ји на са те ри тори
је Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не, већ и ње ни по слу шни ка ри је ри сти 
из са ме Ср би је. То је све до при не ло да се ола ко, као од ша ле, за бе то
ни ра ју срп ске ја ме и срп ске ко стур ни це, да се по ру ше и уни ште ско ро 
сви тра го ви из ја се но вач ке ло гор ске му чи о ни це, да се „за бе то ни ра” 
на ци о нал на и исто риј ска свест срп ског на ро да. То је усло ви ло да се по
сле ра та за бра ни об но ва исто риј ских спо ме ни ка, пра во слав них цр кава 
и да се на ме сти ма нај ве ћих зло чи на над на шим ста нов ни штвом по ста
ве ла жне спо менпло че, да се на њи ма укле шу не тач ни по да ци, ка ко у 
по гле ду бро ја не ви но по кла ног на шег све та, та ко и у по гле ду по чи ни
ла ца зло чи на. Скри ва ње и за та шка ва ње зло чи на над срп ским на ро дом 
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вр ше но је на тај на чин што је тек два де сет го ди на на кон за вр шет ка ра та, 
ка да је до шло до не за до вољ ства на ро да, би ло до зво ље но по ди за ње 
спо ме ни ка жр тва ма ра та, али ни је би ло до зво ље но да се на ве ду име на 
не ви них жр та ва, ни ти њи хов број. Ни је би ло до зво ље но да се на спо
менпло чу укле шу по да ци да су по кла ни љу ди, же не и де ца би ли срп ске 
на ци о нал но сти; та ко ђе ни је би ло до зво ље но да се на спо ме ник укле шу 
по да ци о по чи ни о ци ма зло чи на, уста шким бо јов ни ци ма, већ је на свим 
спо ме ни ци ма упи си ва но да су зло чи не из вр ши ле не мач ке оку па тор ске 
је ди ни це, што јед но став но ни је тач но.

Из по да та ка се ја сно ви ди да је у ма ски ра њу ин фор ма ци ја уче ство
ва ла „јед на та јан стве на ру ка” и то из нај ве ћег вр ха на ше до ју че за јед
нич ке отаџ би не. Ваљ да је ја сно да по кла на де ца и не ви но стра да ли свет 
ни су би ли ни ка кви Ти то ви „пи о ни ри”, ни ро до љу би, већ са мо на ши 
но во му че ни ци. 

На рав но, ово се не ста вља са мо на ду шу „та јан стве не ру ке” из нај
ви шег др жав ног, пар тиј ског и по ли циј ског вр ха, већ и на ду шу свих 
по слу шни ка. Сав тај не ви но по стра да ли свет и по кла на де ца би ли су 
кр ште не ду ше, а на њи хо вим гро бо ви ма не ма ни јед ног кр ста. На за јед
нич ке гроб ни це ста ви ли су им пе то кра ке зве зде, ко је не ма ни на гро бу 
Јо си па Бро за. 

Уме сто да се на стра ти шти ма, спо ме ни ци ма и спо мен обе леж ји ма 
ис пи шу име на не ви но по стра да лог све та или ка да су у пи та њу ма сов
не гроб ни це, да се на зна чи чи јем су на ро ду или на ци ји при па да ле 
ге но ци дом усмр ће не жр тве, ко му ни сти су ши ром на ше зе мље, на свим 
спо ме ни ци ма ис пи си ва ли ре чи: „ро до љу би”. Реч ју „ро до љуб” уме сто 
„срп ски на род” пла ги ја то ри исто ри је хте ли су да од на шег све та и свет
ске јав но сти са кри ју уста шке зло чи не, а ка да то ни су мо гли у пот пу
но сти да оства ре, они су сво јим пре фри га ним ме то да ма на сто ја ли да 
те зло чи не у што ве ћој ме ри ума ње и „за ма гле”, та ко да се из нат пи са 
на спо ме ни ци ма не мо же рас по зна ти ко су жр тве, а ко су по чи ни о ци 
зло чи на, као ни ко ји је на род био из ло жен ге но ци ду, а ко су би ли из
вр ши о ци ових ма сов них уби ста ва. Фал си фи ка то ри но ви је исто ри је 
на ших на ро да на ро чи то су из бе га ва ли да се на спо мен обе леж ја уне су 
по да ци о бро ју по кла не де це, же на и му шка ра ца. Ре чи „срп ски, је вреј
ски или ром ски на род” за ме њи ва не су ре чи ма „ро до љу би”, из че га про
из и ла зи да су и по кла на де ца у пе ле на ма би ли ро до љу би. 

Бро зо ва исто риј ска си ме три ја или па ра ле ла ко ју је по ву као у ре фера
ту на дру гом за се да њу АВ НОЈа, ка да је го во рио о до ма ћим из дај ни цима, 
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има ла је за да так да убла жи уста шке зло чи не иа ко су, пре ма ис тра жива
њи ма на ших и свет ских ана ли ти ча ра и до ку мен та ри ста, ови зло чи ни 
би ли ве ћи од би ло ка квог ра та и ку ге. 

Пре ма не по бит но утвр ђе ним до ка зи ма, уста ше су за вре ме сво је 
че тво ро го ди шње вла да ви не уни шти ле или де ли мич но оште ти ле 1.299 
пра во слав них хра мо ва и бо го мо ља, уби ле че ти ри епи ско па, 219 све
ште ни ка, 400 хи ља да Ср ба про те ра ле са њи хо вих ог њи шта у Ср би ју, 
240 хи ља да пра во слав них Ср ба при сил но и под прет њом смрт не од
ма зде пре ве ле у ка то лич ку ве ру. 

Око 600 хи ља да Ср ба, љу ди, же на и де це, по у би ја но је или из му
че но и уни ште но у ло го ри ма смр ти на нај сви ре пи ји на чин. Не ма ни 
јед ног, ни нај ма њег ме ста у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској у ко јем ни је 
од стра не уста ша по кла но, по у би ја но и у вр та че и ја ме по ба ца но на 
де се ти не, сто ти не, па и хи ља де не ви не и не за шти ће не не ја чи, же на и 
не на о ру жа них љу ди. Са мо у ло го ри ма Ста ра Гра ди шка, Ја стре бар ско 
и Ја се но вац уби је но је и ба че но у Са ву или је по мр ло од гла ди из ме ђу 
500 и 600 хи ља да срп ског ста нов ни штва, ме ђу ко ји ма и ве ли ки број 
Је вре ја и Ро ма и не зна тан број оста лих на ци о нал но сти.

По ред обим не ар хив ске гра ђе о из вр ше ном ге но ци ду над срп ским 
на ро дом ко ју су ис тра жи ва ли и при пре ми ли број ни ис тра жи ва чи и 
на уч ни ци, а ко ју смо кон сул то ва ли то ком пи са ња ове пу бли ка ци је о 
из вр ше ним уста шким зло чи ни ма, ве ли ки до при нос у от кри ва њу чи
ње ни ца обез бе дио је и др Дин ко Да ви дов (То тал ни ге но цид: Не за ви сна 
Др жа ва Хр ват ска 1941–1945).

Да ни је би ло сми шље не ми ми кри је и скри ва ња ових уста шких 
бе сти јал них зло чи на над срп ским на ро дом, не са мо од на шег све та већ и 
од свет ске јав но сти, да нас би би ло лак ше схва ти ти ка ко је срп ски на род 
на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не 1936, уче ство вао са 58 про це на та у 
укуп ном бро ју ста нов ни штва, да би 1981. го ди не пао на 35 про це на та. 

Хр ва та је пре ма та да шњем по пи су би ло 16,4%, Му сли ма на 39% и 
Ју го сло ве на 10%. Пре ма по пи су из 1991. го ди не, уче шће Му сли ма на у 
укуп ном бро ју ста нов ни штва из но си ло је 52%, Ср ба 33% и Хр ва та 15%. 

Пре ма на ве де ном, број Ср ба сма њио се са 58% пре ма по пи су из 
1936, на све га 33% у 1991. го ди ни. Ова ко ве ли ко сма ње ње срп ског на ро
да у Бо сни и Хер це го ви ни на ста ло је услед ње го вог ма сов ног уни ште ња 
за вре ме ра та и си сте мат ског и не пре ста ног исе ља ва ња у Ср би ју под 
при ти ском по ли тич ких моћ ни ка. Па ра лел но са исе ља ва њем Ср ба из 
Бо сне и Хер це го ви не још је бр же би ло исе ља ва ње из Хр ват ске. Та ко је, на 
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при мер, у пе ри о ду од 1951. до 1961. го ди не број исе ље ног ста нов ни штва 
срп ске на ци о нал но сти из но сио 144.988 ста нов ни ка, од 1961. до 1971. 
го ди не исе ље ње срп ског ста нов ни штва из но си ло је 146.255 ста нов ни ка, 
а од 1971. до 1981. го ди не број исе ље них ста нов ни ка срп ске на ци о нал
но сти из но сио је 157.530 ста нов ни ка. 

Од мах по сле ра та, број срп ског ста нов ни штва на те ри то ри ји Хр ват
ске из но сио је 1.180.000 ста нов ни ка, да би се 1991. го ди не свео на све га 
543.000 ста нов ни ка. 

Да ни је би ло ге но ци да над срп ским на ро дом и да ни је би ло при
сил ног исе ља ва ња за вре ме ра та, а ка ко смо на пред из не ли и по сле ра та, 
број Ср ба, под прет по став ком јед на ког при ра шта ја и код Ср ба и Хрва
та, из но сио би из ме ђу 1.800.000 и 2.000.000 што у од но су на са да шњи број 
хр ват ског ста нов ни штва од 4.601.000 да је про цен ту ал ни од нос 71,8% 
Хр ва та и 28,2% Ср ба, а не са мо 12% ко ли ко са да из но си.

Ка да се узму у об зир из не ти по да ци, сма трам да ће објек тив ни по
сма тра чи и ана ли ти ча ри ове нај ве ће тра ге ди је ко ја се ви ше од 50 го ди на 
пер фид но спро во ди ла над срп ским на ро дом, мо ћи лак ше да ти од го вор 
за што је по ла ве ка скри ва на исти на од на шег све та и свет ске јав но сти 
и чу ва на под нај ве ћим ве лом тај но сти и ем бар гом нај ви шег ко му ни стич
ког ру ко вод ства АВ НОЈев ске Ју го сла ви је.15

Та ко ђе, уви дом у чи ње ни це би ће мо гу ће да ти и од го вор у чи је име 
и за чи ји су ра чун пре пра вља не исто риј ске исти не. У име чи је иде је и 
у име ко га су скла ња ни и за тр па ва ни тра го ви о не ви ним жр тва ма.

За што су бла го на кло но скри ва ни глав ни крив ци зло чи нач ких не
де ла и у име ка кве је прав де овим џе ла ти ма дат опро штај, јер им ни је 
ни су ђе но, а ка мо ли да су од го ва ра ли за по чи ње на зло чи нач ка не де ла. 
За што су до ку мен та о ан ти ци ви ли за циј ском уни ште њу срп ског на ро
да и срп ских хра мо ва чу ва ни од очи ју јав но сти? Да она то бо же не би 
би ла уз не ми ра ва на?! За што ни исто риј ској на у ци ни је би ло до зво ље но 
да до ђе до до ку ме на та о овим зло чи ни ма? За што се та ко упор но ин си
сти ра ло да се о овим стра да њи ма Ср ба, та ко ма ло зна да је то про сто 
за чу ђу ју ће? Пре ма оно ме што зна мо, хте ло се „да тра ва за бо ра ва” пре
кри је гро бо ве не ви них, да се за та шка ју сви ви дљи ви тра го ви и да се од 
очи ју на шег све та са кри ју не са мо хум ке и гро бо ви не ви но по би је ног 
ста нов ни штва, већ и чи та ви под зем ни гра до ви у ко ји ма ле же ови на ши 

15 Д. Да ви дов, То тал ни ге но цид: Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска 1941–1945, Бе о
град 2013.
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му че ни ци; ко ји ма је зло чи нач ка уста шка ру ка пре кра ти ла жи во те, и 
од Ја се нов ца, нај ве ћег ло го ра у Евро пи, на чи ни ла нај ве ћу ко стур ни цу 
и нај ве ће срп ско му чи ли ште. 

И то све „У име Хри ста и ти сућ лећ не ци ви ли за ци је”, ка ко су упор
но по на вља ли Па ве ли ће ви про па ган ди сти, а ка сни је и ње го ви вер ни 
след бе ни ци. 

Све до че ња не мач ких и ита ли јан ских са ве зни ка

Сам на слов упу ћу је чи та о ца да ће ов де би ти ре чи о по да ци ма, 
из ја ва ма и за па жа њи ма хр ват ских са ве зни ка у Дру гом свет ском ра ту, 
у пр вом ре ду Не ма ца и Ита ли ја на. 

Под ра зу ме ва се да осу да хр ват ских уста шких зло чи на од њи хо вих 
са ве зни ка има ве ћи зна чај и вре ди пред свет ском јав но шћу и исто ри јом 
ви ше не го осу да од њи хо вих не при ја те ља или не у трал них по сма тра ча. 

У из ве шта ји ма са ита ли јан ских и не мач ких „слу жбе них ме ста” 
опи си звер ста ва по чи ње них у НДХ ни су исти. 

Осе ћа се ве ли ка раз ли ка из ме ђу ста во ва не мач ких и ита ли јан ских 
ау то ра. 

Не то ли ко у де скрип ци ји до га ђа ја, већ ви ше у то ну и на чи ну при
ка зи ва ња оног што су утвр ди ли. Ита ли ја ни, као зва нич на, фи зич ка, 
вој на или ци вил ни ли ца, кад опи су ју зло чи не, чи не то осе ћај но, са жал
бом, са осу дом. 

Ско ро као кроз плач. 
Сву да ис по ља ва ју сво је са у че шће и жа лост. Ка да го во ре о пат ња

ма Ср ба, као да са о се ћа ју, као да и са ми па те. Они зло чи не над срп ским 
све том осу ђу ју јед на ко као да су по чи ње ни над њи хо вим су на род ни
ци ма, над њи хо вим чла но ви ма по ро ди ца. 

Нем ци оштро, вој нич ки осу ђу ју те зло чи не, сма тра ју ћи да ће они 
оме та ти њи хов вој нич ки по ход и ко на чан ис ход њи хо ве бор бе. Ма ло 
се раз ли ку ју књи жев ни ци од ау то ра вој нич ких из ве шта ја, ко ји по го де 
је згро и че сто су шти ну ис так ну бо ље, иа ко су во пар ни је и не е мо тив
ни је. 

Код Ита ли ја на има та квих опи са ко ји би мо гли да уђу у стра ни це 
нај леп ше свет ске књи жев но сти. То је кул ту ра и ема на ци ја јед ног до брог 
и пле ме ни тог на ро да, јед не осе ћај не на ци је, ко ја бол убла жу је, зло чи
не осу ђу је. На ши чи та о ци ће се уве ри ти у то и са мном за јед но би ће 
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за хвал ни по ду ху ве ли кој и пле ме ни тој ита ли јан ској на ци ји за спа се ње 
Ср ба од крв нич ког уста шког но жа и за осу де ди вља штва и не људ ства, 
ма кар оно и од „са ве зни ка” по ти ца ло. 

Из за пи са и из ве шта ја Не ма ца и Ита ли ја на ви ди се да они ни су 
одо бра ва ли зло чи не уста ша и њи хо вих исто ми шље ни ка и по ма га ча, 
да су их че сто осу ђи ва ли, па и спре ча ва ли. Ту је обич но сва ки пи сац 
из но сио не ки дру ги при мер. Али и да су иден тич ни, за слу жу ју да се 
по но ве, да се код нас, у на шој зе мљи, раз би је ла жна тврд ња Хр ва та да 
су Ита ли ја ни и Нем ци из вр ши о ци зло чи на или да су они то чи ни ли 
по њи хо вом на го во ру. 

Кон ста та ци је ци вил них пред став ни ка Не мач ке

Ме ђу не мач ким све до че њи ма, пр во ће мо из не ти са оп ште ња не ко
ли ко ли ца од ве ли ког угле да и ау то ри те та у та да шњој Не мач кој, као и 
ли ца ко ја су уста шке зло чи нач ке „под ви ге” мо гла из бли зи не да пра те, 
ко ја су у сва ком слу ча ју зна ла ви ше од дру гих и пре ко чи јих из ја ва 
ни ко у све ту не ће мо ћи ола ко да пре ђе. 

Као пр ви, би ће ци ти ран је дан, та ко ре ћи, оче ви дац и ли це на вр ло 
ви со ком сте пе ну хи тле ров ске хи је рар хи је. То је др Хер ман Ној ба хер, 
на ци ста и лич ни при ја тељ Адол фа Хи тле ра, ве ли ки устав ни и при вред
ни струч њак. Тек пред крај ра та 1943. и 1944. го ди не био је по ста вљен 
за „ле те ћег ди пло ма ту” Не мач ке, за ду жен за Бал кан, по себ но за срп ска 
пи та ња. 

По сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та био је пре дат Ју го сла ви ји 
и осу ђен је на 20 го ди на ро би је. Из др жао је се дам и по го ди на, а по сле 
то га се бо рио за пар че хле ба по ра зним др жа ва ма и не где из ме ђу 1955. 
и 1956, сти гао је да на пи ше сво је крат ке, али зна чај не успо ме не под на
сло вом Спе ци јал ни за да так на Ју го и сто ку 1940–1945. го ди не. Из ве штај 
јед ног ле те ћег ди пло ма те. Књи га је об ја вље на на не мач ком је зи ку, кра
јем 1956. го ди не у Ге тин ге ну.

С об зи ром на лич ност ко ја је књи гу пи са ла и на из во ре ко ји су јој 
ста ја ли на рас по ла га њу, је два да мо гу да се за ми сле не ки по у зда ни ји и 
ау то ри та тив ни ји по да ци. 

Са мо је дан ма ли део књи ге ба ви се уста шкохр ват ским зло чи ни
ма и ње га ће мо пре не ти.
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По сле рас па да Кра ље ви не Ју го сла ви је бук нуо је хр ват ски по ход 
осве те и уни ште ње пра во слав ног Срп ства, ко ји спа да у нај сви ре пи је 
ак ци је ма сов ног уби ства у це лој свет ској исто ри ји, од мах до по мо ра 
Је вре ја. То је би ла бал кан ска осве та срп ском на ро ду. Број уби је них Ср ба: 
му шка ра ца, же на, де це, одој ча ди, Ној ба хер про це њу је на 750.000. 

Раз у ме се, тај број се не мо же тач но утвр ди ти. Али ни ко на све ту 
не ма ви ше под ло га за при бли жни ју про це ну не го што их је имао Ној
ба хер. На стра ни ци 31 сто ји да су во де ћи љу ди уста шког по кре та Не
за ви сне Др жа ве Хр ват ске Ној ба хе ру твр ди ли да су по кла ли ми ли он 
Ср ба, укљу чу ју ћи де цу, же не и стар це. 

„Пре ма из ве шта ји ма ко ји су ме ни сти за ли, ја це ним да 
је број за кла ног срп ског ста нов ни штва, не ра чу на ју ћи ов де 
срп ске уста ни ке ко ји су из ги ну ли у бор бе ним је ди ни ца ма 
про тив уста ша, из но сио не што око три че твр ти не ми ли о на”.

Ној ба хер у сво јим ди пло мат ским ме мо а ри ма из но си: 

„Мо ју бор бу про тив про га ња ња Ср ба у уста шкој Хр ват
ској за по чео сам код Ри бен тро па, кад ми је био по ве рен за да
так, ав гу ста 1943. го ди не. Бор ба, ко ја је не сум њи во би ла упе
ре на про тив ре жи ма Ан те Па ве ли ћа у Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској, ни је мо гла оста ти скри ве на у за гре бач ким вла ди
ним кру го ви ма”. 

Про фе сор Метл Јо сип, у свом пи сму др Иви Омр чи ну у Аме ри ци, 
1958. го ди не, пи ше сле де ће: 

„Узрок не сла га ња из ме ђу хр ват ског по ли тич ког вођ ства 
и ме не у овом пе ри о ду са сто јао се у то ме, што је уста шка вла да 
на сто ја ла да, уз по моћ не мач ког Вер мах та, по би је и ис тре би 
Ср бе у ис точ ној Бо сни, па да он да кри ви цу сва ли на Нем це, 
а мо ја је те жња и за да так био да ис точ ну Бо сну, као ве о ма ва
жан вој но стра те шки те рен, нор ма ли зу јем, ка ко бих учи нио 
крај ра сту ћој анар хи ји ко ја је на ста ла као по сле ди ца уста шког 
ка са пље ња срп ског ста нов ни штва. Ми има мо не по бит них 
до ка за и о то ме до ста зна мо, а гле дао сам и сво јим ро ђе ним 
очи ма шта се све де ша ва ло у Бо сни”. 



Уо ста лом, је дан све док, про фе сор Беч ког уни вер зи те та ко ји је у то 
вре ме био ко ман дант пу ка на Дри ни, на ре дио је да не мач ки вој ни ци 
отво ре ва тру са срп ске стра не на уста ше кад се ви де ло ка ко уста ше и 
до мо бра ни Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске ба ца ју срп ске же не и де цу у 
хлад ну Дри ну. Да ље овај про фе сор и ко ман дант у свом пи сму Омр чи
ни пи ше: „Ја сам ви део ту из глад не лу де цу ко ју је спа сла на ша не мач ка 
вој ска и по де лио сам им и свој по след њи ко мад хле ба”. 

Пре ма прет ход ним из ве шта ји ма про фе со ра Ме тла, ово се од но си 
на зи му 1941–1942. го ди не. Пре ма ње го вим на кнад ним са оп ште њи ма, 
хр ват ско др жав но ру ко вод ство да ло му је „Кру ну кра ља Зво ни ми ра 
– III ступ ња – са ма че ви ма”, да не би из но сио хр ват ска зло де ла пре ма 
срп ском на ро ду и срп ској не за шти ће ној не ја чи. У истом од го во ру уста ши 
Јо си пу Омр чи ну, про фе сор Метл је до дир нуо и увек ак ту ел но пи та ње 
„Kо је пр ви за по чео?” С об зи ром на ње го ву не над ма шну ком пе тент ност 
о овом пи та њу, до слов но пре но си мо тај па сус:

„Из хр ват ског на ци о нал ног из во ра, од стра не Хр ва та ко ји 
су од 1940. до 1941–1942. го ди не у За гре бу ак тив но са ра ђи ва ли 
у на ци о нал ном по кре ту, по зна то је да су ме се ци ма пре не го 
што је уоп ште и по сто ја ла не ка хр ват ска др жа ва, пре не го што 
су до шле уста ше на власт, ис ти ца не па ро ле „Ср бе о вр бе” или 
„Би ће кр ви до ко ље на”, а уста ше из Ле по гла ве су уз ви ки ва ле: 
„Ва ди ће мо им де цу из утро ба њи хо вих вла шких мај ки”. Ко је, 
да кле за по чео?”

Ме ђу вој ним ли ци ма пр во ме сто при ли ком све до че ња за у зи ма ју 
они ко ји су би ли „на ли цу ме ста”, ко ји су не де ла хр ват ских уста ша и 
њи хо вих при ста ша из пр ве ру ке по сма тра ли и са оп шта ва ли. То су 
вој ни пред став ни ци не мач ког Рај ха и не мач ких од ре да у тој но во ство
ре ној „др жа ви”. 

Пр во би до шао на ред опис ге не ралобе ра Ед мунд Глез фон Хор
сте на уа ко ји је од глав но ко ман ду ју ћег не мач ке вој ске, фелд мар ша ла 
Кај тла био од ре ђен као опу но мо ће ни не мач ки ге не рал у За гре бу. Он 
је по ре клом Ау стри ја нац, ге не рал ни офи цир, јед но вре ме ми ни стар у 
вла ди Ау стри је, по ча сни док тор уни вер зи те та, пле мић у пу ном сми слу 
те ре чи. За ње га се при ча ло и у Бе чу и у За гре бу да је „по ли тич ки ге не
рал”. О ње му су мно ги пи сци са оп шта ва ли да је имао ве о ма кри ти чан и 
осу ђу ју ћи став пре ма уста шким зло чи ни ма. Он ни је ни шта об ја вљи вао 

129

Ја ук и ехо ја у ка



130

Ра до мир Гла мо ча нин

о по чи ње ним уста шким зло чи ни ма, јер је био за у зет опе ра тив ним по
сло ви ма, а по сле ра та је од са ве зни ка ин тер ни ран. На кон ве о ма крат ког 
вре ме на из вр шио је са мо у би ство. Али он је иза се бе оста вио свој пе
дант но во ђе ни днев ник у ко ме, пре ма пи са њу Мар ти на Бро ша та, пи ше: 
„да се у ње му на ла зе нај ва жни ја не мач ка све до чан ства о ста њу и до га
ђа ји ма у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској”. Овај днев ник не ка да шњег 
ге не ра ла Ед мун да Гле за фон Хор сте на уа чу ва се у Др жав ном ар хи ву 
Ау стри је (Дворски, кућни архив), али ни је до зво ље но ње го во об ја вљи
ва ње. Хр ват ска по ку ша ва на све мо гу ће на чи не да спре чи ње го во об ја
вљи ва ње, а у то ме их је из да шно по ма га ла и хр ват скоко му ни стич ка 
вла да Ју го сла ви је. Ге не рал Хор сте нау је „мар ша ла” Ква тер ни ка у нај
о штри јој фор ми по звао на од го вор ност за не чу ве на звер ства уста шких 
Хр ва та пре ма ми ли он и осам сто ти на хи ља да Ср ба. Том при ли ком је 
ре као Ква тер ни ку, нај бли жем Па ве ли ће вом са рад ни ку, да је на те ри то
ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске мно го то га што је не нор мал но до жи
вео и ви део, али ни шта што би се мо гло ме ри ти са не де ли ма хр ват ских 
уста ша. 

Пре ма за бе ле шка ма фон Ха се ла од 2. ав гу ста 1941, ге не рал Глез је 
у то ку ју ла те го ди не по звао Ква тер ни ка на од го вор ност. О не де ли ма 
уста ша (у свом из ве шта ју) оба ве стио је фелд мар ша ла Кај те ла и Ка на
ри са, а пре ко њих и Хи тле ра. Пре ма из ве шта ју не мач ког от прав ни ка 
по сло ва у За гре бу, са вет ни ка Тро ла, он је у ју лу 1941. го ди не оба ве стио 
Вр хов ну ко ман ду Не мач ке да је НДХ за хва ће на осе ћа њем нај те же прав
не не си гур но сти, али не мач ке оку па ци о не тру пе не мо гу, с об зи ром 
на хр ват ску са мо стал ност, да пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре про тив уста
шких не де ла. 

У ско ро об ја вље ној књи зи мин хен ског исто ри ча ра Кар ла Хни ли кеа 
о бор ба ма и до га ђа ји ма за вре ме по след њег ра та у Ју го сла ви ји, на во ди 
се да су Хр ва ти јед но вре ме по пу сти ли у звер ском го ње њу срп ског ста
нов ни штва, за хва љу ју ћи ин тер вен ци ја ма не мач ке и на ро чи то ита ли
јан ске вој ске. 

Мин хен ски исто ри чар Хни ли ке на во ди да је ге не рал Глез фон 
Хор сте нау слао че сте, ско ро сва ко днев не из ве шта је у Бер лин о ста њу у 
Хр ват ској. Нај ве ћи део ових из ве шта ја је сва ка ко са чу ван. Је дан део њих 
на ла зи се у Ју го сла ви ји, у стро го по вер љи вој ар хи ви Ге ста поа, ко ју је 
Ју го сла ви ја од мах иза ра та ку пи ла за 50 хи ља да до ла ра. Ју го сло вен ске 
вла сти су по је ди не де ло ве овог из ве шта ја об ја вљи ва ле, ко ли ко је њи ма 
од го ва ра ло. 
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Не мач ки вој ни пред став ни ци у НДХ сма тра ли су да уста шко ди
вља ње пот ко па ва те ме ље њи хо ве тво ре ви не. 

У де цем бру 1942. го ди не, ге не рал Глез, на стра ни ци 95 свог днев
ни ка, пи ше: „Оба Ква тер ни ка, и мар шал ’Ди до’ Ква тер ник и син му, 
би ли су нај љу ћи за ступ ни ци уни ште ња срп ског ста нов ни штва”. Ге не
рал Глез пи ше Вр хов ној ко ман ди Не мач ке 15. де цем бра 1942. го ди не, 
да му је још у сеп тем бру Ква тер ник ре као да ће и пре о ста ли део Ср ба 
они по би ти чим им се ука же при ли ка.

У по след њем одељ ку, под на сло вом За кључ на раз ма тра ња, ка же 
пи сац Герт Фри ке у об ли ку из во да из ме мо а ра ге не ра ла Гле за фон Хор
сте на уа: „Кад се ге не рал Глез опра штао од мар ша ла Кај те ла при ли ком 
на пу шта ња свог ви со ког по ло жа ја у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, он 
му је ре као да тре ба да бу де сре ћан што ни је до жи вео срам ну про паст 
те отр ца не др жа ве Хр ват ске”. Ова из ја ва мар ша ла Кај те ла ја сно осве
тља ва ка кву је вред ност ужи ва ла НДХ код ве ли ког бро ја во де ћих не
мач ких лич но сти. 

У књи зи Ју го сла ви ја и Тре ћи рајх Јо ха на Ви шта, бач ког Шва бе, ко ју 
је он из дао 1969. го ди не, на стра ни ци 190, пи ше: 

„Да је др Ма чек, во ђа Хр ват ске се љач ке стран ке, по ка зао 
исту хра брост као ге не рал Не дић у оку пи ра ној Ср би ји, он би 
мо жда спа сао Хр ват ску од не срећ ног то та ли тар ног ре жи ма 
Па ве ли ћа, а ти ме и 1.300.000 Ср ба од уста шких по ко ља. Он 
би ти ме био у мо гућ но сти да спа се хр ват ски на род од исто риј
ског сти да”. 

Ј. Вишт на стра ни ци 197 сво је књи ге, отво ре но го во ри о:

„Исто риј ском сти ду вас це лог хр ват ског на ро да за звер
ска уби ја ња не ви не срп ске не ја чи, же на, ста ра ца и од ра слих 
му шка ра ца ко ји ни су уче ство ва ли у ору жа ним бор ба ма, већ 
су мир но об ра ђи ва ли сво ја по ља”. 

Не мач ка књи га о Ју го сла ви ји иза шла је 1971. го ди не. То је књи га 
Јо ха на Ге ор га Рајс ми ле ра под на сло вом Ју го сла ви ја ви ше на ци о нал на 
др жа ва из ме ђу Ис то ка и За па да. Пи сац је низ го ди на био до пи сник 
не мач ких ли сто ва у Бе о гра ду, као и во де ћег ли ста Франк фур тер ал ге
мај не цај тунг. 
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Он, из ме ђу оста лог, пи ше да је Хр ват ска ру гло од др жа ве, тво ре
ви на Си ла осо ви не, у пр вом ре ду Не мач ке и Ита ли је. На стра ни ци 57 
сво је књи ге он на во ди да је Хр ват ска, као на кна ду за При мор је и Дал
ма ци ју, до би ла Бо сну и Хер це го ви ну у ко јој хр ват ско ста нов ни штво 
из но си је два 20% од укуп ног ста нов ни штва. Ср би на те ри то ри ји Бо сне 
и Хер це го ви не чи не пре ко 50% и Му сли ма ни око 30%. Па ве ли ће ва 
др жа ва у Бо сни и Хер це го ви ни ни је во ди ла ра чу на о струк ту ри ста
нов ни штва; где су Хр ва ти пред ста вља ли све га јед ну пе ти ну укуп ног 
ста нов ни штва. По што су Па ве ли ће ве хр ват ске уста ше по че ле сво ју 
вла да ви ну ма сов ним те ро ром и не ми ло срд ним уби ја њем це ло куп ног 
срп ског и је вреј ског ста нов ни штва, на чи ни ли су суд бо но сну и не по
пра вљи ву гре шку, јер ни су во ди ли ра чу на о од но си ма сна га по је ди них 
на ци о нал них гру па. Ср би су би ли у ве ли кој број ча ној над мо ћи над 
Хр ва ти ма и би ла је пра ва бе сми сли ца да ће се ла ко и у крат ком вре
мен ском пе ри о ду мо ћи осло бо ди ти та ко ве ли ке ску пи не ста нов ни ка 
ка ква је срп ска гру па. 

Пре у зи ма њем вла сти уста ше су у Ли ци, Кор ду ну, Сла во ни ји, Бо сни 
и Хер це го ви ни и Сре му по че ле са план ским и ма сов ним про го ном Ср ба. 

Об ли ци њи хо вог те ро ра са сто ја ли су се: у од у зи ма њу имо ви не, 
хап ше њу ви ђе ни јих пред став ни ка срп ског ста нов ни штва, за тва ра њу 
у ло го ре чи та вих срп ских кра је ва, из ба ци ва њу и про го ну из до мо ва и 
зе мље, по ли циј ској са мо во љи, по је ди нач ним и ма сов ним уби стви ма 
и ма са кри ма над це ло куп ним срп ским ста нов ни штвом, не са мо над 
љу ди ма спо соб ним за бор бу и евен ту ал ни от пор. 

Сво је жр тве ба ца ли су у ја ме, вр та че и ре ке, та ко да су сто ти не и 
хи ља де умо ре них и из на ка же них ле ше ва пло ви ли Са вом, Вр ба сом и 
Дри ном. 

Не мач ки пу бли ци ста Јир ген Холт камп је у илу стро ва ном ча со пи су 
Стерн дао ве о ма оп ши ран ко мен тар књи ге Кар ла Фал ко ни ја, где Фал
ко ни, из ме ђу оста лог, из но си: 

„Хр ва ти су има ли ра сну те о ри ју по себ не вр сте. Кад при
ми ка то лич ку ве ру, од то га ча са ва жи као до бар Хр ват, иа ко 
је пре то га био Ср бин. Пре лаз у хр ват ску го спод ску кла су био 
је сва ка ко за бра њен срп ским све ште ни ци ма, ин те лек ту ал ци
ма и ви шем сло ју имућ ни јих Ср ба. Они су мо ра ли да „иш че
зну”, а њи хо ва имо ви на да бу де пре о те та и рас по де ље на ме ђу 
про го ни те љи ма и уби ца ма”. 
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Они су за и ста иш че зли: од 2.200.000 по сто је ћих Ср ба у Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској уби је но је пре ко 700.000, пре ве де но и пре кр ште но 
у ка то лич ку ве ру 240.000, а про те ра но у Ср би ју око 400.000 љу ди. 

Ита ли јан ски ге не рал Ма рио Ро а та са оп шта ва да су ње го ве тру пе 
Дру ге ар ми је у по след њем мо мен ту ус пе ле да спа су 600.000 Ср ба од 
уста шког ма са кра, прет њом да ће бом бар до ва ти Са ра је во и дру ге ве ће 
гра до ве НДХ, од но сно Бо сне и Хер це го ви не. 

Све до че ње ита ли јан ских пи са ца и но ви на ра  
– оче ви да ца до га ђа ја у НДХ

У књи зи Ал фон са Ру са, под на сло вом Ре во лу ци ја у Ју го сла ви ји, 
ко ји је за вре ме Дру гог свет ског ра та био ита ли јан ски до пи сник у Ју
го сла ви ји (од но сно ка сни је, по сле ње не ка пи ту ла ци је, у Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској) на ла зе се зна чај на све до чан ства. Он је био не са мо 
та ли јан ски из ве штач, већ и чест гост НДХ, па и са мог по глав ни ка Па
ве ли ћа. За то су ње го ва све до чан ства ау тен тич на и има ју из у зет но дра
го цен зна чај. 

На стра ни ци 87 сво је књи ге он из но си да су ро ни о ци, ко ји су при
чвр шћи ва ли пот пор не ске ле јед ног мо ста на Са ви, би ли ужа сну ти 
ка да су ви де ли да је реч но ко ри то пу но од се че них гла ва и уна ка же них 
ле ше ва. 

„Уби јај, уби јај!” – ур ла ле су уста ше, се кле срп ске гла ве и та ко обез
гла вље не и уна ка же не ле ше ве ба ца ле у во ду ве ли ке ре ке Са ве ко ја је 
те кла ле њо и под те ре том пре ма Бе о гра ду. „Вра ти те се у ва шу до мо ви ну, 
ово ни је ва ша до мо ви на” – ви ка ле су раз у ла ре не уста ше, пре ма опи су 
овог ита ли јан ског оче ви ца. 

На по чет ку VII одељ ка сво је књи ге, Ал фон со Ру со на во ди ка ко су 
му се хр ват ски вој ни ци хва ли ли да у крат ко трај ном ра ту 1941. го ди не 
ни су опа ли ли ни је дан ме так про тив Ита ли ја на и Не ма ца, али су сво
ју му ни ци ју ис ко ри сти ли про тив ју го сло вен ске, од но сно срп ске вој ске 
и срп ског ста нов ни штва. 

Он да Ру со у истом одељ ку на во ди свој ди ја лог са Па ве ли ћем у 
Ве не ци ји (ка да је Па ве лић ишао у Рим да мо ли вој во ду од Спо ле та да 
пре у зме хр ват ску кру ну кра ља Зво ни ми ра из XI ве ка). Он је та да Па
ве ли ћа пи тао шта ће ра ди ти ако се Ср би по бу не због про го на њи хо вог 
ста нов ни штва. Па ве лић му је од го во рио: „По би ће мо их!” „А ако се сви 



по бу не?” „По би ће мо их све” – од го во рио је по глав ник. „Али, ка ко ће те 
по би ти два ми ли о на и две ста хи ља да срп ског ста нов ни штва, ко ли ко 
их жи ви у Хр ват ској?” 

Он је од го во рио: „Јед ну тре ћи ну ће мо по би ти, јед ну тре ћи ну про
те ра ти у Ср би ју и јед ну тре ћи ну ће мо пре ве сти у ка то лич ку ве ру”.

Ру со да ље пи ше да је та да Па ве лић, за вре ме свог бо рав ка у Ве не
ци ји и Ри му, до био из ве штај од Ар ту ко ви ћа и Ква тер ни ка о убр за ном 
чи шће њу хр ват ске зе мље од срп ског „на ко та”. Ра пор ти во ђа за ду же них 
за уну тра шње по сло ве пли ва ли су у кр ви. Осам де сет Ср ба уби је но је 
у Ча пљи ни, 25 у Са ра је ву, а 2.627 Ср ба по би је но је у не по сред ној бли
зи ни Ба ња Лу ке. 

По ко љи су бук та ли и у оста лим кра је ви ма у ко ји ма су жи ве ли 
Ср би: Ли ци, Хер це го ви ни, Кор ду ну, Сла во ни ји и Сре му. 

Ва па ји ита ли јан ских на уч ни ка 

Са мо не ко ли ко ме се ци по сле пр вих звер ста ва уста шких Хр ва та 
над срп ским ста нов ни штвом, чуо се про тест и ва пај ита ли јан ског на
уч ни ка Кон ра да Цо ли ја.

Он је, у јед ном од нај бо љих и нај по зна ти јих ита ли јан ских ли сто
ва Ре сто дел Кар ли но, ко ји из ла зи у Бо ло њи, опи сао 18. сеп тем бра 1941. 
го ди не сво ја за па жа ња и не го до ва ња по во дом зло де ла Па ве ли ће вих 
уста ша над срп ским ста нов ни штвом. 

Као оче ви дац тих до га ђа ја, он ка же:

„Ста ње се раз ви ја и до би ја нај о па сни је из гле де вер ског 
ра та. Бан де уби ца, ко је су пред во ди ли и под сти ца ли се о ски 
ка то лич ки све ште ни ци и мо на си, ишле су од ку ће до ку ће, 
од се ла до се ла, у ко ји ма су жи ве ли ста нов ни ци срп ског по ре
кла и кла ле не за шти ће ну срп ску не јач, же не и љу де. Ства ри 
су ја сне и ви ше не го до ка за не”. 

У истом ли сту, 21. сеп тем бра 1941. го ди не, по сле осу де из но ше ња 
не ко ли ко уста шких зло чи на у око ли ни Ба ња Лу ке, Трав ни ка и Пр ња
во ра, он об ја шња ва: 

„Сви ови ја ди на ста ли су си ла ском уста ша при спе лих 
из За гре ба и За пад не Хер це го ви не, ко ји су ор га ни зо ва ли, 

134

Ра до мир Гла мо ча нин



135

Ја ук и ехо ја у ка

на о ру жа ли и во ди ли по крет про го на про тив Ср ба, пра во
слав них хри шћа на; уз за јед нич ку кри ви цу, че сто ди рект ном 
утак ми цом, фа на ти зо ва ног се о ског ка то лич ког кле ра”.

Ов де се мо же до да ти још је дан ита ли јан ски на уч ник, Ро бер то Ба
та ља, са вре ме ни исто ри чар, ко ји је при ка зао при ли ке у Ју го сла ви ји, 
од но сно на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. Ба та ља пи ше: 

„У НДХ где се обра зу је ефе мер но (у крат ком тра ја њу) 
кра љев ство Хр ват ске, на чи ји је трон био де зиг ни ран ду ка од 
Спо ле та, Аи мо не ди Са во ја, са на зи вом То ми слав II, из би уз 
бок на цифа ши стич ких ин ва зо ра уста шки по крет, во ђен од 
Па ве ли ћа, унајм љен од Хи тле ра и Му со ли ни ја, ко ји на сто ји 
да пот пу но ута ма ни све Ср бе”. 

Овај пи сац, Па ве ли ћа на зи ва џе ла том и крв ни ком, а за уста шки 
по крет ка же да се по ја вио „уз бок”, а то зна чи као при ре пак на цифа
ши ста и да је био „нај мљен, ку пљен” од Хи тле ра и Му со ли ни ја. Сми сао 
уста шког по кре та је то тал на „ели ми на ци ја”, то јест пот пун не ста нак 
срп ског ста нов ни штва са ових про сто ра. 

Овај на уч ник го во ри отво ре но и све ства ри кр сти пра вим име ном, 
што је на ро чи то зна чај но јер се ра ди о до га ђа ји ма из на ше не дав не про
шло сти, та ко да је ве ли ки сте пен ве ро ват но ће да ће га чи та ти и они ко је 
ова ма те ри ја, о зло чи ни ма хр ват ских шо ви ни ста и уста шких на цифа
ши ста над хри шћа ни ма пра во слав не ве ре, ин те ре су је, као и они ко је 
ова њи хо ва ин кви зи тор ска по на ша ња не за ни ма ју. 

Ми шље ње јед ног слав ног књи жев ни ка

Нај стра шни је и најг ну сни је од све га што је пи са но о звер стви ма 
уста ша, и не та ко ма лог бро ја Хр ва та над срп ским ста нов ни штвом са
др жи књи га зна чај ног ита ли јан ског књи жев ни ка Кур циа Ма ла пар теа.

Је зи во, да људ ски ум ста је. Ма ла пар те је бив ши ита ли јан ски ди пло
ма та, члан Фа ши стич ке стран ке Ита ли је од 1922. до 1931, ка да је на пу
стио и оти шао у ино стран ство где је жи вео као еми грант, а по по врат ку 
у Ита ли ју 1933. го ди не, био је ухап шен и осу ђен „због ан ти фа ши стич ке 
де лат но сти у ино стран ству”. 
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Ма ла пар те је псе у до ним, ка ко ка жу Фран цу зи (на зив пе ра за пи
са ње). Пра во ње го во име је Курт Ерих Су керт. Књи га ко ја нас ин те ре
су је и ко ја је свет ског гла са на сло вље на је Ka putt (раз би је но, про па ло, 
скр ше но), Ка пут је ре мекде ло ан ти рат не књи жев но сти.

Књи га је об ја вље на на ита ли јан ском је зи ку 1948. го ди не у На пу љу, 
а по ред то га об ја вље на је у Лон до ну, Њу јор ку, Бри се лу, Бу ку ре шту, 
Ослу и дру гим зе мља ма. Ве о ма об да рен пи сац Ма ла пар те је вр ло жи
вим је зи ком, ре а ли стич ки опи сао све гро зо те ко је је ви део и до жи вео.

Књи га је на и шла на ве о ма по во љан при јем код це ло куп не свет ске 
штам пе, а на ро чи то аме рич ке. Мно ги се сла жу у то ме да је то нај бо љи 
ли те рар ни про дукт Дру гог свет ског ра та.

Циљ књи ге је жи го са ње фа ши стич ке прак се, у пр вом ре ду Ита
ли је и Не мач ке, а по том и Хр ват ске као њи хо вог са те ли та. Књи га Ка пут 
је од из у зет ног зна ча ја за нас Ср бе, као и за цео свет, јер при ка зу је 
звер ства Ан те Па ве ли ћа, ко ји нор ма лан ум не мо же да схва ти. 

У књи зи је опи са но не ко ли ко Ма ла пар те о вих бо ра ва ка у НДХ. За 
нас је нај ва жни ји опис Ма ла пар те о ве „ау ди јен ци је” код уста шког „по
глав ни ка”. Та да се до го ди ло оно што је ове ко ве чи ло и књи гу и пи сца, 
а за срп ску на уч ну и ши ру јав ност је од не про це њи ве ва жно сти.

Ма ла пар те је по се тио „по глав ни ка”. То му је пред ло жио ње гов по
зна ник, кон те Ма ки је до, ко ји је био ађу тант код Па ве ли ћа, ина че Дал
ма ти нац. Он га је у ка фа ни за мо лио да по се ти Па ве ли ћа и ис по сло вао 
му при јем, об ја шња ва ју ћи Па ве ли ћу ва жност ове по се те ко ја ће би ти 
„об ја вље на у штам пи и чи та ће је цео озбиљ ни свет”. Био је при су тан и 
ми ни стар Ита ли је Ка зер та но, ко ји је био све док до га ђа ја ко је опи су је. 

Гле да ју ћи га, Ма ла пар те је раз ми шљао о „те ро ри сти” ко ји је при
пре мио уби ство кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и но си на ду ши смрт 
фран цу ског ми ни стра ино стра них по сло ва Бар туа.

У том тре нут ку ушао је у со бу Па ве ли ћев ађу тант, ко ји је ја вио да 
у че ка о ни ци че ка ита ли јан ски ми ни стар по сла ник Ка зер та но. Па ве лић 
је при мио Му со ли ни је вог пред став ни ка у при су ству Ма ла пар теа. 

„Док су раз го ва ра ли, по сма трао сам ко та ри цу од тр ске ко ја се на
ла зи ла, ле во од по глав ни ка, на пи са ћем сто лу. По кло пац је био уз диг
нут, ви де ло се да је ко та ри ца пу на мор ских пло до ва. „Та ко је бар ме ни” 
– ка же Ма ла пар те – „из гле да ло”. Ре као бих да су то остри ге, али ишчу
па не из сво јих шкољ ки, она кве као што се по не кад ви ђа ју из ло же не на 
по слу жав ни ци ма код Фор ман Енд Меј сон, на Пи ка ди ли ју, у Лон до ну. 
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Ка зер та но по гле да и оком да де знак: „Да ли би ти при ја ла до бра чор ба 
од остри га?” „Је су ли то дал ма тин ске остри ге?” – упи тах по глав ни ка. 

Ан те Па ве лић по ди же по кло пац кор пе и по ка зу ју ћи ми те мор ске 
пло до ве, ту ле пљи ву и пе на сту ма су, ре че, сме ше ћи се, оним сво јим 
умор ним осме хом: 

„То је по клон мо јих вер них уста ша, то је два де сет ки ло
гра ма људ ских очи ју”. 

Мо рам још јед ном да из ра зим уве ре ње да је по сла ник Ка зер та но 
на мер но хтео да до ђе у „ау ди јен ци ју” док је Ма ла пар те био та мо, да би 
га на то упо зо рио и да би обо ји ца би ли све до ци то га звер ства ко је се 
ни је још у исто ри ји по ја ви ло. 

Пре ма пи са њу Ма ла пар теа, из гле да да је по сла ник Ита ли је, Ка
зер та но, уна пред знао шта ко та ри ца са др жи, јер га је зна чај но по гле дао 
и на миг нуо пре не го што је иза звао „по глав ни ка” да го во ри. При су ство 
ми ни стра Ка зер та на ов де је нео бич но зна чај но. Он је то за си гур но и 
ра ни је знао, али као ди пло ма та ни је хтео да у јав ност из но си... пу стио 
је јед ном вр сном књи жев ни ку да тај до га ђај опи ше као што је за слу жио. 
Ми ни стар Ка зер та но је био ини ци ја тор овог до га ђа ја, јер ни је хтео да 
тај до га ђај оста не не за бе ле жен. Био је све док, хтеонех тео. Ма ла пар те 
сма тра да је је дан од екла тант них симп то ма ло ма и ра су ла Си ла осо ви
не Евро пе у чи ње ни ци да шеф јед не др жа ве у XX ве ку не са мо на ре ђу ју 
да се не ви ни уби ја ју већ ску пља као тро фе је очи тих не срећ них жр та ва. 
За и ста се ни јед на зе мља, на европ ском кон ти нен ту, ни ти ма где на све
ту, та квим „тро фе ји ма не хва ли”. 

Не ка је обо ји ци, и по сла ни ку Ка зер та ну и књи жев ни ку Ма ла пар
теу, хва ла што су то ове ко ве чи ли. Бож ја је во ља би ла да је тај по да так 
ове ко ве чен, да цео свет, и у овом ве ку и у на ред ним ве ко ви ма, упо зна 
ка кав је био уста шки во ђа у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. 

Шеф ове др жа ве, чак шеф др жа ве на ро да ко ји ка же да „по сје ду је 
ти сућ љет ну кул ту ру” др жи на свом пи са ћем сто лу ко та ри цу људ ских 
очи ју као три јумф сво је по ли ти ке. 

При род но је да ова „от кри ћа” Ма ла пар теа ни су оста ла без од је ка. 
Та ко по ли ти чар и члан бон ског Пар ла мен та Ја коб Алт ма јер, не спо ми њући 
ди рект но Ма ла пар теа, свој суд не сум њи во на ње му ба зи ра, твр де ћи да 
не ма при ме ра у исто ри ји да је ма ко ји крв ник или ма сов ни уби ца тра жио 
да му се у кор па ма сер ви ра ју очи ње го вих жр та ва: Ср ба, Је вре ја и Ро ма.
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„То је био спе ци ја ли тет Па ве ли ћа и ње го вих фа на ти зо ва них уста ша”. 
И мно ги дру ги га ди ли су се ове ве сти, не са мо Ја коб Алт ма јер. И швај
цар ски и аме рич ки ли сто ви пре но си ли су са гну ша њем Ма ла пар те о ва 
са оп ште ња. 

У аме рич ком ли сту New Re pu blic пи ше Ри чард Вотс: „Ни ко ко чи та 
Ма ла пар те о ву књи гу Ка пут не ће ду го вре ме на мо ћи да за бо ра ви ње
го ве сли ко ви те опи се „по глав ни ка” НДХ и ње го вих уста ша, ко је мо ру 
про из во де и иза зи ва ју нај ту жни ја осе ћа ња”. Вотс на во ди још не ке епи
зо де из књи ге Ка пут, ко је су пре но си ли и оста ли ли сто ви и ча со пи си. 
Та ко Фран че ско Ба со ти, ко ји је био зва нич ни ита ли јан ски функ ци о нер 
у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, на во ди у сво јој крат кој из ја ви сле де ће: 

„Оно што је Ма ла пар те пи сао су шта је исти на, јер сам и 
ја лич но ви део го ми ле по ва ђе них очи ју, а то исто ви де ли су и 
не ки на ши офи ци ри и вој ни ци, ко ји су за вре ме ра та би ли рас
по ре ђе ни у ју жним кра је ви ма Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске”. 

Та мр ља се не мо же из бри са ти са хр ват ског на ро да, на ро чи то уста
ша и по глав ни ка њи хо ве Не за ви сне. 

И из ових по да та ка се ви ди да је број срп ских жр та ва ве ћи од сто
ти ну хи ља да. 

Из из ло же них по да та ка се у нај не спор ни јој фор ми по твр ђу ју зло
чи ни над срп ским све том од стра не Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, ко је 
чак и не мач ки и ита ли јан ски ге не ра ли на зи ва ју бе сти јал ним и зли ко
вач ким. По твр ђу је се са свим ау тен тич но, кла ње не ви них ли ца: же на, 
бо ле сних и из не мо глих ста ра ца и де це. 

И кад да нас по не ки до бро на ме ран Ју го сло вен ка же да су оку па
то ри то чи ни ли и та ко по ка зи ва ли при ме ром ка ко тре ба са срп ским 
на ро дом по сту па ти, он да је то лаж. 

Нем ци и Ита ли ја ни уби ја ли су са мо му шкар це у бор би, а не не за
шти ће ну не јач, де цу, бо ле сне и из не мо гле стар це и же не. 

Срп ске не ви не жр тве ко је су ба ца не у ја ме, ко је су уби ја не ту пим 
пред ме ти ма, но же ви ма и ћу ски ја ма, че ре че не на па ње ви ма, ко ји ма је 
ски да на ко жа са те ла, ло мље не ко сти, от ки да не уши итд. има ле су само 
јед ну же љу – да то не про ђе не ка жње но. А нај бо ља и нај ху ма ни ја, и у исто 
вре ме и нај хри шћан ски ја ка зна са сто ји се у то ме да сви ти не чо веч ни 
зло чи ни бу ду обе ло да ње ни, али та ко да се не мо гу ла жи ма оспо ра ва ти. 

Ако се то по стиг не, он да је по стиг нут и циљ ове књи ге у це ли ни. 



Она тре ба да под се ти све Ср бе у зе мљи и ди ја спо ри на ова зби ва
ња и до га ђа је и да их учи ни при прав ним у слу ча ју да се они по но ве, а 
Хр ва те она тре ба да обес хра бри и опо ме не да се пре до ми сле и да та кве 
зло чи не ни кад ви ше не по но ве. 

Кад ви де и про чи та ју ка ко су их стран ци, па чак и њи хо ви са ве
зни ци опи са ли и ока рак те ри са ли – као уби це од ко јих су сви од ре да 
опра ли ру ке и не ће да има ју ни шта за јед нич ко са њи ма – раз ми сли ће 
до бро да ли да до зво ле да се то убу ду ће икад ви ше по но ви. 

Ово је по треб но об ја ви ти и об ја вљи ва ти не ра ди Ср ба, јер они 
ма ње или ви ше зна ју о свим овим зло чи ни ма, не го пр вен стве но због 
Хр ва та. Они го во ре истим је зи ком као и ми, они има ју исте прет ке као 
и ми, они су еко ном ски и ин те ре сно по ве за ни истим ни ти ма, бри га ма 
и по тре ба ма, као и ми. Они, та ко ђе, зна ју да је све што су по чи ни ли 
срп ском на ро ду тач но, али они тре ба да зна ју све што и ми о тим зло
чи ни ма зна мо, као и шта све о то ме зна ино стран ство, па и њи хо ви 
рат ни са ве зни ци. На дам се да им не ће би ти при јат но ка да про чи та ју 
ове из ја ве сво јих са ве зни ка. 

Код не ких ће про из ве сти осе ћа ње сти да, код дру гих осе ћа ње жа
ло сти, а код тре ћих то мо же да про из ве де осе ћа ње стра ха, због зло чи на 
ко ји су от кри ве ни или у слу ча ју по на вља ња зло чи на мо гу да бу ду от кри
ве ни и бар мо рал но ка жње ни, а та ка зна је, за све че сти те и по ште не 
гра ђа не ве ћа од би ло ко је суд ске или освет нич ке ка зне. 

Срп ски пи сац и пу бли ци ста Ла за Ко стић, у сво јој књи зи из да тој 
у Ци ри ху 1974. го ди не, об ја вио је ис црп но и до ку мен то ва но све ове на
во де на ших и стра них пи са ца, а у свом за кључ ном де лу, на стра ни ци 
306 књи ге Др жав на и уста шка звер ства у Дру гом свет ском ра ту, на
пи сао је и сле де ће: 

„Ја сам се одао овом за дат ку да их раз об ли чим и да до ку
мен то ва но при ка жем зло чи не пре ма срп ском на ро ду. Ве ру јем 
да сам ти ме ис пу нио же љу му че них сво јих зе мља ка ко је је 
суд би на би ла оста ви ла јед ном не то ле рант ном, ефе мер но вла
да ју ћем хр ват ском на ро ду на ми лост и не ми лост. Му че ни и 
уби ја ни ни су мо гли има ти дру гу ми сао не го ову. Да ли ће не ко 
на ше му ке да опи ше, да ли ће не ко уста шке и хр ват ске на ци
шо ви ни стич ке зло чи не да жи го ше? На ро чи то су то мо ра ли 
да ми сле они не срећ ни ци ко ји су да ни ма уми ра ли у без да ним 
ја ма ма, ба че ни та мо од не љу ди и зве ро ва. С тим се ма ло ко 
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ба ви у срп ској еми гра ци ји си сте мат ски и озбиљ но сем ме не. 
Ја за хва љу јем Го спо ду Бо гу што ми је дао сна ге да ис пу ним 
ту же љу на ших му че ни ка”. 

Овај успе шни пи сац из дао је 1967. го ди не књи гу под на сло вом 
Исти на о хр ват ској ти сућ љет ној др жав но сти под мо том: „Не тре бу
је цар ство не љу ди ма – на ко се пред сви је том ру же” (Ње гош), у ко ме 
за ме ра па па ма и би ску пи ма што се од луч ни је ни су огра ди ли од ова ко 
ма сов них уста шких зло чи на.

Из све га из ло же ног ви ди се ко ли ко је ова књи га би ла по треб на, 
не са мо ра ди под се ћа ња на шег све та и укуп не свет ске јав но сти на ове 
муч не до га ђа је и на пат ње на ших не ви но по гу бље них љу ди, већ и ради 
су зби ја ња и оне мо гу ћа ва ња по нов ног до ла ска и по вам пи ре ња уста ша. 

За јед нич ка пу бли ка ци ја Ма ђа ра и Не ма ца  
о уста шким зло чи ни ма

Го ди не 1964, об ја вље на је обим на књи га на не мач ком је зи ку под 
на сло вом Уста шка др жа ва Хр ват ска 1941–1945. (пре вео с не мач ког 
Алек сан дар Ђ. Ар се ни је вић; 1. из да ње Штут гарт, 1964). Ау то ри су Ла
ди сла ус Хо ри, Ма ђар, а дру ги је Мар тин Бро сцат [Брошат], Не мац. 
Хо ри је био члан Ма ђар ског по слан ства у Бе о гра ду као при вред ни ата
ше. По сле оку па ци ји Ср би је, за др жан је као офи цир за ве зу Ма ђар ске 
при ко ман ди Ср би је и као ата ше за штам пу и при вре ду. За то је имао 
при ступ у све кан це ла ри је и сва ак та и из ве шта је. За па њен до га ђа ји ма 
у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, све је бе ле жио и по сле као еми грант 
(са да жи ви у Ау стри ји, у Ин сбру ку ?) при ре дио књи гу. Та кву књи гу 
ни је би ло ла ко из да ти, јер су то оне мо гу ћа ва ли ка то лич ки кру го ви. 
За то је он на по слет ку по ну дио ове сво је за бе ле шке не мач ком Ин сти
ту ту за са вре ме ну исто ри ју, ко ји квар тал но из да је де ла о са вре ме ној 
исто ри ји. Ин сти тут је при мио тај ма ну скрипт, али је же лео да га до
пу ни на осно ву тек до ступ них не мач ких из во ра. Тај је по сао по ве рен 
ре дак то ру Збир ке Мар ти ну Бро ша ту. И он је свој за да так из вр шио са 
по сло вич ном пе дант но шћу. На ро чи то је ис ко ри стио до ку мен та не мач
ког Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, вој них и по ли циј ских ко ман ди. 
Ти ме је ово њи хо во за јед нич ко де ло до би ло ау тен тич ну до ку мен тар ну 
вред ност. Ко а у то ри се ни су ни по зна ва ли, ни ти су мо гли је дан на дру гог 
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да ути чу. Је дан је, као што је на ве де но, Ма ђар, дру ги Не мац, оба при
пад ни ци на ро да са ве зни ца Хр ват ске и уста ша. Књи га нај ви ше го во ри 
о по стан ку и функ ци о ни са њу Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. 

Ми ће мо то ов де са мо крат ко ци ти ра ти, кад та из ла га ња има ју ве зе 
са хр ват ским уста шким зло чи ни ма. У одељ ку III на ве де не књи ге, пишу 
Хо ри и Бро шат (на стра ни ци 69): 

„Од шест ми ли о на ста нов ни ка Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске је два не што око три ми ли о на би ли су Хр ва ти, око два ми
ли о на Ср би, пре ко 500.000 Му сли ма ни, 140.000 не мач ки Фолкс
дој че ри, 70.000 Ма ђа ри, 40.000 Је вре ји и 150.000 Сло вен ци, 
Че си, Сло ва ци, Укра јин ци и дру ги. До ова квог ве ли ко хр ват
ског ре ше ња те шко да би до шло да ни је код де о бе Ју го сла ви је 
пре вла дао ан ти срп ски став и на ме ра да се оста так Ср ба све де 
на што ма њи број”.

У IV одељ ку књи ге на ла зе се крат ки по да ци о мал тре ти ра њу Је вре
ја у Хр ват ској. По се за ње уста шке вла сти за је вреј ском имо ви ном поче ло 
је већ са тзв. ари јев ским за ко ном од 18. апри ла 1941. го ди не. По чет ком 
ју на је сле дио низ за кон ских од ре да ба, ко је су уни шти ле те ме ље ег зи
стен ци је хр ват ских Је вре ја. За кон је до нет 4. ју на 1941. го ди не. Ис кљу
чио је Је вре је из свих уста но ва, кул тур ног жи во та, штам пе, ра ди ја, 
по зо ри шта, му зи ке, спор та итд. Истог да на, об ја вље на је На ред ба за 
обе ле жа ва ње Је вре ја и је вреј ских рад њи Да ви до вом зве здом; че ти ри 
да ља ука за на ре ђу ју при ја ву је вреј ске имо ви не и из ба ци ва ње Је вре ја 
из ре до ва чи нов ни ка и ака дем ских за ни ма ња. Већ у сеп тем бру 1941. 
го ди не за по че ла је екс про при ја ци ја је вреј ске имо ви не без на кна де, 
на ро чи то ин ду стриј ских пред у зе ћа. У то до ба по чи ње скла ња ње „не
по жељ них” Је вре ја у ло го ре и при нуд не рад не ко ман де, што је у мно го 
слу ча је ва има ло за по сле ди цу њи хо во фи зич ко ли кви ди ра ње од стра не 
уста шких стра жа ра. У про ле ће 1945. го ди не ве ли ки део Је вре ја, ко ји се 
на ла зио у рад ним ло го ри ма, де пор то ван је у ло гор Ау швиц. 

На јед ној стра ни ци књи ге пи ше: „Бра ко ви Хр ва та и не а ри је ва ца 
(Је вре ја и Ци га на) за бра ње ни су”. 

Че твр ти оде љак, ко ји је ве ли ким де лом по све ћен го ње њу Је вре ја, 
за вр ша ва се овим ре чи ма: „На ро чи то стра вич на по ли ти ка, по сво јој 
пер фект но сти и гру бо сти уни ште ња хр ват ских Је вре ја, би ла је ме ђу тим, 
што се бро ја ти че, ста вље на у за се нак про го ни ма ко је је срп ско, од но сно 
пра во слав но ста нов ни штво мо ра ло да пре тр пи у уста шкој Хр ват ској”.
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У одељ ку V ко ји но си на слов Про га ња ње Ср ба и срп ски от пор, 
пи сци опи су ју про цес ели ми на ци је ћи ри ли це и чи шће ње хр ват ског 
је зи ка, ства ра ње тзв. „фик ци је о соп стве ном хр ват ском је зи ку”, па за
тим пре ла зе на при нуд но по ка то ли че ње Ср ба.

Они по себ но ис ти чу да је уста шка иде о ло ги ја и про па ган да стал
но сма тра ла по треб ним да ис ти че да су не са мо му сли ма ни хр ват ске 
на ци о нал но сти, не го и ве ћи на пра во слав ног ста нов ни штва Сла во ни је, 
Сре ма, Бо сне и Хер це го ви не. 

При сво јој пр вој по се ти Не мач кој, 7. ју на 1941. го ди не, Па ве лић је 
Хи тле ру го во рио ка ко је му сли ман ско ста нов ни штво Бо сне „нај чи сти ји 
део хр ват ског на ро да” и да је по гре шно пра во слав не ста нов ни ке сма
тра ти про сто Ср би ма, јер се у ве ћи ни ра ди о Хр ва ти ма ко ји су у про
шло сти пре шли у пра во слав ну ве ру. По ред про па ганд них тврд њи да 
је ве ли ки део пра во слав ног ста нов ни штва хр ват ске на ци о нал но сти, 
оно је би ло у НДХ ме та фа на тич ног зах те ва за осве том. Та ко ђе, у овом 
де лу пи сци ис ти чу још јед ну хр ват ску кон тра дик ци ју: Ср ба не ма, то 
су пра во слав ни Хр ва ти, а у исто вре ме их уби ја ју јер су Ср би. 

Пи сци Хо ри и Бро шат на во де на стра ни ци 96 књи ге да су хр ват ске 
ци вил не вла сти из да ле на ред бу, пре ма ко јој су Ср би ста вље ни у исти 
по ло жај са Је вре ји ма: Ср би ма је за бра ње но да упо тре бља ва ју трам ва
је, они мо гу да ста ну ју са мо у од ре ђе ним де ло ви ма гра да, од ре ђе ним 
и за Је вре је. 

Под ути ца јем вла сти у За гре бу су ухап ше ни сви углед ни Ср би, па 
и ми тро по лит До си теј. У пре де лу ко ји др же уста ше, срп ско ста нов ни
штво је у ма са ма го ње но и хап ше но. О ве ли ком бро ју ухап ше них Ср ба 
њи хо ве по ро ди це не мо гу ни шта да до зна ју или са мо то да су они у 
су ма ну том по ступ ку уби је ни. У Ба ња Лу ци и око ли ни те рор уста ша 
је још сви ре пи ји... 

Ши ро ки кру го ви за сту па ју не ми ло срд но схва та ње да се Ср би мо
ра ју исе ли ти из Хр ват ске. При го вор њи хо вих са ве зни ка, Хи тле ра и Му
со ли ни ја, да је не ре ал но пре се ље ње та ко ве ли ког бро ја ста нов ни штва, 
ме ро дав ни пред став ни ци ре жи ма ни су узи ма ли у об зир, на во ди ли су 
при мер пре се ље ња Гр ка из Ма ле Ази је. Они да ље на во де:

„Та лас по ја ча ног те ро ра, уста шке вла сти и ми ли ци ја за
по че ли су при нуд ним пре се ље њем и про го ном ве ли ког де ла 
срп ског ста нов ни штва, ка ко из Сла во ни је, Сре ма и Се вер не 
Бо сне, та ко и са ју га и ис то ка. Као на ро чи то зло гла сно ме сто 
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ма сов ног уми ра ња Ср ба и Је вре ја, раз ви јен је ло гор Ја се но вац 
на оба ли Са ве. Нај го ри хи ги јен ски и дру ги жи вот ни усло ви, 
ко ји су про у зро ко ва ли енорм но ве ли ку смрт ност, као и још 
ве ће зло чи нач ке ак ци је уби ја ња за тво ре ни ка, до не ли су Ја се
нов цу на зив нај зло гла сни јег ло го ра у Евро пи. Пи сци на во де 
да је број уби је них ли ца и жр та ва у том ло го ру „те шко ег закт но 
утвр ди ти”.

Али, овај број се пе ње и до 600.000 на сил но умо ре них ли ца, у нај
ве ћем бро ју Ср ба и око 25.000 Је вре ја и 40.000 Ро ма. 

На стра ни ци 126, пи сци Хо ри и Бро шат на во де „да су уста ше у 
Бо сни сма тра ли на ци о нал не срп ске уста ни ке (чет ни ке) као сво је глав не 
не при ја те ље, ви ше не го ко му ни сте...” Кад су чет ни ци, „због на пре до
ва ња Цр ве не ар ми је по ку ша ли да се пре ба це на се ве ро за пад не де ло ве, 
хр ват ски фа на ти ци ни су окле ва ли да над бе гун ци ма из вр ше нај кр ва
ви ју осве ту”.

По чет ком де цем бра 1944. го ди не до зна ло се да су де се ти не хи ља
да срп ских уста ни ка би ле по би је не од хр ват ских уста ша. Та ко ђе, уста
нич ки ко ман дант Ђу ри шић са ни зом сво јих чет ни ка био је жр тва 
уста ша. Вла да Рај ха упу ти ла је свог по сла ни ка 12. де цем бра 1944. го
ди не да се сме ста ја ви код по глав ни ка Па ве ли ћа и да из ра зи сво је нај
ве ће жа ље ње, чу ђе ње и про тест због ових до га ђа ја. 

У књи зи пи ше: 

„У анек ти ра ним пре де ли ма, где су би ле рас по ре ђе не ита
ли јан ске тру пе, ита ли јан ске вла сти под гу вер не ром Ђу зе пе 
Ба сти ја ни јем до бро ћуд но су се др жа ле пре ма срп ском и је вреј
ском ста нов ни штву. Уста шки те рор пре ма срп ском ста нов ни
штву пру жио је ита ли јан ским вој ним и ци вил ним вла сти ма 
шан су да се и ван дал ма тин ског и анек ти ра ног пре де ла по ја
ве као за штит ни ци и про тек то ри срп ског ста нов ни штва по
мо ћу ко јих су спа ше не де се ти не и де се ти не хи ља да не ви ног 
срп ског и је вреј ског ста нов ни штва.” 

У књи зи не мач кома ђар ских ау то ра има још мно го из у зет но ва
жних по да та ка о хр ват ским не де ли ма, али ми смо же ле ли да ко рект но 
при ка же мо до бро на мер ност ових че сти тих љу ди и да из не се мо са мо 
нај ва жни је фраг мен те њи хо вих опи са. 
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Про гра ми ЦК КП Хр ват ске о „за во ђе њу на ро да”

У про ле ће 1942. го ди не, про па ганд на ма ши не ри ја КП Хр ват ске 
до не ла је два про гра ма. Је дан тај ни на ме њен са мо по ли тич ким ко ме
са ри ма и нај по вер љи ви јим ко му ни сти ма и је дан јав ни, ко ји је слу жио 
при до би ја њу на ро да за сво је ци ље ве. 

Овај дру ги про грам ЦК КП Хр ват ске са сто јао се од сле де ћих та ча ка:
1. Осло бо ђе ње зе мље од оку па то ра, ра ди из во је ва ња не за ви сно сти 

и истин ске де мо кра ти је свим на ро ди ма Ју го сла ви је;
2. Не при ко сно ве ност при ват не сво ји не и пу не ини ци ја ти ве у ин

ду стри ји, тр го ви ни, по љо при вре ди и оста лим де лат но сти ма;
3. Ни ка квих ра ди кал них про ме на у од но су на дру штве ни жи вот 

и де лат но сти, осим за ме не ре ак ци о нар них упра ва од бо ри ма ко ји ће 
има ти истин ски де мо крат ски ка рак тер. Све ва жни је ме ре у од но су на 
дру штве ни жи вот и др жав ну ор га ни за ци ју, ре ша ва ће по сле ра та пред
став ни ци ко ји ће би ти иза бра ни на сло бод ним тај ним из бо ри ма;

4. На род ној вој сци и пар ти зан ским од ре ди ма, као по кре ту ко ји 
се бо ри за сло бо ду и де мо крат ска пра ва, стра но је сва ко на си ље и не
за ко ни тост;

5. На род но о сло бо ди лач ка вој ска и пар ти зан ски од ре ди Хр ват ске 
при зна ју у пот пу но сти на ци о нал на пра ва Хр ва та, Сло ве на ца, Ср ба и 
дру гих на ци о нал но сти;

6. Офи ци ри ма и под о фи ци ри ма ко ји при сту пе на род ној вој сци и 
пар ти зан ским од ре ди ма за га ран то ва ни су чи но ви и уна пре ђе ња у 
скла ду са њи хо вим ква ли фи ка ци ја ма и спо соб но сти ма. 

Овај про грам је на по ли тич ким са стан ци ма са на ро дом, ко ји су 
сва ко днев но одр жа ва ни, ме њан и из вр тан пре ма ло кал ним при ли ка ма 
и днев ним по тре ба ма (у за ви сно сти од кра ја у ко ме је са ста нак одр жа
ван, од на ци о нал не и вер ске при пад но сти на ро да; што је да ва ло мо гућ
но сти за ње го ве из ме не и „при ла го ђа ва ње”). 

Про грам је имао циљ да се по мо ћу ње га ода гна ју сум ње срп ског 
на ро да у КП Хр ват ске и ње не на ме ре. По ред то га, овим јав ним про
грам ским до ку мен том тре ба ло је ко му ни сте Хр ват ске при ка за ти као 
за штит ни ке Ср ба. Ра ди што ве ће увер љи во сти и при до би ја ња срп ског 
ста нов ни штва за сво је ци ље ве, они су по себ но ис ти ца ли да је основ ни 
за да так њи хо вог по кре та – бор ба про тив уста ша и оку па то ра. По том 
истом про гра му, бор ба Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске пред ста вље на 



је је ди но као бор ба на ро да про тив фа ши стич ког оку па то ра. На тим 
по ли тич ким збо ро ви ма са на ро дом, ко му ни стич ки про па ган ди сти из 
вођ ства ЦК КП Хр ват ске ис ти ца ли су ја ку же љу хр ват ских ко му ни ста 
да се за јед но бо ре са Ср би ма про тив оку па то ра и уста ша. Ово је чи ње но 
у ци љу по кре та ња ак тив но сти са мр тве тач ке, по што до по чет ка ле та 
1942. го ди не хр ват ска Ко му ни стич ка пар ти ја у срп ским кра јеви ма 
ни је има ла не ких има ло ва жни јих је ди ни ца. У овим кра је ви ма до ми
ни ра ли су срп ски уста нич ки од ре ди, на чи јем су се че лу на ла зи ли нај
ви ђе ни ји љу ди из тих кра је ва, а њи хов глав ни за да так ни је био осва ја ње 
или за у зи ма ње ту ђих те ри то ри ја, већ чу ва ње сво јих се ла и на се ља и 
од бра на срп ског ста нов ни штва од уста шких про го на и ма сов них уби
ста ва. Сре ди ном 1942. го ди не је дан број Ср ба се по чео оку пља ти око 
по је ди них ору жа них гру па, на чи јем су се че лу на ла зи ли ви ђе ни ји чла
но ви Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске, ме ђу ко ји ма је био и је дан број 
по врат ни ка ко ји су се бо ри ли на стра ни Ре пу бли кан ске пар ти је Шпа
ни је. Не ке, од ових ис ку сних „шпа на ца”, ЦК Хр ват ске де ле ги рао је у 
по је ди не кра је ве, са ци љем да оку пља ју и при пре ма ју на род за по ди за ње 
њи хо ве ко му ни стич ке и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је. Је дан број „шпан
ских бо ра ца” и ис ку сних чла но ва ЦК КП Хр ват ске на шао се и ме ђу уста
нич ким од ре ди ма Ср ба. Ово је и ра зу мљи во, по што је срп ско ста нов
ни штво је ди но и би ло угро же но, не са мо од оку па тор ске вој ске, већ 
пр вен стве но од Па ве ли ће вих уста ша и по ли тич ке по ли ци је ко ја је у 
НДХ би ла ор га ни зо ва на по прин ци пи ма не мач ке по ли ци је – Ге ста поа. 
Из ових раз ло га, срп ски уста нич ки од ре ди би ли су ор га ни зо ва ни ско ро 
у свим срп ским се ли ма, на те ри то ри ји срп ских Кра ји на. 

Њи хов број ча ни са став за ви сио је од ве ли чи не се ла или те ри то
ри је ко ју су бра ни ли од уче ста лих на па да уста ша, па и ре гу лар не хр
ват ске вој ске – до мо бра на. По што су во ђе срп ских уста ни ка би ли ви
ђе ни ји и отре си ти ји се ља ци, јер су срп ску ин те ли ген ци ју уста ше већ 
у пр вим ме се ци ма осни ва ња НДХ по би ле или по сла ле у ло го ре из 
ко јих се ни ка да ни су вра ти ли, осе ћао се не до ста так ис ку сних љу ди за 
ру ко во ђе ње ве ли ким бро јем но во фор ми ра них уста нич ких од ре да, па 
су Ср би по сле из ве сног вре ме на по че ли за во ђе по је ди них сво јих је ди
ни ца да би ра ју и при до шле „шпан ске бор це” и ви ђе ни је чла но ве КП 
Хр ват ске, ко ји су зна ли да при до би ју њи хо во по ве ре ње. 

Они су то по сти за ли вр ло јед но став но, јер су се у сво јим јав ним 
го во ри ма и про па ганд ним про гла си ма из ја шња ва ли, не са мо про тив 
оку па то ра, већ и уста ша. 
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Та ко је и би ло на по чет ку њи хо вог ор га ни зо ва ња, све док ни су 
пре у зе ли ру ко вод ство у де лу срп ских уста нич ких од ре да и док ни су 
не ке од срп ских уста ни ка при до би ли за се бе да ју ћи им ма ње зна чај не 
по ло жа је, ис ти чу ћи њи хо ве за слу ге пред на ро дом, што је овим не ис
ку сним и на ив ним љу ди ма би ло до вољ но да по ста ну не са мо њи хо ви 
вер ни са рад ни ци, већ и њи хо ви по слу шни ци. 

Ко ли ко је све ово, од стра не јед ног не та ко ма лог бро ја ко му ни стич
ког вођ ства из ЦК КП Хр ват ске, би ло до бро при пре мље но и пер фид
но у прак си спро ве де но, ви ди се из тај ног про гра ма ЦК КП Хр ват ске 
до не тог у Збје гу, срез Слуњ ски, 1942. го ди не, на ко ме су, по ред Ј. Бла
же ви ћа, ра ди ли и Ру ка ви на, Ба ка рић, В. Ко ва че вић и још мно ги дру ги 
ру ко во ди о ци ЦК КП Хр ват ске и пар ти зан ских је ди ни ца Хр ват ске. 

Пре са ме кон фе рен ци је во ђе ни су раз го во ри ка ко оне мо гу ћи ти 
да љи раз вој срп ских уста нич ких од ре да у Хр ват ској, ко је су уста ше зва
ле „чет ни ци ма”, па су од њих овај на зив за срп ске уста ни ке пре у зе ли 
и пар ти зан ски „ре во лу ци о на ри”.

Нај по вер љи ви ји ка дро ви из ко манд ног осо бља пар ти зан ских је
ди ни ца до би ли су за да так да пре ва ром или из не над ним пре па ди ма 
по би ју нај ви ђе ни је љу де из са ста ва срп ских Уста нич ких од ре да, ме ђу 
ко ји ма су пр ви на ли сти за ли кви да ци ју би ли: Сто јан Ма тић, Па ји ца 
Ом чи кус, Ђу ра Ра лић, Ва сиљ Га ће ша и мно ги дру ги. 

По сле ли кви да ци је срп ских уста нич ких во ђа, би ло да су се на ла
зи ли у пар ти зан ским је ди ни ца ма или у срп ским уста нич ким је ди ни
ца ма, до шао је ред на обез гла вље ну уста нич ку ма су из ре до ва срп ског 
на ро да, те су због при вр же но сти сво јој ве ри и на ци о ну стра да ле сто ти не 
и хи ља де срп ских уста ни ка. 

Ове две вр сте уста ни ка – из пар ти зан ских фор ма ци ја, ко је су у 
ле то 1942. го ди не би ле тек у по во ју, и срп ских уста нич ких од ре да, који 
су се офор ми ли у то ку ме се ца ма ја и ју на 1941. го ди не ра ди од бра не 
срп ског ста нов ни штва од уста шких зло чи на – у по чет ку су ме ђу соб но 
са ра ђи ва ле, али ка да су срп ски уста ни ци до би ли по ве ре ње срп ског 
на ро да, ка да су ус пе ли да оне мо гу ће уста ше у њи хо вим зло чи нач ким 
на ме ра ма и да их са те ра ју у не ко ли ко ве ћих гра до ва као што су: Го спић, 
Ото чац, Би хаћ и не ко ли ко дру гих гар ни зо на, до шло је до су ко ба. 

Ове су ко бе срп ски од ре ди и срп ски на род у це ли ни до че ка ли су 
пот пу но не при пре мље ни, са огор че њем и из у зет ном за бри ну то шћу, 
јер су са да, уз уста шке и оку па ци о не је ди ни це, мо ра ли да во де бор бе, 
пру жа ју от пор и од би ја ју на па де и пар ти зан ских је ди ни ца. 
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О ме ђу соб ним бор ба ма срп ских уста ни ка и пар ти зан ских је ди
ни ца оп шир но су пи са ли бив ши пар ти за ни, ко ји су ка сни је по бе гли у 
срп ске уста нич ке је ди ни це: Ни ко ла Пле ћаш, Ми ло рад Ра јак и дру ги, 
па би на ши исто ри ча ри тре ба ло да по све те ви ше па жње овим пре жи
ве лим све до ци ма. 

По ред њи хо вих све до че ња из не тих у дру гом то му књи ге Па ве ли
ћев те ста мент, тре ба про чи та ти и књи гу ко ју је на пи сао Ма не Пе шут 
под на сло вом Ре во лу ци ја у Ли ци 1941–1945. го ди не, на ро чи то стра ни це 
49–56, из да ња из 1966. го ди не. 

Та ко ђе, за бо ље по зна ва ње на чи на ка ко су хр ват ски ко му ни сти 
ис ко ри шта ва ли срп ски на род за сво је пер фид не по ли тич ке ци ље ве 
тре ба ло би про чи та ти књи гу Де ја на Лу чи ћа, Па ве ли ћев те ста мент 
(дру ги том, стр. 177), као и књи гу По жар у Кра ји ни, ко ју је на пи сао уче
сник пар ти зан ских, а за тим срп ских уста нич ких – чет нич ких је ди ни ца, 
Ни ко ла Пле ћаш. 

Овај пи сац и уче сник у по ме ну тим зби ва њи ма на пи сао је по себ ну 
књи гу ко ју је об ја вио Аме ри кан ски Ср бо бран у др жа ви Или н о ис, САД, 
са ре чи тим на сло вом Где су Ср би Ли ке?

По што се о овим зби ва њи ма и тра гич ним стра да њи ма срп ског на
ро да не до вољ но зна, по треб но је да се наш свет у што ве ћем бро ју упо зна 
са са др жа јем ових књи га. 

По себ но је ва жно да на ша де ца и на ши уну ци са зна ју пу ну исти ну о 
стра да њи ма сво јих пре да ка, не са мо од уста ша и оку па тор ске вој ске, већ 
и од во де ћих чла но ва Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске, као што су би ли: 
А. Хе бранг, Ју цо Ру ка ви на, В. Ба ка рић, Сте ва Кра ја чић и мно ги дру ги. 

Они су, под из го во ром да се бо ре про тив оку па то ра и ње го вих 
слу га, уни шта ва ли срп ске уста ни ке, ко ји су сту пи ли у уста нич ке срп
ске од ре де ра ди од бра не сво јих по ро ди ца и свог на ро да од уста нич ких 
бо јов ни ка и њи хо вих пот ка зи ва ча и по ма га ча, а не ра ди не ке њи ма 
не по зна те ре во лу ци је. 

Осве жа ва ју ћи сво је се ћа ње на те до га ђа је, пот кре пљу ју ћи их све
до че њи ма пре жи ве лих срп ских му че ни ка из на пред по ме ну тих књи
га, бо јим се да има ве о ма ве ли ки број на ших Ср ба, ко ји још увек из 
ових стра да ња ни су из ву кли ни ка кву по у ку, јер су ве ро ва ли, па и са да 
ве ру ју, нај ве ћим ла жљив ци ма и по слу шни ци ма Јо си па Бро за и ње го
вим на след ни ци ма. 

Из ових за блу да мо ра мо спа си ти на ша по ко ле ња; на шу де цу и 
на ше уну ке, ка да већ ми ни смо мо гли да жи ви мо као сло бод ни љу ди, 



148

Ра до мир Гла мо ча нин

због те ро ра ко ји је вр шен над на шим на ро дом за вре ме и по сле ра та, па 
све до ско ра шњих да на. 

За лак ше раз у ме ва ње свих ових зби ва ња тре ба зна ти да су за вре ме 
оку па ци је на ше зе мље по сто ја ла два ан ти фа ши стич ка по кре та и то: 
Ко му ни стич ки под ру ко вод ством КП на че лу са Јо си пом Бро зом и 
на ци о на ли стич ки на че лу са ге не ра лом Дра жом Ми ха и ло ви ћем. 

Да је над срп ским на ро дом спро во ђен те рор на за ку ли сан и вешт 
на чин, мо же се де ли мич но ви де ти и из тај них про гра ма и ди рек ти ва 
ЦК КП Хр ват ске, за ко је су зна ли са мо нај бли жи и нај по вер љи ви ји са
рад ни ци Ба ка ри ћа, Ан дри је Хе бран га и Кра ја чи ћа. Тим ди рек ти ва ма 
би ло је пред ви ђе но:

1. Де та љи уби ства Сто ја на Ма ти ћа, по руч ни ка Ју го сло вен ске вој
ске и во ђе срп ских уста ни ка у Ли ци, као и свих оста лих Ср ба ко је је 
КП Хр ват ске сма тра ла опа сном пре пре ком за сво је пла но ве и ци ље ве;

2. Фор ми ра ње од ре да Ча па јев, ко ји је у ства ри пред ста вљао ка зне
ну екс пе ди ци ју про тив срп ских уста ни ка, би ло да су би ли у пар ти зан
ским или чи сто срп ским уста нич ким од ре ди ма; 

3. На пад на оку па тор ску вој ску из срп ских се ла, ка ко би оку па тор 
пред у зи мао од ма зде про тив Ср ба и на тај на чин их, с јед не стра не, 
уни шта вао, а с дру ге стра не те рао да бе же од сво јих ку ћа, па ма кар и 
у пар ти зан ске од ре де;

4. Бе жа ње срп ског на ро да пар ти за ни су ко ри сти ли и по вла чи ли 
га у збе го ве, по ве ћа ва ју ћи на тај на чин сво је од ре де; јер су до ла ском у 
пар ти зан ске „збе го ве” би ли мо би ли са ни сви љу ди од 14 до 60 го ди на, 
а они ко ји су се то ме од у пи ра ли би ли су про гла ша ва ни са рад ни ци ма 
оку па то ра и не при ја те љи ма на ро да, а шта је то зна чи ло у тим „ре во
лу ци о нар ним” и рат ним пре ви ра њи ма, ми слим да ни је по треб но по
себ но на гла ша ва ти. 

Али, ра ди по сле рат них ге не ра ци ја ко је ни при бли жно ни ка да 
ни су са зна ле, ни ти ће са зна ти, шта су све мо ра ли да пре тр пе њи хо ви 
де до ви и оче ви да би спа си ли соп стве не жи во те и жи во те сво јих по ро
ди ца, на ве шће мо по сле из ла га ња тај ног де ла Про гра ма са мо не ко ли ко 
при ме ра ка ко су уста ша ма на кло ње ни ко му ни сти за та шка ли зло чи не 
по чи ње не над срп ским на ро дом. 

Овим сво јим под му клим ме то да ма, по мо ћу ко јих су оне мо гу ћа
ва ни би ло ка кви раз го во ри и пи са ње о зло чи ни ма уста ша, под па ро лом 
„брат ства и је дин ства” ле га ли зо ва на су њи хо ва вар вар ска и ге но цид на 
ма сов на уби ства срп ског на ро да. 
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5. Да би се, ко ли ко то ли ко, ума њио углед срп ских уста ни ка – чет
ни ка, ка ко су уста ше, а ка сни је и ко му ни сти, на зи ва ли срп ске уста ни ке, 
ЦК КП Хр ват ске, на свом спе ци јал ном за се да њу у За гре бу, ре шио је да 
по штопо то спре чи ве сти о ус пе си ма срп ских уста ни ка на Љу бо ву и 
дру гим ме сти ма Кра ји не. 

У том ци љу по сла ли су ко му ни стич ким „ће ли ја ма” на те ре ну сле
де ће упут ство: по ја ча ти рад на убе ђи ва њу срп ског на ро да да су Нем ци 
и Ита ли ја ни, а не уста ше кри ви за све зло чи не ко ји су за де си ли срп ско 
ста нов ни штво у овим кра је ви ма. 

6. За тим је у овим упут стви ма ста ја ло: „Да се на сва ки на чин наро
ду до ка же да срп ски уста нич ки од ре ди ни су срп ска и чет нич ка, не го 
ис кљу чи во пар ти зан ска ствар и да са мо оне ве сти ко је су у скла ду са 
Пар тиј ским про гра мом мо гу да се сло бод но пу шта ју у на род, као и да 
са мо цен зу ри са не и стро го про ве ре не ве сти мо гу да цир ку ли шу од 
јед ног до дру гог срп ског се ла”.

Ове ди рек ти ве до не ло је вр хов но вођ ство ЦК КП Хр ват ске у За гре
бу, у ко ме се не сме та но кре тао и жи вео ве ли ки број функ ци о не ра ЦК 
КП, сло бод ни је и лак ше не го за вре ме ми ра у по сле рат ној Ју го сла ви ји. 

7. Ова ко раз ра ђе на так ти ка хр ват ских ко му ни ста има ла је, по ред 
оста лог, за да так да из вр ши ве ћу ин фил тра ци ју про ве ре них ко му ни ста 
у срп ске уста нич ке од ре де, ка ко би сво јом про па ган дом за ве ли срп ске 
уста ни ке пр о тив сво је Вла де и свог на ро да. 

Пред ста вља ли су се бе као иза сла ни ке Со вјет ског Са ве за, ко ји се 
је ди ни бо ри про тив не мач ких на ци ста и њи хо вих са те ли та за осло бо
ђе ње по ро бље не Евро пе, док су за сво је дру ге са ве зни ке – Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве, Ен гле ску и Фран цу ску, на сво јим сва ко днев ним 
са стан ци ма го во ри ли да се они не бо ре, да не ће да отво ре „тре ћи 
фронт” и да тај но ли фе ру ју део свог са вре ме ног оруж ја. Нем ци ма и 
Ита ли ја ни ма за бор бу про тив со вјет ске Ру си је. 

Та мо се, ка ко су њи хо ви из дре си ра ни про па ган ди сти го во ри ли, 
„на ла зе на вла сти ка пи та ли стич ки екс пло а та то ри, на ши про па ли по
ли ти ча ри и Вла да са од бе глим кра љем”.

„Они та мо че ка ју свр ше так ра та. Док ов де на ши на ро ди кр ва ре, 
они се спре ма ју да по сле за вр шет ка ра та до ђу на го то во и да по но во 
уз ја шу на на род ну гр ба чу”. 

Ове тврд ње су по на вља ли по сто ти ну пу та и са ве то ва ли тај наш 
на му че ни на род да је са да вре ме ка да тре ба да се бо ри и да им не до зво
ли да се по но во вра те и до ђу на пре сто и власт. Из овог про из и ла зи да 
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је би ла у пи та њу го ла бор ба за власт, а не бор ба про тив оку па то ра и 
уста ша, ка ко се то у по чет ку фор ми ра ња ко му ни стич ких пар ти зан ских 
је ди ни ца и њи хо ве бор бе слат ко ре чи во го во ри ло на шем не у пу ће ном 
и не ин фор ми са ном на ро ду. Уме сто да су ови са мо зва ни ре во лу ци о на
ри, у је ку бор би срп ског на ро да за оп ста нак, по ве ли срп ски на род про
тив оку па то ра, те ро ра уста ша и бра то у би лач ког ра та, они су се бо ри ли 
за на сил но за у зи ма ње вла сти и упу ћи ва ли срп ски на род про тив ле ги
тим но иза бра не Вла де и про тив свог ма ло лет ног кра ља, чи ји је отац био 
пр ва жр тва уста шких и фа ши стич ких те ро ри ста, а де да, Краљ Пе тар I, 
наш ве ли ки Осло бо ди лац. 

По ред про па ган де и од вра ћа ња срп ског на ро да од сво јих вла да ра, 
ко му ни стич ки „ре во лу ци о на ри” су на ве о ма вешт на чин, сво јим при
ча ма о со ци јал ним не прав да ма и бу ду ћем со ци ја ли стич ком ра ју, по
ти сну ли срп ска на ци о нал на пра ва на сло бо ду и пот пу но рав но прав не 
од но се, а за тим и њи хо ва пра ва на хри шћан ску пра во слав ну ве ру, 
чи ме су их, као на род, ли ши ли ду хов но сти и тра ди ци је пре да ка. 

Ка ко су би ли спро во ђе ни на ве де ни про гра ми  
ЦК КП Хр ват ске

За од го вор на пи та ње ка ко су се спро во ди ли про гра ми ЦК КП 
Хр ват ске ни је по тре бан ни ка кав по себ но ко мен тар, сем кон ста та ци је 
да се ни јед на од усво је них та ча ка Про гра ма ни је оства ри ла. Да је то 
тач но мо гу да по све до че сви на ши гра ђа ни, ка ко они ко ји су за вре ме 
ра та жи ве ли у тим кра је ви ма, не за ви сно од на ци о нал не при пад но сти, 
вер ског и иде о ло шког опре де ље ња, та ко и њи хо ва де ца, ро ђе на за вре ме 
и по сле Дру гог свет ског ра та. 

Па ипак, ра ди оних ко ји ма су ма ње по зна та ова рат на и по сле рат на 
зби ва ња, про ко мен та ри са ће мо по је ди не тач ке јав ног де ла Про гра ма, 
чи ји је циљ био при до би ја ње на ро да.

Ка ко је оства ре на јед на од нај ва жни јих та ча ка по ме ну тог Про гра
ма, ко јим је би ла пред ви ђе на „не при ко сно ве ност при ват не сво ји не и 
при ват не ини ци ја ти ве у ин ду стри ји, тр го ви ни, по љо при вре ди и оста
лим де лат но сти ма?” 

Од го вор је, ако не ће мо да за о би ла зи мо исти ну, та ко што су кон фи
ско ва ли це ло куп ну ин ду стри ју, ве ле тр го ви ну и ве ли ке по се де по љо при
вред них про из во ђа ча, про гла ша ва ју ћи њи хо ве вла сни ке са рад ни ци ма 
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не при ја те ља и ша љу ћи их на из др жа ва ње ду го го ди шњих ка зни, што 
нај бо ље мо гу да по све до че њи хо ве фа ми ли је и њи хо ва де ца, ко ја су 
нај бо ље осе ти ла оштри цу по бед ни ка „ре во лу ци је”.

Вла сни штво из обла сти тр го ви не, за нат ства и по љо при вре де су 
на ци о на ли зо ва ли уз ми ни мал ну на кна ду, а се ља ке, ко ји ни су хте ли да 
удру же сво ју зе мљу и уђу у се љач ке рад не за дру ге, упу ћи ва ли су на при
нуд ни рад у руд ни ке, из ко јих се по је ди ни ни су ни ка да ни вра ти ли. 

Свим зе мљо рад ни ци ма, ко ји су има ли ви ше од 10 хек та ра зе мље, 
део ви шка зе мље је на ци о на ли зо ван и унет у по љо при вред на до бра, по 
угле ду на со вјет ске кол хо зе и сов хо зе, а њи хо ви вла сни ци су упу ћи ва ни 
на из град њу ин ду стриј ских обје ка та и по ру ше них гра до ва и се ла. 

Тач ка Про гра ма ко ја се од но си ла на „осло бо ђе ње зе мље од оку
па то ра ра ди оства ри ва ња истин ске со ци ја ли стич ке де мо кра ти је”, са мо 
је јед ним де лом тач на, јер су пар ти зан ске је ди ни це за свог глав ног не
при ја те ља сма тра ле Ју го сло вен ску вој ску у Отаџ би ни ко ју је пред во дио 
ге не рал Ми ха и ло вић, а оку па тор ска вој ска је на па да на са мо ка да у 
бли зи ни ни је би ло Ју го сло вен ске вој ске у Отаџ би ни и ка да су се пред 
срп ским на ро дом при ка зи ва ли као бор ци про тив оку па то ра и уста ша. 

Ако се зна за њи хо ве број не спо ра зу ме са Нем ци ма и уста ша ма, као 
што су чу ве ни Мар тов ски спо ра зу ми (1943), он да је ја сно да је њи хов 
глав ни циљ био осва ја ње вла сти и уво ђе ње ко му ни стич ке дик та ту ре, 
а не бор ба про тив оку па то ра. Јер да ни је та ко, не би ни би ло гра ђан ског 
ра та у на шој зе мљи. 

Да је њи хо ва на ме ра би ла са мо бор ба про тив оку па то ра, та да би 
се на шло на чи на да се оба ан ти фа ши стич ка по кре та (је дан на че лу са 
Јо си пом Бро зом и дру ги на че лу са ге не ра лом Ми ха и ло ви ћем) удру же 
у је дан за јед нич ки осло бо ди лач ки по крет и не би би ло та ко ве ли ког 
стра да ња на шег на ро да.

Ни оста ле тач ке по ме ну тог Про гра ма ни су се ни де ли мич но ре а
ли зо ва ле, а на ро чи то је ва жно на гла си ти 4. тач ку Про гра ма: „На род ној 
вој сци и пар ти зан ским од ре ди ма стра но је сва ко на си ље и не за ко
ни тост”.

Ко ли ко је ова од ред ба слу жи ла као про па ганд но сред ство за при
до би ја ње на род них ма са, нај бо ље зна ју на ши гра ђа ни ко ји су има ли 
при ли ке да ви де и осе те на соп стве ној ко жи, или ко жи сво јих бли жњих, 
на си ља и бе за ко ња пра ће на пер фид ним ла жи ма про па ганд не ма ши
не ри је су ро вих вла сто др жа ца. 

По себ но су то мо гле да ви де и осе те број не ску пи не на шег све та.



У пр вом ре ду су би ли сви ин те лек ту ал ци ко ји се ни су од мах при
кљу чи ли по бед ни ци ма. За тим „ку ла ци” ко ји ни су хте ли да сво ју зе мљу 
и има ња уне су у сов хо зе и се љач ке рад не за дру ге. Да ље, сви вла сни ци 
ве ли ких ин ду стриј ских обје ка та, тр го вач ких пред у зе ћа и за нат ских 
рад њи, ко ји ма је сва имо ви на кон фи ско ва на.

Сви су они про гла ша ва ни за не при ја тељ ске са рад ни ке, ан ти др жав
не и ан ти на род не еле мен те и као та кви оте ра ни су у за твор на ду го го
ди шњу ро би ју. „Ре во лу ци о нар ни кон ти ну и тет” је одр жа ван ге не ри са
њем, су ђе њи ма и за тва ра њи ма ин фор мби ро ва ца, про га ња њем њи хо вих 
по ро ди ца... Да би са чу ва ли власт, ре во лу ци о на ри на вла сти су увек 
има ли у ре зер ви не при ја те ље ре во лу ци је са ко ји ма су се де це ни ја ма 
об ра чу на ва ли. Су ро во и без ми ло сти су се об ра чу на ва ли са ђи ла сов ци
ма, ран ко ви ћев ци ма, ма спо ков ци ма, ли бе ра ли ма, тех но ме на џе ри ма 
и по ли тич ки не по доб ним гра ђа ни ма и њи хо вим по ро ди ца ма.

Сем пар тиј ског дру гог су да и ни је би ло, а ако им се и су ди ло сви су 
би ли оп ту же ни и про гла ше ни кри ви, а на су ду су мо ра ли до ка зи ва ти 
не ви ност.

Сва на си ља и не за ко ни то сти под во ђе на су под на зив со ци ја ли стич
ка де мо кра ти ја, људ ска пра ва и сло бо де. 

То и је сте би ла де мо кра ти ја, али за уски и тач но од ре ђен број људи 
из вр ха др жав не и по ли тич ке оли гар хи је, а не за све гра ђа не, па ни за 
оне ко ји су се бо ри ли под за ста вом пи са ца про гра ма за при до би ја ње 
и об ма њи ва ње на ро да.
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РЕЗИМЕ

Пи сац ових све до чан ста ва о зло чи ни ма ко ја су вр ше на над не ви
ним срп ским ста нов ни штвом у ње го вом род ном за ви ча ју, по се ду је по
дат ке и до ку мен та ко ји без емо ци ја, при стра сно сти и нај ма њег уоп шта
ва ња из но си пред на шу, па и свет ску јав ност са ци љем да се сви на ши 
гра ђа ни, без об зи ра на сво ју вер ску или на ци о нал ну при пад ност, упо
зна ју са кон крет ним чи ње ни ца ма, по да ци ма и до ку мен ти ма до ко јих 
је до шао ду го го ди шњим ис тра жи ва њи ма (ви ше од пет де це ни ја).

Ако ње го ве по дат ке и са оп шта ва ња из не та у овој књи зи упо ре ди мо 
са уоп ште ним и крај ње при стра сним и ис по ли ти зи ра ним по да ци ма 
ко је су пи са ли про па ган ди сти по бед нич ке стра не – у нео пи си вом бро ју 
при ме ра ка, у та ко зва ним мо но гра фи ја ма НОБе за го то во све гра до ве 
и се ла, и го во ри ма при ли ком про сла ве сва ке го ди шњи це њи хо вих по
бе да – до ћи ће мо до за кључ ка да се из њи хо вих, у хи ља де то мо ва на пи
са них књи га не ви ди ко су ствар не жр тве, а ко су по чи ни о ци зло чи на, 
као ни то за што су све жр тве, па и по кла ну де цу озна ча ва ли ре чи ма 
„ро до љу би”, као да су та ма ла и тек ро ђе на де ца за и ста би ла ро до љу би 
– и за што су све из вр ши о це зло чи на на зи ва ли „фа ши стич ки оку па то ри”, 
ка да се по у зда но зна да су те зло чи не по чи ни ле уста ше Не за ви сне Држа
ве Хр ват ске.

Ка да би исто ри ју јед ног на ро да пи са ли са мо по бед ни ци, срп ски на
род не би до да нас до спео ни до пред со бља кул тур не и на ци о нал не исто
ри је са ко јом мо же да иде ра ме уз ра ме са оста лим на ро ди ма Евро пе. 

Из ових раз ло га пи сац ових све до чан ста ва и про у ча ва ња до ку ме
на та, по се тио је ви ше хи ља да до мо ва пре жи ве лих му че ни ка или њихо вих 
ком ши ја и при ја те ља, и ана ли зи рао на сто ти не ау тен тич них до ку ме
на та. Ис тра жи вао је гра ђу мно го број них ар хи ва, му зе ја и би бли о те ка, 
ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству, да би до шао до од го во ра ко ји су 
пра ви раз ло зи за ра ђа ње ова ко ве ли ке мр жње и из ње про и за шлих 
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зло чи на, ко ји по сви ре по сти и оби му пре ва зи ла зе све зло чи не сред њо
ве ков них ин кви зи ци ја. 

Из обим не исто риј ске гра ђе са ко јом је имао при ли ке да се упо зна 
и да је про у ча ва, он је до шао до мно го број них са зна ња са ко ји ма је 
на ша јав ност ве о ма ма ло упо зна та. 

На осно ву пре гле да ног и про у че ног ма те ри ја ла и све га оног што 
је об ја ви ла на ша штам па и исто риј ска пу бли ци сти ка, до шао је до вео ма 
не при јат ног за кључ ка да је не ком, мо жда, и био циљ да се при кри ју 
по чи ње ни зло чи ни, а ка да је при кри ва ње би ло не мо гу ће, ишло се на 
уоп шта ва ње и ми ни ми зо ва ње. Ка да су по је ди ни пи сци и ху ма ни сти, 
као што су: Ме ша Се ли мо вић, Вук Дра шко вић и дру ги, упо зо ра ва ли 
да сва ко пре ћут ки ва ње зло чи на не зна чи ни шта дру го до са у че ство
ва ње у зло чи ну, и под сти ца ње на но ве зло чи не, он да су ти на ши пи сци 
ана те ми са ни са нај ви шег по ли тич ког вр ха, не са мо Бо сне и Хер це го
ви не и Хр ват ске, већ и из по ли тич ког еста бли шмен та Ју го сла ви је, па 
и Ср би је. 

Да би се наш свет, ко ли кото ли ко, ма кар и са ве о ма ве ли ким за ка
шње њем упо знао са оним нај стра шни јим што је мо гло за де си ти срп ски 
на род – исто вре ме но да га план ски уни шта ва ју уста ше, а по том да се 
ме ђу соб но уби ја под раз ли чи тим „зна ци ма” – ре кон стру и са ће мо раз
вој до га ђа ја, она ко ка ко су они те кли: 

Пр ви срп ски уста нич ки од ре ди по че ли су да се фор ми ра ју на те
ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не, Ли ке, Ба ни је и Кор ду на и Дал ма ци је, 
од мах по до ла ску уста ша на власт у тим кра је ви ма, кра јем апри ла и 
по чет ком ма ја 1941. го ди не. 

Срп ски уста нич ки од ре ди у овим кра је ви ма фор ми ра ли су се у 
свим гра до ви ма и се ли ма, и има ли су ис кљу чи во од брам бе не за дат ке 
да шти те срп ско ста нов ни штво од уста шког те ро ра: пр во по је ди нач них 
хап ше ња и уби ста ва ви ђе ни јих срп ских гра ђа на, учи те ља, по по ва, кне
зо ва и бо га ти јих љу ди, а за тим и ма сов них хап ше ња и од во ђе ња у ло горе 
и ма сов них стре ља ња. 

У овим кра је ви ма пр во су фор ми ра ни сле де ћи уста нич ки од ре ди: 
срп ски уста нич ки од ред Пе тар Мр ко њић у Мр ко њић Гра ду – као успо
ме на на краља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа, чи је је тај но име за вре ме Хер це
го вач ког устан ка 1875. го ди не би ло Пе тар Мр ко њић. За тим је фор ми
ран срп ски уста нич ки од ред у Гра хо ву Ми лош Оби лић, за тим Ду шан 
Сил ни, Ми лан То пли ца и дру ги. 
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Срп ски уста нич ки од ре ди фор ми ра ни су у свим ме сти ма где је 
жи ве ло пре те жно срп ско ста нов ни штво. У се ли ма су фор ми ра не ма ње 
че те или во до ви у за ви сно сти од бро ја ста нов ни штва. Њи хов је за да так 
био од бра на срп ског ста нов ни штва од уста ша. Та ко већ кра јем 1941. и 
по чет ком 1942. го ди не уста ше ни су сме ле ни да до ла зе у срп ска ме ста, 
сем у дру штву Не ма ца и Ита ли ја на. 

По што Нем ци, а по го то во Ита ли ја ни ни су на па да ли мир но срп ско 
ста нов ни штво – срп ски уста ни ци ни су на па да ли њих, та ко да је у тим 
кра је ви ма на опи са ни на чин обез бе ђен мир, без ика квих пи са них спо
ра зу ма.

Уста ше су др жа ле се ла у ко ји ма је жи вео пре те жно хр ват ски на род. 
Слич ног пра ви ла др жа ли су се и Ита ли ја ни. 
Они су сво је вој не је ди ни це др жа ли по гра до ви ма, а у се ла су од

ла зи ли је ди но ка да су хте ли да се снаб де ју жи вот ним на мир ни ца ма, 
али срп ски на род ни су ни ка да на па да ли. 

Сре ди ном ма ја 1941. го ди не у Ср би ји су по че ле да се фор ми ра ју 
че те и од ре ди Ју го сло вен ске вој ске у Отаџ би ни под ко ман дом пу ков
ни ка Дра же Ми ха и ло ви ћа, чи ји је циљ био бор ба про тив Не ма ца. 

Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је је по че ла са фор ми ра њем пар
ти зан ских је ди ни ца у ју лу 1941, на кон на па да Не мач ке на Со вјет ски 
Са вез, на зах тев Ко мин тер не и Ста љи на. Пр ви пар ти зан ски од ре ди 
по че ли су да се фор ми ра ју у Ср би ји и Цр ној Го ри, а у Хр ват ској тек 
кра јем 1941. и по чет ком 1942. го ди не. Хр ват ски ко му ни сти у по чет ку 
ни су хте ли, ни ти су же ле ли да иду у пар ти за не ни на по зив Јо си па 
Бро за Ти та и Јо си фа Ви са ри о но ви ча Ста љи на, јер су са уста ша ма има ли 
спо ра зум о не на па да њу, а по ред то га су сма тра ли Па ве ли ће ву Не за ви
сну Др жа ву Хр ват ску и сво јом др жа вом. Та ко су они тек у про ле ће 
1942. го ди не, уз по моћ срп ских ко му ни ста и по врат ни ка из Фран цу ске 
и Не мач ке, „шпан ских бо ра ца”, по че ли да фор ми ра ју ма ње пар ти зан
ске је ди ни це. У по чет ку је у са ста ву пар ти зан ских је ди ни ца би ло пре ко 
80% бо ра ца срп ске на ци о нал но сти. Тек ка сни је, пре ла ском по је ди них 
бо ра ца из срп ских уста нич ких од ре да у пар ти за не (ка ко би за шти ти
ли сво је по ро ди це), по чео је да ра сте број пар ти зан ских је ди ни ца у 
Хр ват ској, али и та да је пре те жан са став бо ра ца био из ре до ва срп ског 
ста нов ни штва.

Тек кра јем 1943. го ди не по чео је да ра сте број бо ра ца хр ват ске на
ци о нал но сти, јер су њи хо ви љу ди спо соб ни за вој ску би ли мо би лиса ни 
у Хр ват ску вој ску – до мо бра не, а ве лик број био је упу ћен и на ис точни 
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фронт про тив Цр ве не ар ми је (јер је та да шња Не за ви сна Др жа ва Хр ват
ска би ла на стра ни хи тле ров ске Не мач ке).

Тек ка да је ка пи ту ли ра ла Ита ли ја, у сеп тем бру 1943. го ди не, хр ват
ски на род по чео је ма сов ни је да пре ла зи у пар ти зан ске је ди ни це под 
ру ко вод ством Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске.

Раз лаз срп ских уста ни ка на две за ра ће не стра не: на пар ти за не и срп
ске уста ни ке – ко је су ка сни је и пар ти за ни и уста ше на зва ли чет ни ци ма 
– нај ви ше је ко ри стио уста ша ма и Нем ци ма.

Срп ски уста нич ки фронт за очу ва ње срп ског све та од уста шког 
уни ште ња та ко је по сте пе но не ста јао и сам до при нео још ве ћем стра
да њу и ме ђу соб ном уни шта ва њу. Вре ме од ма ја 1942. до сеп тем бра 1943. 
го ди не, про те кло је у ме ђу соб ном ис тре бља ва њу. То ком 1943. го ди не 
би ло је мно го слу ча је ва пре ла ска пар ти за на у чет нич ке је ди ни це и обрат
но. Рас плет ме ђу соб них бор би при вре ме но је од ло жен ка пи ту ла ци јом 
Ита ли је.

Не ко ли ко ко ман да на та у пар ти зан ским је ди ни ца ма би ли су про
тив на чи на ра да пар ти зан ских по лит ко ме са ра и ко ман да на та, што је 
до ве ло до њи хо вог раз ла за. То се све де ша ва ло у апри лу и ма ју 1944. 
го ди не. Због ових окол но сти пар ти зан ске сна ге знат но су осла би ле, 
јер је по при ли чан број бо ра ца пре шао у чет нич ке је ди ни це. Рас плет 
ме ђу соб не бор бе до го дио се кра јем 1944. го ди не. Од лу чу ју ћи мо ме нат 
ко ји је ути цао на рас плет ових до га ђа ја ре ше них у ко рист пар ти зан ских 
сна га, би ла је ка пи ту ла ци ја Ита ли је, ко ју су ве што ис ко ри сти ли парти
за ни, јер су до шли до ве ли ке ко ли чи не оруж ја пре да јом и по вла че њем 
ита ли јан ских тру па са на ше те ри то ри је. 

Пре да јом Ита ли је и пре о кре том рат не сре ће у ко рист Цр ве не арми
је и са ве зни ка, до мо бран ска вој ска Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске по че ла 
је све ма сов ни је да пре ла зи на стра ну пар ти за на.

У при лог по сте пе ном ја ча њу пар ти зан ских сна га ишла је и од лу
ка Чер чи ла и вла де Ве ли ке Бри та ни је, ко ја је до не та по чет ком 1944. 
го ди не, а са ко јом је до шло до на глог пре о кре та ен гле ске по ли ти ке у 
ко рист Ти то вих сна га, на ште ту сна га Дра же Ми ха и ло ви ћа, ко ман
дан та Ју го сло вен ске вој ске у Отаџ би ни.

По што је овом од лу ком вла де Ен гле ске до шло до пре стан ка да ље 
ис по ру ке рат не по мо ћи уста нич ким је ди ни ца ма Дра же Ми ха и ло ви ћа, 
па и оста лим сна га ма срп ских уста ни ка, до шло је до сла бље ња бор бе не 
сна ге чет ни ка. Ово је све до во ди ло до бр зог ја ча ња пар ти зан ских је
ди ни ца, не са мо у на о ру жа њу, већ и број ча ном по ве ћа њу, јер су са да 



до мо бра ни, па и оста ле вој не је ди ни це Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
по че ле ма сов но да пре ла зе на њи хо ву стра ну.

Бр зи пре ла зак на стра ну пар ти за на усле дио је ка да су гра ђа ни 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, па са мим тим и њи хо ва вој ска и по ли ци
ја до би ли „сиг на ле” да ће њи хо ви до ју че ра шњи са ве зни ци Не мач ка, 
Ита ли ја и Ја пан из гу би ти рат и да је због то га по треб но бр зо „пре стро
ја ва ње”, ка ко би се и они на шли на стра ни по бед ни ка и ка ко би уста ше, 
по ли ци ја и њи хо ви вер ни са рад ни ци из бе гли од го вор ност за зло чи не 
ко је су план ски и си сте мат ски чи ни ли за вре ме сво је че тво ро го ди шње 
вла да ви не. 

Сва ова зби ва ња на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске за 
вре ме Дру гог свет ског ра та опи си ва ло је не ко ли ко сто ти на исто ри ча ра 
и пу бли ци ста, ме ђу ко ји ма се на ла зио и ве о ма ве лик број не мач ких, ита
ли јан ских, ма ђар ских, па и пред став ни ка дру гих европ ских зе ма ља. 

Ау тор ових све до чан ста ва из нео је у по себ ном одељ ку за па жа ња 
и из ја ве хр ват ских са ве зни ка у Дру гом свет ском ра ту, у пр вом ре ду 
Не ма ца и Ита ли ја на.

Опре де лио се за њи хо ве ра до ве, слу жбе не и но вин ске из ве шта је 
из раз ло га што су они нај бо ље по зна ва ли при ли ке у Не за ви сној Држа
ви Хр ват ској и што су би ли у не по сред ној бли зи ни рат них и ге но цид них 
зло чи на. Они су, као пу бли ци сти и пи сци од свет ског угле да ко ји ма је 
ста ло до ре но меа про фе си је, из но си ли у сво јим опи си ма чи ње ни це 
она кве ка кве су би ле у ствар но сти и без по тре бе за би ло ка квим улеп
ша ва њем или на ру жи ва њем ствар не си ту а ци је.

Раз у ме се да опи си и осу де уста нич ких зло чин ста ва од стра не 
њи хо вих са ве зни ка има ју ве ћи зна чај пред свет ском јав но шћу и свет
ском исто ри јом не го из ве шта ји и осу де од стра не не при ја те ља Хр ват
ске, па и од не у трал них из ве шта ча. 

У по гле ду прин ци пи јел но сти и про фе си о нал но сти, не мач ки и 
ита ли јан ски пи сци и из ве шта чи за слу жу ју па жњу и при зна ње, јер су у 
сво јим из ве шта ји ма и де ли ма из но си ли са мо оно што су ви де ли и што 
су чи ње ни ца ма и ар гу мен ти ма мо гли до ка за ти. 

Они ни су тр пе ли ни чи је ути ца је, па ни ути ца је Ср ба или Хр ва та. 
Код њих ни је би ло ни ка квих сим па ти ја пре ма Ср би ма, али ни ан ти
па ти ја. Ако је би ло ика квих сим па ти ја, код њих као љу ди, он да су те 
сим па ти је би ле на стра ни жр та ва ра та и ге но ци да, без об зи ра чи јој су 
стра ни те жр тве при па да ле. Сто га њи хо ви из ве шта ји о стра да њу срп
ског ста нов ни штва, про го ни ма и по кр шта ва њу има ју на ро чит зна чај.
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По ред исто ри ча ра и пу бли ци ста, у опи си ва њу до га ђа ја са те ри то
ри је НДХ уче ство ва ли су ви со ки не мач ки офи ци ри и не ко ли ко лич но
сти из ди пло ма ти је од ве ли ког ау то ри те та у та да шњој Не мач кој, ме ђу 
ко ји ма је ци ти ран је дан та ко ре ћи оче ви дац и ли це на вр ло ви со ком 
сте пе ну хи тле ров ске хи је рар хи је.

То је др Хер ман Ној ба хер – „ле те ћи ди пло ма та” Не мач ке за ду жен 
за Бал кан, по себ но за срп ска пи та ња – лич ни Хи тле ров при ја тељ. 

Од ита ли јан ских исто ри ча ра и из ве шта ча по ме ну ли смо Ал фон са 
Ру са, пи сца књи ге Ре во лу ци ја у Ју го сла ви ји, за тим и из ве шта је ита ли
јан ских на уч ни ка, ме ђу ко ји ма Кон ра да Цо ли ја, са рад ни ка ита ли јан
ских ли сто ва и Ре сто дел Кар ли но из Бо ло ње, као и на уч ни ка Ро бер та 
Ба та ља, ана ли ти ча ра са вре ме не исто ри је.

Од нај зна чај ни јих ита ли јан ских пи са ца, ко ји су пи са ли о звер
стви ма хр ват ских уста ша, сва ка ко је ита ли јан ски књи жев ник Кур цио 
Ма ла пар те. 

Од ма ђар ских пи са ца на ве ли смо Хо ри Ла сла, чла на Ма ђар ског 
по слан ства у Бе о гра ду и офи ци ра за ве зе при Ко ман ди Ср би је, ко ји је 
као та кав имао при ступ у све кан це ла ри је и сва ак та и из ве шта је.

Ин те ре сант на су за па жа ња пи сца Хо риа из не та у књи зи Хр ват ска 
уста шка др жа ва 1941–1945. пи са ној на не мач ком је зи ку, у са рад њи са 
не мач ким пи сцем Мар ти ном Бро ша том из Ау стри је. Он у сво јим бе
ле шка ма, из ме ђу оста лог на во ди:

„Био сам за па њен си ли ном мр жње и окрут но сти хр ват ске уста шке 
вла сти пре ма срп ском на ро ду и због то га сам по чео да бе ле жим све зна
чај ни је до га ђа је ко ји су се од и гра ва ли на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа
ве Хр ват ске”. У овој књи зи ма ђар сконе мач ких ау то ра има из у зет но 
ва жних по да та ка о хр ват ским не де ли ма.

При ка за ли смо са мо не ко ли ко њи хо вих за па жа ња са на ме ром да 
им за хва ли мо на ко рект но сти, и до бро на мер но сти пре ма овим, не само 
срп ским, већ и оста лим стра дал ни ци ма и му че ни ци ма.

Од ен гле ских и аме рич ких ис тра жи ва ча, ко ји су пи са ли о зби ва
њи ма на те ри то ри ји Ју го сла ви је за вре ме Дру гог свет ског ра та, на ве ли 
смо име на Мај кла Ли за, ен гле ског ис тра жи ва ча, пу бли ци сте и све до ка 
(на ла зио се за вре ме ра та на те ри то ри ји Ју го сла ви је) и Деј ви да Мар ти на 
ко ји је у свом кри тич ком есе ју, на ба зи до ку ме на та Ху ве ро вог ин сти ту
та при Стан форд ском уни вер зи те ту, дао син те зу и је дан од нај о бјек тив
ни јих при ка за до га ђа ја у Дру гом свет ском ра ту у Ср би ји и Ју го сла ви ји.
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Деј вид Мар тин је у сво јој књи зи Слу чај Дра же Ми ха и ло ви ћа до 
тан чи на опи сао те шку и не у спе шну бор бу ге не ра ла Дра же Ми ха и ло
ви ћа за спас сво је зе мље од на ци стич ке и ко му ни стич ке пре вла сти. 
Ову ве о ма обим ну до ку мен та ци ју, пре ма ре чи ма Лој В. Хен дер со на, 
бив шег ам ба са до ра САД и за ме ни ка ми ни стра ино стра них по сло ва, 
тре ба сма тра ти по след њом реч ју о тој те ми и сва ко ко се ин те ре су је за 
са вре ме ну исто ри ју Евро пе и Ју го сла ви је, тре ба да је има у сво јој би
бли о те ци.

Мајкл Лиз је на осно ву обим не до ку мен та ци је из Др жав ног ар хи ва 
Ве ли ке Бри та ни је об ра дио ге рил ски рат на те ри то ри ји Ср би је и Ју го
сла ви је у књи зи Си ло ва ње Ср би је.

Он је на осно ву но вих до ку ме на та, до са да не по зна тих јав но сти, 
из вр шио ана ли зу про це са Чер чи ло вог пре ла же ња са Ми ха и ло ви ће ве 
на Ти то ву стра ну; ко ју озна ча ва ди рек ти ва по чет ком 1944. го ди не: „У 
бу ду ће Ми ха и ло ви ће ве сна ге тре ба да се опи су ју као те ро ри стич ке, а 
Ти то ве пар ти за не не тре ба ви ше на зи ва ти фра зом ’цр ве ни бан ди ти’, 
већ бор ци ма за сло бо ду”. 

При каз овог суд бо но сног по ли тич ког обр та за сно ван је на обим ној 
до ку мен та ци ји, ко ја оста вља ути сак не по бит не тач но сти и ау тен тич
но сти. Мајкл Лиз на во ди на стра ни ци 14 сво је књи ге, да му је глав ни 
сми сао при пи са њу по ме ну те књи ге био: „да за бе ле жи исти ну због бу
дућ но сти” и ис пра ви стра шну гре шку пре ма срп ском на ро ду и ње го вом 
ро до љу би вом уста нич ком во ђи, ге не ра лу Дра жи Ми ха и ло ви ћу. 

Он да ље на ис тој стра ни ци на во ди: „Дра жа Ми ха и ло вић ни је био 
ко ла бо ра ци о ни ста ка ко су твр ди ли Ти то и ње го ва про па ганд на ма
ши не ри ја. Он је био пра ви ро до љуб и па три о та – да ле ко ве ћи од сво јих 
ко му ни стич ких ри ва ла”. Пре ма ње го вој тврд њи „Ти то је до био гра ђан
ски рат у Ју го сла ви ји уз вој ну и по ли тич ку по моћ Со вјет ског Са ве за 
и ње го во вој но ан га жо ва ње у је сен 1944. го ди не”. 

И по ред по мо ћи Цр ве не ар ми је Ти то не би ус пео да ни је би ло по
мо ћи Ве ли ке Бри та ни је, ко ју је он до би јао од апри ла 1943. па до ок то
бра 1944. го ди не. Сем то га, ње га су оби ла то по ма га ле „кр ти це” у тај ним 
слу жба ма. 

У пред го во ру сво је књи ге Мајкл Лиз на во ди:

„Књи га је по све ће на успо ме ни на жр тве, уби ства и ма
са кре ко је су из вр ши ли ти ра ни.
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Не ка ти пра ви, истин ски ро до љу би, ко ји су по би је ни у 
име ре во лу ци је и осло бо ђе ња, по чи ва ју мир но са да кад се 
ко нач но от кри ва и ши ро ко при хва та пра ви ка рак тер Ти то ве 
ко му ни стич ке ре во лу ци је за јед но са ње го вим на ло го дав ци ма. 
Не мо же мо да вра ти мо њи хо ве жи во те, али им мо же мо и 
мо ра мо при зна ти пра во ме сто у исто ри ји”. 

По ред на во ђе ња по да та ка из пе ра исто ри ча ра и пи са ца ко ји су 
би ли пред став ни ци др жа ва са ве зни ца Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, 
као што су Не мач ка, Ита ли ја, Ма ђар ска и дру гих, пи сац ових све до чан
ста ва из нео је по дат ке пи са ца и пу бли ци ста САД и Ен гле ске, про тив 
ко јих се Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска бо ри ла за јед но са Си ла ма осо ви
не све вре ме Дру гог свет ског ра та, као и за бе ле шке, из ја ве и до ку мен
та пре жи ве лих срп ских уче сни ка, као што су: Ма не Пе шут, Ми лан 
Цве ти ћа нин, ко ман дант срп ског уста нич ког кор пу са „Га ври ло Прин
цип”, Ни ко ла Пле ћаш, за тим Зво ни мир Вуч ко вић и мно ги дру ги. 

Што се ти че по да та ка и пу бли ка ци ја ко је су из да ва ли про па ган
ди сти по бед ни ка, ко ји су се бо ри ли у про ле тер ским и пар ти зан ским 
је ди ни ца ма у ци љу оства ре ња ко му ни стич ких иде а ла и за ми сли Ти та 
и Ста љи на, наш свет их је до бро упо знао пу тем сва ко днев них хва ло
спев них еми си ја пре ко Ра ди ја и Те ле ви зи је, а на ша де ца и уну ци пу тем 
из у ча ва ња на ше но ви је исто ри је, ко ја се углав ном сво ди ла на ве ли ча
ње се дам пар ти зан ских офан зи ва у ко ји ма је сва ко по вла че ње, од но сно 
бе жа ње, про гла ша ва но исто риј ском по бе дом. 

Ау тор ове књи ге о уста шким зло чи ни ма, ни је имао пре тен зи ја да 
де таљ но опи су је сва зби ва ња у Дру гом свет ском ра ту на те ри то ри ји 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, већ је нај ве ћи део сво јих ис тра жи ва ња 
по све тио сво ме ужем за ви ча ју, Ба ња Лу ци и ме сти ма и на се љи ма ко ја 
је окру жу ју. По ред опи са кон крет них стра да ња срп ског ста нов ни штва 
у ње го вом ужем за ви ча ју, на ве де на су сва по ро дич на име на по кла них 
фа ми ли ја, као и сва по ро дич на и лич на име на стра да ле де це у Ба ња 
Лу ци и се ли ма: Дра ку лић, Шар го вац, Мо ти ке, Дра го чај, Ивањ ска, Пи
ска ви це и Ра до сав ска. 

У ци љу кон кре ти за ци је ствар них зби ва ња на овим про сто ри ма, 
ко ји су на кон оку па ци је Ју го сла ви је од лу ком не мач ких вој них вла сти 
би ли до де ље ни Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, он је по ред сво јих ис тра
жи ва ња у књи гу увр стио и по дат ке до ко јих су до шли дру ги до ма ћи и 
ино стра ни ис тра жи ва чи, исто ри ча ри и пу бли ци сти, ка ко оних ко ји 
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су у то ку ра та би ли на стра ни Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, та ко и оних 
ко ји су се бо ри ли про тив Си ла осо ви не, па ти ме и НДХ, као њи хо ве 
вер не са ве зни це. Уне та су и ис тра жи ва ња пред став ни ка не у трал них 
зе ма ља, што књи зи да је ве ро до сто јан пе чат, а чи та о це упо зна је са пот
пу но но вим и исти ни тим по да ци ма, ко ји су од на ше, па и свет ске јав
но сти нео прав да но и на вешт на чин скри ва ни и ума њи ва ни у по сле
рат но вре ме, све до да на шњих да на. 

Има ју ћи у ви ду да су Ср би, а по себ но по сле рат не ге не ра ци је – ве о ма 
ма ло и по вр шно упо зна ти са ге но ци дом ко ји је над срп ским на ро дом 
из вр шен од хр ват ских уста ша, ова књи га све до чан ста ва ука за ће на нове 
из во ре по да та ка о тим стра да њи ма. Мо жда ће баш из тих раз ло га за
ин те ре со ва ти на шу до ма ћу, па мо жда и свет ску јав ност и та ко до при
не ти ра све тља ва њу ових до га ђа ја и зби ва ња. 

По ред стра них ис тра жи ва ча ов де су де ли мич но на ве де ни по да ци 
и ка зи ва ња до ма ћих пи са ца, ка ко оних ко ји су би ли у ре до ви ма пар
ти за на, та ко и оних ко ји су би ли на обе стра не или су би ли на су прот
ној стра ни. Из но ше њем ових по да та ка ау тор је же лео да се већ јед ном 
пре ста не са јед но стра ним, по вр шним, па и ла жним ту ма че њи ма о 
до га ђа ји ма из на ше, не та ко дав не, про шло сти. 

Јер, са мо из но ше њем исти не и чи ње ни ца мо же се обез бе ди ти већи 
сте пен раз у ме ва ња ме ђу на шим на ро ди ма и њи хо ва леп ша бу дућ ност. 

Био би ве ли ки грех ако би смо при хва ти ли вер зи ју исто ри је ко ју 
су на пи са ли ко му ни стич ки за не се ња ци и про па ган ди сти ко ја се сво
ди на „се дам офан зи ва” и ко ја сво је по ре кло ву че из ко му ни стич ке 
„ре во лу ци о нар не” и по бед нич ке оси о но сти и дез ин фор ма ци ја. Но ва, 
исти ни та вер зи ја срп ске и ју го сло вен ске исто ри је мо ра да се за сни ва 
на чи ње ни ца ма и про ве ре ним по да ци ма, ко је су све стра но ана ли зи
ра не и ко је не пре кид но из ла зе на све тло да на, ка ко из на ших не до
ступ них ар хи ва, та ко и из ино стран ства. 

Ко нач но, да би смо спа сли на шу де цу и уну ке од пер фид них ла жи 
ко ји ма су тро ва ни и ис пи ра ни на ши мо зго ви ви ше од по ла сто ле ћа, 
тре ба ло би по ву ћи и укло ни ти сву штам пу, фил мо ве, мо но гра фи је гра
до ва и се ла, ко је су пи са не да би би ле при ка за не „сил не ре во лу ци о нар
не по бе де”. Пи са не су по ди рек ти ва ма са нај ви шег вр ха по ли тич ког и 
др жав ног вођ ства СФРЈ са ци љем да нас об ма ну, за стра ше, по ни зе и 
сло ме, и да се та ко об ра чу на ју са сви ма ко ји не ми сле као њи хов ге ни
јал ни во ђа и ње го ви вер ни след бе ни ци. 
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По бед ни ци су све осум њи че не и под ра зним оп ту жба ма по хва та не 
љу де сла ли на при сил не ра до ве и у „три на е сте” ба та љо не, са ма лим 
шан са ма за по вра так, а по тен ци јал ни не при ја те љи слу жи ли су им за 
за пла ши ва ње нео ба ве ште ног све та при ли ком чи шће ња сво јих ре до ва 
од „не по у зда них” и „не по слу шних ка дро ва”. 

По тен ци јал ни не при ја те љи слу жи ли су по бед нич кој вла сти при
ли ком њи хо вих по ли тич ких за о кре та и пред у зи ма ња мно го број них 
„ре во лу ци о нар них” про ме на ра ди учвр шћи ва ња по ли тич ког си сте ма, 
ко ји се нај че шће сво дио на хап ше ња лич но сти ко је су се про ти ви ле тим 
про ме на ма или су има ли не што дру га чи је ми шље ње од прет по ста вље
них во ђа. 

Тим по во дом хап ше ни су, по ред њи хо вих до ју че ра шњих пар тиј
ских дру го ва и са бо ра ца, и по тен ци јал ни не при ја те љи ка ко би њи хо
ва ак ци ја би ла што увер љи ви ја и бес ком про ми сни ја, а за ко ле бљив це 
за стра шу ју ћа. Све по ли тич ке за о кре те и пре о кре те за вре ме сво је вла
да ви не, ко ја је тра ја ла ве о ма ду го, Ти то и Ти то ви след бе ни ци вр ши ли 
су стал ним про на ла же њем но вих и све но ви јих не при ја те ља.

Пр во су би ли „са рад ни ци” оку па то ра и ње го вих „слу га”: Не ди ћа, 
Дра же и Љо ти ћа, за тим, сле де ћа гру па не при ја те ља би ли су „ку ла ци” 
и имућ ни ји зе мљо рад ни ци ко ји ни су уред но из ми ри ва ли сво је оба ве
зе при ли ком при нуд ног от ку па по љо при вред них про из во да, јер су им 
пар ти зан ске ко ми си је раз ре зи ва ле ве ће оба ве зе не го што су би ли њи
хо ви при но си. 

Све ове се ља ке по бед нич ка власт је хап си ла и сла ла на при нуд ни 
рад. Из ре до ва се ља ка уско ро је фор ми ра на још јед на гру па не при ја те ља 
ко ји ни су хте ли да се ода зо ву по зи ву но ве вла сти да удру же сво ју зе мљу 
у се љач ке рад не за дру ге и да та ко по угле ду на ве ли ки брат ски на род из 
Со вјет ског Са ве за при сту пе ко лек ти ви за ци ји по љо при вре де. Сле де ћа 
гру па не при ја те ља би ли су ибе ов ци, за тим ђи ла сов ци, за тим ран ко ви
ћев ци, за тим уста во бра ни те љи. По сле ове гру пе не при ја те ља сле ди ли 
су ма спо ков ци, за тим ли бе ра ли, тех но кра те и тех но ме на џе ри итд. 

Све је то прав да но па ро лом „ре во лу ци о нар них про ме на” и об ја
шње њем да је на ша ре во лу ци ја: Ре во лу ци ја ко ја стал но те че. 

Да ни је би ло стал ног из ми шља ња но вих и но ви јих не при ја те ља, 
где би нам, и ка кав би нам био крај?

Ве ру јем, мно го бо љи, бо га ти ји и у сва ком по гле ду леп ши. 
Уме сто од го во ра на ово пи та ње, нај бо ље ће би ти да по ста ви мо 

дру га чи је пи та ње: ка ко би смо да нас жи ве ли да ни ка да ни смо зна ли 



ни за Ти та, ни за ње го ве ре во лу ци је ко је те ку? Ни за „про из вод њу” 
ова ко ве ли ког бро ја уну тра шњих не при ја те ља? Ни за са мо у прав ни 
со ци ја ли зам? Ни за по крет не свр ста них ко ји је на шу си ро ма шну зе мљу 
ко штао огром ног, те шком му ком сте че ног бо гат ства? 

А ка ко би смо тек жи ве ли да нам је по сле смр ти за на след ни ке, 
уме сто по слу шни ка, оста вио спо соб не, кре а тив не и по ште не лич но сти, 
спо соб не за ства ра лач ки рад и раз вој на ше еко но ми је у скла ду са еко
ном ским за ко ни то сти ма тр жи шне еко но ми је и ме ђу соб не са рад ње са 
на шим су се ди ма и нај ра зви је ни јим зе мља ма Евро пе и све та? Уме сто 
то га, до жи ве ли смо све нај го ре што мо же да до жи ви је дан на род. Сру
ши ли су „за јед нич ку ку ћу” они ко ји су са ми се бе, али уз прет ход ни 
ње гов бла го слов, про гла си ли за ње го ве на след ни ке под па ро лом: „И 
по сле Ти та – Ти то”. Сру ши ли су је они ко ји ни су би ли до ра сли ни ти су 
би ли спо соб ни да во де јед ну ве ћу ме сну за јед ни цу, јер у свом жи во ту 
ни су са гра ди ли ни ма лу „ча тр љу”, па от куд би он да мо гли да гра де 
јед ну сло же ну гра ђе ви ну ко ју на зи ва мо др жа вом.

Ако ово ме до да мо и њи хо ву по хле пу за вла шћу, њи хо ву не спо соб
ност и се бич ност, он да је ово што смо до жи ве ли и што смо про па ти ли, 
нор мал на по сле ди ца њи хо вог нео д го вор ног по на ша ња у во ђе њу др жав
них по сло ва и здра ве на род не по ли ти ке, али и на ше на ив но сти и по
мир љи во сти са њи хо вим јед но стра ним, во лун та ри стич ким и не про
ми шље ним од лу ка ма.
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Број стра да лих Је вре ја у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни из но си 
око 35.000 до 45.000 љу ди. Пре ма јед ној про це ни Удру же ња је вреј ско
срп ског при ја тељ ства, број жр та ва је вреј ског на ро да на овим про сто
ри ма из но си 90–95% од укуп ног бро ја је вреј ских по ро ди ца. Ве ли чи ну 
и тра ги ку на па ће ног је вреј ског ста нов ни штва у Дру гом свет ском ра ту 
не мо гу ће је опи са ти, јер пре ва зи ла зи ме ру ко ја нор мал ни људ ски ум 
мо же да схва ти, па ти ме, гле да ју ћи ре ал но, не мо же ни да опи ше. 

Пре ма ми шље њу на ших са вре ме них исто ри ча ра и пу бли ци ста, 
без иде о ло шких и ко му ни стич ких оп те ре ће ња, оба уста нич ка по кре
та, и пар ти зан ски, под вођ ством Јо си па Бро за Ти та, и мо нар хи стич ки, 
под вођ ством ге не ра ла Дра же Ми ха и ло ви ћа, ко ји је у исто вре ме био 
и ми ни стар вој ни на ше Из бе глич ке вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је са 
се ди штем у Лон до ну, би ли су ан ти фа ши стич ки.

Пр ве уста нич ке срп ске ак тив но сти про тив оку па тор ске вој ске 
Не мач ке и Ита ли је по че ле су ор га ни зо ва не је ди ни це Ју го сло вен ске 
вој ске у отаџ би ни, под ко ман дом пу ков ни ка Дра же Ми ха и ло ви ћа, 11. 
до 13. ма ја 1941. го ди не на Рав ној го ри. 

Пр ве пар ти зан ске је ди ни це, под вођ ством Ко му ни стич ке пар ти је, 
чи ји је ге не рал ни се кре тар и вр хов ни ко ман дант пар ти зан ских од ре
да био Јо сип Броз Ти то, по че ле су сво је ак тив но сти тек по сле на па да 
не мач ке вој ске на Со вјет ски Са вез и зах те ва Ко му ни стич ке пар ти је 
СССРа и вр хов ног ко ман дан та Цр ве не ар ми је, да се сви ко му ни сти 
Евро пе ор га ни зу ју у ге рил ске и пар ти зан ске гру пе и сту пе у бор бу 
про тив на па да ча „на пр ву зе мљу со ци ја ли зма”. Тек на кон овог зах те ва 
Ко мин тер не и Ста љи на, Цен трал ни ко ми тет Ко му ни стич ке пар ти је 
Ју го сла ви је одр жао је са ста нак 4. 7. 1941. го ди не у Бе о гра ду, ка да је до
не та од лу ка да се по зо ву сви чла но ви Ко му ни стич ке пар ти је и СКОЈа 



165

Ја ук и ехо ја у ка

и њи хо ви сим па ти зе ри, и да се ор га ни зу ју и да сту пе у ору жа ну бор бу 
про тив оку па то ра и ње го вих са ве зни ка и кви слин га.

Пар ти зан ски по крет под ру ко вод ством Ко му ни стич ке пар ти је, 
до био је на зив пар ти зан ски од ред – по узо ру на ор га ни за ци ју по за дин
ске вој ске Цр ве не ар ми је и на осно ву то га што је то де фак то би ла пар
тиј ска вој ска, па су се оту да и зва ли пар ти за ни.

По крет ге не ра ла Дра же Ми ха и ло ви ћа по др жа ли су на ши са ве зни
ци, Ен гле ска, Фран цу ска и Аме ри ка, а Кра љев ска вла да у из бе гли штву 
иза бра ла је ге не ра ла Дра жу Ми ха и ло ви ћа за вој ног ми ни стра Ју го сло
вен ске вој ске у отаџ би ни. По ред на зи ва Ју го сло вен ска вој ска у отаџ
би ни, Дра жи на вој ска, ко ја је би ла ор га ни зо ва на у че те, до би ла је тра
ди ци о нал ни на зив чет нич ка вој ска, што по ти че од срп ске ре чи че та. 
Ка сни је, Ју го сло вен ска вој ска у отаџ би ни до би ла је на зив и Рав но гор ски 
по крет, по на зи ву Рав не го ре, где је нај че шће био сме штен Штаб ге не
ра ла Ми ха и ло ви ћа. Ина че, тре ба зна ти да је ге не рал Дра жа по сво јој 
про фе си ји био вој но ли це и ни је ни ка да био члан чет нич ке ор га ни за
ци је, већ је био ми ни стар вој ни и у исто вре ме вр хов ни ко ман дант Ју го
сло вен ске вој ске у отаџ би ни, па и вој них је ди ни ца чет нич ког по кре та.

Оба уста нич ка по кре та бо ри ла су се про тив оку па то ра, не кад са 
ви ше, не кад са ма ње сна ге и упор но сти, и у за ви сно сти од при су ства 
вој них сна га оку па то ра. Ова њи хо ва бор ба про тив оку па то ра за ви си
ла је и од њи хо ве ме ђу соб не са рад ње, а ка сни је и ме ђу соб них су ко ба, 
јер су иде о ло шке раз ли ке из ме ђу пар ти за на и Ју го сло вен ске вој ске у 
отаџ би ни би ле ве ли ке. Пар ти зан ски по крет под вођ ством ко му ни ста, 
на сто јао је да осла би вој не је ди ни це Дра же Ми ха и ло ви ћа, због то га 
што је Дра жин по крет у це ли ни био при ста ли ца мо нар хи је, а он је у 
исто вре ме био ми ни стар вој ни Кра љев ске вла де у из бе гли штву, док се 
пар ти зан ски по крет у по чет ку бор би са сто јао ис кљу чи во од чла но ва 
Ко му ни стич ке пар ти је, СКОЈа и сим па ти зе ра пар ти зан ског и ко му
ни стич ког по кре та, и као та кви би ли су про тив ни ци мо нар хи је и Кра
љев ске вој ске, па ти ме и ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа. Осим прет ход них 
раз ло га, Ко му ни стич ка пар ти ја, па ти ме и њен ору жа ни део, на сто јао је 
да за вре ме ра та уни шти по сто је ћу по ли ти ку, др жав ну и вој ну струк ту
ру и да за вре ме ра та ство ри све нео п ход не усло ве за уни ште ње др жав
ног си сте ма мо нар хи је, те да на це лој те ри то ри ји Ју го сла ви је ство ри 
но ви, со ци ја ли стич ки си стем, по угле ду на пр ву зе мљу со ци ја ли зма 
– Са вез Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка. 
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Све до је се ни 1944. го ди не, ка да се већ бли жио крај Дру гог свет
ског ра та, сна ге Дра же Ми ха и ло ви ћа би ле су над моћ ни је у Ср би ји, док 
су пар ти зан ске сна ге Јо си па Бро за Ти та има ле над моћ ност на те ри то
ри ји Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не. У то вре ме са ве зни ци, на ро чи то 
Ен гле ска, по чет ком 1944, по че ле су да на пу шта ју Дра жин по крет и 
вој ску и да сма њу ју сво ју по моћ, ко ју су кра јем 1944. го ди не пот пу но 
уки ну ли. 

Пред крај 1944. го ди не, Цр ве на ар ми ја је бр зо на пре до ва ла и бли
жи ла се гра ни ци Ју го сла ви је, па је и ње на по моћ ра сла пар ти зан ској 
вој сци, од но сно На род но о сло бо ди лач кој бор би, ка кав је на зив и обе
леж је има ла ова Ти то ва вој ска пред сам за вр ше так ра та. По ред Цр ве
не ар ми је, ве ли ку по моћ Ти то је до био и од на ших са ве зни ка: Ен гле ске, 
САД и Фран цу ске, по сле на год бе са Чер чи лом и спо ра зу ма са Кра љев
ском вла дом у Лон до ну, под на зи вом: Ти то –Шу ба шић. 

По сле ова ко из да шне и све стра не по мо ћи са ве зни ка, пре ла ска 
Цр ве не ар ми је на те ри то ри ју на ше др жа ве и ње не нај ди рект ни је по
мо ћи пар ти зан ској вој сци, по крет Дра же Ми ха и ло ви ћа је на гло сла био, 
па су Ти то ве вој не је ди ни це ко нач но пре шле на те ри то ри ју Ср би је, 
ода кле су про те ра не кон цем 1941. го ди не. Пре ла ском ве ли ких пар ти
зан ских је ди ни ца на те ри то ри ју Ср би је и уз по моћ Цр ве не ар ми је, 
осло бо ђен је Бе о град и де ло ви Сре ма и Вој во ди не, све до Но вог Са да 
и Ши да. Овим про до ром Ти то вих је ди ни ца у Ср би ју, где је по крет 
Дра же Ми ха и ло ви ћа имао ве ли ку по др шку срп ског на ро да, на ро чи то 
са се ла, ње гов по крет је од та да по ли тич ки и вој но ко нач но по ра жен. 

По што је Ти то ва вој ска пред крај ра та до би ла ве ли ку по моћ од 
са ве зни ка и Цр ве не ар ми је, ко ја му је по ред оста лог, по мо гла да осло
бо ди Ср би ју и део Вој во ди не, би ли су ство ре ни сви пред у сло ви за ње
го ву ко нач ну по бе ду над вој ском ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа.

Све оста ло што је пи са но, плод је ма ште ве штих ко му ни стич ких 
про па ган ди ста, јер су исто ри ју рат них зби ва ња, уста нич ких бор би, 
оба по кре та про тив оку па то ра, па и ме ђу соб них бор би, пи са ли по бед
ни ци. 

Дра жа Ми ха и ло вић и ње го ва вој ска, пре ма ми шље њу Бо ја на Б. 
Ди ми три је ви ћа, из не том у књи зи Ге не рал Дра го љуб Ми ха и ло вић: 1893–
1946. Би о гра фи ја /Ко ста Ни ко лић, Бо јан Б. Ди ми три је вић (Бе о град 
2011), пред ста вља „мост у кон ти ну и те ту пред рат не ју го сло вен ске вој
ске у ра ту, ко ја се у ства ри гра на на ње го ву вој ску у Отаџ би ни и на 
вој ску, ко ја се на ла зи ла на Сред њем ис то ку, код са ве зни ка. Он је са 
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сво јом је ди ни цом, пре ве де ном из Бо сне у Ср би ју, на Рав ну го ру, пру
жио от пор Нем ци ма, ко ји је де фак то по чео 27. мар та 1941. го ди не”. 
Рав но гор ски по крет је тај да тум про сла вљао као дан от по ра и устан ка 
про тив Не ма ца. 

За раз ли ку од вр хов ног ко ман дан та пар ти зан ске вој ске, ко ја је од 
29. но вем бра 1943. го ди не до би ла на зив На род но о сло бо ди лач ка вој ска, 
и ње ног вр хов ног ко ман дан та Јо си па Бро за Ти та, ко ји је био ко му ни ста 
и шеф Оба ве штај не слу жбе Ко мин тер не за Бал кан, ко ји је у бор бу кре
нуо по за дат ку Ко мин тер не и Ста љи на, пу ков ник Дра жа Ми ха и ло вић 
био је по про фе си ји вој ник, и у бор бу је кре нуо као па три о та, ве ран 
кра љу и отаџ би ни, те за кле тви, ко ју је као ви ши офи цир по ло жио. Он 
је тој сво јој иде ји остао ве ран све до ње го вог хва та ња и хап ше ња од 
стра не ОЗНЕ у зи му 1946. го ди не.

Јо сип Броз Ти то је био ве о ма вешт по ли ти чар, за ко га су ра ди ле 
мно ге оба ве штај не слу жбе др жа ва ко му ни стич ке ори јен та ци је, као 
што су Со вјет ски Са вез и све ис точ ноевроп ске зе мље до 1948. го ди не, 
ка да је до шло до су ко ба из ме ђу Ти та и Ста љи на.

За вре ме ра та, Ти то и ње го ви пар тиј ски дру го ви осла ња ли су се 
пре те жно на чла но ве Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је, чи ји се број 
кре тао око 12.500 чла но ва и на чла но ве СКОЈа, за тим на шпан ске 
бор це, итд. Ка сни је, са раз во јем пар ти зан ских од ре да у Сан џа ку, Цр ној 
Го ри, Бо сни и Хер це го ви ни и Хр ват ској, на ро чи то у Дал ма ци ји, Ли ки, 
Кор ду ну и Сла во ни ји, он се осла њао и на срп ске уста ни ке у тим кра
је ви ма, ко ји су у ци љу од бра не сво јих по ро ди ца и сво јих се ла оти шли 
у шу ме и ор га ни зо ва ли бор бу про тив уста ша Па ве ли ће ве вој ске у Не
за ви сној Др жа ви Хр ват ској. По што су уста ше по че ле да уби ја ју, хап се 
и ша љу у ло го ре све ви ђе ни је и обра зо ва ни је Ср бе, они ни су има ли 
дру гог из ла за, већ да се ор га ни зу ју у ма ње или ве ће вој не стра же и 
од ре де, и та ко се за шти те од уста шког те ро ра. Ти то је ову њи хо ву си
ту а ци ју знао да ис ко ри сти и у њи хо ве уста нич ке од ре де је слао сво је 
ис ку сне ко му ни сте и ве ште про па га то ре, и та ко су они, у из ве сним 
сре ди на ма Ли ке, Сла во ни је и Кор ду на по ста ја ли њи хо ви са рад ни ци 
и во ђе. Где ни су има ли до вољ но сво јих спо соб них ко му ни ста, они су 
по че ли са њи ма са рад њу, не за ви сно што су ови би ли за кра ља и мо нар
хи ју, а ње го ви љу ди су би ли ин тер на ци о на ли сти и бор ци за про ме ну 
ста рог мо нар хи стич ког си сте ма у ре во лу ци о нар ни, со ци ја ли стич ко 
ко му ни стич ки си стем, по угле ду на пр ву зе мљу со ци ја ли зма – ве ли ки 
Со вјет ски Са вез. 
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Ка кав је то си стем лич не, ау то ри тар не вла да ви не био од 1945. – до 
ње го ве смр ти 1980. го ди не, ми слим да ни је по треб но ни ком са да об ја
шња ва ти, на ро чи то ге не ра ци ја ма, ко је су про шле све фа зе со ци ја ли
стич ке ре во лу ци је и со ци ја ли стич ке из град ње.

Пред крај ра та, кра јем 1943. и по чет ком 1944. го ди не, Ти то је на зив 
сво је пар тиј ске – пар ти зан ске вој ске и сво јих про ле тер ских бри га да 
пре кр стио у На род но о сло бо ди лач ку вој ску, а про ле тер ске бри га де и 
ди ви зи је до би ле су на зив удар не. Ово је учи ње но на осно ву спо ра зу ма 
са Чер чи лом и при мље них ин струк ци ја од Ста љи на, јер је не где у то 
вре ме и Ста љин уки нуо Са вез ко му ни стич ких пар ти ја – Ко мин тер ну, 
у ци љу охра бри ва ња сво јих са ве зни ка: Ен гле ске, Фран цу ске и Сје ди
ње них Аме рич ких Др жа ва, да му пру же ве ћу ма те ри јал ну и вој ну по
моћ и да спро ве ду сво је од лу ке о отва ра њу тре ћег, За пад ног фрон та и 
та ко рас те ре те Цр ве ну ар ми ју ве ли ког те ре та ко ји су Со вје ти те шко 
под но си ли.

Овом сво јом од лу ком Ти то је при до био ши ро ке на род не ма се да 
поч ну сло бод ни је да при ла зе у ње го ву вој ску, та ко да је ова вој ска по
чи ња ла да до би ја ка рак тер пра ве на род не вој ске, уме сто до та да шње, 
ко ја је има ла чи сто пар тиј ска, ко му ни стич ка и ре во лу ци о нар на обе
леж ја. У по чет ку 1944. го ди не, по себ но је био ве лик при лив хр ват ске 
вој ске: до мо бра на и уста ша, јер су чи та ве ди ви зи је Па ве ли ћа вој ске 
по че ле да се пре да ју и пре ла зе у ре до ве На род но о сло бо ди лач ке вој ске. 
Ово је чи ње но на по зив Ти та, али и због то га што се при бли жа вао крај 
ра та и на слу ћи вао ње гов ис ход. Та да је већ би ло ја сно ко ће би ти по
бед ник, а ко гу бит ник, па су по че ла пре стро ја ва ња вој них је ди ни ца и 
по је ди на ца, ка ко би се спа сли од од го вор но сти за по чи ње на не де ла, а 
и бо ље је би ти на стра ни по бед ни ка.

Пре ла ском Ти то вих вој них је ди ни ца на те ри то ри ју Ср би је, вој на 
си ла На род но о сло бо ди лач ке вој ске по ве ћа на је за 400–500 хи ља да 
мо би ли са них и до бро вољ но при до шлих бо ра ца.

У та квим усло ви ма вој ска ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа стал но је сла
би ла и ни је мо гла да се од у пре ова ко осна же ним је ди ни ца ма На род но
о сло бо ди лач ке вој ске, пот по мог ну те Цр ве ном ар ми јом Со вјет ског 
Са ве за и ве о ма ве ли ком по мо ћи за пад них са ве зни ка у ма те ри ја лу, 
хра ни и на о ру жа њу. 

На пу штен од сво јих са ве зни ка и без њи хо ве по мо ћи у на о ру жа њу, 
ге не рал Ми ха и ло вић по чео је да се по вла чи пре ма Бо сни и за па ду, та ко 
да је у про ле ће 1945. го ди не пре стао да пру жа би ло ка кав ор га ни зо ва ни 



от пор, ка ко пре ма Нем ци ма, та ко и пре ма На род но о сло бо ди лач кој 
вој сци.

Дра жа Ми ха и ло вић био је ве о ма одан свом кра љу, на ро ду и са ве
зни ци ма, та ко да је, иа ко је био из дан и на пу штен од свих, и да ље 
чи нио ве ли ке на по ре у спа са ва њу сво је вој ске и аме рич ких и ен гле ских 
пи ло та, ко ји су из обо ре них ави о на по тра жи ли спас код срп ских се ља
ка и ње го ве вој ске. Та ко је у ав гу сту 1944. го ди не, са ае ро дро ма у Пра
ња ни ма ус пео да спа се 500 аме рич ких пи ло та. По што је под на ле том 
Ти то вих вој них сна га мо рао да се по ву че у Ко це ље ву у Ма чви, он је 
17. и 29. сеп тем бра 1944. го ди не спа сао 50 аме рич ких пи ло та са им про
ви зо ва ног ае ро дро ма. На кон пре ла ска у Бо сну, Дра жа се са сво јом 
пре о ста лом вој ском за др жао на пла ни ни Озрен и ту, та ко ђе уз по моћ 
срп ског ста нов ни штва из гра дио им про ви зо ва ни ае ро дром у се лу Бо
ља ни, ода кле је 27. де цем бра 1944. го ди не по слао по след њу гру пу аме
рич ких пи ло та у Ба ри, а за тим и њи хо вим ку ћа ма. У знак за хвал но сти 
за учи ње не под ви ге у спа са ва њу њи хо вих пи ло та, Вла да Аме ри ке и 
њен пред сед ник, од ли ко ва ла је ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа нај ви шим вој
ним од ли ко ва њем.

Из све га опи са ног, ви ди се да су код нас у Ср би ји, за вре ме Дру гог 
свет ског ра та, по сто ја ла два по кре та от по ра про тив оку па то ра. Оба 
по кре та има ју за слу га за све што су учи ни ли у за шти ти на шег на ро да 
од ствар них не при ја те ља. 

Ме ђу тим, оба по кре та су чи ни ли и гре шке, јер уме сто да сво је 
сна ге усме ре про тив Не ма ца и уста ша, они су се че сто ис цр пљи ва ли 
у ме ђу соб ним бор ба ма. Ове гре шке у ве ћој ме ри чи ни ли су пар ти за ни, 
као пар тиј ска вој ска Ко му ни стич ке пар ти је, јер је њен глав ни циљ био: 
да пру жи по моћ „пр вој зе мљи со ци ја ли зма”, да се бо ри про тив „кла
сног не при ја те ља” и да сво јом ре во лу ци о нар ном бор бом осво ји власт 
и уки не по сто је ћи си стем мо нар хи је. А са мо уз гред но је њен за да так 
био да се у гра ни ца ма сво јих стра те шких ин те ре са бо ри и про тив оку
па ци о не вој ске. Њи хо ва бор ба про тив оку па тор ске вој ске би ла је на
ро чи то сла ба у та ко зва ној пр вој фа зи ко му ни стич ке ре во лу ци је, од 
је се ни 1941. до пред крај 1943. го ди не. Ка сни је, у дру гој по ло ви ни 1944. 
и у по чет ку 1945. го ди не, њи хо ва бор ба је би ла по све ће на сла ма њу отпо
ра вој ске ге не ра ла Дра же Ми ха и ло ви ћа и про ди ра ње на те ри то ри ју 
Ср би је, ра ди ус по ста вља ња што чвр шћих ве за са Цр ве ном ар ми јом. 
Про до ром на те ри то ри ју Ср би је, Ти то је по ја чао сво ју вој ску са око 
150.000 на 500.000, а по чет ком 1945. го ди не, ње го ва вој ска је по ве ћа на 
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на око 800.000 вој ни ка. До би ја ју ћи по моћ од са ве зни ка, на ро чи то од 
Цр ве не ар ми је и Чер чи ла, пред сед ни ка Ве ли ке Бри та ни је, Ти то је је дан 
део сво јих сна га усме рио про тив не мач ке ар ми је, ко ја се план ски по вла
чи ла из Грч ке. По сле спо ра зу ма са Чер чи лом, Ти то је сво ју по ли тич ку 
стра те ги ју про ме нио, јер је са да при мат сво је бор бе по све тио бор би 
про тив оку па тор ске вој ске, ко ја се са ис то ка по вла чи ла на за пад. 

Овај за о крет омо гу ћи ли су му са ве зни ци, јер су му пру жи ли ве о ма 
ве ли ку вој ну по моћ, ко ја је би ла де сет пу та ве ћа не го по моћ, ко ју је до 
кра ја 1943. го ди не при мао Дра жа Ми ха и ло вић. 

Дру га окол ност, ко ја је ишла у при лог про ме на ма Ти то ве стра те
ги је, био је пот пу ни слом вој ске ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа, кра јем 1944. 
и по чет ком 1945. го ди не, та ко да је пре о ста ле сна ге мо гао да усме ри 
про тив осла бље не вој ске Не ма ца и уста ша и до мо бра на Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске, ко ји су се убр за но по вла чи ли на за пад, са те жњом 
да се пре да ју ар ми ја ма за пад них са ве зни ка. По што је са да у На род но
о сло бо ди лач ку вој ску сту пио ве лик број Ср ба и Хр ва та, па и оста лих 
на ро да у ма њој ме ри, не мо же се ре ћи да се ова огром на ар ма да ни је 
бо ри ла про тив вој ске оку па то ра и њи хо вих стал них са те ли та, као што 
је би ла вој ска Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске (до мо бра ни и уста ше) и 
шип тар ских ба ли ста.

Ме ђу тим, и по сле про ме не на зи ва пар ти зан ске вој ске у На род но
о сло бо ди лач ку вој ску, она је и да ље слу жи ла за оства ри ва ње пар тиј ских, 
тј. ко му ни стич ких ци ље ва, усво је них од стра не вођ ства Ко му ни стич
ке пар ти је Ју го сла ви је, 4. ју ла 1941. го ди не. Ово је са свим ра зу мљи во, 
ако се има у ви ду да је Ти то ва пар ти зан ска вој ска пре те жно би ла пар
тиј ска вој ска. 

То се, из ме ђу оста лог, мо же ви де ти и из на зи ва – ру ске ре чи: пар
ти зан, што пре ве де но на наш је зик зна чи пар тиј ска вој ска. Она је у 
сво јој су шти ни би ла и оста ла пар тиј ска, све до рас па да на ше за јед нич
ке др жа ве СФРЈ, без об зи ра на то што је пред крај Дру гог свет ског 
ра та до би ла но ви на зив На род но о сло бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је. 

Ме ђу тим, она тај на зив ни је мо гла да но си све до 29. но вем бра 1945. 
го ди не, јер је са прав не тач ке гле ди шта, тај на зив но си ла Ју го сло вен ска 
вој ска кра ље ви не Ју го сла ви је у отаџ би ни и ни су мо гле по сто ја ти две 
Ју го сло вен ске вој ске све до за се да ња Скуп шти не но ве Ју го сла ви је, када 
је иза бран но ви пар ла мент и Ти то иза бран за но вог пред сед ни ка Фе
де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је.
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До пу не ис тра жи ва ња о исто риј ским до га ђа ји ма  
за вре ме Дру гог свет ског ра та

Да би наш на род мо гао да до но си пра вил не оце не, он би ма кар и 
са знат ним за ка шње њем мо рао да зна пра ву исти ну на при мер о то ме, 
ка ко су у Те хе ра ну, кра јем 1943. го ди не, гру бо пре кр ше ни прин ци пи 
Атлант ске по ве ље, ко јом је од лу че но од стра не ве ли ке тро ји це: Ста
љи на, Чер чи ла и Ру звел та, да се убу ду ће у Ју го сла ви ји по ма жу са мо 
Ти то ви ко му ни сти. До ових по да та ка о овој те хе ран ској од лу ци, аме
рич ки по ли ти ча ри до шли су тек 4. фе бру а ра 1946. го ди не и ни су се 
усу ди ли да је од мах из не су у јав ност. Та ко су Аме ри кан ци са зна ли да 
је њи хо ва вој ска ста ла на стра ну ко му ни ста, про тив ле гал не кра љев ске 
вој ске, тзв. Ју го сло вен ске вој ске у Отаџ би ни, тек 8. мар та 1947. го ди не. 

За хва љу ју ћи из ја ви ми ни стра ино стра них по сло ва Аме ри ке, Кор
не ла Ха ла, мо же мо до ћи до от кри ћа Чер чи ло ве тај не. Ево те ње го ве 
из ја ве: 

„Стејт де парт мент ве ру је да се на и ме но ва њем Шу ба ши
ћа и укла ња њем Ми ха и ло ви ћа, ми ни стра вој ног кра љев ске 
вла де у Лон до ну, при пре мио пут за спо ра зум ме ђу глав ним 
ју го сло вен ским сна га ма. Ме ђу тим, из гле да да су ис кљу че њем 
срп ских ин те ре са у пре го во ри ма, ко ји су во ђе ни и ин си сти
ра њем да се Ти ту да ју од ре ше не ру ке, и по ли тич ки и вој нич ки, 
за це лу Ју го сла ви ју, до ве де не у пи та ње ко ри сти ко је су мо гле 
би ти по стиг ну те. Раз лог ко ји се ис ти че, то је то бо жња Ми ха
и ло ви ће ва са рад ња са не при ја те љем, о ко јој, ка ко из гле да, ни 
Бри тан ци не зна ју ни шта по у зда но, већ са мо оно, што им је 
ис при чао Ти тов ге не рал Ве ле бит, у прат њи бри тан ског ге не
ра ла Ма кли на. Стејт де парт мент не мо же да при зна и да одо
бри јед ну ди рек ти ву ко ја нео по зи во спре ча ва снаб де ва ње срп
ских сна га и по ма же на сил но на ди ра ње пар ти за на у Ср би ју. 
Ми не мо же мо да схва ти мо ка ко би мо гли да се из бег ну гра
ђан ски рат или не ме ша ње у уну тра шње ства ри или су ко бе, 
ако се ова ко отво ре но да је по моћ јед ној стра ни про тив дру ге. 
Сма тра мо да би при ме на са да шње ди рек ти ве на не ла не прав
ду ши ро ком и за слу жном де лу ју го сло вен ског на ро да, чи ја је 
је ди на гре шка, што је био про тив за во ђе ња вла сти Ти то вих 
пар ти за на.”
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У по след њем па су су овог пи сма, Кор нел Хал го во ри о „спре ча ва њу 
снаб де ва ња срп ских сна га и по ма га њу на сил ног на ди ра ња” ко му ни ста 
у Ср би ју. Да кле, ње му је ја сно да Бри тан ци не снаб де ва ју ко му ни сте 
ра ди бор бе про тив Не ма ца, већ ка же, да се „отво ре но да је по моћ јед ној 
стра ни про тив дру ге”, тј. пар ти за ни ма про тив чет ни ка Дра же Ми ха
и ло ви ћа. Зва нич на ен гле ска и ко му ни стич ка исто ри ја твр ди су прот но 
од ово га: да су ен гле ске и ко му ни стич ке офан зи ве 1944. го ди не би ле 
усме ре не про тив Не ма ца у Ср би ји, а не про тив Ср ба. Ту лаж де ман ту је 
на ве де но Ха ло во пи смо, а још ви ше зби ва ња на те ре ну. Она по ка зу ју да 
је Чер чил та да по звао Ма кли на и Ве ле би та у Лон дон, ра ди пла ни ра ња 
до дат них опе ра ци ја за сла ма ње срп ског от по ра ко му ни сти ма. 

Слом ко му ни стич ке офан зи ве по ло ви ном мар та 1944. го ди не, 
пра ти ла су пр ва ен гле ска бом бар до ва ња Бе о гра да на пр ви и дру ги дан 
Ус кр са, где је из ги ну ло око 12.000 не ду жних ста нов ни ка. По сле то га 
Ен гле зи су бом бар до ва ли срп ске из бе гли це код Кни на, а за тим Ни ша, 
Ле сков ца и Под го ри це, са окол ним се ли ма. У јед ном се лу, Ен гле зи су 
уби ли пот пу ков ни ка ју го сло вен ске вој ске, Ђор ђа Ла ши ћа, ко ји је упра
во ко ман до вао за вр шним опе ра ци ја ма чи шће ња тог де ла Цр не Го ре од 
ко му ни стич ких је ди ни ца. Та ла си „ле те ћих твр ђа ва” пот пу но су уни
шти ли Под го ри цу, али је она пре не го што су је осво ји ли ко му ни сти, 
ипак бом бар до ва на 77 пу та. Ма да стра те гиј ски не ва жна, би ла је нај ра
зру ше ни ји град у Евро пи, са све га че ти ри це ле ку ће. Ен гле ске ави о не 
на срп ске гра до ве на во ди ли су ко му ни сти пре ко ен гле ских офи ци ра, 
рас по ре ђе них у сва кој њи хо вој ве ћој је ди ни ци. Де таљ ни је, за ин те ре
со ва ни чи та о ци мо гу се ин фор ми са ти из књи ге Ге не рал Дра жа Ми ха
и ло вић са оп штом исто ри јом чет нич ког по кре та, из пе ра Ми ло сла ва 
Са мар џи ћа (Кра гу је вац 1997). 

Из ја ве и се ћа ња на ге не ра ла Дра жу Ми ха и ло ви ћа

Пред мет мо јих ис тра жи ва ња ни је био уста нак ко ји је по ди гао и 
во дио ге не рал Дра жа Ми ха и ло вић, већ стра да ња срп ског на ро да од 
стра не уста ша Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, ко ја је оформ ље на на кон 
рас па да Кра ље ви не Ју го сла ви је, уз по моћ Си ла осо ви не: Хи тле ра и 
Му со ли ни ја. Ипак, по ку ша ћу да ма кар у нај кра ћим цр та ма на ве дем 
из ја ве и се ћа ња на ших ди пло ма та, исто ри ча ра и пи са ца, о то ме шта 



су они го во ри ли и пи са ли о ге не ра лу и ми ни стру вој ном Кра ље ви не 
Ју го сла ви је у из гнан ству.

По ред оста лих срп ских пи са ца, Сло бо дан Јо ва но вић, наш ве ли ки 
пи сац и пред сед ник Ју го сло вен ске вла де у из бе гли штву, сво јим тек сто
ви ма је нај ви ше до при нео да се ћа ње на Дра жи но ра то ва ње и стра да ње, 
оста не жи во у на шем на ро ду. 

Да нас по но во от по чи ње упо тре ба Дра жи не ле ген де, о ко јој је пре 
по ла ве ка, не са мо наш на род, већ и бри тан ски ди пло ма та и бал ка но лог, 
Сти вен сон го во рио, и у јед ном пи сму пи сао: „Да ће по гу бље њем Дра
жа Ми ха и ло вић по ста ти ле ген да, ко ја ће ути ца ти на исто ри ју Ју го сла
ви је, са мо ако се на ђе чо век или гру па љу ди у зе мљи, ко ја ће схва ти ти 
ову ле ген ду, и ако они бу ду зна ли да је упо тре бе.” Оту да је са вре ме на 
фељ то ни сти ка, као и не ке исто ри о граф ске књи ге оп сед ну та ре ин тер
пре та ци ја ма лич но сти Дра же Ми ха и ло ви ћа.

Та ко, на при мер, др Бран ко Пе тра но вић, у сво јој књи зи Ср би ја у 
Дру гом свет ском ра ту (Бе о град 1992) при ме ћу је да ће рас па дом ком по
зи ци је со ци ја ли зма у све ту и у Ју го сла ви ји до ћи до по нов ног от кри ћа 
Дра же Ми ха и ло ви ћа, са уло гом му че ни ка, про ро ка, ви до ви тог чо ве ка, 
ко ји је у ко му ни сти ма осе тио узур па то ре, чо ве ка ко ји је уви ђао да ће 
Нем ци ио на ко би ти по ту че ни, без срп ских жр та ва, да не мо же да се 
бо ри про тив оку па то ра, јер га пар ти за ни на па да ју с ле ђа, чо ве ка, ко ји 
је пред ви део да ће ко му ни сти ус по ста ви ти ти ра ни ју у на шој зе мљи, 
зна ју ћи и че сто го во ре ћи, да је мно го го ри до ма ћи ти ра нин од стра ног.

Део на ше, па и свет ске јав но сти, по себ но је за о ку пљен окол но сти ма, 
у ко ји ма је ре жи ран по ли тич ки про цес и по гу бљен Дра жа Ми ха и ло
вић, пр ви ге ри лац у Евро пи. Тај део још при па да скри ве ном де лу на ше 
исто ри је.

Ау тен тич ни до ку мен ти о то ме, на ла зе се под ем бар гом, а не ки 
ак те ри, или све до ци тих зби ва ња ћу те, или ако про го во ре, чи не то де
ли мич но и чи ње ни це из но се стро го се лек тив но, бра не ћи се за бо ра вом, 
ка ко је то не дав но учи нио и Дра жин јав ни ту жи лац, Ми лош Ми нић. 

Је дан од нај ва жни јих ак те ра и све до ка о до га ђа ји ма из ра та и ус по
ста ве ко му ни стич ке дик та ту ре, М. Ђи лас, је са мо фраг мен тар но из нео 
не ко ли ко сво јих се ћа ња о Дра жи, у сво јој књи зи ме мо а ра, под на сло вом 
Власт и по бу на (Бе о град 1991), али је из гле да ре шио да пот пу ни је и 
да ље оде у от кри ва њу исти не и за до во љи зна ти же љу на шег на ро да, 
ко ји је пре о ку пи ран ве ли чи ном тра ги зма во ђе Ју го сло вен ске вој ске и 
Рав но гор ског по кре та.
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Но ва раз ми шља ња и све до че ња Ми ло ва на Ђи ла са, на шег пр вог, не 
са мо ди си ден та и оштрог кри ти ча ра Ти та и ње го вог по слу шног еста
бли шмен та, већ и хра брог по бор ни ка по што ва ња људ ских пра ва и 
сло бо да, о Дра жи Ми ха и ло ви ћу, на шла је сво је ме сто у књи зи Ре че но 
или пре ћу та но, Ни ко ле Ива но ви ћа, глав ног уред ни ка По бје де (Под го
ри ца) у из да њу „Књи жев них но ви на” (ур. на по ме на).

Део раз го во ра Ни ко ле Ива но ви ћа са Ђи ла сом, пре но си мо у нај
кра ћим цр та ма. 

„Дра жа је, пре ма ана ли за ма на ших по ли тич ких слу жби, 
ва жио, као је дан од бо љих чет ни ка, у сми слу бла жи, по гле да њу 
и по сту па њу од ве ћи не ње го вих ко ман да на та. За ње га се не може 
ре ћи да је био фа ши ста. Да ле ко од то га. За нај ве ћи део чет нич
ког по кре та не би смо мо гли ре ћи да је фа ши стич ки. Исти на, 
ту је би ло и из ве сних фа ши стич ки ори јен ти са них по је ди на ца.

Ме ђу тим, у чет ни ци ма се на ла зио ве о ма ве ли ки број врло 
по ште них љу ди, нај ви ше се ља ка, али и зна ча јан број ква ли тет
них љу ди ра зних за ни ма ња, не са на шег уског пар тиј ског гле
да ња, не го са јед ног ши рег, људ ског ста но ви шта и уче шћа у 
јав ном жи во ту. Ту је би ло до ста књи жев ни ка, адво ка та, суди ја, 
тр го ва ца и бан ка ра. Он је нај бо љи чет ник са на шег ко му ни
стич ког гле ди шта. Дра жи ни нај бли жи са рад ни ци, као Дра
ги ша Ва сић, Мо ље вић и дру ги, би ли су ра ди кал ни ји од ње га.”

Као са вре ме ник и све док, ма кар јед ног ма лог де ла тих ве ли ких 
исто риј ских зби ва ња, мо гу у на став ку Ђи ла со вог ка зи ва ња да до дам, 
да су ге не ра ла Дра жу по др жа ва ла ве ли ка име на на ше књи жев но сти и 
кул ту ре, као што су Адам При би ће вић, Мла ден Жу јо вић, про фе сор 
Ра до је Вук че вић, Јо ван Ду чић, Сло бо дан Јо ва но вић, Ра до је Кне же вић 
и мно ги дру ги. Уз ње га су би ли, не са мо углед ни пи сци, по ли ти ча ри и 
пу бли ци сти, већ и нај бо љи срп ски до ма ћи ни.

Ов де тре ба има ти у ви ду да су у Рав но гор ски по крет ге не ра ла 
Дра же би ле укљу че не све зна чај ни је по ли тич ке стран ке и њи хо во члан
ство, а у пр вом ре ду:

1. Зе мљо рад нич ка стран ка на че лу са Жив ком То па ло ви ћем
2. Де мо крат ска стран ка и Де мо крат ска омла ди на на че лу са Ми

ла ном Гро лом
3. Со ци ја ли стич ка стран ка Ју го сла ви је и
4. Ре пу бли кан ска стран ка.
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Чи та о ци ове књи ге из на ше зе мље и ино стран ства мо гу се пот пу
ни је упо зна ти са ци ље ви ма про гра ма Дра же Ми ха и ло ви ћа из књи ге 
Бо ја на Ди ми три је ви ћа под на сло вом: Ва љев ски Рав но гор ци: ју го сло вен
ска вој ска у отаџ би ни у ва љев ском кра ју: 1941–1945. (Ва ље во –Бе о град 
1998). Пре ма ис тра жи ва њи ма Б. Ди ми три је ви ћа, ге не рал ни је то ле ри
сао чет нич ки по крет Ко сте Пе ћан ца, чет нич ког во ђе с ју га Ср би је, као 
ни де сни чар ску стран ку Ди ми три ја Љо ти ћа, ко ја је би ла на стра ни 
Не ма ца и ко ја се све вре ме оку па ци је на ше зе мље бо ри ла про тив Ју
го сло вен ске вој ске у отаџ би ни и Рав но гор ског по кре та.

На су прот ово ме, ге не рал Ми ха и ло вић је до зво ља вао да се пар ти
зан ске је ди ни це ши ре сву да, па и на те ре ни ма из ње го ве не по сред не 
бли зи не. Тач ност ове кон ста та ци је мо же се ви де ти и из спо ра зу ма 
из ме ђу ге не ра ла Дра же и Јо си па Бро за Ти та ко ји су пот пи са ли у је сен 
1941. го ди не, све док се пар ти зан ске је ди ни це ни су по ву кле у Сан џак 
и Цр ну Го ру, а то је би ло кра јем 1941. го ди не.

У овој сво јој књи зи, Б. Ди ми три је вић на во ди: 

„Да је ге не рал Дра жа ова кав став имао пре ма пар ти за
ни ма из раз ло га што је оче ки вао да ће Ти то и ње го ва вој ска 
по пу сти ти под ути ца јем Ста љи на, та да шњег во ђе Со вјет ског 
Са ве за и да ће та ко до ћи до ује ди ње ња њи хо вих сна га про тив 
Не ма ца. Ме ђу тим, Дра жа је при ова квој сво јој стра те ги ји 
из гу био из ви да две ва жне чи ње ни це: пр во, да је Ста љин био 
во ђа са ве за Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка, а не Ру си је.

И дру го, да је Ти то био ге не рал ни се кре тар Ко му ни стич
ке пар ти је Ју го сла ви је и да је уста нак по кре нуо по на ло гу 
Ста љи на и Ко мин тер не у ци љу ’по мо ћи пр вој зе мљи со ци ја
ли зма’, тј. Со вјет ском Са ве зу, као и да је по ред овог ци ља имао 
и дру ге пар тиј ске ци ље ве, а у пр вом ре ду ру ше ње по сто је ћег 
дру штве ног си сте ма и осва ја ње но ве ре во лу ци о нар не вла сти 
под па тро на том Ко му ни стич ке пар ти је”.

По ред осва ја ња но ве ко му ни стич ке вла сти у зе мљи, Ко му ни стич
ка пар ти ја Ју го сла ви је, као и оста ле ко му ни стич ке пар ти је удру же не 
у Ко мин тер ну има ле су циљ ру ше ње по сто је ћег ка пи та ли стич ког си
сте ма и уво ђе ње но вог ре во лу ци о нар ног и ко му ни стич ког си сте ма 
вла да ви не у це лом све ту.

Они ко ји већ по ла ве ка за о би ла зе исто риј ске чи ње ни це, го во ре ћи 
да је Дра жа Ми ха и ло вић око се бе оку пљао са мо олош, ма сне и пр ља ве 
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„ги ба ни ча ре” и ко ља че, тре ба да про чи та ју пи смо ста рог Вој во де Бојо
ви ћа или пи смо на шег но бе лов ца, Иве Ан дри ћа, упу ће но Дра жи на Рав
ну го ру 1943, у ко ме из ме ђу оста лог пи ше: „Ви сте наш но ви Ка ра ђор ђе”.

Уз ње га су би ле и дру ге број не на ци о нал не ве ли чи не, као што су 
Сло бо дан Јо ва но вић, Јо ван Ду чић, Ни ко лај Ве ли ми ро вић и мно ги 
дру ги. Сви су они, од стра не но ве, по бед нич ке, ко му ни стич ке вла сти, 
про гла ше ни за рат не зло чин це, иа ко је вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић 
био у не мач ком ло го ру Мат ха у зен, а Сло бо дан Јо ва но вић је био пред
сед ник Ју го сло вен ске вла де у из бе гли штву, док је Јо ван Ду чић, наш 
нај ве ћи пе сник за вре ме ра та био наш ам ба са дор у Шпа ни ји, а за тим 
са вет ник на шег ам ба са до ра у Њу јор ку. Не дав но сам про чи тао ле пу 
ми сао књи жев ни ка, Ву ка Дра шко ви ћа, из не ту у ин тер вјуу у ча со пи су 
Ду га, ко ја гла си: 

„У на ме ри да под се тим срп ски на род на не што што је ско ро би ло 
за бо ра вље но, да смо ми Све тог Са ву до пре не ко ли ко го ди на ша па том 
по ми ња ли”... За тим, у на став ку сво је из ја ве до да је: „не знам ни је дан 
на род ко ме се, као срп ском, та ко на гло по мра чи ло и ко ме су ско ро од
јед ном, у јед ном вр ло крат ком вре мен ском раз ма ку, као са бљом од се
че не све ње го ве нај ум ни је гла ве”. Ни смо ми сме ли гла сно по ми ња ти 
не са мо Све тог Са ву, већ и оста ле на ше ве ли ка не, као што су Јо ван 
Ду чић, Сло бо дан Јо ва но вић, Ми лош Цр њан ски и мно ге дру ге.

Све ти Са ва је ис кљу чен из на ших шко ла, а сла вље ње Све тог Са ве 
за бра ње но, не са мо из марк си стич ких и ате и стич ких раз ло га, већ и 
за то, да се ти ме не по там ни сла ва Да на мла до сти (чи та ти: ро ђен дан 
Јо си па Бро за Ти та, ко га је ко му ни стич ка власт пом пе зно про сла вља ла 
и шта фе том но ше не че стит ке пре но си ла кроз сва на ша се ла и гра до ве, 
сва ке го ди не). 

На пи та ње, ка ко гле да на су ђе ње и крај су ђе ња, с об зи ром на истро
ше ност ком по зи ци је ко му ни зма, Ђи лас је од го во рио: 

„Не мо же се та ко гле да ти. Мо ра се гле да ти са ста но ви шта 
он да шњих при ли ка. Али, ако гле да мо уна зад, би ло би па метни
је да га ни смо стре ља ли. Да га ни смо стре ља ли, он би од ле жао 
20 го ди на ро би је, и по стао би обич на лич ност... Ми смо за су
ђе ње би ли вр ло до бро при пре мље ни и стре љан је бр зо, да не 
би до шло до ин тер ве ни са ња са За па да. А ве зи ва ње на су ђе њу 
Дра же, са Дра гим Јо ва но ви ћем, про не мач ким ше фом по ли ци је 
у Бе о гра ду, би ла је на ша кон струк ци ја – да га ком про ми ту је мо. 
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При кљу че ње Сло бо да на Јо ва но ви ћа, на шег углед ног књи
жев ни ка и ди пло ма те, Дра жи ном су ђе њу, би ло је за то што је 
он имао ве ли ки углед код ин те ли ген ци је, па је и ова кон струк
ци ја на пра вље на да би смо га ком про ми то ва ли”. 

Ина че, на су ђе њу је би ло ве о ма по тре сних све до че ња, али ни јед
но ни је би ло ди рект но про тив Дра же. Ја знам не ке љу де, ко је је Дра жа 
спа са вао, ко ји су би ли у пар ти за ни ма. При ме ра ра ди, на ве шћу овом 
при ли ком име на шег Мар ка Ву ја чи ћа, углед ног чла на скуп шти не Цр не 
Го ре.

Пре зен ту ју ћи чи та о ци ма из ја ве и ми шље ње углед них срп ских 
пи са ца и по ли ти ча ра о Дра жи Ми ха и ло ви ћу, чи ним то ра ди успо ме не 
на све пра ве и истин ске ро до љу бе ко ји су из ги ну ли, или по би је ни у име 
ре во лу ци је. То чи ним и ра ди на ше бу дућ но сти и по ми ре ња „за ра ће
них” стра на, бар са да ка да је ко му ни стич ка ком по зи ци ја за вр ши ла сво
је пу то ва ње и оти шла у исто ри ју. Ово су по бед ни ци тре ба ли да учи не, 
да мај ке, удо ви це, се стре и де ца срп ских ро до љу ба, не би мо ра ли да 
жи ве под ла жним оп ту жба ма ви ше од пет де це ни ја.

Ште те ко је су на не те срп ском на ро ду скри ва њем или ми ни ми зи
ра њем исти не о ствар ним зби ва њи ма за вре ме Дру гог свет ског ра та и 
тра ге ди ји српског на ро да ко ју је под но сио, па и са да под но си, нео пи
си вих су раз ме ра.

Од го вор ност за њи хо во скри ва ње, из вр та ње и не и сти ни то пред
ста вља ње на шем на ро ду, до ма ћој и свет ској јав но сти, сно се на ши по
ли ти ча ри, ква зи исто ри ча ри, но ви на ри и је дан ве ли ки део на ших ин
те лек ту а ла ца, ко ји ма је би ло ва жни је да ужи ва ју у свом сно би зму и 
не ра ду, не го да се из бо ре за до стој но ме сто у дру штву европ ских на ро
да, што је њи хо ва пр вен стве на ду жност би ла и оста ла. Осим то га, за то 
су их њи хо ви ро ди те љи, че сто ште де ћи и из два ја ју ћи од сво јих уста, 
шко ло ва ли да би их они, као про све ће ни и ви со ко обра зо ва ни си но ви, 
до стој но пред ста вља ли и уве ли у за јед ни цу сло бод них и ци ви ли зо ва них 
на ро да. 



[...] Два уна ка же на ле ша – је дан епи ско па Пла то на и је дан ду
хов ног пре зби те ра Ду ша на Су бо ти ћа – ко ји су на кон око три не
де ље про на ђе ни у ре ци Вр ба њи, уве ри ла су ста нов ни штво у не што 
са свим дру го. Ја сам лич но утвр дио иден ти тет ле ше ва, ко ји су хит но 
по ко па ни из ме ђу вој нич ког и град ског гро бља. Оче ви ци су изме ђу 
оста лог ме ђу уби ца ма пре по зна ли по ли циј ског аген та и при пад
ни ка Гу ти ће ве те ле сне гар де То ми ћа и му сли ма на Џе ли ћа.

Ово уби ство био је сиг нал за из да на у дан све ве ћи број уби ста
ва најви ђе ни јих Ср ба. Из „Цр не ку ће” су ско ро сва ко ве че из во ђе ни 
та о ци (не мач ке вој ске) и по Гу ти ће вој, нај ве ћим де лом усме ној, на
ред би из ван Ба ња Лу ке на звер ски на чин му че ни, уби ја ни и ба ца ни 
у ре ку Вр бас. Та ко су по ги ну ли мо ји лич ни по зна ни ци: све ште ник 
Жив ко Да ни ло вић и Ни ко ла Ћур чи ја (овај по след њи је го сти о ни
чар ко ји је сво је вре ме но Гу ти ћа из ба цио из сво је го сти о ни це због 
пи јан ства и ту че), да ље Бо шко Па нић, Пер дув (овај је на вод но у 
град ској кла ни ци са мле вен у ма ши ни за ме со), за тим по сла ник у 
пар ла мен ту Си мо Мар ја нац са но та ром из свог ме ста, све ште ник 
Бог дан Вра ње ше вић, бив ши опо зи ци о ни по сла ник у пар ла мен ту 
Ду шан Бран ко вић и мно ги, мно ги дру ги. Међу ко ља чи ма на ро чи то 
су се ис та кли му сли ман Џе лић и уста шки во ђа (ло гор ник) Ма рић 
(из Дра го ча ја). Та ко се то де ша ва ло у пр вим да ни ма ме се ца ма ја у 
Ба ња Лу ци и у свим ве ћим ме сти ма Вр ба ске ба но ви не. Још ве ће зло 
је било по се ли ма, та мо је сва ко мо гао не кон тро ли са но и не сме та но 
да па ли, пљач ка и уби ја ко ли ко год му ср це же ли. Је два да је би ло 
не ког српског се ла ко је је оста ло по ште ђе но од раз бој ни ка.

Пр ви хр ват ски рад на кул ту ри био је ру ше ње срп ске ка те дра
ле у Ба ња Лу ци, јед ног ре мекде ла са вре ме не ар хи тек ту ре. Ра ме уз 
ра ме са Је вре ји ма мо ра ли су Ср би ра ди ти на ру ше њу Бо жи је ку ће. 
На кон два ме се ца ра да оста ли су са мо још те ме љи а сто је ћи на ру
ше ви на ма, во ђа уста ша – сто жер ник Гу тић – је с јед не стра не бли
ста ју ћи од сре ће, а ипак пун бе са и мр жње сво јим са у че сни ци ма: 
„Бра ћо Хр ва ти, да нас про сла вља мо је дан ве ли ки дан, дан уни ште ња 
ђа во ље ку ће.” Број но гра ђан ство – Хр ва ти и Тур ци – го вор ни ку и 
из вр ши о ци ма си ло ви то су апла у ди ра ли.

Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 167–187.



ПОГОВОР

Упе ча тљив, сли ко вит и ме та фо ри чан на слов књи ге Ја ук и ехо ја у ка. 
Срп ског на ро да у НДХ 1941–1945, за пра во сим бо ли ше фра пант не раз
ме ре уста шког ге но ци да над срп ским на ро дом, као и по сле ди це јед ног 
од нај мон стру о зни јих ет но ци да ко ји је по чи њен то ком Дру гог свет ског 
ра та од при пад ни ка зло чи нач ког уста шког по кре та, од но сно од ква зи
по ли тич ког и са те лит ског су бјек та Тре ћег рај ха – Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске. Ин стру мен та ли зо ва на ра си стич ка, шо ви ни стич ка, кле ро
фа ши стич ка и ксе но фоб на по ли тич ка и на ци о нал на ми то ло ги ја утка на 
у кор пус по ли тич ких иди о ма и иде о ло ги је НДХ, ко ја је у кру ци јал ној 
ме ри би ла за сно ва на на кон стру и са њу тен ден ци о зно вред но сно ус по
ста вље не ди хо то ми је у од но су на срп ски ет нич ки и пра во слав ни кон
фе си о нал ни опо зит, кон се квент но је на прак тич ном ни воу узро ко ва
ла, су де ћи пре ма ка рак те ру зло чи на, нај мон стру о зни ја звер ства над 
при пад ни ци ма јед ног на ро да ко ји су по чи ње ни то ком Дру гог свет ског 
ра та на гло бал ном ни воу. У том кон тек сту, ге но цид над Ср би ма ко ји 
су по чи ни ле уста ше, Хо ло ка уст, као и ис тре бљи ва ње Ро ма, у кон тек сту 
ка рак те ра по чи ње них зло чи на, по ред звер ста ва Бан де ри них сна га 
по чи ње них у Во ли њу, пред ста вља ју нај у пе ча тљи ви је ан ти ци ви ли за
циј ске и ан ти чо ве чан ске до га ђа је и прак се ко ји су се од и гра ли то ком 
Дру гог свет ског ра та. НДХ, као по ли тич ки су бјект, оста ће у том кон тек
сту за бе ле жен у исто ри ји ци ви ли за ци је, као је ди на „др жа ва” ко ја је у 
сво јој па то ло шкој мр жњи пре ма ДРУ ГИ МА, од но сно Ср би ма, ус по
ста ви ла чак и де чи је ло го ре.

Пу бли ка ци ја Ра до ми ра Гла мо ча ни на, у из да њу Ар хи ва Вој во ди не, 
пред ста вља још је дан сег мент у кон тек сту афир ми са ња кри тич ке кул
ту ре се ћа ња ко ју Ар хив, као јед на од зна чај них уста но ва кул ту ре у Репу
бли ци Ср би ји, ин тен зив но и ви ше ди мен зи о нал но успе шно ре а ли зу је. 
У том сми слу, об ја вљи ва ње ове књи ге, с јед не стра не слу жи на част, док 
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с дру ге, исто вре ме но пред ста вља и оба ве зу Ар хи ва Вој во ди не као уста
но ве ко ја је све сна сво је уло ге у са вре ме ном дру штву. И упра во та ква, 
на ци о нал но ори јен ти са на, али ујед но, кри тич ки и на уч но уте ме ље на 
уло га Ар хи ва Вој во ди не, ко ји по ред сво је основ не де лат но сти на сто ји да 
у што ве ћој ме ри пре зен ту је те ме ко је се од но се на раз ли чи те аспек те 
кул ту ре се ћа ња ка ко у кон тек сту ко лек тив не, та ко и у кон тек сту ин ди
ви ду ал не ме мо ри је, ма ни фе сту је се кроз ви ше не го бо га ту из да вач ку, 
из ло жбе ну, еду ка тив ну и ге не рал но про јект ну де лат ност. Мак си мал на 
афир ма ци ја кри тич ки за сно ва не кул ту ре се ћа ња на жр тве стра да ле 
то ком Дру гог свет ског ра та, низ до са да пу бли ко ва них из да ња, ре а ли
зо ва них про је ка та и одр жа них пре да ва ња и из ло жби, за пра во пред ста
вља ју део јед ног мо рал ног и на ци о нал но од го вор ног про јек та, од но сно 
спе ци фич ног ви да обра зо ва ња и еду ка ци је, те ре ле вант ног пре зен то
ва ња исто риј ских из во ра. У том сми слу, ова књи га за пра во пред ста вља 
још јед ну коц ки цу у мо за и ку про јект не де лат но сти Ар хи ва Вој во ди не, 
ко ји је од оба ве зе афир ми са ња кул ту ре се ћа ња, на пра вио сво је вр сну 
фор му кри тич ког им пе ра ти ва. 

У скла ду са прет ход но на ве де ним, пу бли ка ци ја Ра до ми ра Гла мо
ча ни на, чи ја је ужа и ши ра по ро ди ца ис ку си ла стра вич ност „уста шког 
ко нач ног ре ше ња” кроз ин ди ви ду ал ну при зму ау то ро вог се ћа ња, ак
цеп ту ју ћи лич не суд би не чла но ва ње го ве по ро ди це, ро ђа ка и при ја
те ља, ре пре зен ту је окрут ност звер ског ре жи ма НДХ. На тај на чин, 
узи ма ју ћи у об зир пе ри од на стан ка овог ру ко пи са у со ци ја ли стич ком 
си сте му СФРЈ, ова пу бли ка ци ја пред ста вља из у зет но зна чај но све до
чан ство где је ин ди ви ду ал на кул ту ра се ћа ња за пра во ре пре зент и ре
фе рент на тач ка суд би не це лог јед ног на ро да на од ре ђе ном про сто ру и 
у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. 

Ја ук и ехо ја у ка. Срп ског на ро да у НДХ 1941–1945, као по тре сно све
до чан ство, пред ста вља ви ше од књи ге у ко јој су из не ти еле мен ти лич
не кул ту ре се ћа ња, а ко ја чи ни ко лек тив ну тра у му. Она, за пра во пред
ста вља ме та фо ру на сил ног гу ше ња жи во та раз ли чи тих ин ди ви дуа, 
али и по сле ди це тих гу ше ња. У том сми слу, ова пу бли ка ци ја кроз при
мер стра да ња чла но ва ау то ро ве це ле по ро ди це (до ку мент је об ја вљен 
о овој књи зи), у скла ду са оно вре ме ним дру штве ним и по ли тич ким 
кон сте ла ци ја ма, ука зу је на стра да ње и суд би ну јед ног це лог на ро да који 
је био из ло жен ге но ци ду. 
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Без из у ча ва ња уста шких зло чи на и са гле да ва ња свих спе ци фич
но сти и бру тал но сти „уста шког ко нач ног ре ше ња” свет ска исто ри о
гра фи ја Дру гог свет ског ра та ни је пот пу на. Књи га пред на ма, до при нос 
је уве ре њу да је нео п ход но да исти на уђе у ко лек тив ну ме мо ри ју чо ве
чан ства, не са мо као опо ме на, већ и оба ве за да не гу је мо са зна ње да 
уста шка НДХ, ви ше ни ка да не сме да се по но ви. 

У Но вом Са ду, 24. ав гу ста 2021.
Др Не бој ша Ку зма но вић





О АУ ТО РУ 
(1925–2019)

Ра до мир (Ми ла на) Гла мо ча нин, ро ђен је 7. фе бру а ра 1925, у мно
го број ној по ро ди ци Гла мо ча нин, чи ји су пре ци у про шло сти због тур
ских зу лу ма на пу сти ли Гла моч ко по ље и на се ли ли се у плод ној до ли ни 
ре ке Вр бас у се лу Дра ку лић, у не по сред ној бли зи ни Ба ња Лу ке. 

Основ ну шко лу са че ти ри раз ре да за вр шио је у ме сту ро ђе ња, а шест 
раз ре да сред ње шко ле за вр шио је у Ба ња лу ци. За вр шна два раз ре да 
сред ње шко ле са ма ту ром за вр шио је у Ва ље ву, за вре ме Дру гог свет ског 
ра та, где је био у из бе гли штву и одво јен од сво је по ро ди це. Еко ном ски 
фа кул тет за вр шио је у Бе о гра ду, а пост ди плом ске сту ди је сту ди рао је 
на Еко ном ском фа кул те ту у Ско пљу, на Ка те дри кре дит номо не тар ни 
про бле ми.

По чет ком Дру гог свет ског ра та и по сле ус по ста вља ња Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске, Ра до ми ра Гла мо ча ни на уста ше су про те ра ле у Срби
ју. У из бе гли штву у Ср би ји, на ла зио се од 1941. до 1944. го ди не. На кон 
до ла ска пар ти зан ске вој ске у Ср би ју и осва ја ња Ва ље ва 1944, Гла мо
ча нин се при кљу чио пар ти за ни ма, где се бо рио до за вр шет ка ра та. У 
ра ту је два пу та ра ња ван: при ли ком осло ба ђа ња Бе о гра да и на Срем ском 
фрон ту у се лу Ва ши це код Ши да. По сле опо рав ка, по но во је упу ћен на 
Срем ски фронт где се бо рио до 1945, ка да је от по че ла офан зи ва про тив 
оку па тор ске вој ске, ко ја се по вла чи ла. Де мо би ли сан је 31. 8. 1946. го дине.

По сле из ла ска из вој ске, за по слио се у пред у зе ћу „Про мес”, а за тим 
у Окру жном над зор ни штву СЗЗ Ср би је у Ва ље ву, у свој ству ре ви зор
ског при прав ни ка. Kрајем 1948, пре ме штен је на те ри то ри ју САП Вој
во ди не, пр во у Срем ску Ми тро ви цу, Па зо ву и Ру му, по том у Kулу и 
Вр бас, где је остао до 1959, ка да је на зах тев Оп шти не Бе чеј пре ме штен 
у Бе чеј и по ста вљен за ди рек то ра За дру жне ште ди о ни це. По сле ре ор
га ни за ци је На род не бан ке Ју го сла ви је и осни ва ња Слу жбе дру штве ног 
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књи го вод ства, по ста вљен је за пр вог ди рек то ра фи ли ја ле Слу жбе дру
штве ног књи го вод ства у Бе че ју и на тим по сло ви ма је остао до 1966. 
го ди не. До 1966, Ра до мир Гла мо ча нин оба вљао је по сло ве на ко је га је 
рас по ре ђи ва ла др жав на ад ми ни стра ци ја, а за тим се по соп стве ном 
из бо ру и во љи за по слио у „Фа ди пу”. 

У ПИK „Бе че ју” јед но кра ће вре ме ра дио је као ди рек тор раз во ја, 
а за тим се 1967, за по слио у пред у зе ћу „Фа бри ка ау то трак тор ских де ло
ва и при бо ра” (Фа дип) у Бе че ју, у свој ству фи нан сиј ског ди рек то ра, а 
за тим ге не рал ног ди рек то ра и ту функ ци ју оба вљао је до 1975. го ди не. 
За вре ме ње го вог ру ко во ђе ња „Фа ди пом”, Гла мо ча нин је ус пео да око 
се бе оку пи и фор ми ра ти мо ве ис ку сних ка дро ва за све вр сте по сло ва 
ко ји ма се „Фа дип” у то вре ме успе шно ба вио.

Гла мо ча нин је са сво јим са рад ни ци ма ус пео да са чи ни и ре а ли
зу је сту ди ју из во дљи во сти и обез бе ди уго вор о за јед нич ком ула га њу 
тех но ло ги је и ка пи та ла из ме ђу ен гле ске фир ме „Dun lop”, Ме ђу на род не 
кор по ра ци је за ин ве сти ци је у Ју го сла ви ји и „Ју го хе ми је” са „Фа ди пом”. 
Овај уго вор био је је дан од пр вих уго во ра та кве вр сте са стра ним ком
па ни ја ма. По ред на ве де ног, уго вор о уво зу стра ног ка пи та ла и стра не 
тех но ло ги је био је је дан од нај у спе шни јих по ду хва та о за јед нич ком 
ула га њу у зе мљи, ко ји је тра јао од 1971. до 1992, а пре ки нут је уво ђе њем 
санк ци ја и еко ном ске бло ка де на шој зе мљи. 

По сле ухо да ва ња и ре а ли за ци је уго во ра о за јед нич ком ула га њу, 
на кон осмо го ди шњег ман да та на овим по сло ви ма, Гла мо ча нин је по ста
вљен на рад но ме сто са вет ни ка ге не рал ног ди рек то ра за еко ном ско 
фи нан сиј ске по сло ве, где је остао до 1985, ка да је сте као усло ве за 
пен зи ју. По сле про ве де них још три и по го ди не у „Фа ди пу” у свој ству 
гене рал ног ди рек то ра, Гла мо ча нин је ус пео да до ве де на раз го во ре сво
је ста ре по слов не парт не ре из „Dun lo pa”, од но сно BTRa и да са њи ма 
про ду жи уго вор о тех нич кој са рад њи, као и да их оба ве же да се на кон 
уки да ња санк ци ја, раз мо три мо гућ ност да ље са рад ње.

Пред у зет нич ке ак тив но сти, из у зет на струч ност и не се бич на по моћ 
дру гим љу ди ма ни је би ла огра ни че на са мо на „Фа дип”. Тра го ви ње го вог 
успе шног де ло ва ња оста ли су у број ним пред у зе ћи ма Бе чеј ске оп шти не, 
као што су: не ка да шњи „Три ко текс”; „Car bo di o xid” (да нас „Lin de gas 
Sr bi ja”), до ба вљач тех нич ких, ме ди цин ских и спе ци јал них га со ва, као и 
пра те ће опре ме; „Во до ка нал”, ко ји се ба ви про из вод њом и ди стри бу ци
јом во де и од во ђе њем и пре чи шћа ва њем от пад них во да; „Con ti nen tal”, 
ко је се ба ви сер ви си ра њем и про да јом би ро тех нич ке опре ме итд.
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Ра до мир Гла мо ча нин при ре дио је три до ку мен тар ноисто риј ске 
пу бли ка ци је о до га ђа ји ма то ком Дру гог свет ског ра та: 

Све до че ња и до ку мен ти о уста шким зло чи ни ма у се ли ма Дра ку лић, 
Шар го вац и Мо ти ке (1991); Ја ук и ехо ја у ка о стра да њу срп ског, је вреј
ског и ром ског на ро да у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској за вре ме Дру гог 
свет ског ра та 1941–1945; Ожи вља ва ње исти не о стра да њу срп ског, 
је вреј ског и ром ског на ро да за вре ме Дру гог свет ског ра та 1941–1945.

Kао и струч не књи ге из обла сти еко но ми је и фи нан си ја. 
Ме наџ мент и ор га ни за ци ја. При руч ник за при вред не ру ко во ди о це; 

Тач ке ослон ца у еко но ми ји. Зло у по тре бе у ра чу но вод ству и фи нан сиј
ском по сло ва њу пред у зе ћа. Са по себ ним на гла ском на зло у по тре бе 
по слов них про ме на ко је се ута јом до ку мен та ци је не уно се у по слов не 
књи ге; Збор ник струч них ра до ва, об ја вље них у ви со ко ран ги ра ним 
струч ним ча со пи си ма у ко а у тор ству с Вла ди ми ром Гла мо ча ни ном; 
При ча о Фа ди пу, пр ви и дру ги део (2005).

Ра до мир Гла мо ча нин био је са рад ник ве ли ког бро ја ју го сло вен ских 
струч них ча со пи са: Пла сман и про да ја, По слов на по ли ти ка, Ди рек тор, 
Свет фи нан си ја итд., у ко ји ма је об ја вио око 60 струч них чла на ка и 
де се так ин тер вјуа. 

По во дом Да на осло бо ђе ња Бе че ја, Скуп шти на оп шти не Бе чеј 
је 8. ок то бра 1970. го ди не Ра до ми ру Гла мо ча ни ну до де ли ла на гра ду 
„8. ок то бар” Оп шти не Бе чеј за из ван ред не успе хе и ре зул та те у ор га
ни зо ва њу и ру ко во ђе њу пред у зе ћем.

Це не ћи из у зе тан зна чај ре зул та та оства ре них по слов ном са рад њом 
до ма ћих и стра них пред у зе ћа и ком па ни ја, Управ ни од бор In ter na ti o nal 
Bi o grap hi cal Cen tre из Кем бри џа, до нео је 12. 7. 1999, од лу ку да Ра до
ми ру Гла мо ча ни ну, до де ли по себ ну на гра ду за ис так ну те ре зул та те. 

ABI из САДа је Гла мо ча ни ну уру чио злат ну ме да љу за Ср би ју, 
2007. го ди не. По ред на ве де них, Ра до мир Гла мо ча нин је до био ве ћи број 
при зна ња и на гра да.

Упо ко јио се 2019. го ди не у Но вом Са ду.



[...] И на ста де кла ни ца. На ста де по кољ. Це ле по ро ди це – му
шкар ци – же не – стар ци – де ца – одој чад – бо ле сни – нај је зи ви јим 
су ки не ским ме то да ма ко је се са мо за ми сли ти мо гу, би ли су уби
је ни; не мој те тра жи ти да Вам ово опи шем, јер не же лим да се при
се тим то га.....

– Али ови про го ње ни Ср би – опро сти те, мо жда су 
по је дин ци – основ но по ро ди це ко је су се из та да шње Срби
је до се ли ле у Бо сну – не по жељ ни еле мен ти – до се ље ни ци, 
ко ји су се у овај крај ушу ња ли то ком ју го сло вен ског ре жи ма?

– Ни у ком слу ча ју! од вра ти од луч но ма јор К. – Не 
не ги рам да су се мо гли за те ћи и из ве сни по је дин ци ко ји 
су се ско ро до се ли ли. Али пре о вла ђу ју ћи број би ли су они 
Ср би ко ји су та мо до шли пре 9 или 10 ве ко ва; јед ни ка жу 
НА КОН Хр ва та, а дру ги твр де пре до се ље ња Хр ва та! У 
сва ком слу ча ју они су ов де на се ље ни од ста ри на; они су 
би ли Бо сан ци и би ли су нај си ро ма шни ји – али нај број
ни ји део бо сан ског ста нов ни штва; нај ви ше пра во слав ни, 
али и пу но му сли ма на ...

На овај на чин се ствар ком пли ку је сли ка ма из вер ских 
ра то ва. Би ло је бан ди ко ља ча ко је су пред во ди ли и под ба
да ли ка то лич ки све ште ни ци и мо на си. Ово је ви ше не го 
до ка за но: у Трав ни ку, око 100 км ју жно од Ба ња Лу ке, пр вих 
да на мог бо рав ка, та мо је од стра не јед не не мач ке оку па
ци о не тру пе на ли цу ме ста стре љан је дан мо нах, ко ји је 
био за те чен ка ко са кр стом у ру ци под ба да јед ну бан ду, 
ко ју је сам пред во дио....

– Да кле, Сред њи век .......
– Да бо ме! Сред њи век .... уз ко ри шће ње ма шин ки, 

руч них бом би, бен зин ских кан ти, па тро на ди на ми та, итд.
А ова оруж ја?
Оста так бив ше Ју го сло вен ске вој ске – на рав но; ску

пља ње рат ног пле на, па чак и спро ве де но на нај па жљи ви
ји на чин и нај мо дер ни јим ме то да ма, ни ка да не мо же би ти 
100% успе шно у овом кра ју.

Архив Војводине, Ф. 562, 3.1.1.2, 119–120. Чла нак под на сло вом  
„Пти чи це из Гра ча ца” ита ли јан ског но ви на ра Ко ра да Цо ли ја
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SUM MARY

In this bo ok, full of nu me ro us nu me ri cal da ta, and the dec la ra ti ons of 
the sur vi ved wit nes ses, in for ma tion and all the well known facts which 
we re hid den from our pu blic up to the re cent ti me, will be ma de pu blic. 

The de scrip ti ons do ne by ne u tral jo ur na lists and wri ters, as well as by 
a num ber of high fo re ign of fi ci als who stayed at the ter ri tory of the Yugo
sla via as de le ga ted re pre sen ta ti ves of the sta tes strug gling on the si de of Axis 
Po wers are pre sent. 

The events de pic ted by an En glish jo ur na list who strug gled in the Ser
bian and the Bo snianHer ce go vi nian fo rests on the si de of one of an ti fa cist 
mo ve ments as well, not among the mem bers of par ti san units, but among 
the mem bers of the Yugo slav Army in the Fat her land are pre se a ted. 

The most be a u ti ful and the most sen si ti ve de scrip ti ons are pre sen ted 
by Ita lian and Hun ga rian jo ur na lists and the postwar wri ters Kur cio Ma
la par te and La slo Ho ri.
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AUTHOR’S FOREWORD

This is a bo ok of me mo ri es of us tas has’ cri mi es in the vil la ges Dra ku lić, 
Šar go vac and Mo ti ke me ar Ba nja Lu ka, it con ta ins the ba sic da ta abo ut the 
sla ug hter of Ser bian po pu la tion on 7th and 8th Fe bru ary 1942, when 2,267 
men, wo men, and chil dren, among whom even the chil dren in cra dles and 
di a pers we re kil led and sla ug hte re sin a very small aree. 

The bo ok is a so ur ce of a la sting do cu men ta tion and te sti mony abo ut 
the tra gedy and suf fe rings of the in no cent po pu la tion and the mo ving dra
mas of the who le fa mi li es who we re ru i ned in the se St Bar to lo me os Night
li ke us tas ha’s sla ug hters.

Fa mily na mes of all the fa mi li es that us tas has kil led by mal lets and 
axes are men ti o ned, the na mes of sla ug hte red chil dren are men ti o ned as 
well 551 chil dren from the age of one month to the age of thir teen we re sla
ug hte red in the se vil la ges.

The bo ok has been writ ten with the sim of pre ser ving shi ning con te
no u ces of the se in no cent vic tims de stroyed  by the us tas has in tho se two 
un happy days, only be ca u se they be lon ged to anot her na ti o na lity and re li
gion in the me mory of the pre sent and fu tu re ge ne ra ti ons as long as pos si ble.

From the part of the me mo rial bo ok de scri bed and the do cu men ta tion 
en clo sed, one can see that us tas has had pre pa red plans of the com ple te de
struc tion of Ser bian po pu la tion in the se aa re as what is most evi dently sho
wed by the da ta abo ut the slo ug hter of the who le Ser bian po pu la tion, re gar
dless the ir sex and age, re gar dless the fact that tran qu il le and in du stri o us 
po pu la tion who ne it her ma de tro u ble for us tas has’ aut ho ri ti es mor ga ve 
them any re si sten ce was in qu e sti on he re.

Ac cor ding to this cri mi nal plan of the us tas has, at the ter ri tory of the 
In de pen dent Sta te of Cro a tia of tho se days, Ser bian na ti o nal sho uld ha ve 
been com ple tely de stroyed , so that one third was to be kil led, one third was 
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to be for cibly mo ved out to Ser bia and ot her re gi ons and one third was to 
be con ver ted to Cat ho lic re li gion.

One can con clu de abo ut the co lec ti ve con ver sion and pas sing of Ser bian 
po pu la tion from the Ort ho dox in to Cat ho lic re li gion un der the op pres sion 
of the us tas has’ and re li gi ons aut ho ri ti es, from the „cir cu lar” of the go vern
ment of the In de pen dent Sta te of Cro a tia abo ut the con ver sion of „Gre ak 
ori en tals” (Ort ho dox pe o ple) to Cat ho li cism, is sued on 30th Ju ne 1941. as 
well as thro ugh the Cir cu lar of the Za greb Bis ho pric of 15th May 1941. 

Ac cor ding to the of fi cial re port of the Holy Archpri est Synod of the 
Ser bian Ort ho dox Church, du ring ISC, 140,000 Serbs and all the ir chil dren 
born la ter we re for cibly con ver ted to Cat ho li cism. In the sa me pe riod of 
ti me, bet we en 300,000 and 350,000 Ser bian pe o ple we re for cibly ex pel led 
from the ter ri tory of the ISC to Ser bia and the num ber of the kil led pe o ple 
and of tho se who died in the camps eit her of cold or of hun ger va ri es bet
we en 600,000 and 700,000 pe o ple. In the bo ok of me mo ri es and the do cu
men ta tion en clo sed, be si de the num ber of the in no cent men, wo men and 
chil dren kil led, the da ta with the fa mily na mes of the per sons who sur vi ved 
and who, by con cur ren ce of va ri o us fa vor and happy cir cum stan ces suc ce
ded to avoid mor tal em bra ce of the us tas has and the ir ser bop ho bic mo ti ves. 

The facts of bra ve and ho nest ci ti zens of Cro a tian and Mu slim na ti o
na lity who op po sed mur ders of the in no cent and un pro tec ted Ser bian po
pu la tion by us tas has’ go vern ment are al so pre sen ted among whom, ac cor
ding to the know led ge of us who sur vi ved, the most dis tin cti ve ones we re 
the in du stri a list and the gre at esta te ow ner Hil mi ja Baš la gić and his fa mily 
for which we thank them very much. 

We shall do our best the ir na mes to be put on the list of the me ri to ri us 
ci ti zens of Ba nja Lu ka and the vil la ges and set tle ments gra vi ta ting to it. 

So we are go ing to pre vent the ir no ble, hu man and bra ve de eds to be 
for got ten. 

The bo ok al so con ta ins, as its im por tant en clo su re, a po em of a pro
mi nent Cro a tian po et with the ti tle „An Ort ho dox Mot her” writ ten in 1942 
af ter the sla ug hter, per se cu tion and ar son of the Ort ho dox po pu la tion in 
the re gion of Bo san ska Kra ji na. 

Both we had good or bad luck to sur vi ve the se ter ri ble and tra gic days 
and our chil dren and, I think, the who le Ser bian na tion which alt ho ugh it 
ex pe ri men ced the most hor ri ble hu mil li a ti ons, and the loss of the clo sest 
re la ti ves: chil dren, mot hers, fat hers, si sters and brot hers has ne ver even 
thro ught of any kind of re van shism or re ven ge, thank to its aut hor, as well 
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as to all of tho se who sho wed at le ast the fa in test sign of at ten ta tion or con
dem na tion of the se sen se less us tas has’ acts. 

This de scrip tion of the da ta and facts abo ut the ter ri ble suf fe ring of 
the in no cent Ser bian po pu la tion in the vil la ges Dra ku lić, Šar go vac and 
Mo ti ke me ar Ba nja Lu ka is only a frag ment abo ut the ruin of the who le 
Ser bian, Je wish and Gypsy po pu la tion on the ter ri tory of the ISC in the 
pe riod of us tas has’ re ign from 1941 to 1945. It will help to our pu blic by its 
cor rect da ta and facts, espe ci ally to youn ger ge ne ra ti ons to get to know the 
real events, the who le truth of the mass suf fe ring of in no cent men, wo men 
and chil dren du ring the us tas has’ ru le la sting fo ur years. 

I de di ca te the bo ok of me mo ri es with the do cu men ta tion pri ma rily to 
my chil dren and wi fe who, with her pa rents was ex pel led from the ir ho me 
in Sla vo nia, as well as to all my co u sins who sur vi ved and the ir chil dren, to 
all our fri ends god fat hers and ne ib ho urs and beg them to pre ser ve a re i mi
ni scen ce of the se martyrs of ours in the ir unin ter rup ted me mory. 

The bo ok of te sti mony of the suf fe ring of the harm less and in no cent 
na tion of ours will be, be si de the in di vi du als men ti o ned, sent to the fo lo wing 
in sti tu ti ons and per sons as well: 

The Com mit tee for the Re se arch of Ge no ci de aga inst Ser bian pu pu la
ti ons at the Ter ri tory of ISC., Ser bian Aca demy of Sci en ces, to hi sto ri cal 
mu se ums: Ba nja Lu ka, No vi Sad, Be čej, Bel gra de, to a num ber of school 
li bra ri es, to the Synod of the Ser bian Ort ho dox Church, to the Agency for 
the Pro tec tion of Hu man Rights and Li ber ti es at the Uni ted Na ti ons, to the 
As so ci a tion of Ser bianJe wish Fri en dship in Bel gra de and Tel Aviv, to the 
As so ci a tion of Ser bianFrench Fri en dship, as well as to a num ber of our 
pro mi nent in tel li ec tu als in our co un try and abroad, pri ma rilly li ving in the 
fol lo wing co un tri es, Fran ce, En gland, U.S.A., Ca na da, Swit zer land, Italy 
and Au stra lia, as well as in ot her co un tri es de pen ding on the in te rest shown 
for such a kind of texts and do cu men ta tion. Sin ce mo re then 50 years pas
sed from the day of the un pre ce den ted us tas has’ sla ug hter and we we re 
for bid den to in scri be the ir full na mes and sur na mes on the ir gra ves as well 
du ring all this pe riod of ide o lo gi cal mad ness and li kemin ded ness, this 
me mo rial bo ok sho u led re pla ce the mo nu ments, up to the day when we 
shall be al lo wed to bury our mot hers and fat hers, fri ends and re la ti ves, kil
led by the us tas has’ ma ni acs wtho ut the le ast re mor se ac cor ding to our 
Chri stian cu stoms and un til we are al lo wed to en gra ve the ir full na mes and 
sur na mes, as well as who and why kil led them.
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In stead of the truth that this cri me was com mit ted by the us tas has’, 
the lis that the cri me was com mit ted by the fa cist oc cu pi ers is in scri bed on 
the mo nu ments now.

In spi te of the pro cess of de moc ra ti sa tion and the in tra duc tion of the 
mul ti party system and gre a ter li ber ti es, pe o ple wri te abo ut the cri mes of 
the us tas has in an in com ple te and frag men tary, even su per fi cial way, as if 
the re we re a sec ret po wer which is su es that our pu blic can be in for med 
abo ut the se cri mes only par ti ally and in small do ses. 

I know that ne it hem the re du words by which the suf fe rings of the 
kil led pe o ple co uld be de scri bed mor the re exist the te ars by which they 
co uld be mo ur ned, ne vert he less the who le of our pu blic sho uld be in for med 
abo ut the se cri mes of the us tas has, even with such a de lay. 

It is not be ca u se of the re ven ge ful un for get ful ness, ma li ce and re ven ge 
but to con demn every ha tred and na me the cri mes with the de si re not to be 
ever re pe a ted in the se are as Aut hen tic pre sen ta tion of facts and the full in
for ma tion of our pu blic abo ut the se cri mes can en co u ra ge all of us in fu tu
u re, in the pro tec tion and de fen se of in no cent and un pro tec ted, hu man 
cre a tu res, re gar dless the ir na ti o na lity, re li gion and the ir po li ti cal ide as. 
Com ple ting this in tra duc tory part of the me mo rial bo ok abo ut us tas has’ 
cri mes in my na ti ve pla ce, I wish to pray to the Gre at Lord of ours for the 
calm nes and tran qu il lity of the so uls of all in no cent vic tims pe ris hed both 
in this sla ug hter and at the ot her nu me ro us pla ces of exe cu ti on all over our 
co un try. 

7th Fe bru ary 1991
The Aut hor 

Ра до мир Гла мо ча нин
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THE RE PORT OF THE US TAS HAS’ GRE AT DIS TRICT  
CHI EF ALE MAN

Ac cor ding to the do cu ments ma de du ring the In de pen dent Sta te of 
Cro a tia (luc kily they are pre ser ved to te stify), on 7th Fe bru ary 1942, the 
com pany of the us tas has’ socol led „se cond Le a der’s bodygu ard unit” ca me 
to the mi ne Ra ko vac me ar Ba nja Lu ka abo ut fo ur o’c lock in the mor ning 
and wa i ted for the mi ners of the third shift. Then, all the mi ners of Ort ho
dox re li gion, af ter the ir hands had been tied „from be hind at the ir back 
we re kil led at on ce by the blows of the pic ka xes in the very vi ci nity of the 
mi ne.”

That is wri ten in the re port of the gre at dis trict chi ef Ale man to the 
of fi ce of USS (Us tas has’ Su per vi sing Ser vi ce) at Ba nja Lu ka in which it is 
said that the us tas has, of ter they had kil led 73 mi ners from the mi ne Ra ko
vac con ti nued the sla ug hter of the po pu la tion of Ort ho dox re li gion in the 
vil la ge Dra ku lić ne ar Ba nja Lu ka.

They col lec ted all the in ha bi tants and all the chil dren. Af ter they had 
col lec ted them at so me fi xed pla ces, the us tas has be gan the ir bloody fe ast 
by kil ling pri ma rily the chil dren, and them the ir mot hers, fat hers, brot hers, 
and si sters, all of them in fact wit ho ut ha ving mercy even for chil dren in the ir 
era dles On that oc ca sion, the us tas has kil led 1350 per sons in the vil la ge 
Dra ku lić be pic ka xes and axes. 

Mur de ning was con ti nued in the vil la ge Šar go vac whe re 202 per sons 
we re kil led, mostly chil dren, wo men, old and sick pe o ple. On the ir way back 
to the town, the us tas has sla ug hte red abo ut 715 per sons in the vil la ge Mo ti ke. 
The to tal num ber of vic tims in the sla ug hter do ne amo un ted to 2267 vic tims, 
the dis trict chi ef Ale man, from the for mer dis trict of the Sa na and Lu ka at 
Ba nja Lu ka, says in this re port and that is al so con fir med, by the us tas has’, 
Ger man and Ita lian do cu ments de sco ve red la ter, as well as the te sti ma ni es 
of the sur vi ved ci ti zens. 
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A copy of the ra di o gra me:
RA DI O GRAM, tran smi ted on 11th Fe bru ary 1942:
„TO THE COM MAND OF THE US TAS HAS’
SU PER VI SING SER VI CE
per so nally to Mr Eu gen Kva ter nik, ZA GREB
In co nec tion with M.T. of 9th of this month, I send the fol lo wing in for

ma tion. One com pany of the us tas has’ army unit un der the com mand of 
the se ni or li en te nant Jo sip Miš lov, fol lo wed by the pa rish pri est Rev Vje ko
slav Fi li po vić, on 7th Fe bru ary at 4 o’c lock in the mor ning oc cu pied the 
mi ne Ra ko vac and kil led 37 wor kers – Gre ek Ori en tals (Ort ho dox) by pic
ka xes. It went on with kil ling men, wo men and chil dren by pic ka xes and 
axes in the vil la ge Mo ti ke whe re abo ut 715 per sons we re kil led, Dra ku lić 
and Šar go vac whe re abo ut 1500 per sons we re kil led. Kil ling was fi nis hed 
on the sa me day abo ut 2 p.m. Sin ce then up to the pre sent day, us tas has are 
tran spor ting food cat tle and ho me fur ni skings from the ho u ses of the kil led 
pe o ple in to the ir wa re ho u ses. 

An ex ten si ve re port fol lows. Gre at dis trict chi ef, the co lo nel Ale man.”
The abo ve re port is cor rect. A de ta i led re port to the se ni or gre at dis trict 

chi ef and from this Agency co mes by a co u ri er. USS Ba nja Lu ka. 
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THE CON TENTS OF THE WI RE OF  
THE GER MAN CO MAN DER OF SER BIA

Du ring my re se arch of war cri mes and the ge no ci de cri mes aga inst the 
in no cent Ser bian po pu la tion, I ca me, thro ugh a wellknown hi sto rian from 
Voj vo di na, to the ori gi nal wi re of the Ger man com man der which he sent 
to the Su pre me Com mand of Ger many in Ber lin.

In the te le gram, one in sist that the Ger man Su pre me Com mand sho uld, 
thro ugh its Mi ni ster of Fo re gin Af fa irs, re qu i re from Pa ve lić, the Le a der of 
the In de pen dent Sta te of Cro a tia, to stop the kil ling of Ser bian po pu la tion 
at Ja se no vac and all ot her pla ces along the Sa va and the thro wing of the 
kil led or halfali ve corp ses in the Sa va be ca u se the wa ter le vel is low, so the 
corp ses will stop the ri ver traf fic and with the first spring days, an en dless 
num ber of corp ses may ca u se the ap pe a ran ce of the epi de mic and it will not 
pos si ble to stop that if the us tas has go on with such an in ten sity of mur de ring 
in no cent and nonstrug gling po pu la tion.

This do cu ment shows the us tas has’ he ar tles sness in a suf fi ci ently elo
qu ent way, as well as how the Ger man we re dis gu sed and re qu i red from 
Le a der Pa ve lić to stop kil ling of Ser bian po pu la tion sin ce the ri ver traf fic 
was ma de dif fi cult be ca u se of the low wa ter le vel of the Sa va.
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