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ПРЕДГОВОР 
I 

Ово је друго издање једне публикације најављене 1968. године, али дате у 
штампу две-три године раније. Она је имала наднаслов “Примери 
хиљадугодишње културе Хрвата V књига”, а затим је долазио главни наслов 
“Подвизи Хрвата у Другом светском рату изнети од њихових савезника”. 

Тај поднаслов је био потребан, јер је пре ове књиге била изашла серија 
хрватских ‘подвига’ (у ствари злочина) у ранијим временима (17. век, 18. век, 
19. век, остали векови), па су “подвизи” у 20. веку испали као стално и 
систематско продужење њихових зверских инстиката и њихових злочиначких 
преокупација. Прве две књиге те серије је издала СНО у Чикагу,три 
доцније,далеко замашније, СНО у Хамилтону. 

Све су те књиге нестале из саобраћаја, па и ова пета која се сад даје у 
знатно проширеном обиму. У тој ранијој књизи, одн. првом издању ове 
књиге, било је веома много података потпуно непознатих српској јавности. 
Уколико је и било нешто пре објављено, то сам по правилу ја сам чинио. 
Свуда сам, скоро без изузетка, употребио директне изворе. 

То не значи да сам био допро свуда и да сам све био пронашао. Остало је 
још било доста материјала мени недоступног, али главни материјал и за нас 
најглавнији био је еруиран и искоришћен. Немачки више него италијански, 
али и овај у доста репрезентативној форми. Какве сам тешкоће имао при 
тражењу тих дела ја сам изнео у Предговору првог издања и не желим 
понављати. 

У овом другом издању ја сам надокнадио многе пропусте из првог (морао 
сам чак путовати у Италију и Немачку да то постигнем), али сам набавио и 
нови материјал који није познат при “првом издању”. Тако је у ствари 
волумен дела повећан двоструко. 

Због тога и наслов дела је нешто измењен, док је поднаслов сасвим отпао. 
Ово је засебна публикација ван сваке серије. 



И у “првом издању” је предговор био јако замашан. Ни сад се не може 
избећи да буде много краћи. Нешто ћемо из ранијег поновити (али мали део), 
а много тога додати. 

II 

Сам наслов ове књиге каже да ће садржавати изјаве хрватских савезника у 
последњем рату, у првом реду Немаца и Италијана. Од Маџара имамо само 
једног или два, од Бугара и Румуна нажалост ниједног. Но они су били и 
далеко од попришта злочина. 

Разуме се да осуда хрватских злочина од стране њихових савезника има 
доминантан значај, више вреди пред целим светом и пред историјом, него 
евентуална осуда од стране непријатеља Хрватске, па чак и неутралаца. 
Национални интереси тих писаца захтевали би да ове податке забашуре а не 
да их стављају на велика звона. 

Али су то припадници великих нација и писци од ранга, којима је до 
истине стало. Ми смо срећни да смо их могли пронаћи и употребити. 

Још у једном погледу немачки и италијански писци (и извештачи уопште) 
заслужују нарочито признање. На њих нико од Срба нема ни најмањи утицај. 
Ја не верујем да је иједан од њих уопште познавао неког Србина, нарочито 
ови послератни писци. Мада и остали писци уносе у своја дела само оно што 
им се чини доказано (неће човек од пера и угледа да се компромитује !), ипак 
је могуће да њима понеки податак сервирају Срби, да им преведу покоју 
реченицу из хрватских текстова итсл. Код Немаца и Италијана нема тога ни 
најмање. Ни трунке, ни трага од какве српске сарадње. 

Нема код њих ни симпатије за Србе. Многи послератни писци су можда 
инспирисани мржњом према Ватикану, али ни најмање неком симпатијом за 
Србе. И тиме њихови подаци о гоњењу Срба добивају нарочити значај. 

Зато је, разумљиво, корисно казати нешто о самом писцу или 
публикацији у којој су се појавили цитирани ставови. То сам чинио где је 
било могуће. Али се махом ради о савременим писцима, којих нема у 
лексиконима и осталим делима са биографским и библиографским подацима. 



Где сам што нашао, унео сам. И поједини податак ове врсте ће добро доћи и 
често допринети разумевању извора. 

III 

Разумљива је ствар да овде нису пренети сви написи Немаца и Италијана 
којима се жигошу хрватска зверства. Нарочито не они из дневне штампе и 
споредних књига (које успут, понекад само једном реченицом, те појаве 
спомену). Многе ствари ће моћи накнадно да се учине Србима доступачним и 
да упознају са њима друга лица. Ово је почетак и оквир, а такође,ако смем 
рећи, путоказ како ове ствари треба обрађивати. То није лак посао. Треба 
пронаћи дела и изворе који се налазе у другој а не у земљи где писац живи (а 
и иначе је та земља велика,а још већи свет који се служи нпр немачким 
језиком). 

Ипак, не верујем да има још много материјала овде неупотребљеног. Бар 
нема посебних дела томе питању посвећених. Некако би се дознало за њих. 
За пабирчење у разним делима било би места; нашао би се јамачно по неки 
детаљ или, још пре, понека општа констатација слична већ наведеним. 

Ја сам увек бележио наслове књига за које сам мислио, или сам 
просуђивао по извесним симптомима, да садрже какав податак за нас 
интересантан, за тезу о којој пишем. Рекох да ми је успело доста набавити, 
али не све. Нарочито су тешкоће биле код италијанских књига,тим пре што 
сам некима знао само мањкав наслов.Обраћао  сам се Србима и Српкињама у 
Италији да ме помогну, али је разултат био раван нули. За друго издање ми 
није преостало ништа друго него да обиђем италијанске главне библиотеке и 
да “на лицу места” књиге консумирам. Тако је, мислим, и италијанска 
публицистика о злочинима њихових савезника Хрвата прилично употпуњена. 
Све сам то чинио о свом трошку. Срећом, обе су земље близу и могућност 
фотокопирања, која није постојала раније, олакшале су ми посао одн. 
смањиле трошкове. 

У новинама је сигурно било обавештења ове врсте и штета је да нису 
пронађена. Новинска писања не узимају се у обзир за научна дела, нарочито 
непотписана. Овде би, међутим, добро дошла. Јер је овде циљ да се види 
реакција савезника хрватске краткотрајне а злочиначке државе на њихова 



недела. Доцнија реакција није ништа мање значајна него ондашња: јер 
највећи део лица није раније ни могао да дозна за та недела. Дистанцирање 
од тих злочина и њихова осуда од стране оних којима би Хрвати веома радо 
подметнули кривицу веома су значајни. 

Новински написи који потичу од угледних личности имају, свакако, већу 
вредност. Њих има овде нешто мало: немачка два-три (проф. Матла, 
посланика Алтмајера итд.), италијански један (проф. Кодара Цоли). Ту нису 
важне новине већ писци. Поводом смрти архизлочинца Павелића послали су 
ми пријатељи неколико новинских исечака италијанских и немачких. Ја сам 
их све послао листу “Ноје Цирхер Цајтунг” са протестом зашто и он не пише 
о том зликовцу. Одговорено ми је доста дрско, да поменути листови 
претстављају нације које су биле у сукобу, а Швацарска није. Нечији прсти 
су ту били умешани ! 

Ипак су то били пригодни написи, махом непотписани, не увек 
репрезентативни. Ова књига има једну врлину да садржава углавном 
потписане изворе, и то махом од најверодостојнијих лица. Што нису 
помешани са новинским коментарима, то има и своја преимућства. 

С друге стране, са тим новинским реакцијама из најновијег времена 
књига би била нешто пунија и разноврснија. Али сам ја веровао да те исечке, 
и са њима читав низ других, имају наши родољуби у Немачкој и Италији. Ја 
сам им се обраћао (толико писама написао !), али сам добио само један 
једини податак, само један једини исечак из листова. Свак је веровао да ће то 
други учинити, свак је пребацивао бригу на другога. 

Можда ће се то некад доцније моћи да учини. Јер овај рад није завршен. 
Рекосмо да је употребљена сва позната литература. Али та литература иде 
даље и развија се. Наћи ће се ко ће је на овај начин искористити (у првом 
реду сакупити и склонити од заборава). У овом делу ће имати велику помоћ 
(и готов материјал за досадашња дела и начин рада). Пут је утрвен, лакше ће 
се по њему газити. Мени га нико није био утро. Као у многим пословима,и 
овде сам морао пионирски да дејствујем. Има у томе тешкоћа, али има и 
дражи ! 



Мени је ипак успело да пронађем написе за које се једва знало. Не могу 
овде износити на који сам начин то постигао. Али једно стоји: Има и 
немачких и италијанских писаца из најновијег доба који су сличне проблеме 
претресали (нпр. Дешнер, Фалкони и други, сви цитирани у овој књизи), али 
нису могли да пронађу ни половину. често ни трећину дела на свом рођеном 
језику, да о страном не говоримо. А они су то желели и имали су далеко боље 
могућности у сваком случају да та дела пронађу. (Ово је објективна 
чињеница, коју је лако утврдити !). Туђе ране не боле толико да би човек 
стотине сати жртвовао да до самих књига дође. Своје ране, ране свога народа, 
дају нарочиту снагу да се напор и не осећа. 

После појаве мога првог дела, морам признати да сам неке публикације 
добио из Италије, али не од Срба већ једног Италијана и једног Словенца. 
Италијан је др Салваторе Лои, а Словенац др Векослав Бучар. Нарочито ми је 
др Бучар одговарао на свако писмо и трудио се да ми изађе у сусрет, што му 
није увек успевало, јер он живи, болестан, ван библиотекарских центара. 
Нека је обојици, идр Лоу и др Бучару моја искрена захвалност ! 

Скоро све податке сам преузео директно из дела које цитирам. Ако сам 
нешто посредно преузео (у веома ретким изузецима), то је наведено. Тако 
мора да поступа научни радник, па било му то мило или не било. Чак, ако сам 
нашао само упозорење негде да је каква књига изашла, или да се неки 
податак може наћи у овој или оној књизи, ја сам цитирао и тај извор (одакле 
сам сазнао за први извор). Јер што другима замерам не могу сам да чиним. 

Материјал је скупљан много година, кад је која књига изашла или дошла 
писцу до руке. Тако сам понеке ствари раније публиковао у новинама, и овде 
их скоро текстуелно преносим, чак са коментарима које сам у новинама давао 
(што доцније нисам чинио пишући директно за књигу; коментаре сам 
оставио за другу прилику). Али су се тако ови чланци први пут појавили у 
јавности (нпр. први и други у овој књизи: дра Нојбахера и дра Хетла одн. 
Хагела) и тако су од других коришћени (нпр. од Париса). Треба оставити и 
трага како је српска јавност била обавештавана кад су се књиге појавиле. 



Због тога је материјал морао да се стално прекраја, размешта, преноси из 
једног одеља у други. Ипак је покушано да се то после слије, тако да 
неприродних прелаза нема. 

IV 

Срећа је хтела да се нађу извештаји и описи најразличитијих лица. 
Хрватима савезничких народа, са разним функиијама, разннх способности 
запажања и приказивања, разних квалификаиија и разног васпитања, 
цивилних и војних . 

Веродостојност извештаја је такорећи комплетна, крајње постигнута. или 
се ради о извештајима из времена рата које су једне команде слале другим, 
вишим и претпостављеним. или се ради о књижевном одн. историјском 
приказу прошлога. Први су извештаји курентни, из истог времена кад се 
збило оно што се описује; други су накнадни, али опет најчешће на основу 
материјала или бележака из времена на које се односе, временски веома 
блиски и поуздани. Ни једни ни други нису писани за време рата, нису имали 
политичке и агитаторске циљеве, не могу се сматрати пристрасним и 
намештеним. 

Неки писци дају податке из прве руке, неки из друге, али су једнако сви 
поуздани. Нема ниједног који би нешто изнео агитације ради, због неког 
претпостављеног спољног ефекта итд. И Немци и Италијани наравно настоје 
да своје сународнике прикажу са што мање грешака, али им није стало да 
Србе или Хрвате бране нити нападају. У томе је поузданост ових података 
комплетна (што се за друге изворе, нпр. од хрватских непријатеља) не би 
морало а приори тврдити. 

Ако су сви подаци истинити и “објективни”, не значи то да су сви једнако 
звучни и громовити. Има их општих тврђења и појединачних навођења, има 
их који спомињу мале као и оних који спомињу највеће могуће злочине, има 
их који се односе на једно кратко раздобље рата а и таквих који дају суд о 
систематским злочинима за време читавог рата. Једни су видели један 
догађај, други друге; једнима је пало у очи нешто мало и индивидуално али 
као такво карактеристично, други су преко тога прелазили и пружали пуне 



слике. Итд. Тиме се ови подаци употпуњују и никад не може да их замени 
само један извор или једна публикација. 

Моја је улога да такве податке, разноврсне и индивидуално посматране, 
дам у својој укупности, не изузимајући ништа, не додајући ништа. Тада ће се 
добити једна јединствена слика, потресна и скоро инфернална, али нажалост 
сасвим истинита. Јер сви ови разни писци се ипак у једноме слажу: да су 
Хрвати починили зверства незапамћена у новој историји и непозната самом 
овом рату. Они су добили оцену и осуду које се не могу више никад опрати. 
Један или два оваква извештаја могли би се оспорити; кад их има више и кад 
се сви у суштини слажу, нико их не оспори. Они мора да уђу у историјске 
трактате и у школске уџбенике. Овај рад ће то омогућити. 

V. 

У извештајима италијанских и немачких “службених места”, у описима 
зверстава констатованих у “НДХ” од стране немачких или италијанских 
аутора, осећа се велика разлика. Не толико у дескрипцији самих догађаја 
(мада је и то каткад различито: једни постављају акценат на појаве једне 
врсте, други друге), већ више у тону и начину приказивања онога што су 
утврдили. 

Италијани, и званични и приватни, и војни и цивилни, кад описују 
злочине, они то чине са унутрашњим учешћем, са жалбом, са осудом. Скоро 
да се не заплачу ! Немци, пак, дају сувопарне административне извештаје, без 
трунке саучешћа: кад пребројавају мртве људе исто као да приказују угинуће 
коња или волова. Нема код њих ни најмање неке осуде са хуманости. Они те 
појаве осуђују, јер оне ометају немачку политику мира и економског 
искоришћавања на Балкану. 

Италијани свуда испољавају што рекли Хрвати - своју “сућут”: ако говоре 
о патњама Срба, као да то саосећају, као да и сами пате. Пуни су сажаљења, 
бола, индигнације. Они злочине осуђују једнако као да су почињени над 
њиховим конационалима, над њиховим члановима породица. Немци оштро, 
војнички, осуђују те злочине, сматрајући да ће они ометати њихов војнички 
поход и исход њихове борбе. Они једнако о томе реферишу као о неком 



војном сусрету, као о некој саобраћајној несрећи, о некој стихијској 
непогоди. 

И стил им је такав, и тон, и цела композиција. Мало се разликују писци 
књига од писаца војничких извештаја (рапорта) нижих војних органа својим 
старешинама. Али језгро они погоде и често истакну боље, иако сувопарније 
и нелитерарније, него Италијани. 

У томе се ове две нације допуњују и добро је што нису исти: гледају 
нешто друкчије и виде не сасвим једнако. Са нашег, српског, гледишта то је 
добитак. 

Код Италијана има таквих описа који би могли да непосредно уђу у 
књижевност. То је еманација једног доброг и племенитог народа, једне 
осећајне нације, која бол ублажава, злочине осуђује. 

То је требало одмах у почетку рећи. Читаоци ће се уверити у то, и са 
мном заједно биће захвални по духу великој и племенитој италијанској 
нацији и за спасавање Срба од крвничког хрватског ножа и за осуду 
дивљаштва и нељудства, макар оно од “савезника” потицало. 

VI. 

Приметиће се, можда, да у књизи има понављања. Несумњиво га има, али 
оно може само да се похвали а не покуди. Пре свега, потпуно истоветног 
понављања нема. Сваки је писац желео да ствари прикаже својим начином. 
Ти начини одударају један од другог, тако да нема монотоније. Један нагласи 
један став, једну методу,један мотив или, конкретно,један злочин, једну 
“грозоту”, “бестијалност” итд. други друге. Сваки има свој “језик”, свој стил, 
своју методу рада и излагања. Али сви, без изузетка, признају само један циљ 
злочина: покушај истребљења Срба. 

Често је слагање у појединостима, али увек у коначном смеру, у 
инферналном настојању да нестане цео један народ. Не само то, већ да га при 
нестајању муче и злостављају како ниједан народ није са другим радио, бар у 
новом веку, чак ни Турци са Јерменима. 



То је врло важно да многа лица, разног положаја, разних народности и 
вера (претежно ипак католици) нимало не уступају један другоме у жигосању 
и осуђивању ових злочина. Свако опет на свој начин и својим речима, тако да 
се добија неслућен варијетет. Кад се десетине и стотине реномираних писаца 
и класичних сведока слажу у нечему, не може то више нико оспоравати. 
Место да се каже: један писац понавља другога, може се са истим правом 
рећи: један писац потврђује другога. Често га и допуњава, и прецизира, и 
акцентуира. Ако неко неће да верује само једном сведоку (према латинском: 
један сведок, никакав сведок. тј. testis unus, testis nullu. То се не може казати 
кад се наводи мноштво сведока са углавном истим тврђењем. Једном 
евангелисти се можла не би веровало кад би причао о чудима Христа. да их 
нема четири конгруентна. Овде их има бар 44. и знатно више, а могло би да 
се пронађе и 444. С временом ће се то собом наметнути. 

Дакле, понављање тврђења о хрватским злочинима нама долази само на 
ухар. Оно чини приказивање непобитним. Зато ja нисам никад избегавао да 
проналазим и преписујем и оно што је већ речено, мада не сасвим једнако. 
Једино би финансијски разлози били против тога. 

Понављали смо нарочито тврђења Немаца и Италијана да они нису 
одобравали злочине Хрвата, да су их често ocyђивaли, чак и осујећивали. Ту 
je обично сваки писац износио понеки други пример. Али и да су идентични, 
заслужују да се понове, да се разбије лажна тврдња Хрвата да су их Немци и 
Италијани подбадали на злочине, да су чак ови злочине обављали, да су 
хрватске злочине одобравали. Истина и чистота односа захтевају да се овде 
само истина износи. 

Ипак, где je постојала истоветност извора или саопштења, ми смо 
избегавали да више пута кажемо исто, нарочито ако je тај писац и иначе у 
књизи довољно заступљен. 

Старали смо се уопште да од свих писаца узмемо оно што je њихово 
специфично, ако не у суштини, а оно у методи излагања, у истицању 
појединости, у речнику осуде. Тако се једва и осећа понављање. 

Нарочито смо избегавали да понављамо конкретне податке и епизоде. Ту 
скоро сви писци једнако говоре мада не увек истим речима. Но, ако je неки 



податак нарочито важан, ако он спада у такве, које Хрвати већ давно 
проглашују за лажне, ако je начелог карактера, ако садржи бројне вредности 
итд., ми га преносимо. Нарочито бројне податке о укупном броју побијених 
Срба, било у појединим пределима, било у целој тој “држави”; онда све 
тврдње да су Хрвати или “усташе” први почели зулуме, а да су Срби само на 
њих одговарали и то не једнаком мером... Исто тако неки карактеристичан 
израз за хрватске злочине, спомињање Хрвата а не усташа као извршилаца 
злочина итд. Све су то ствари које се оспоравају у хрватском “тиску”, а 
некад, нажалост, и од вајних Срба. Зато, гдегод нађемо савезнике за наше 
ставове. ми их и наводимо. Не претерујемо ни ту, јер би то довело до 
сувопарности и монотоније, али и не избегавамо начелно понављање. Треба 
пружити даљим радницима на овом пољу сав материјал. Ja бих више волео да 
сам га сам употребио али он мора да следује а не да претходи оваквим 
радовима. За мене би био лакши него што je овај. 

Морали смо и иначе да пазимо на бар принципијелну пропорцију. Тако 
нпр. из књига Хориа и Бросата на немачком или Салватора Лoja на 
италијанском могли смо још онолико материјала преузети колико смо 
стварно преузели. Али би то било предимензионирање једног извора, донекле 
једностраност црпљења, сувишно истицање једног писца и занемаривање 
осталих, који су мање рекли али су можда оригиналније своја запажања 
изнели. 

Несумњиво има у избору субјективности: писац одн. уредник овог 
састава узимао je оно што je њему изгледало карактеристично. To je сасвим 
разумљиво: он није механички преносилац садржаја из једног дела у друго, 
већ одабирач, еклектичар, састављач једног посебног дела из преузете грађе. 
Он сноси одговорност за своје саставе једнако као и заслугу ако je успео. 

VII. 

Сад нешто о самоме методу рада. Ja сам преносио оно што су други 
писали, и то верно, текстуелно. Бирао јесам, то je истина, оно што највише 
карактерише хрватска зверства, али нисам ништа додавао, нити спајао туђа 
мишљења два или три лица, нити давао свој суд. Износио сам текстуелно што 



су други рекли. Ако сам нешто свога морао да кажем, то je видно одвојено од 
туђег. 

Тако мора да се ради. Само такво преношење туђих мисли je исправно и 
коректно, само je оно вршено lege artis (“по закону вештине”, тј. како научни 
прописи за ту област налажу). Нажалост, други писци тако не поступају, па 
ни најпозванији, који су професори универзитета преко Океана (др Иван 
Авакумовић, др Радоје Вукчевић и други). И поред најбоље воље, ja их не 
могу користити: они износе такође приказе других лица и органа, са туђих 
jeзика, али све то испремешају са својим излагањем, да се не зна шта je туђе а 
шта њихово. Та метода није научна метода (јер, ако бих њу признао као 
научну, онда би се мојој методи могла пребацити ненаучност). 

Ja сам у књизи строго избегавао тзв. подвлачења. Мада се та реч врло 
често налази у штампи (специјално у новинама), верујем да већина данашњих 
читалаца њу не разуме. Она значи штампање појединих речи или пасуса 
друкчијим словима или на друкчији начин да би ти изрази пали у очи. Нпр. 
гармендом, масним словима, проређеним текстом, великим словима итд. То 
се зове “подвучено” зато што се у рукопису ти делови текста подвлаче. 
Подвлачење je знак за слагача за упадљивија слова (немају све штампарије 
увек исте врсте алтернативних, штампарских типова. Код монотипа то je 
нормалан случај, код лајнотипа изузетак. Али неку врсту друкчијих 
штампарских “карактера”, како се то у романским језицима каже, мора да 
има свака штампарија). 

Ja нисам хтео подвлачењем да алтерирам писца, да кажем на друкчији 
начин оно што je рекао. Ja то сматрам некоректним, па избегавам гдегод je то 
могуће (мали изузеци се примећују само ако се нешто преноси из друге руке). 

Ако je некоректно акцентуирање пренетих израза које писац није чинио, и 
то акцентуирање (подвлачење) њему приписивати, сасвим на другом плану 
стоји додавање српском преводу оригиналног текста. Тиме се писац не 
преиначује, не фалсификује (макар у “подвлачењу”), већ, напротив, он се 
афирмира. Пусти се да “лично”, директно говори, бар у једном делу, у оном 
делу који ми сматрамо од посебне важности. 



Ми га позивамо за сведока у појачаној форми. Досад смо га посредно 
слушали, сад хоћемо да понешто лично од њега чујемо. 

И у томе је значај ових "подвлачења”. 

То цитирање појединих места у оригиналу има и других предности поред 
те да оно замењује подвлачење и тиме не алтерира него афирмира 
писца.Остала преимућства тога цитирања ова су: 

1) Тиме се контролише, бар делимично, сам превод. Преводилац се 
добровољно подвргава суду стручњака, јер се не боји да је ишта 
фалсификовао. Сав је његов превод у истом смислу и са истом тачношћу, а 
баш најосетљивији и најзначајнији ставови то могу да потврде ! Превод 
несумњиво може гдегод да буде и бољи, одн. адекватнији, али је важно да је 
он веран, да се писцу оригинала ништа не додаје и ништа не импутира што 
можда не би рекао. Писац ове књиге се строго тога држао. Баш овим 
делимичним цитатима показује да се не боји критике због превода. 

2) Уредник ове збирке цитата хоће такође доказати да је он заиста читао 
оригинал. Често се догађа да његове наводе краду они који никад оригинал 
видели нису, чак и сасвим неприступачним делима. Мене су многи крали, а ја 
никога. Нажалост, испочетка нисам преписивао оригиналне ставове, тако да 
их немам за сва дела. Али гдегод је био оригинал при руци, а навод сматран 
нарочито важним, он је цитиран. Ту је акрибија пишчева ненадмашна - sit 
venia verbo. 

3) Често се покаже ова књига неком странцу. Он жали што је не разуме. 
На то се може одговорити: Разумећете бар неколико реченица, изволите 
читати их. Може се десити онда да се странац заинтересује за сам оригинал 
из кога је ово узето и да га прочита. Циљ цитата је сасвим испуњен. 

VIII. 

Питање језика, или боље рећи питање превода, није претстављало 
никакав проблем. Сва су дела овде употребљена објављена на немачком или 
италијанском језику (сваки писац на своме језику). Све сам преводе извршио 
ја сам, нико ми није ни најмање помогао. Срећним стицајем околности, 
састављач ове књиге зна врло добро оба језика која се цитирају. Трудио се да 



најсавесније и најскрупулозније преведе сваки пасус, не како њему годи, већ 
како је писац хтео да каже. Пошто ја радим без ичије помоћи, то сам често 
био на муци, и поред одличног познавања језика, да неку мисао сасвим 
објасним, (за себе разумети није тешко, али то треба превести и објавити) или 
да нађем сасвим одговарајући српски израз. Нисам жалио труда да 
консултујем десетак речника или по моћних, средстава само да се не обрукам 
при преводу. Иако радим сувише брзо, за такве појаве ја нисам штедео ни 
време ни новац. Само морам нагласити да ја имам код себе једино један 
страни речник за Србе: велики немачки речник Ристић-Кангрга. За све остале 
језике ја се морам служити речницима са преводом на немачки. Тако се опет 
смисао разуме, али одговарајући израз не нађе лако. Све је друкчије него кад 
се код куће ради. 

Па ипак, ја не могу аподиктично тврдити да је сваки превод безпрекоран, 
нарочито не бих смео тврдити да се за поједини пасус не би могао дати и 
бољи превод. Али оно на чему стојим, то је да ниједан пасус, ниједан став 
књиге, ниједна реченица или само реч, нису намерно изокренути. Моја 
акрибија је у том погледу безгранична. 

Ја тако поступам код свих својих књига, које се већим делом састоје из 
цитата преведених са страних језика. Никад ми досад није нико приговорио 
неку нетачност, ни случајну или из незнања (што би све било оправдано), а 
најмање намерно извитоперивање мисли аутора. Има скоро 25 година да се 
моје политичке публикације објављују, и у свакој скоро стотине страних 
цитата преведених на српски (само од мене, без ичије помоћи), па никад нико 
не написа да сам ја нешто погрешно превео или изјаве писца унаказио. То ми 
је велика утеха, коју сад, можда при крају свога рада, смем да истакнем. 

Са неколико страна ми је замерано да је у првом издању овог дела било 
доста стилских рогобатности, па се чуде читаоци да ја, који имам тако леп 
стил (они то кажу) чиним преводе који од тог одступају. Ја сам се трудио пре 
да буде веран него леп превод. Из више разлога, а први је што се може 
десити, и што ми је чак стављено у изглед, да ће се ово дело превести на неке 
стране језике. За преводиоца је важније да је мисао првобитног писца вернија 
него да је лепше изражена. Дакле, рогобатност стила код превода мора се “ин 
Кауф немен”, што рекли Немци. Али, кад сам већ ту, ја ћу још нешто рећи: 



Превод је углавном на српски, на савремени књижевни српски језик. Но и ту 
има отступања: Врло често сам оставио страну, интернационалну реч за коју 
би се можда нашао српски адекватни израз, ако ју је сам писац употребио 
(нпр. бестијалан, кондиције, хуманост, констратирање, инвоцирање итд.). 

То сам чинио из више разлога: да би што мање одударао од писца, да би 
остао у његовој атмосфери, и - ласт нот лист - да би олакшао евентуалан 
превод ако икад дође до њега. Јер ће та реч остати, сасвим вероватно, и у 
другом преведеном језику, још пре него у српском. 

Затим, можда сам ту и претерао, ја сам понеки израз преводио на 
хрватски, на усташко-хрватски, на језик оног доба и оног амбијента који се 
описује. То може да се утолико замери, што није принцип спроведен 
консеквентно. Нпр. казао сам "ниекати”, познати хрватски израз за негирање 
чињеница. То је веома чест хрватски израз. Затим сам њихове, усташко-
хрватске, функционере називао њиховим називом дужносник. За клевету сам 
казао “освада”, како они кажу, промиџба место пропаганда, бојник место 
мајор, допуковник место потпуковник, сатник место капетан итд. 

То није било облигатно рећи хрватски, али некако веродостојније звучи, 
сходније приликама. Можда би тако и сам писац казао да је знао саме називе 
и њихову разлику на српском. 

Све је ово упућено benevolo lectori : благохотном читаоцу. Ја молим од 
њега разумевање и - милост ! 

Цирих, на Видовдан 1974.                                                      Л. М. КОСТИЋ 

 

 

 

 



ЗАХВАЛНОСТ 
Захвалност за објављивање овог дела дугујем: 

Српској народној одбрани у Америци под председништвом др. Уроша Л. 
Сеферовића. 

Српској народној одбрани у Канади под председништвом брата 
Милутина Бајчетића. 

Др. Ђури Радојевићу, који је уз помоћ брата Крста Миловића извршио 
коректуру. 

Драгиши Кашиковићу и Драгици Милошевић на техничком раду. 

Свима њима најсрдачније хвала у моје име и у име невиних српских 
жртава које желим да опојем овим делом. 

Цирих, јуна 1974. 

Лазo М. Костић 

  

 

 

 

 

 

 



ПРВИ ДЕО :  

ИЗВЕШТАЈИ ИЗ НЕМАЧКИХ 
ИЗВОРА 

1.  КОНСТАТАЦИЈЕ ВИСОКИХ ЦИВИЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА 
НЕМАЧКЕ 

Прво ћемо међу немачким вестима изнети саопштења неколико лица од 
посебног ауторитета у тадашњој Немачкој, као и лица која су хрватске 
подвиге могла сасвим из близине да прате, у сваком случају која су знала 
више од других и преко чијих изјава нико у свету неће моћи олако да пређе. 

1. 

Као први од свих биће цитиран један такорећи очевидац и лице на врло 
високом степену Хитлеровске хијерархије. То је др Херман Нојбахер, 
нациста и лични пријатељ Хитлера. Он је, по аншлусу Аустрије био 
градоначелник Беча, а после лични Хитлеров пуномоћник за "Југоисточну 
Европу”, у ствари за Балкан. Био је координатор војне и цивилне немачке 
власти и то у окупираним и савезничким земљама Балкана. Имао је огромна 
пуномоћства и велику власт. 

У великом немачком Брокхаусу стоје ови подаци: “Херман Нојбахер, 
аустријски управни и привредни стручњак. Рођен у Велсу 1893. Од 1925. 
старешина аустријско-немачког привредног савеза. Од 1938. градоначелник 
Беча, од 1940. посланик Министарства спољних послова са нарочитим 
задатком. После одржане казне у Југославији поверио му је цар Хаиле 
Селасије реорганизацију Адис- Абебе”. 

Тек последњу годину рата, од јесени 1943. до јесени 1944. почео се 
специјално бавити српским питањем, резидирао је тада највише у Београду 
(уколико се код њега о резидирању уопште може говорити, јер је он стално 
летео од једне до друге балканске престонице, и себе назива у наслову књиге 
“летећим дипломатом”). 



Био је предат Југославији, осуђен на 20 година робије, издржао седам и 
по, после се борио за парче хлеба по разним државама и сад стигао да 
напише своје кратке али значајне успомене под насловом “Специјални 
задатак на Југоистоку, 1940.-1945. Извештај једног летећег дипломате”. 
Књига је изашла на немачком крајем 1956. у Гетингену. (Литература под 1). 

По личности која је књигу писала и по изворима који су му стојали на 
расположењу једва могу да се замисле неки поузданији и ауторитативнији 
подаци.Само један мали део се бави хрватским злочинима и њега ћемо 
пренети. 

На стр. 18 пише Нојбахер да je “после њеног распада (тј. “српско- 
централистички вођене Југославије”), букнуо хрватски ратни поход освете и 
уништења православног Српства, који спада у најсвирепије акције масовног 
убиства целе светске историје; то je била балканска освета према омрзнутом 
Балкану”. 

На стр. 31 стоји: “Православни рецепт усташког вође и поглавника 
Хрватске Анте Павелића, потсећа на верске ратове најкрвавије успомене: 
“Трећина мора постати католичка, трећина мора да напусти земљу, трећина 
мора да умре. Последња тачка je извршена. Кад водећи људи усташког 
покрета тврде да су заклали милион Срба (укључујући ту и одојчад, децу, 
жене и старце), то je по мом мишљењу самохвалисаво претеривање. Према 
извештајима који су мени стигли, ja ценим број закланих без одбране на три 
четврти милиона”. 

Овај став треба овековечити оригиналним текстом: 

“Das Pravoslavenrezept des Ustaschaführers und Poglavnik Kroatiens, Ante 
Pavelic, erinnert an Religionskriege blutigen Andenkens:  “Ein Drittel muss 
katholisch werden, ein Drittel muss das Land verlassen, ein Drittel muss sterben”. 
Der letzte Programmpunkt wurde durchgeführt. Wenn führende Ustascha Männer 
behaupten, dass eine Million pravoslavische Serben (einschiesslich der Säuglinge, 
Kinder, Frauen und Greise) geschlachtet wurden, so ist das nach meiner Meinung 
eine ruhmredige Übertreibung. Auf Grund der mir zugekommenen Berichte 
schätze ich die Zahl der wehrlos Abgeschlachteten auf drei viertel Millionen". 



Даље наставља Нојбахер: 

“Кад сам ja, после више пута, још једном говорио у главном стану о 
збиља грозним догађајима у мојем хрватском суседству, рече ми Адолф 
Хитлер: 

‘Ja сам казао поглавнику да се оваква мањина не може просто истребити: 
она je превелика’. 

Да, кад би се знала тачна граница докле je слободно истребљивање. Зар се 
она не прекорачује већ са једним уморством ?... 

Ето, то су текстуелно преведене речи Хермана Нојбахера. Има у његовој 
књизи још доста веома интересантних података које ћемо постепено пренети. 
Овде су само неколико мањих коментара. 

Злочине према Србима из последњег рата Нојбахер карактерише као 
“хрватски ратни поход против православног Српства”. Тиме он лично даје за 
право онима који те злочине квалификују као хрватске злочине, а такође и 
онима који тврде (тих je већ знатно више, док би се они први на прсте 
избројали), да je објекат злочина био Српски народ, одн. Српство као такво. 
Он те злочине квалификује као најсвирепије целе светске историје. А он није 
задојен мржњом против Хрвата и представља ствари какве су. Ja не видим 
зашто би Срби морали да ублажавају изразима злочине извршене према 
њима, сем оних који их одобравају (а канда има и таквих, на шта ћемо се 
вратити једном приликом). 

Број убијених Срба: мушкараца, жена, стараца, деце, одојчади, цени 
Нојбахер на 750.000 лица. Ја сам их ценио на 700.000. 

Разуме се, тај број се не може тачно утврдити. Али нико на свету нема 
више подлога за приближну процену него што их је имао Нојбахер. И она се 
слаже скоро потпуно са мојом проценом изведеном кабинетски, али уз помоћ 
принципа Статистичке науке. 

Још једна фама је овим растерана, једна гадна фама којом се кривци желе 
оправдати и соколити да продуже где су стали. Тј. фама да су злочини 
вршени по наређењу Немаца. Ја сам одувек тврдио да то није истина и да не 



може бити истина. Али сам такође тврдио (то стоји у мојим књигама) да 
Немци нису Хрватима строго и одсудно забранили злочине према Србима. 
Као што су нпр. запретили Павелићу да несме ништа да се деси др Мачеку, 
јер је он, Павелић за то лично одговоран. Иначе би хрватски злочини били 
далеко мањи. 

Из мемоара др Нојбахера испада да се Хитлер није сасвим слагао са тим 
злочинима. Истина, његови аргументи су мизерни, ако су искрени. Хитлер је 
против убијања Срба као мањине јер је њих много. Кад би их било мање, био 
би, ваљда, за. 

Можда. Но главно је да је Хитлер био некако против убијања Срба. 
Мусолини још пре и још више. Њиховим органима било је наређено да се не 
смеју мешати у “унутрашње прилике” “Југословена”, и тиме су Хрвати 
добили од окупатора карт бланш, али не плен пувоар. То је правнички 
различито. 

Нојбахер завршава ове информације: 

Стр. 156: “Моју борбу против прогањања Срба у усташкој Хрватској ја 
сам започео код Рибентропа и Хитлера већ кад ми је поверен био задатак 
августа 1943. Ова борба, која је несумњиво била уперена против даљег 
постојања режима Анте Павелића у Хрватској, није могла остати сакривена у 
загребачким владиним круговима..”. 

2. 

Прво лице овде наведено било је политичар по струци (политичар У 
пуном смислу: и споља и унутра). Сад изјаве једног од шефова обавештајне 
службе на “Југоистоку”, лица које је по званичној дужности пратило догађаје 
и бележило их (одн. слало извештаје, на основу којих је после настала његова 
књига). 

Валтер Хаген, један од главних шефова политичке шпијунаже за 
“Југоисток Европе” издао је 1950. у Цириху своју књигу “Тајни Фронт” 
(литература под 2). Ова књига је прилично цитирана од наше емигрантске 
штампе, али није увек навођено оно што је битно са српског гледишта и наше 
националне борбе. Чак је то као намерно пренебрегнуто било. Ја сам се 



подухватио да овде изнесем неколико Хагенових изјава о прогонима Срба у 
оном руглу од хрватске Државе, јер је и он један од најаутентичнијих сведока 
тих зверстава. 

Овим речима сам започео свој приказ Хагенове књиге пре више од десет 
година у чикашкој “Слободи", па то преносим овде једнако као што сам 
учииио и са претходним приказом Нојбахерове књиге (такође из чикашке 
“Слободе”, кад је први пут, непосредно после изласка из штампе, Србима 
приказана).. Тако ће остати и неки журналистички изрази намењени 
читалачкој публици листа. 

После сам утврдио да je “Валтер Хаген” уствари псеудоним за правог 
шефа пемачке обавештајне службе који се звао др Вилхелм Хетл (Dr. 
Wilhelm Hoetti ). Тиме се ни најмање веродостојност његових исказа не 
ремети. Напротив ! 

На стр. 236, пише Хаген како je “Павелић, вођа усташа, стигао у Загреб 
неколико дана после конституисања нове државе заједно са усташком 
емиграцијом и преузео целокупну власт. Ових укупно 360 емигранага 
заузеше сва важнија места у новој држави”. 

Ето, толико je било усташа. А многи Срби, далеко више него странци, сва 
злодела њима, усташама, импутирају ! Та злодела су вршиле десетине хиљада 
Хрвата а не мање од 400 усташа. То признају многи страни писци, као што ћe 
се из даљих страна књиге видети: неки директно а неки индиректно. 

“Валтер Xaгen" ректе Др Хетл пише пре овога: 

Стр. 232. Травањ 1941: “Маса Мачекових присташа и са њима готово цео 
хрватски народ сматрао je да je дошао велики час да се коначно ослободе из 
државне југословснске заједнице”. 

Cтр. 236: “Хрватски сељаци које je Мачек пре свог пута у Београд 
наоружао пређоше - са развијеним заставама - у немачки лагер. Ови одреди 
су стекли велике заслуге код разоружавања војних јединица верних 
Београду”. 



Хаген пише да су властодршци нове Хрватске њу “у кратко време 
претворили у крвав хаос” 

Sie überantworteten das Land binnen kurzem in einem blutigen Chaos. 

Каже како je “млади Кватерник”, син “војсковође”, тзв. Дидо Кватерник 
органичовао полицију и “у том циљу наоружао без одабира све што се 
понудило и од режима сматрано као поуздано, чак ако се радило о људима са 
најгором криминалном прошлошћу. Тада cу хрватске чете народне заштите 
разоружане и распуштене...“ (стр. 237). 

Говорећи о збивањима после преузимања пуне власти од стране “усташа” 
маја 1941. Хаген каже на стр. 238 дословно: “Једна заиста смртна мржња 
била je уперена против Јевреја и против Срба, који су управо службено 
проглашени за фогелфрај". (То значи да их може свак убити ЛMK). Говори 
онда о прогањању Јевреја иако су скоро сви усташки шефови били у браку са 
Јеврејкама или проистицали од њиx. А затим наставља: “Бројно далеко 
обимније него испади према Јеврејима беше организовано масовно уморство 
Срба”. (Ja сам употребио хрватску реч “уморство” за немачки “морд”, као 
што заиста преводе ту реч. То значи најодвратнија врста убиства, ЛМК). 
Даље каже писац: “Beћ у лето 1941. узеше ужасне грозоте нечувене размере. 
Читава села, као нпр. Војнић, чак читави предели беху систематски уморени 
или су становници били присиљени да беже у Србију. Пошто се, по старој 
традицији, изједначује хрватство и католичка вера, као и српство и 
православна вера, то почеше православне да терају да пређу на католичку 
веру. Ово принудно ‘прекрштавање’ беше управо форма по којој се вршило 
хрватизирање”. 

Извесне реченице тих констатација најмеродавнијег човека не могу а да 
се не пруже у оригиналу. Тако почетак: 

Der wahrhaft tödliche Hass der neuen Herren richtete sich gegen die Juden und 
gegen die Serben, die geradezu offiziell für vogelfrei erklärt wurden... 
Zahlenmässig noch weit umfangreicher als die Ausschleitungen gegen die Juden 
war der organisierte Massenmord an den Serben. Bereits im Sommer 1941 nahmen 
diese entsetzlichen Greueltaten unerhärte Ausmasse an. Ganze Dörfer, wie zum 



Beispiel Vojnic, ja ganze Landstriche' wurden systematisch ausgemordet oder es 
wurden die Einwohner zur Flucht nach Serbien getrieben...” 

Читаоци ћe сами увидети да један Немац употребљава речник који није у 
том језнку уобичајен. Кад се узме у обзир да то чини шеф шпијунаже, који je 
научио да свакодневно третира злочине, па ипак овде не може а да не буде 
пренеражен, то ћe још јасније доћи до изражаја. Напослетку, кад се има у 
виду да то чини савезник Хрвата. онла, свакако, неће бити читаоца, сем 
Хрвата, који се нећe зграњавати. 

Да пређемо опет на самог Хетла, алијас “Хагена”. Он пише на стр. 234: 
“Масакри Срба од стране усташа, последица предавање целокупне државне 
власти Павелићу и његовом кругу, и систем преверавања српских 
православаца у католичку веру многе нагна у шуму”. 

Стр. 251: “Усташе су са масакром Срба учинили почетак бескрајних 
зверстава...”. 

Ова последња реченица мора такође у оригиналу да се пренесе. Она 
гласи: 

"Die Ustascha hatte mit dem Serbenmassaker den Anfang der endlosen 
Greueltaten gesetzt...” 

Даље каже да cу ce герилци огорчено борили, али je главна њихова 
констатација да су усташе извршиле “почетак бескрајних страхота 
(зверстава)”, из чега произилази да су други били у одбрани. 

У моме чланку у “Слободи” од новембра 1957. стоји: 

Може ли бити јаснијег приказа зверстава над Србима у тој криминалној 
држави, и то од једног савезника ? Ja сам више пута писао да ћe савезници 
један за другим да се дистанцирају од зверстава за која заиста нису криви. 
Остаће она чисто дело хрватства у име чије су чињена. 

Хаген наводи и став Немаца и признаје доста кривицу немачког 
посланика у Загребу Сигфрида Кашеа (што смо и ми у Београду знали још у 
пролеће 1941.). И дословно каже: "Његово (Кашеово) понашање беше 
највећа, управо несавладива препрека других немачких места да се учини 



притисак на Павелића да престане са политиком уморства од усташа... Кад су 
немачка војска и немачка тајна служба протестирале код Хитлера против 
ових бесмислених и опасних масовних уморстава, Каше је успевао преко 
Рибентропа да те оптужбе обескрепи са тврђењем да се ради о појединачним 
револуционарним изгредима, који су неминовни и разумљиви, кад се ради о 
преобиљу силе која се преузима. Овај аргуменат је, сасвим разумљиво, 
изгубио сваки изглед оправдања кад је преврат извршен. Пошто недела 
усташа нису имала крај, Каше је налазио увек нова оправдања и изговоре, и 
тиме је имао увек успеха. Само једанпут, кад су 1942. године, неки усташки 
прваци у Славонији извршили ужасна масовна убиства на тамошњем 
становништву, успело је генералу Глезу толико учинити да ови терористи 
буду удаљени од очију јавности. Али Павелић није ни помишљао на то да 
кривце казни него их је још задржао у својој околини и примао њихове 
савете... Ипак све до краја није било могуће да се усташке формације 
васпитају на правилно вођење рата; акције умирења које је немачка војна 
снага предузимала увек су осујећене бесмисленим изгредима усташких 
формација које су у њима учествовале, а ови изгреди произвели су више 
партизана него што су их војничке акције могле да баце ван борбе”. 

3. 

Овде би било место да се наведе и немачки дипломата Улрих фон Хасел 
који је пратио наше ствари приљежно и оставио књигу својих дневних 
бележака (3). У њој, нажалост, има веома мало података о нама. Има један 
ванредан податак, који је заслужио да се књига набави. То је једна кратка 
изјава немачког генерала у Загребу фон Хорстенау-а, али се она наводи даље, 
код извештаја војних лица Немачке. Овде само нека сасвим узгредна 
бележења фон Хасела. Али прво неколико речи о њему. 

Улрих фон Хасел био је потомак старе хановеранске племићске породице. 
Рођен је тамо 1881. и, по свршеним правним наукама, посветио се 
дипломатији. Заступао је Рајх у консуларној и посланичкој улози на више 
места, па и у Београду као посланик од 1930. до 1932. (годину дана пре 
доласка Хитлера). Био је саучесник у завери против Хитлера јула 1944. па је 
осуђен на смрт и стрељан 8. септембра 1944. Своје Забелешке успео је да 



склони у Швајцарској. Њима су дали наслов “О друкчијој (о једној другој) 
Немачкој” (3). Ту стоји из ос. (књига је по датумима састављена): 

Септембра 1941. фон Хасел описује стање у разним окупираним 
државама и каже (стр. 226): “отворен устанак у Србији, гротескна стања у 
Хрватској Гротескан значи: чудноват, ужасан, невиђен. 

На стр. 249 пише фон Хасел да је 15. јануара био на једном састанку 
Немачко-мађарског удружења, ту је нашао генерала Глеза фон Хорстенау-а 
који је опет “причао гротескне ствари о развитку на Југоистоку”. 

На страни 261. пише фон Хасел (под датумом 28. марта 1942.): “Нови 
хрватски посланик Будак причао ми је о радости што је Хрватска слободна; у 
ствари је већ опет један велики део земље у рукама устаника”. 

На страни 274. фон Хасел каже (августа 1942.) да “хрватски посланик 
Будак, рабијатни хрватски националиста, не крије ни најмање да је директно 
учествовао у убисту краља Александра”. 

4. 

После политичара, дипломата, шефова обавештајне службе, ево података 
из сасвим другог извора. Сваки друкчије каже, али се сви у суштини слажу. 

Међу званичним подацима Немачког рајха о злочинима Хрвата мене је 
необично импресионирао један извештај доскорашњег и вишегодишњег 
председника немачког Бундестага др Евгена Герстенмајера. Он је у 
политичкој јерархији Немачке био 15 година на другом месту као председник 
њиховог парламента (одма иза будесканцелара).. Он је рођен 1906. теолог по 
струци и као такав је обишао средином септембра 1941. православне земље 
Балкана, настојећи да православне цркве анимира за борбу против 
комуниста. О својим запажањима је поднео 24. септембра 1941. извештај и 
немачком министарству иностраних послова до чијег је званичног текста 
дошао бонски дописник “Политике” и објавио га делимично са својим 
комунистичким коментарима у више бројева тога листа. (4 ) 



У 4. наставку тога дописа коресподента Б. Дикића (5), даје се аутентичан 
текст (делом и факсимил оригинала) оног дела Герстенмајеровог извештаја о 
хрватским злочинима у вези питања цркве. Ту стоји: 

Др Герстенмајер је у извештају Рибентроповом министарству, писаном 
24. септембра 1941. године у Берлину навео: 

“По налогу 1624/1821/41 културно-политичког одељења Министарства 
иностраних послова путовао сам у времену од 2. до 22. септембра у Србију, 
Бугарску, Грчку и Румунију, да поново ступим у везу са православним 
црквеним властима тих земаља и да у оквиру немачких курсева за школовање 
странаца расположиве стипендије расподелим православним стипендистима. 

Међу православним националним црквама југоистока, српско- 
православна црква је ратом најтеже погођена. То је пре свега природна 
последица политике патријарха Гаврила која је потпуно анти-немачки 
оријентисана, чиме је он у знатној мери допринео катастрофи своје земље и 
своје цркве. Гаврило је засад смештен у једном манастиру близу Београда, не 
обавља своју службену дужност али прима честе посете својих свештеника. 
Даље је црква тешко погођена због истискивања српске мањине у Хрватској. 
Критеријум што је хрватско или српско одређује се према томе којој религији 
ко припада. Према тим појмовима “православни” или "католик" одређује се 
данас у Хрватској ко се сматра Србином а ко Хрватом. Православни кругови 
у Србији су дубоко огорчени због поступака Хрвата. Усташе су приморале 
десетине хиљада Срба у Хрватској да пређу у католичку веру. Оним 
православнима који су се томе противили масовно је пререзано грло (ово 
треба буквално схватити) или им је сва имовина одузета и онда су без ичега 
протерани из земље. О снажном узбуђењу због зверских поступака Хрвата 
говорено ми је и у немачким круговима у Београду. При том се негодује и 
због тога што се Хрвати позивају да та убиства врше под окриљем, односно 
по одобрењу немачког рајха. Срби који су масовно и без икаквог иметка 
протерани из Хрватске, изгледа да се у свом очајању највећим делом 
придружују бољшевистичким устаницима, чијем ће покрету, ако се ствари 
буду даље овако развијале, вероватно прићи и национални кругови, који 
услед многобројних кружећих вести о злочинствима почињу да губе главу”. 



Овај извештај је од необичне важности не само према личности која га је 
послала и надлештву коме послат (дакле и према адресанту и према адресату) 
већ и због времена у коме је послат и због садржаја. Није се ту могло ни 
лагаги ни увијати. (Извештај је био про форо интерно, не намењен јавности). 

Послат је 24. септембра 1941. године, кад су, истина, прогони Срба у 
злочиначкој "НДХ” били у јеку, али још не на врхунцу. Извештач каже да су 
српски кругови били “дубоко огорчени због поступака Хрвата”, а не усташа. 
Па и он сам говори о “снажном узбуђењу због зверских поступака Хрвата”. 
Саме поступке назива без улепшавања зверским, и ставља их на терет 
Хрвата, као целине а не усташа. 

У званичним круговима окупатора Србије, међу којима се он кретао 
“негодује се и због тога што се Хрвати позивају да та убиства врше под 
окриљем одн. по одобрењу немачког рајха.”. 

Да ли би он то смео написати надлештву самог Рибентропа кад би то била 
истина ? 

Он се жали и на преверавања, о чему сам ја писао још 1945. у 
Паландачићевом “Уједињеном Српству”, да је то немогуће да Немци 
одобравају. Њима (нацистима) није било стало ни до какве вере а највише су 
после јеврејске мрзели католичку. 

5. 

Границу између цивилних и војних приказивача криминала који је вршен 
у “НДХ” за све време њеног постојања чине кратке али језгровите изјаве 
једног лица које је било у немачкој униформи, али је вршило претежно 
“цивилну фунцију”, а у грађанству је било претставник најцивилнијег звања. 
За разлику од осталих Немаца који се у овој књизи наводе, ово лице је знало 
одлично и српски и хрватски: нико га није могао обманути. 

На више места је, махом успут, спомињао хрватске одн. “усташке” 
злочине професор Славистике на Универзитету у Грацу Јосеф Матл, научник 
највишег домета. Он је рођен у Штајерској 1897. и као професор чинио је 
част немачкој науци. Био је аустријски официр у Првом рату, где је тешко 
рањен; у Другом је био као капетан Вермахта великим делом на служби у 



Београду (код немачке војне команде). Он је у сваком погледу “класичан” 
извештач. Нажалост, ја не располажем свим његовим изјавама ове врсте, али 
и оно мало што их имам биће у стању да дају слику револта немачких 
научника над ординарним злочинима једног народића коме је после девет 
векова први пут да га слобода да код куће газдује како зна и коју је он крајње 
и нечовечно злоупотребио. 

У опису Југославије великог Источно европског приручника изашлог 
1954. (6) пише проф. Ј. Матл о Југославији у Другом светском рату (7), па 
прелази на “НДХ”, описује њен прекарни међународни положај да настави 
(стр. 106): “Поред спољнополитичких ограничења новог државног бића било 
је пре свега радикално политичко поступање усташа које је убрзо довело 
нову власт у озбиљне кризе.... Усташка полиција организована од стране сина 
Кватерниковог Еугена названог Дидо приђе изразитим терористичким 
мерама. Она је најпре разоружала потенцијалну противтежу усташа, хрватску 
сељачку заштиту, која им је (усташама) при задобијању независносги од 
Београда била сарадник. Онда Кватерник преузе најоштрије мере против 
Јевреја. У лето 1941. изведе усташка стрељања међу Србима који у Хрватској 
живе. Ова борба против ‘православних’ вођена је као неки верски рат 
католичких Хрвата против ортодоксних Срба са оштрицом верског 
разрачунавања. ‘Прекрштавање’ силом изведено значило је у исто време 
‘похрваћење’. Овом политиком је хрватска влада сама допринела у великој 
мери порасту устаничких покрета, који су стварни опсег хрватске власти 
сводили на све мањи простор. 

Опуномоћени немачки генерал у Загребу, генерал Глез фон Хорстенау, 
који се још испочетка окренуо против усташке диктатуре.... није успео код 
Хитлера својим све новијим и новијим претставкама против политике 
Павелићеве групе....” (док је немачки посланик Каше био за ту политику, што 
смо сви ми знали). 

Говорећи о крају усташке владавине (стр. 108), проф. Матл истиче њен 
све “радикалнији курс”: “Напослетку је ново радикализирање имало за 
последицу пораст дезертирања Титовим формацијама, које је довело до 
појава расула скоро свих хрватских делова трупа, тим пре што један Титов 



ултиматум загарантова сваком дезертеру до 15. децембра 1944. некажњив 
пријем у ‘народно- ослободилачку војску’.” 

У истом Приручнику (8), описујући стање католичке цркве за време II 
светског рата, пише проф. Матл: “Тежак положај је настао у питању прелаза 
православних на католичку веру. Православна Црква није била призната од 
НДХ до оснивања ‘хрватске православне цркве’ ночетком 1942. Прелаз је у 
највећој мери вршен од државних органа, при чему сс нису устручавали да 
употребе насиља. ...” Писац наглашава да је то прекрштавање било против 
канонских прописа. 

У “Лексикону за теологију и цркву”, у тому изашлом 1960. године пише 
проф. Матл, говорећи о Југославији (9): “Окупација одн. подела Југославије у 
II светском рату различито се одразила на поједине верске заједнице и у 
појединим областима. Хрватски режим ‘поглавника’ А. Павелића подупирао 
је католичку цркву, али је ту цркву морално оптеретио тиме што ју је увукао 
у крваве националистичке ексцесе терора против становништва српско- 
православног и у принудно католицизирање православних - делом уз 
добровољну колаборацију католичког клира, делом под притиском. ... 

За православно становништво је Павелићев режим имао непреболне 
последице, нарочито у Хрватској, Славонији и Босни... Њихови губици цене 
се на више стотина хиљада’...” 

У минхенској “Искри” од 1. новембра 1958. саопштава професор др Јосип 
Матл писмо упућено др Иву Омрчину у Америци, где између осталога стоји: 

“Свакако, ја нисам никада - нити за време светског рата, кад сам из 
непосредне близине посматрао масовна убиства невиног српског сељачког 
становништва од стране хрватских усташа, нити пак после рата, држао до 
тога да важим као пријатељ тих усташа и њихов симпатизер”. 

Он је даље у том свом одговору католичком свећенику Омрчину писао 
даље на српском језику, којим перфектно влада (73): 

“... Узрок неслагања између хрватског политичког вођства и мене у овом 
периоду времена јесте сасвим јасан: усташка влада настојала је да, уз помоћ 
немачког “Вермахта”, побије и истреби Србе у Источној Босни, па да онда 



кривицу свали на зле Немце. Моја је тежња проистицала из мог службеног 
задатка, да Источну Босну, која је тада била војно-стратешки подређена 
заповедничкој сили немачког генерала у Србији, пацификујем и 
нормализујем како бих учинио крај растућој анархији, која је била последица 
усташког касапљења српског становништва. Ми имамо доказа о томе и 
знамо, и својим смо рођеним очима гледали, шта се дешавало тамо у Босни... 
Уосталом, један протисведок Вашим тврђењима јесте и један професор 
Бечког универзитета и Претседник католичке акције, који је у то време као 
командант пука на Дрини, наредио да се отвори ватра са српске обале на 
усташе, кад се видело како ови и домобранци хоће да бацају српске жене и 
децу у хладну Дрину. Ја сам видео ту изгладнелу децу коју је спасла наша 
војска и поделио сам им и свој последњи комад хлеба. Верујете ли, као 
доктор теологије и католички свештеник, да је то хришћански ? Или сте 
мишљења да је католички и хришћански само оно што Хрватима политички 
користи ! Ви можете и даље да представљате усташке Хрвате као ваљане, 
невине јагањце..”. 

Према претходним изјавама проф. Матла ово се односи на зиму 1941-42. 
Према његовим накнадним саопштењима “дало му је хрватско државно 
вођство, Круну краља Звонимира III ступња са мачевима’ ”. свакако да не би 
износио хрватска злодела према Србима. 

У истом одговору усташи - свећенику Омрчану проф. Матл је додирнуо и 
питање ко је први започео. С обзиром на његову ненадмашну компетентност 
у овом питању то ћемо овде пренети. Тај пасус гласи: 

“...А у вези питања о приоритету убијања: оно што Ви тврдите у вези 
времена између 1941. и 1945. јесте бесмислица, пошто је из хрватског 
националног извора, од стране Хрвата који су од 1940. до 1941-42. у Загребу 
активно сарађивали у националном покрету, познато, да су се месецима пре 
него што је уопште и постојала нека хрватска држава, пре него су усташе 
дошле на власт, истицале девизе "Србе о врбе”, “крви до кољена”, а 
затворене усташе у Лепоглави говориле су: “Вадићемо им дицу из утробе”. 
Ко је, дакле започео ?... 

 



II. ЗАПАЖАЊА И ИЗВЕШТАЈИ  
ВИСОКИХ ВОЈНИХ ЛИЦА НЕМАЧКЕ 

 
Међу војним лицима прво место заузимају они који су били “на лицу 

места”, који су недела Хрвата из прве руке посматрали и саопштили. То су 
војни представници Рајха и команданти немачких одреда у тој “држави”. 

6. 

Прво би дошао генералоберст Едмунд Глез фон Хорстенау, који је од 
главнокомандујућег немачке војске фелдмаршала Кајтела био предложен и 
одређен од Хитлера као “опонумоћени немачки генерал у Загребу” (2, с. 239). 
Он је Аустријанац, генералштабни бригадир, неко време савезни министар у 
Бечу, почасни доктор Бечког универзитета: племић у пуном смислу речи. За 
њега се вели да је у Загребу био “политички генерал” (био је близак 
нацистичкој странци). Рођен је 1882., умро (извршио самоубиство) 1946. 

О њему су многи писци саопштили његов сасвим критичан и осуђујући 
став према хрватским злочинима, па смо и ми неке ставове навели (нпр. код 
проф. Матла, код фон Хасела и других). 

Он није објавио ништа, јер није ни могао. Био је стално у активној 
служби, а после од савезника интерниран, где је мало иза рата извршио 
самоубиство. Али он је оставио свој Дневник, као што извештава Мартин 
Бросат (10, стр. 12) у аднотацији. Тамо стоји: “Међу најважнија немачка 
сведочанства (о стању и догађајима у “НДХ”) која још не стоје на 
расположењу спада изос. Дневник некадашњег немачког генерала у Загребу 
Едмунда Глеза фон Хорстенау, који се чува у аустријском Кућном, дворском 
и државном архиву, али још није дозвољено његово објављивање или 
употреба”.  

И ja сам се више пута обраћао Бечу питајући шта je са Успоменама Глеза 
фон Хорстенау. Писмом од 17. октобра 1967. обавештава ме “Аустријски 
државни архив” са потписом генералног директора да се манускрипт налази 
код њих и да се спрема његово објављивање. Мислим да још није уследило. 
Неоспорно Хрвати покушавају све шта могу да спрече објављивање, а није 
немогуће да то помаже и хрватско-комунистичка владавина у Југославији. 



Како ћe изгледати Дневник генерала Глеза фон Хорстенау показаће овај 
податак из забележака Улриха фон Хасела (3, с. 218). Тамо стоји:"Хазе ми je 
причао о мушкој храбрости пуној дивљења Глеза Хорстенауа, који je 
“маршала” (писац сам ставља под наводне знаке тај израз, ЛMK) Кватерника 
у најоштријој форми позвао на одговорност за сасвим нечувена зверства 
Хрвата према јелном милиону и 800 хиљада Срба, и, што још више значи, о 
томе поднео извештај. Он je Кватернику казао да je нажалост много чега 
последње године доживео на том пределу, али ништа што би се могло мерити 
са неделима Хрвата”. 

Белешка фон Хасела je од 2. августа 1941.генерал Глез мора да je јула 
месеца позвао Кватерника на одговорност. 

"Хазе” je псеудоним Ханса Остера, генералмајора, шефа штаба адмирала 
Канариса. Оба су, и Канарис и Остер, смакнути у концентрационом логору 
Флосенбург у пролеће 1945. Скоро 4 године пред тим, генерал Остер je ово 
саопштио дипломати фон Хаселу и овај непосредно забележио. 

Пошто je та изјава необичне важности за извлачење даљих закључака, 
морамо je и у оригиналу пренети. Тамо стоји, код Хасела 

"Hase (Oster) erzählte mir von dem bemerkenswerten Mannesmut von Glaise- 
Horstenau, der den “Marschall” Kvaternik in schärfster Form auf die ganz 
unerhörten Greuel der Kroaten gegenüber 1,8 Millionen Serben zur Rede gestellt, 
und, was noch mehr bedeutet, darüber berichtet hat. Er hat dem Kvaternik gesagt, 
er habe im letzten Jahre leider vieles auf diesem Gebiet erlebt, aber nichts, das sich 
den Untaten der Kroaten an die Seite stellen lasse." 

Генерал Глез фон Хорстенау реферише како je само један официр старе 
школе у стању да чини: Он не увеличава, не умањује, не бира речи, сваку 
ствар назива својим именом. Он подноси извештај тамо где се он не очекује и 
не прима радо. Што je најважније, генерал Глез говори о неделима и 
нечувеним ужасима (зверствима) Хрвата над Србима, а не усташа или чега 
сличног. Да није ништа него ово рекао, ми Срби смо му морали бити 
захвални. 



И код Бросата (10, с. 99-100) наводи се један извештај немачког 
отправника послова у Загребу, саветника Трола од 10. јула 1941.у коме се 
износе разна недела према Србима (то ћe се навести доцније у другом одељку 
ове књиге). да би после реферисао: “Из тих разлога je генерал Глез фои 
Хорстенау сматрао синоћ, пошто je са мном говорио, да ово питање Срба 
(Serbenangelegenheit) прво расправи код маршала (мисли Кватерника), а онда, 
према његовој изричној жељи, код поглавника”. Даље стоји у извештају да je 
генерал Глез фон Хорстенау “у присуству маршала изнео поглавнику своје 
тешке сумње према испадима усташа, при чему je он своја саопштења 
поткрепио бројним конкретним наводима из најновијег времена". (писци 
наводе где се тај докуменат данас налази). “Павелић, тако извештава 
саветник посланства Трол, je ‘опћенито’ признао оправданост тих жалби, али 
je једновремено указао на ‘заједничке појаве свих револуција’ ... Трол je даље 
саопштио да je Глез фон Хорстенау у једновременом извештају Врховној 
команди установио да je ‘цела земља захваћена осећањем најтеже правне 
несигурности’, али немачке окупационе трупе не могу, с обзиром на хрватску 
самосталност, да ма шта предузимају против ‘недела усташа’, а сем тога су и 
преслаби за 'полицијско стражарење у потребној мери’.” 

У сасвим скорашњој књизи “минхенског историчара” Карла Хнилицке о 
борбама и догађајима последње време рата у Југославији (20) наводи се један 
извештај "немачког опуномоћеног генерала у Хрватској” начелнику Врховне 
команде оружаних сила Немачке ол 5. јануара 1944. на који је сместа дао свој 
противодговор злогласни посланик Рајха у Загребу Каше. Оба су ин екстензо 
изнета у реченој књизи (20, с. 279 и даље). Не спомиње се нигде име Глез 
фон Хорстенауа, али то je свакако он. Одатле се види да генерал Глез није 
мењао своје гледиште о стању у Хрватској и о њеној војсци. Неколико 
ставова да то потврде. 

Каже још на почетку да je “трпљење крвавих, нељудских грдоба усташке 
политике" нанело Немцима велике штете. Немачки: 

Die Duldung der blutigen, unmenschlichen Auswüchse der Ustaschapolitik...” 

Даље каже генерал-оберст Хорстенау: “Војничка способност деловања 
хрватског народа бива од недеље у недељу (сваке недеље) неповољније 



оцењена од немачких команданта (“вођа”). Одсуство људске дисциплине, 
борбени дух, бежање испод заставе, дезертирање читавих одреда и официра 
са погаженом заклетвом, издаја непријатељу и сагласност са њим јављају се 
сваког дана...". 

“Поглавник и његова околина гледају само на то да се - коштало то 
колико било - задрже на власти. Чују се чак гласови да се кају што су у боља 
времена могли да се заведу да уопште напусте терористичке методе. За 
немачко вођство рата и за положај немачких војника било би просто 
неиздрживо кад би понова оживео усташки терор...” Заиста су били Хрвати 
неко време попустили у зверском гоњењу Срба, захваљујући интервенцији 
немачке и још више италијанске војске. Сад се кају што су то урадили: није 
смео ни минута терор над Србима да јењава. Немачки: 

Man könne sogar vernehmen, dass man bedauere, dass man sich in besseren 
Zeiten habe verleiten lassen, die Terrormethoden im allgemeinen aufzugeben. Für 
die deutsche Kriegsführung und die Stellung des deutschen Soldaten ware ein 
Wiederleben des Ustaschaterrors unertäglich... 

Историчар Хнлицка конклудира ca своје стране (20. с. 109): “Пре свега од 
1944. немачки војни извештаји су просто прстом указивали на 
компромитујући режим усташки и увек изнова захтевали дистанцирање. To je 
морало да довеле до трвења између владе поглавника и највиших 
претставника немачке оружане силе у Хрватској. Хитлер је настојао у 
коначној фази да ова површина трвења отклони. Прва жртва ове нове 
политике према Павелићу био је немачки генерал у Хрватској, генерал 
Едмунд Глез фон Хорстенау. Генерал Глез је настојао енергично отступање 
немачке политике од усташког режима, као што показују његови 
многобројни извештаји и претставке. Он је зато био поглавнику трн у оку. 
Хитлер је крајем августа 1944. већ размишљао о смењивању генерала Глеза. 
Тада је извршена и двојна деоба задатака (војног претставника Немачке у 
Хрватској, ЛМК) и то према ставовима војно-политичким: наследници 
Глезови постадоше генерал- лајтант Јуппе и СС генерал Бергер. Оба су имала 
пре свега да се старају о јединственом представљању немачке оружане силе и 
о интересима СС”. 



Према овоме, дакле, генерал Глез фон Хорстенау је престао да буде 
опуномоћени представник немачке оружане силе у “НДХ” најраније крајем 
августа 1944. а вероватно тек у септембру. Зато је предњи извештај 
несумњиво његово дело. 

Историчар Хнлицка говори још на више места о генералу Глезу кога 
назива “територијални заповедник у Хрватској” са титулом “Немачки 
опономоћени генерал у Хрватској”. Он је “у многобројним представкама 
влади Рајха чинио предлоге за таква решења”, али је “у већини случајева 
успело Павелићевој влади, помогнутој од посланика у Загребу Сигфрида 
Кашеа, да њихово становиште спроведе с обзиром на суверенитет Хрватске и 
то у временима, кад нико сем Кашеа и поглавника није веровао у животну 
способност усташке државе..”. 

Дневник генерал-оберста Глеза није канда ни Хнлицка могао да види. Бар 
тако изгледа из његове књиге. 

Генерал Глез фон Хорстенау слао је несумњиво честе, можда 
свакодневне, извештаје у Берлин о стању у Хрватској. Највећи део је њих 
свакако сачуван, али ко зна где се налазе ? Један део се налази у Југославији, 
вероватно у поверљивој архиви Гестапоа коју је Југославија купила за 50 
хиљада долара одмах иза рата. Југословенске власти то објављују кад им 
треба и уколико им треба. Ја верујем да не фалсификују, али доносе делове 
који им годе. Нарочито канда избацују оне ставове који погађају хрватски 
народ. (ако је ма шта повољно за хрватски народ, они то стављају на велика 
звона). 

У приказу устанка у источној Херцеговини крајем јуна и почетком јула 
1941. два новинара (по свој прилици Херцеговци), донели су у Политици и 
један веома скраћен извештај генерала Глеза (24). Он није датиран, али је 
несумњиво из тог времена, дакле почетка хрватске “државности”. Ево шта 
стоји у Политици у тексту који је комунистичка цензура Југославије 
дозволила: 

“...Немачки војни представници у НДХ сматрали су да усташко дивљање 
поткопава темеље ове њихове творевине. Генерал Хорстенау у једном 
извештају истиче: 



“...Према тачним и потврђеним вестима безбројних немачких војних и 
цивилних посматрача, усташе су последњих недеља безумно дивљале у граду 
и земљи и при томе допринеле, да се и онако не баш нарочито популарна 
платформа владе још више окрњи...”. 

О ставу хрватског становништва према политици владе НДХ, генерал 
Хорстенау, поред осталог, каже: 

“...Хрватско цивилно становништво, односно свако ко није усташа, одбија 
одлучно од себе њихова недела. Државни полицијски секретар Еуген 
Кватерник, син маршала, најомраженија је личност код становништва у 
земљи, без обзира на разлике у положају и националности. Срби, тј. 
православни, у основи су изван закона, али и Хрвати се налазе у великој 
правној несигурности и у свим друштвеним слојевима изложени су личним 
незгодама...”. 

Поред свег покушаја правдања Хрвата стоји да су у целој тој криминалној 
земљи сви “Срби, тј. православни били стављени ван закона”, што значи да 
их је свак могао некажњиво злостављати и убијати. 

6а 

Кад је сав овај рад био готов, сасвим спреман за штампу, чуо сам 
(почетком јуна 1972) да су тих дана у Фрајбурју (Браусгау, Баден) изашли 
Мемоари генерал-обрерста Глезе фон Хорстенау. Том приликом ми је у 
Минхену казао новинар Ратко Парежанин, који је дуго живео у Аустрији као 
аташе за штампу, да се његово име чита Глез а не Глезе како сам га читао ја и 
свак наш. Ја му верујем и усвајам то (вероватно је Глез француског порекла). 

Књигу сам сместа наручио преко пријатеља из Немачке. 

Она ме већ по свом наслову разочарала: нису издати непосредно Мемоари 
Глезови, већ их је обрадио један канда стручњак по имену Герт Фрике, (126) 
у свим таквим делима учествују два аутора и, што је најважније, бар овде, 
није их лако одвојити. Ја лично волим да црпим податке из извора и 
репродукујем их у чистом стању (уколико то, разуме се, превод дозвољава). 
Али овде треба донети превод и само Глеза и његовог коментатора. Фрике 



назива “немачког опуномоћеника” у Загребу конзекветно Глез, док други део 
имена изоставља. Вероватно то чини са разлогом. 

Писац се трудио да буде објективан, али кивност на Србе не може да 
прикрије, као уосталом ни сам Глез. Ипак он не оправдава ни најмање 
хрватска недела и не штеди да их жигоше. Јер су она шкодила самим 
Немцима, а користила нису никоме. Ипак ја имам утисак да Фрике није изнео 
велики разломак Глезових осуда зверстава почињених у Хрватској. 
Аутентични Мемоари пружиће вероватно још доста прилике за утврђивање 
хрватских злочина. Ова је књига надасве интересантна у оцени хрватске 
државе и хрватске војске, као и у приказу дезолатних прилика у вођству 
државе, али ми од тога мало шта можемо овде узети. Нека стоји за другу 
прилику. 

Држаћемо се овде реда у књизи, који je углавном хронолошки. Али je 
тешко друкчије поступати кад je сав остали материјал дефинитивно обрађен 
(многи би делови ипаче могли да се пренесу у остале одељке књиге). 

У “Уводу” књиге описује Фрике историјат Југославије и “НДХ”. На 
страни 12 говори о погрешним “методама” владања “Београда и српског 
господујућег народа” које су “произвеле против њих праве комплексе 
мржње” “под којима je српско становништво хрватског дела земље 1941, 
после оснутка НДХ морало да пати у неслућеном опсегу (мери)”: unter denen 
die serbische Bevölkerung im kroatischen Landesteil 1941 nach der Gründung des 
USK in ungeahntem Masse zu leiden hatte. 

Први прави одељак књиге (после увода) носи наслов: “Почеци хрватске 
државе, смутње усташа и држање Италије 1941”. Ту он често спомиње 
извештаје неког капетана Хефнера (никад му не наводи крштено име) које је 
овај упућивао генералу Глезу. То је био Загребчанин, Шваба (“фоксдојчер”), 
увек правилног гледања на ствари и догађаје у Хрватској. Он још 14. јуна 
1941. извештава Глеза: “Усташки покрет je нашао многе нове присталице, јер 
пријем ових усташа није ограничен никаквим етичким (моралним, ЛМК) 
оградама. Тако се нашао у редовима усташа најгори улични олош, само су 
настојали да повећају број својих присташа због појачања њиховог 
положаја...”. Исти капетан Хефнер пише месец дана доцније (19. јула 1941): 



“Сваки пропалица, али такође и свака индивидуа која je криминално 
евидентирана, може у овој држави да постане усташа, и као такав да има 
онолико оружја колико му je драго”. 

Сад износи писац извештаје Глезове о сину "војсковође” Кватерника 
Еугену кога лично описује у најарњим бојама, све из 1941. године. Ту пише 
изос.: “Под вођством Еугена Кватерника почео је већ маја 1941. са знањем 
загребачких владиних кругова, вал терора против Срба (православних) у 
земљи - потхрањен старим комплексима мржње - коме су (у томе валу 
терора) у току времена пале као жртве стотине хиљада лица”. То су значајне 
речи које треба пренети у оригиналу: 

Unter Leitung Eugen Kvaterniks begann mit Wissen Argamer 
Regierungskreise die im Mai 1941 eine Terrorwelle gegen die Serben 
(Pravoslawen) des Landes-genährt durch die alten Hasskomplexe - der im Laufe 
der Zeit einige hundertausend Personen zum Opfer fielen.” - 

“Масовно протеривање православних или насилно преверавање на 
католичку веру беху на дневном реду. Све те мере, уперене на елиминисање 
Српства у Хрватској, вршене су под мотом који је један хрватски министар 
јавно изнео: Убићемо један део Срба, избацићемо други из земље, а трећи 
натерати да прихвати католичку веру и он ћe бити апсорбован од католичког 
елемента”. 

Само део једне реченице ћемо у оригиналу пренети: Alle diese, auf 
Eliminierung des Serbentums in Kroatien gerichteten Massnahmen.... 

Дакле, најзваничнији немачки кругови, сами присутни у Хрватској, 
признају да је побијено стотине хиљада Срба и да је званична тенденција 
била: нестанак Срба у “Хрватској". 

Сад писац преноси познату изјаву министра Милована Жанића од 2. маја 
1941. (дакле свега три недеље после прогласа “НДХ”) да има да нестану из 
земље сви који нису Хрвати. 

Наводи такође (на страни 63) изјаву “стожерника” Гугића у Санском 
Мосту прво о привредном а после о тоталном уништењу Срба. Све су те 
изјаве објављене на више места, али je значајно да су се о њима изјашњавале 



и скандализирале саме немачке команде на Балкану. Писац наводи све 
цивилне и војне извештаје о томе. 

Даље стоји у књиги (страна 38): “Глез je споменуо више пута у својим 
извештајима ове ексцесе. Код њега cу биле накупљене жалбе разних 
немачких службених места, о подозривим стањима, која су изазвана 
незаконитим поступцима усташа, који нису штедили ии имања ни животе”. 

Über die bedenklichen Zustande, die an vielen Stellen des Landes durch das 
gesetzwidrige, weder Gut noch Leben schönende Vergehen der Ustascha 
hervorgerufen würden. 

Многи cy тражили интервенцију немачких трупа, али она je морала 
изостати “јер je хрватска независна држава а поред тога утицајна сфера 
Италије”. “Ипак је Глез видео у чињеници да немачке трупе морају да буду 
неми сведоци тих ексцеса крњење њиховог иначе великог угледа”. 

Глез је интервенисао и код “поглавника” коме је изнео “своје тешке 
преокупације о неподобштинама” које усташе врше, да je “целу земљу 
обухватио oceћaj најтеже правне несигурности" (das Gefühl schwerster 
Rechtsunsicherheit) “Поглавник” му је дао углавном право, али рече да су то 
опште појаве код револуција. 

Страна 39: “Само неколико дана затим je морао Глез, на захтев главног 
војног заповедника Југоисток да учини представку против ‘варварских’ 
метода избацивања Срба”. Дакле, врховни заповеник немачке војске на 
Балкану назива те методе “барбариш” ! Извештај je од 12. јула 1941. Казао je 
да су “хиљаде Срба нестали против сваког права и закона”, па чак и неки 
Хрвати. “Са немачке националне стране се начин прогањања Срба од стране 
припадника усташа означује као срамна љага, која ћe генерацијама да сеје 
мржњу између Срба и Хрвата”. 

Даље стоји на стр. 39: “Ако се посмотри морални, политички и привредни 
резултат усташког покрета од 10. априла 1941. на овамо (а то je писано 
почетком јула исте године), то сваки објективан посматрач мора доћи до 
закључка да ове методе ... можда могу да изграде неку азијатску деспотију, 
али никако моралну европску државну заједницу...”. 



То је било 12 јула кад је Глез говорио са Кватерником. Неколико дана 
доцније рече му у четири ока да je “хрватека револуција неупоредиво 
најопорија и најужаснија од свих револуција које су од 1918. извршене у 
Средњој Европи '!”. 

Он даље пише како je Глез означио Србе као начелно “фогелфраи”, што 
значи да их свак може, чак и треба да убија ! Serben, das heisst Pravoslawen 
sind grundsätzlich vogelfrei... 

Генерал Глез ce нарочито бунио што Хрвати бацају кривицу на Немце за 
многа недела према Србима. Он je протестовао код Кватерника и казао да 
“немачке команде могу напослетку бити принуђене да јавности пруже путем 
штампе одговарајућу истину”... Капетан Хефнер je известио Глезеа да усташе 
говоре како су Немци не само знали за “почињена недела”, већ да су она 
чињена са одобрењем чак и захтевом Немачког рајха. А за тога капетана 
родом из Загреба пише Фрике да je “располагао информационим 
могућностима какве се само замислити могу”. Ja лично мислим да je то био 
главни информативни орган генерала Глеза. У сваком случају нека му je 
хвала на тачном и објективном обавештењу својих претпостављених ! 

Стр. 44: Кад je крајем јула избио комунистички устанак, Глез се изјаснио 
да je то последица “слепог, крвавог пировања усташа”. 

На страни 57 и даље описују се стања с краја 1941., специјално новембра. 
Ту стоји: “Стање у Хрватској je било стигло у једну прилично критичну фазу. 
Више од половине земље налазило се у рукама италијана и устаника (мисли 
четника, ЛMK), само трећина истински под владом...”. 

“Поред тога (та влада) трпи самовољу којом њене рођене присташе, 
усташе, појам сваке страховладе и мржње’ прља задобивену слободу. 

Иста страна (57): “Глез je сматрао да je обавезан поново указивати 
Павелићу и Кватернику на немогуће третирање српског проблема... које баш 
гаји (производи) четништво...” 

Стр. 63: “И сада, као и пре, српски се елеменат, једна трећина 
становништва, угњетава и осећа у највећој несигурности”.. To je Глез казао 
децембра 1941. 



На крају извештаја из 1941.(с. 66) стоји да се “за појаву и за ширење 
устанка чинило одговорним вршљање омрзнутих усташа”. 

Тај одељак, а такође и контемплацију при крају 1941. завршава писац 
овим речима: “Политички, војнички, а такође и привредно пружала je НДХ 
такву слику која je за будућност мало повољног обећавала. До неког другог 
закључка није могао да дође немачки опуномоћени генерал. Он je најзад 
констатовао правилно на основу односа да je било погрешно хрватску државу 
националности управљати као јединствену националну државу...”. 

Прелазећи на г. 1942. овако описује Глез усташе (с. 69): “Репрезентанти 
покрета све су више омрзнути због осионости, самовоље, грамживости, 
корупције. Поред тога не престају безакоња, пљачка и уморства. Не прође 
недеља а да се не изврши једна акција чишћења... при чему читава села, 
заједно са женама и децом, морају веровати да су заиста непријатељски 
губици заплењене пушке, чији je број многоструко увеличан, и победоносне 
усташке чете враћају се кућама крцати плена!!”. Сам генерал Глез се руга 
томе. 

И у новој години, 1942., генерал Глез покушава да ублажи муке Срба, из 
својих а не србофилских и хуманих разлога. Али није помогло ништа. Са 
ужасом се још једном констатује: “Тако и даље остаје уништење 
православног елемента циљ усташа, који и сада, као и пре, на њихов познати 
начин хоће да реше проблем два милиона аутохтоних (са земљом сраслих) 
Срба и тако да продуже масовна убиства, при чему je у само два села код 
Бања Луке убијено 2300 људи...” To je такође извештај капетана Хефнера 
генералу Глезу, а овај je известио Команду Југоистока 1. марта 1942. Само 
прву и последњу реченицу да овековечимо немачким оригиналом: 

So bleibe denn auch die Vernichtung des pravoslawischen Elements das Ziel 
der Ustascha... wobei in zwei Dörfern bei Banja Luka allein 2300 Menschen 
umgebracht worden sein sollten”. 

To je, колико ja знам, прво аутентично извешће о масовним убиствима у 
само два села Босанске Крајине. 



С. 79: “Поједине меродавне личности видеше да je погрешан курс 
заснован у почетку који je ишао за уништењем српског дела народа. Али се у 
међувремену показаше названи духови јачи него они који су их назвали, што 
доказују нови испади усташа...”. 

Децембра 1942. налазе се код Глеза ове опсервације (с. 95): “Обадва 
Кватерника била су најљући претставници поступка који се још увек вршио у 
Хрватској против Срба, при чему je син показивао особени садизам”. То Глез 
саопштава вишим властима 15. децембра 1942. Он даље каже: “Још у 
септембру je он признао, да ће и преостали милион и по Срба у одређено 
време да побије”. То значи да их je већ око пола милиона било побијено. 

Капетан Хефнер саопштава о злочинима бојника Томића у Срему, због 
чега су Немци енергично протествовали. Он je ту “стотине православних 
ликвидирао”. Он je склоњен, али му je дато још истакнутије место. (стр. 96). 
Глез je казао да “анархистично поступање са Србима иде у прилог 
партизанству”. 

Сасвим на крају одељка, описује Глез последице уклањања оба 
Кватерника и каже “да би се то могло и тако тумачити, да je он (Павелић) 
увидео лудило своје политике истребљења православних”. Сам поглавник то 
није казао, то стоји само у извештају ген. Глеза од 13. децембра 1942. у 
извештају којим се још једном од небројено пута, потврђује намера те 
наказне државе и њеног вођства да истреби православне. 

Сад долази трећи део књиге под насловом : “1943. година до Италијанске 
капитулације”. Ту у почетку стоји: “Не одобравајући морао je он 
констатовати (Глез) да je прогон православних продужен и после смене 
владе, што je уосталом и Мусолинију дало повода да каже да je поглавник 
један сасвим велики магарац". То није на њега канда ни најмање утицало. 

Стр. 118: Генерал Глез пише приватно Варлимонту (то треба да je Валтер 
Варлимонт, немачки генерал у Главном стану одн. Врховној команди) 15. 
фебруара 1943: “Уствари je већ сам по себи крајње слабо фундирани усташки 
покрет постао са својом избезумљеном политиком истребљења и његовим 
зверствима символ неуспеле државне творевине... Усташе су један одсвиран 



(изанђао) клавир, из кога би се једва могли и напола звучни тонови да 
изазову..”. 

Писац (Фрике) додаје са своје стране: “Усташе су биле, дакле, толико 
компромитоване да je државна екзекутива морала да се од њих одвоји, 
одричући се сваког спољног споја са њима. Али je то било немогуће већ и 
стога, што се Павелић никад не би хтео отрести те потпоре”. 

Стр. 126: “О квалитету хрватских домобрана изјавио је један СС вођа у 
септембру 1943: То је Лумпенпак (олош, фукара, битанга,све по Ристићевом 
речнику). Они ништа не вреде и само шкоде тамо где их употребе”. На још 
много места у књизи говори се о дезолатном стању и потпуној неспособности 
хрватске војске оба реда (нпр. стр. 146), али то не спада у ову књигу; можда 
ће се посебно описати. 

To je већ 4. и и последњи одељак књиге, који носи наслов “Немачка и 
Хрватска 1943/44. до отпуштања Глеза”. На с. 152 стоји:“У вези са 
образовањем једне ‘усташке оружане силе’ наишло je појачање радикалног 
усташког курса, о чему je Глез сазнао још у октобру (1943.). Свуда по 
Хрватској могло се да установи, поновно оживљавање радикалног усташког 
правца, као што je генерал фон Лајзер известио, које je произвело нове акте 
терора и самовоље као и прогоне Срба..” (Генерал фон Лајзер био je неко 
време командујући генерал у Албанији). Штогод се догодило, како год се 
ствари развијале у том руглу од државе, последица je била нов талас 
“прогањања Срба” (Serbenverfolgungen). Ha страни 156 стоји како су 
“поглавник” и “његов круг” жалили да су се у “боља времена повели да 
престану са терористичким методама”. 

Кадгод je, захваљујући Немцима, завладао релативан мир или нека 
немачка победа над устаницима, “ништа се са хрватске стране није чинило да 
се нешто изгради на тим успесима и да се створи поверење услед њихових 
(хрватских) поступака, да се изравнају сви кругови становништва, било 
хрватски или српски. Напротив, искоришћавао се положај створен са немачке 
стране да се своји сопствени послови заврше”. Сад je извештај априла 1944. 
Њихова делатност се мање заснивала “на сузбијању комунизма него на борби 
против православног дела народа”. 



“Кратко време после отпуштања Навратила (он je био неко време 
министар војни, веома добро стојао код Рајха и био заштитник православних, 
као ранији Чех и југословенски ваздухопловни пуковник), који се морао 
сматрати као штарт обновљеног и пооштреног усташког курса. У једној 
оцени стања je утврђено: 

Уместо да се противности између Хрвата и православних изгладе, управо 
су водећи хрватски кругови радили на томе да их пооштре, не мислећи при 
томе на како слабим ногама почива државна зграда. Месец дана доцније je 
установљено да су политички односи ради појачане пропаганде усташа са 
њиховом оштром полемиком против православног елемента постигли битно 
пооштрење... Све je потсећало на 1941 !”. 

С. 165: “Пооштрење политичких трзавица услед све јаче нетрпељивости 
усташа, која je опет прешла на прогоне свих православних .. 

У последњем одељку под насловом “Закључна посматрања” каже писац 
Герт Фрике: “Кад je Глез од маршала Кајтела код кога се опростио кад je 
напустио свој загребачки положај чуо да треба да je радостан да није морао 
да доживи срамну пропаст те отрцане државе Хрватске, то ова изјава 
осветљује какву je оцену вредности уживала НДХ код многих водећих 
немачких личности...” У оригиналу: Кајтел je рекао Глезу: ег solle froh sein, 
den schmälichen Unter gang dieses schäbigen Staates Kroatien nicht miterleben zu 
müssen ! 

Прилог 1 те расправе доноси писмо Глеза маршалу Кајтелу, начелнику 
Врховне команде од 24. марта 1942. где изос. стоји да он веома скептички 
посматра на привредни допринос Хрватске: “Ja мислим при томе пре свега на 
основне несрећне линије унутрашње политике, која je настала у првом реду 
из осећаја освете једне мањине према једном народном делу који не може да 
се утамани и потсећам се на бесмислена зверства усташа, која су несумњиво 
допринела са 50% да je дошло до устанка”. 

7. 

Ето, како су Немци ценили и хрватску државу и њихову војску. Нешто 
страшније се није могло од савезника исказати. 



Слично гледиште као генерал Глез, који је био војни изасланик са 
седиштем у Загребу, имао je немачки главни војни заповедник на терену 
генералоберст Александар Лep. Он je био до краја 1942. “командант 
Вермахта Југоисток” а тада je одређен за главног територијалног команданта 
за Југоисток Generaloberst Löhr, Oberbefehlshaber Südost Глез je био као њему 
потчињен од почетка 1943. Он je био (Бросат, 8, с. 140): командант 
одбранбеног округа Wehrkreisbefehlshaber , поред кога се још налазио И 
генерал Литерс, као “командант немачких трупа у Хрватској” (General Rudolf 
Lüters, Befehlshaber der deutschen Truppen in Kroatien) 

И генералоберст Лер je био Аустријанац. Ja o њему нисам нашао ближе 
податке. Једино генералоберст Рендулић пише да je дуже времена с њим 
служио у Министарству народне одбране у Бечу, и да га je упознао као врло 
доброг, финог и образованог господина. 

Генералоберст Лер je био главни војни заповедник за цео Балкан од 
почетка 1943. Он je већ 27. фебруара послао један “жестоки промеморијал” 
(eine geharnischte Denkschrift) , Врховној команди (Бросат, с. 146). пошто je 
пре тога, на своју руку “одлучно одбио да заузете пределе опет потчини 
хрватским војним властима и остао je при томе да се војна управа, коју je 
вршио генерал Литерс са њему потчињеним командантима дивизија на исти 
начин и даље врши”. У меморијалу од краја фебруара 1943. стоји: 
“Политичку ситуацију у Хрватској показује као најзначајнији моменат 
чињеница да “Хрвати нису способни да се сами управљају”. Наводи како им 
не ваља ни чиновништво, ни војска, ни полиција. За ову директно каже (у 
званичном извештају): “Полиција - око 5.000 полицијских и 10.000 
жандармеријских службеника ... морали су - хтели не хтели - да посматрају 
терористичке акте усташа према православном становништву (у Извештају 
стално стоји-православен на немачком, ЛМК), којих je, према самим 
усташким наводима, уморено око 400.000...”. 

To je већ извештај од почетка 1943., који говори о 400.000 покланих Срба 
(већином небораца !). 

Генералоберст Лер je тражио да се “после извршеша војних операција 
предузму потребне политичке, административне и привредне реформе” 



(Бросат, аднотација на ст. 146). Тражио je уклањање министра Кашеа, 
“отстрањење поглавника др Павелића”, састав нове владе са присталицама др 
Мачека, “једновремено постављање Глеза фон Хорстенау-а као ванредног 
опуномоћеника Рајха и команданта немачких трупа, са војним штабом за 
извршне функције... и напуштање досадашњег курса непријатељства према 
Србији”. Тражио je потчињење хрватске војске, жандармерије и чиновништва 
Рајху, “распуштање усташког покрета и чишћење хрватског чиновништва од 
неповерљивих и корумптивних елемената. Само ако се омрзнути усташки 
покрет, чија се стварна власт данас протеже само у границама зидова главног 
града, напусти ...” генерал Лер види могућност неког побољшања. 

У међувремену je, у књизи изашлој 1969 од Јохана Вишта, некадашњег 
војвођанског Швабе, наведен цео текст Меморандума фон Лера (11, с. 319) 
итд. , који се налази у Државном архиву Нирнберг. Ту се понавља оно што су 
пренели Бросат и Хори, али има и доста новога. Тако он на још једном месту 
говори о “самовољи усташа”, да у загради прецизира: “уморство 400 хиљада 
православних, рушење многих војних места и неспособност сузбијања 
банда”... учинили су владу поглавника неодрживом Немачки: 
“Willkürherrschaft der Ustaschen (Ermordung von 400,000 Prawoslaven, 
Zerstörung zahlreicher Orten), und Unfähigkeit in der Bekämpfung der Banden...” 

Каже да je y многим крајевима земље, тамо где нису били јаки четнички 
покрети “усташки терор скоро све Србе натерао да беже ка комунистима”. За 
муслимане je казао генералобесрт Лердасу “врло много под утицајем мера 
које преузима Турска, уопште опортунисти, непријатељи Михаиловића и 
Срба, а делом код комуниста”. 

Даље пише генерал Лер : “Стварна власт владе (поглавника) постоји 
данас још само у оквиру (“унутар”) зидова главног града: нека државна власт, 
државни ауторитет не постоји више. (Подвучено у меморандуму). Мере 
терора, хапшење у масама, осуде, уморства - иако никакви докази или знаци 
непослушности према државној власти нису постојали - довели су до правне 
несигурности, бесправности и у многим деловима земље иступима банда, до 
хаотичних односа. Живот и имовина нису више обезбеђени”. Подвучене речи 
у оригиналу: Eine Staatsgewalt, eine Staats autorität ist nicht mehr vorhanden... 
Rechtsunsicherheit, Rechtslosigkeit führten zu chaotischen Verhаltnissen. 



Ни црначке државе нису имале овакве квалификације. А ово пише 
најодговорнији командујући генерал савезника Хрватске после запажања и 
установљења у самој земљи. Таквих конклузија немачких фактора има 
сијасет. То треба обрадити у књизи “државност хрватска у последњем рату”. 
Ja не верујем да ћу сам моћи да то обрадим. Али ће се наћи неко други, 
можда бољи од мене. 

Начелник фиреровог штаба није смео да тај извештај поднесе Хитлеру, 
знајући његово расположење. (10) Ништа мање он не представља докуменат 
гледања на ствари највиших војних представника немачког Рајха на Балкану, 
“на лицу места”, где су ствари виђене непосредно. 

На суђењу у Нирнбергу био je, између осталих, саслушаван и др Рудолф 
Ибикен, који je имао задатак да у штабу главног заповедника за Југоисток 
“изради објективну историју развитка војних и политичких односа на 
југоистоку Европе од 1941. до тадашњости 1944/45. на основу материјала у 
актима...” (21). 

Једно од питања судије je гласило: “Знате ли Ви да ли су команде 
оружаних снага покушале да против већ познатих усташких метода 
интервенишу, или да на хрватску владу утичу да усташе умерено делају ?”. 

Одговор (дра Ибикена): “Ja се позивам на многобројну писанију између 
генерала Глеза-Хорстенау и Врховне команде Југоисток о свим питањима 
Хрвата, па и о питањима усташа и да су ова обавештења генерала Глеза-
Хорстенау била кршење руку, да би се немачка војна сила ослободила од 
баласта усташке делатности. (Сва су подвлачења у цитираној књизи, ЛMK). 
И ja знам да су сва настојања о сужењу утицаја усташа била подношена до 
највиших немачких места од стране команданта Југоистока (то је генерал 
Лep, ЛМК). Мислим да je један од ових подухвата требало да допре до 
Хитлера лично, преко владе Рајха, али je од тадашњег министра спољних 
послова Рајха Рибентропа саботиран,тако да није никад допро до Главног 
стана фирера...”. Каже да је Рибентроп “руку под руку” са послаником у 
Загребу Кашеом“ овај фашистичко-хрватски систем високо поштовао често 
на ужасавање вођства оружане силе”. 



Иако се овде не говори о конкретним зверствима Хрвата, ипак су ови 
подаци драгоцени: они увек изнова потврђују згражавање немачких војних 
команданата на терену, немачке војске тамо уопште, над оним што су Хрвати 
радили. Суд није питао о појединостима. Немачким официрима, који су своју 
каријеру били започели у Пруској и у Аустрији и који су о части и о злочину 
имали гледишта племића, хрватске методе најодвратнијих злочина нису мог 
ли а да не наиђу на крајњу осуду. То не сме бити заборављено. 

8. 

У заједничком извештају Берлину (меморандуму) посланика Кашеа из 
Загреба, генерала при влади у Загребу Глез-Хорстенау и главног војног 
заповедника за Југоисток генералоберста Александра Лера стоји за усташе да 
су “испуњени слепом жељом за разарањем против стварних и уображених 
државних непријатеља, нарочито Срба... и да су починили ексцесе који су 
самовољом и неизмерношћу најтеже потресли развој државе и поверење 
народа у владу”. (Брост, 10). 

9. 

Сад неколико саопштења командујућих немачких официра на терену у 
“Хрватској”, за које, нажалост, немамо све потребне биографске податке, 
Немачка је земља са јако развијеном биографском литературом, са 
“речницима” и приручницима о личностима из свих делатности јавног 
живота. Некад су лексикони о војним личностима (“Ко је ко” итсл.) били 
најчешћи; после изгубљеног рата њих нема (или их бар ми нисмо нашли). 
Али положај писаца одн. њихову војну функцију на Балкану могли смо 
најчешће да утврдимо. 

Несумњиво да један од најсигурнијих и најнеоспорнијих извора података 
од немачке војне стране представљају белешке генерал- оберста Лотара 
Рендулића (генерал-оберст је чин између армијског генерала - виши од њега - 
и маршала одн. војводе). Лотар Рендулић је имао једну од највиших команди 
на свим секторима немачких борби на Истоку (у Русији, у Норвешкој, 
Лапланду, Курланду итд.) и цело време рата је бивао бачен тамо где је 
најтеже. Био је елитни официр највиших квалитета. И он је Аустријанац, 
Бечлија. 



То сам све написао био у првом издању ове књиге. Додао сам да му је име 
хрватско или словеначко. Из његових штампаних успомена нисам то могао 
дознати. Чекао сам аустријску енциклопедију, али ни у њој није било ништа. 
Случај је хтео да сам код једног Хрвата, прочелника усташке промиџбе 
(шефа пропаганде) Матије Ковачића у књизи “Од Радића до Павелића”, 
изашлој у Минхену 1970. нашао податке о његовом пореклу. Хрвати су га 
посетили у Врњачкој Бањи, где им је казао да му је отац био Хрват, а мајка 
Немица. Почетком 1971. је умро и онда је стајало да је био у 84. години 
живота, дакле рођен 1887. После сам нашао некролог о њему у листу 
“Салибургер Нахрихтен” од 19. јануара 1971. Ту стоји даје рођен у “Бечком 
новом месту” (Винер нојиштат) од оца официра. У Првом светском рату 
учествовао је на фронту, после рата студирао и завршио права као доктор. 
Био је војни изасланик у Паризу и Лондону. У Другом светском рату 
командовао скоро на свим фронтовима и одликован највишим орденима. У 
Нирнбергу је 1948. осуђен на 20 година строгог затвора а 1951. пуштен на 
слободу. Од тада се бавио публицистиком. 

Оволико много података сам о њему дао, јер ме збунило било његово име 
и према томе се мора оцењивати његова непристрасност. 

Он је издао 1952. своје успомене ратовања под насловом: “Борили се, 
победили, потучени” (12). Ту има доста података и о стању у “НДХ”, јер је 
генерал Рендулић почетком августа 1943. добио на руском фронту 
обавештења да је одређен за “врховног команданта једне армије са тешким 
задатком”. Тек кад је дошао у Главни војни стан, Хитлер му је рекао да је 
одређен за команданта немачке војске на западном Балкану, која мора да 
учини крај са франктитерским (партизанским, четничким итсл) ратовањем. У 
том циљу је образована једна нова армија (II тенковска армија), за чијег 
главног команданта (обербефелсхабера) би наименован Лотар Рендулић. 

Подаци о ратовању на Балкану налазе се у II одељку књиге, са насловом 
“Балкан”, стр. 151 до 232. Разуме се да је главни део излагања војничке 
природе, описују се борбе, припреме за борбе, последице војевања итд. Али 
писац даје и описе краја у коме се налази, понекад и света који среће. 



Свакако је командујући генерал, чије су се трупе највећим делом 
налазиле на територији “НДХ”, морао да запази, морао да види, напослетку 
морао да осуди прогоне које су Хрвати систематски чинили на њима 
повереним становништвом српске народности. Генерал Рендулић га зове 
конзеквентно “православен”. Тако пише на немачком језику (не нпр. 
ортодоксе, а не ни Сербен). Али се на више места и при разним фазама 
војевања осврће на те прогоне, које не само осуђује, већ најодлучније 
забрањује и осујећује. Отуда његови искази имају нарочити значај и ми ћемо 
их дословно пренети. Ген. Рендулић пише на војнички начин: просто, штуро, 
кратко. Тим значајнији ови подаци могу местимично да буду. 

На страни 160 пише Рендулић: “Нигде није био већи утицај религије на 
спољне односе живота него на Балкану. Тамо су људи увек били фанатични 
присташе своје вере и према другим конфесијама нетрпељиви у високом 
степену. Ја се сећам једне посете коју сам учинио Хрватској 1910. При шетњи 
у околини једне варошице паде ми у очи једна упадљиво добро одржана кућа 
која је засебно стајала. Кад упитах свога пратиоца ко би ту могао да живи, он 
одговори: ‘Рђав човек, он је православац’. Као православни су означавани у 
Хрватској Срби грчко-православне вере који су ту живели. А 1943. године 
нађох у Босни два суседна села, од којих је једно припадало католичкој, 
друго грчко-ортодоксној религији. Међу њима је постојало отворено 
непријатељство, које је с времена на време доводило до крвавих 
обрачунавања оружјем”... “Кад је после Првог светског рата створена 
југословенска држава, Хрватска постаде њен саставни део. Хрвати су имали 
већ унапред тешко стање, што су били у мањини, а сем тога у Светском рату 
борили су се на страни Централних сила... Нерасположење Хрвата према 
Србима претвори се у мржњу. Нарочити претставник централизма беше краљ 
Александар 1, кога су у Србији звали Краљ ујединитељ. 

Октобра 1934. он паде у Марсељу као жртва погодака хрватских 
завереника...”. 

Стр. 161: “После разрушења Југославије у рату са Немачком априла 
1941.ступио је у експлозију у Хрватској накупљен политичко- социјални 
експлозив. Немачки војници, при свом напредовању ка Хрватској, не 
наиђоше практично ни на какав отпор већ су слављени као ослободиоци. 



Хрватска се конституирала као самостална држава, чије вођство преузе Анте 
Павелић... Док су се немачке трупе задржале у нешто мало места Хрватске, 
настаде са хрватске стране одмах дивљи прогон православних”. Пошто je 
овај пасус необичног значаја за питање ко je први започео, ми ћемо га 
пренети и на немачком: 

Während sich die deutchen Truppen in wenigen Orten Kroatiens befanden, 
setzte von kroatischer Seite sogleich eine wilde Verfolgung der Prawoslaven ein. 

“Говори ce да cy овом приликом они (Хрвати) усмртили најмање пола 
милиона људи. Интересантан за менталитет који je владао беше одговор, који 
сам ja добио од једног, мени давно познатог високог дужносника из околине 
хрватског шефа државе, кад сам му ja замерио да упркос нагомилане мржње 
у народу, ипак никад не могу да разумем убијање пола милиона 
православних у том времену. Ja на то добих одговор: “Пола милиона, то je 
освуда. Није их било више од 200 хиљада’. Против таквог начина мишљења 
на Балкану се ништа не може постићи аргументима. Он ми јс приредио, кад 
сам за време мога командовања запазио нов талас прогона православних, 
многе тешкоће, и то je успело да се сузбије само енергичним мерама и 
напослетку претњом силе...”. 

(Читаоци су запазили да ja понеку реч преводим на хрватски или 
усташко-хрватски, тамо где ми изгледа то погодније и где хрватске изразе 
познајем. Тако су место функционер они говорили дужностник, место 
клевета освада, место пропаганда промиџба, место манастир самостан итсл. 
Мислим да ћe се на тај начин неки пасуси појавити у рељефнијем облику.) 

На стр. 199. своје књиге успомена пише генералоберст Лотар Рендулић да 
je (не пише кад, али свакако у другој половини 1943) отпутовао за Сарајево 
да инспицира 5 СС корпус, чији je командант био обергрупенфирер фон 
Флебс, чије извештаје срећемо и у овој књизи. Његовом корпусу je 
генералоберст Рендулић поверио “југоисточни део Хрватске, јужно од Саве 
са Босном”. 

Генерал фон Флебс je одмах реферисао да je баш “тога јутра запленио 
један хрватски лист у смислу мојих наређења, јер je (тај лист)хушкао 
становништво против православних.А баш тада стиже и саопштење да je 



група усташа ухапсила источно од Сарајева, у једној пилани, 20 
православних радника и да их je одвела. Ja сам наредио да се захтева од њих 
да пусте на слободу и да поврате ту групу и овластио сам генерала да, у 
случају да се томе противе, мој захтев изврши силом. У најкраће време je све 
по жељи учињено. Ja сам сигуран да се иначе ови радници никад не би 
повратили. Тако се мржња и прогони православних опет разбукташе". 

На стр. 222. пише Рендулић: “Из Загреба потекла хајка против 
православних доби у пролеће (јамачно 1944, ЛMK), опет живље форме. Ja 
сам у неким местима запленио новине, које су, противно мојим забранама, 
доносиле чланке пујдања и наредио да се њихове штампарије затворе за 14 
дана. Пошто се новине нису усуђивале да више такве чланке доносе, то су 
спољни органи хрватског министарства за промиџбу штампали у великом 
броју летке хушкајуће садржине и то су делили становништву. И њих смо 
успели великим делом запленити. Сад сам чак хрватском поглавнику 
писмено изјавио да ћe сваки који унапред буде хајку водио бити стављен 
пред немачки ратни суд. На то настаде мир. Ja сам уверен да би десетине 
хиљада православних било убијено, да ja нисам интервенисао”. Немачки бар 
овај последњи пасус због његове нарочите важности: 

“Ich bin überzeugt, dass Zehntausende von Pravoslaven getötet worden waren, 
wenn ich nicht eingegriffen hatte.” 

Генералоберст Рендулић наставља: “Ова ствар није била баш тако проста. 
Јер je постојала наредба фирера да je савезничка Хрватска суверена држава и 
да се мора подупирати ауторитет њене владе. Немачки посланик ми je 
приговарао да се ja не придржавам фирерове наредбе, на чему му ja 
одговорих да наредба фирера мени упућена између осталога захтева умирење 
Хрватске и да je ова наредба за мене сад главна. Ja сам опет приговорио 
посланику да он не заступа интересе Рајха, који су на Балкану првенствено 
војни, него хрватске владајуће клике. (Тако директно стоји: кроатише 
регирунгсклике). Ja сам убрзо прекинуо сваки саобраћај са немачким 
посланством у Загребу и забранио сам мојим потчињеним официрима да га 
одржавају...” 



Beћ раније, на стр. 170, кад je говорио о првој и јединој посети 
"поглавнику” “за време десетомесечног свог командовања на Балкану”, где je 
био дочекан са свим војним почастима, као какав шеф државе, али више није 
хтео никако да иде, па каже: “То ми je донело љутњу немачког посланика у 
Загребу Кашеа, као и министарства спољних послова, и довело до многих 
узалудних интервенција са њихове стране код Хитлера”. 

Продужујући да говори на стр. 222. о протестима Кашеа и Рибентропа, 
каже Рендулић да су га оптужили Хитлеру да се "меша у унутрашњу 
хрватску политику”. “Кад сам то чуо, сигурно сам веровао да ћe ме осудити и 
сменити са положаја на Балкану”. Но дошло je до позива Хитлеру, где je био 
и Рибентроп, фон Каше, генерал фон Глез из Загреба и још многи 
функционери јер се радило о разграничењу компетенција главног војног 
заповедника на западном Балкану и хрватске владе одн. немачког посланика. 
Показали су Хитлеру његову сопствену заповест, коју je он делимично 
прочитао и “напустио салу са речима”: “To je сасвим комплицирано. 
Оставите Рендулића, он више разуме о Балкану него сви ви заједно. “Кад сам 
ја то сазнао од генерала фон Глеза - наставља Реидулић - ја сам био јако 
радостан да су успеле моје мере о заштити православних, али сам и за једну 
наду постао сиромашнији". 

Тако је говорио велики немачки војник, велики војсковођа и велики 
родољуб, у исто време и прави хришћанин, хумани витез, каквих је мало овај 
рат показао ! 

На стр. 210. жали се генерал Рендулић да је енглески бригадни генерал 
Фицрој Маклин говорио о грозотама немачких војника, у ствари - према 
Рендулићу - “он замењује немачког војника са усташама, партијском гардом 
хрватског државног поглавника... која је носила сличне униформе као и 
Немци...". 

Видеће се и из других извора употребљених у овој књизи како су се 
Немци страховито љутили кад би их ма ко и ма где упорећивао са усташама. 

Немачки генерал-оберст Рендулић сам на неколико места признаје да су 
хрватски прогони Срба ове натерали у партизане. Тако на стр. 164 књиге под 
12 пише Рендулић: “Од стране православних који се никад нису могли 



сматрати сигурним од прогона, доби Тито, кад је почео да добује за 
задобијање војске, велики прилив из Хрватске". На следећој страни пише: 
“Титове присташе састојале су се из једног малог броја комунистичких 
радника - Хрватска је скроз аграрна земља, индустрија је још у повоју - онда 
већином из Хрвата који су били против режима (Павелића) и из гоњених 
православаца”. На стр. 166 додаје: “Свакако је Титу добро дошла бројна 
слабост немачких трупа и нерасположење у земљи против Загребачког 
режима" (тако баш каже: Загребачког режима). На стр. 169 кад описује своју 
прву и једину посету “Поглавнику", који га је дочекао са највећим војним 
почастима, као резултат разговора износи: “Свакако му је било јасно да се 
режим без немачких трупа не би могао одржати у земљи !" Спомиње узроке 
па наставља: “После наиђоше још љута нерасположења због православне 
политике хрватске владе...”. 

Генерал Рендулић сам потврђује (12, с. 198) да у Србији партизани нису 
могли да опстану. “Они су били потучени од окупационих трупа, нарочито 
пак од својих смртних непријатеља, четника”. 

Генералоберст Рендулић саопштава у својим успоменама да му је Хитлер 
при његовом преузимању команде над немачком војском у бившој 
Југославији (“западни Балкан”, како они кажу) “изразио своје незадовољство 
са хрватском владом, којој досад није успело да организује одбрану земље на 
широкој бази”. (То је било у лето 1943, 12, с. 156). 

Стр. 170: “Главном заповеднику немачких трупа у Хрватској биле су 
потчињене и трупе хрватске војске које су сачињавале око осам бригада. 
Њихова борачка вредност била је само мала... Било је више дезертирања...” 

10. 

Друга панцерска армија генерал-оберста Рендулића имала је 5 корпуса, 3 
редовне војске и 2 СС. Првима су командовали армијски генерали, другима 
“обергрупенфирери”. Једним од тих корпуса, тзв. 5 брдским корпусом, 
командовао је обергрупенфирер Артур фон Флебс, кога Рендулић често 
назива и генералом (то је исто). Био је родом из Ердеља (Румунија) тзв. Сакс. 
(11. с. 237) 



И он се, сасвим разумљиво, крајем 1943. и 1944. г. налазио на терену у 
тзв. “НДХ” и одатле слао извештаје своме врховном шефу Химлеру. Они су 
сачувани у немачким архивама ( 13, 14), као и његов Дневник у коме је 
бележио значајне појаве. Ти извештаји стављени су били на расположење 
уреднику “Искре" Ратку Парежанину и овај их је у изводу, објавио у том 
листу ,од 15. јуна 1965. Ми ћемо пренети само делове тог ексцерпта. Сад о 
Флебсу. 

Фон Флебс је октобра 1943. преузео положај командујућег немачког 
генерала у босанском, херцеговачком и јужнодалматинском простору. Он 
каже да су се остаци Титових партизана (после борби у пролеће и лето 1943) 
могли поново консолидовати само зато што се није против њих одлучно 
водила борба до краја. “Усташама је у почетку било главно"- казује Флебс- 
“да уништавају православне, да касапе стотине хиљада људи, жена и деце и 
да се дочепавају водећих положаја у управи новонастале државе... И те 
усташе нису ни данас боље! (подвлачење Флебсово). Вође и подвође не 
одговарају ни војнички ни морално... Склони су заверама, терају сопствену 
политику и постају динамит ове државе чија би кичма требало да буду”. 

Као типичан пример једног оваквог водећег усташе, Флебс наводи 
команданта, “допуковника” Судара. “Тај је без икаквих моралних скрупула; 
он је садистички предиспониран човек, он својеручно, на бестијалан начин, 
убија православне, нарочито жене. И тај човек сада предводи бригаду која 
треба да има задатке у важном политичком и економском средишту 
босанског простора... Тај човек хоће да игра водећу политичку улогу, а 
бригада треба да му послужи као инструменат за то. Упркос свих мојих 
опомена, он није хтео да напусти убијање православних као што се види у 
приложеном долатку..." 

У додатку се обелодањују ужасне ствари. То је један тајни акт команде 
“Принц Еугенове” дивизије од 6. јуна 1944. (15). Ми ћемо овде само 
делимично препричати низ података и неке наводе превести. “Допуковник” 
Судар вршио је ове злочине над Србима и муслиманима у области Соколац - 
Рогатица - Горажде - Пале - Романија - Калиновик - Трново. Свуда се наводе 
и датуми кад су извршени злочини, помињу се делимично имена мученичких 
жртава и њихових главних џелата. Ево неколико имена жртава: Милош 



Ђеранић. Радован Ђеранић, Михајло Ђеранић, Обрад Бартула, Милош 
Зорановић, Васо Пушоња, Коста Марић, Јован Доројевић, Петар Ковачевић, 
Стеван Петровић, његова жена, његова 18-годишња кћерка и 13-годишњи 
син, Илија Лаловић, Драго Гојковић, Сава Обрадовић итд... 

Десет дана после овог злочина, по наређењу Сударовом, усташки капетан 
Голубовић прерушио је једну јединицу - вод од 40 људи - у униформе 
немачке војске и издао је заповест да ти “немачки”војници побију једну “јаку 
групу муслиманских избеглица”! Већина тих маскираних усташа побегли су 
од немачке полиције и СС јединица’ “Сви су били католици”. 

Затим је Голубовић кренуо на Пале. С друге стране тамо је пошао Судар. 
Око 3 сата ујутро извршили су напад “на претежно српско насеље Пале и на 
четири друга места у околини”. Њихово становништво је највећим делом 
побијено. У том нападу учествовала је и јединица Каталинићева. Били су 
маскирани као четници и имали су четничке кокарде. И онај Немац, који је 
дао извештај, био се обукао као четник. Све остале усташе, по наређењу 
Сударовом, морали су да скину са себе усташке знаке и чинове, да се “по 
могућности индивидуално одену”, тако да је “ова гомила убица неупућеним 
морала да изгледа као сељаци, цивили, четници и Немци”... “Велики део 
учесника у овом крвопролићу после је добио лажна имена и лажне папире и 
премештен је у унутрашњу Хрватску и Славонију...” 

Протести Флебсови против злочина Сударових нису ништа помогли’ 
“Судар стоји и дан данас на челу његове бригаде". То што он чини не може се 
примити као његово лично недело: “пре би се рекло и пре ја у њему видим 
само оружје политичког усташког вођства....” 

У борбама пак са партизанима, и усташке јединице под Сударовом 
командом боре се врло млитаво и никако. Флебс наводи бегство партизанима 
5 усташких официра који су људству издали заповест: “Спасавај се ко може 
!...” “Ни усташки батаљон код ушћа Неретве није у стању да одбије 
најједноставнији напад банди, бежи се кукавички при првом метку.... и 
обавештавају партизане. Посада једног упоришта осим тога продала је 
муницију партизанима...” 



У том смислу и даље, примерима и наводима, генерал Флебс обавештава 
свог врховног команданта...” 

Тај Судар масовни убица, садиста и криминалац најнижег степена, који је 
репрезентирао хрватски народ и у име њега 4 године делао, доживео је крај 
који га је раскринкао. Он је био један од хрватских “генерала” који су се били 
предали Енглезима маја 1945. са целом својом војском у нади да се 
“придруже” Савезницима и да се сматрају као антихитлеровски борци ! Једна 
скорашња књига Милана Басте то документарно приказује (64). Њему, одн. 
његовој 41. војвођанској дивизији предао је британски генерал пребеглу 
хрватску војску на територији бивше Аустрије. Ту је био и генералитет те 
срамотне државе. Овде ћемо пренети пасус из те књиге према преносу у 
једном канадском листу. (65).Ево шта тамо стоји: 

“Заробљавање je почело тек 14. маја. Шта су усташко-домобрански 
генерали радили за та три дана ? Баста нам даје сад слику тих мизерија које 
су долазиле до њега, нудиле предају, неки чак и сарадњу са партизанима, а 
неки проказивали један другога да би своје главе извукли. Први je дошао 
усташки злочинац Судар, под лажним именом и у капетанској униформи. 
Неки други усташа гa je уствари већ био проказао. И он показује своје право 
лице: “Ако ме пустите да пређем на запад, предаћу вам своју дивизију”. 

Он je само обично стрељан и није мучен. Ипак, Хрвати у емиграцији 
стално наводе погибију “хрватску војске” код Блајбурга, сматрајући то 
међународним злочином. Иво Омрчанин је говорио о “Супер Катину”! По 
мишљењу Хрвата, сви су ови разбојници морали да се третирају као 
савезници и сарадници коалиције против Хитлера. 

Нека ми читаоци опросте ову малу дигресију. Случајно наиђох на ове 
редове баш кад сам у књизи бележио како су сами Немци карактерисали ту 
хрватску звер. Та звер се хтела после претставити као јагње и уједно за спас 
свога живота предати целу дивизију. Ето какав им je био патриотизам и 
“спремност за дом”! 

 

 



11. 

Немачки Морнарички штаб за везу у Хрватској послао je у Берлин тзв. 
“Процену ситуације и извештај о делатности од почетка децембра 1943. до 
краја јануара 1944. и то под датумом од 7. фебруара 1944. (20, с. 276 итд). 

Ту стоји за усташе да су “поради њихових делом бруталних напада на 
поједине народе и појединце” ипак “једно оружје за државу али нису неки 
конструктивни орган”. Немачки: 

Wegen ihrer zum Teil brutalen Übergriffe gegen einzelne Volkstämme und 
Einzelpersonen sind sie für den Staat eine Waffe, aber kein aufbauendes Organ”. 

Даље тамо стоји: “Хрват, свих слојева je по природи политички крајње 
непоуздан. Политички праву линију он не познаје. Он je увек наклоњен 
негативној критици, није му јасно шта хоће и води традиционалну политику 
опортунитета...” 

“Данас не може хрватска оружана сила да се употреби као фактор 
(Хрвати кажу “чинилац”). При великом искрцавању непријатеља треба 
рачунати са њеним распадом...”. 

12. 

Десетак страна даље (20, с. 292) Хнлицка доноси извештај СС бригаде 
генералмајора Ернста Фика од 16. марта 1944. о хрватским приликама”, 
послат врховном команданту СС трупа Химлеру. Овај га ословљава 
“сведржавни вођо” (разуме се СС одреда). Немачки: Reichsführer 

Прва тачка извештаја гласи овако: “Хрватска партијска група усташе je 
католичка, недисциплинована, рђаво обучена, за борбу делом непоуздана, и 
по томе je позната што je 6-700.000 верских и политички друкчије 
настројених заклала по балканским методама. Њена борба je упућена против 
четника и партизана. Они себе означују као хрватски CC“. 

“Die kroatische Parteigruppe Ustascha ist katholisch, undiszipliniert, schlecht 
ausgebildet, kampfähig teilweise unzuverlässig und dafür bekannt,ca. 6-700,000 
konf.und pol-anders Eingestellte nach Balkanmethoden “geschlachtet” zu haben. 



Ihr Kampf geht gegen Cetnik und Partisanen. Sie bezeichnen sich als kroatische 
SS.” 

Дакле, још један најпоузданији командант партијске војске извештава 
свог врховног шефа да су “усташе” “заклале” шест до седам стотина хиљада 
лица који нису били католици и усташе. То јавља марта 1944. Рат je трајао 
још годину дана, и за то време je убијено још много Срба. Овај скроз 
поверљиви извештај врховном шефу полиције Рајха од необичне je важности. 

13. 

Несумњиво су од посебног интереса извештаји војног заповедника 
Србије, који je свакако био поуздана личност Хитлера. У том погледу je 
веома занимљив извештај командантаСрбије Бадера који je послао 5. 
фебруара 1942.на осам места као поверљив (оригинал команданту 
Југоистока). 

Ту стоји још у почетку (трећи став) “Оштре противности у Источној 
Босни између Хрвата, муслимана и Срба чине овај предео највећим 
огњиштем немира целе Србије. Хрвати без сумње настоје да цело српско 
становништво униште”. Ова последња реченица je сувише важна а да je не би 
дали у оригиналу. Тамо гласи: 

Die Kroaten haben ohne Zweifel das Bestreben, die gesamte serbische 
Bevölkerung zu vernichten. 

Ja молим читаоце да ce задрже мало код овог става. Војни заповедник 
Србије, који је именован од Хитлера да казни Србе и који je тај задатак према 
заповести обављао, тврди да je циљ Хрвата “без икакве сумње” да поступно 
истребе целокупно српско становништво. Не каже усташа, већ Хрвата. 
Интересантно je да он предео источне Босне сматра Србијом ! 

У истом извештају, који je посвећен углавном делатности мајора 
Јездимира Дангића, каже генерал Бадер да je њему циљ само борба против 
комуниста у источној Босни “и пре свега да штити живот и имовину његових 
земљака и да учини крај покољу жена и деце од стране Хрвата”. Опет се 
Хрвати означују својим правим именом: 



und vor allem das Leben und Eigentum seiner Landsleute schützen und dem 
Abschlachten von Weibern und Kindern durch die Kroaten ein Ende machen. 

III. ПОТЧИЊЕНА BOJHA НЕМАЧКА ЛИЦА  
O СВОЈИМ ЗАПАЖАЊИМА У XPBATCKOJ 

 
14. 

He само главно-командујући генералоберсти Л. Рендулић и фон Лер и 
извесни њихови првопотчињени командујући генерали (међу које спада фон 
Флебс), већ су несумњиво и нижи команданти поштогод саопштавали и 
објављивали. Ко ће све то да нађе ? Овде има један кратак податак једнога, 
вероватно, потчињеног старешине фон Флебсу, податак без нарочите 
важности за ову књигу, али га због потпуности ипак доносимо. У тој књизи 
(17) налази се опширан опис заробљавања војводе Павла ђуришића и 
његових четника. 

Али тај један од старешина у Првој брдској немачкој дивизији Хуберт 
Ланц описује борбе у Хрватској и стање тамо нађено од децембра 1943. до 
марта 1944. овако: 

"На нашој страни војују добровољачки батаљони домаћих муслимана, 
који горе од жеље да се освете комунистима за убиства и паљевине, који, из 
чистог фанатизма, начинише на њиховим седиштима. Појављују се слике 
великог ужаса, ван могућности представе цивилизованих људи...” Таква је 
изгледала “хрватска”, “независна” (!!) “држава” (!!!) у средини свога кратког 
живота. 

Пред Нирнбершким судом ратним злочинцима дао је изгледа као сведок 
изјаву један виши официр немачки који је служио у “Хрватској”. Ту се у 
књизи 21, страна 380 дају одговори “шефа штаба немачког опуномоћеника за 
Хрватску пуковника у пензији Ханса- Хералда фон Селхова”, који је дао 
изјаву “у виду заклетве”. На питање “Ко је наредио мере одмазде у 
Хрватској” пук. Селхов одговара: “Хрватске власти. Немачке власти су могле 
само да те захтеве поставе код хрватских власти... Мени је уопште познато да 
је хрватска влада у пределима православног становништва (Срба) 
предузимала оштрије мере него су биле тражене од немачких команди...”. На 



питање, коме су били потчињени логори талаца, сведок каже: "Мени је само 
једно познато: То је било потчињено хрватским службеним местима и то 
хрватској полицији безбедности...”. 

Чувени италијански географ Корадо Цоли саопштава у једном листу 
септембра 1941. (19). не само своје запрепашћење о злочинствима “усташа”, 
већ и једног немачког вишег официра. Он пише да је у возу Загреб - Огулин 
имао сапуника једног Баварца из Инголштата, артилеријског мајора који је 
био “дубоко револтиран насиљима усташа” (25, с. 384), он их је најтеже 
осуђивао. Напослетку .је казао: “Официри и војници немачки нису 
престајали да енергично интервенишу, још испочетка, чак и са оружјем 
против свих рушилаца реда, било то усташе, католици, православни Хрвати, 
Срби или - Боже мој - чак и редовни припадници нове хрватске војске. И код 
историчара Бросата, који је истраживао војне архиве Немачке, налазе се не 
само извештаји компетентних команданата (Глез фон Хорстенау, Лер итд), 
већ и нижих, и безимених војних власти. Тако на стр. 98 књиге под 10, има 
један скраћен “извештај пешадијског положаја III из Загреба” (има и војна 
ознака коју не разумем) од 2. јула 1941. у коме стоји: “Постојање Срба у 
Хрватској сматра се као проблем који спада искључиво у надлежност 
усташке полиције и преких судова. Велики део тзв. својевољних акција које 
су се десиле 15. априла, стварно се односио на Србе. За унутрашњу 
несигурност, која заиста постоји ... српски проблем je главни узрок”. 
(Тачкице пред крај наводе сами писци; они су штогод изоставили из 
званичног извештаја). 

15. 

Има и извештаја немачких официра ван терена. Тако нпр. немачки војни 
аташе у Риму Ено фон Ринтелен не говори, истина, о зверствима над Србима 
али такорећи званично констатује “страшно тероризирање” Хрватске од 
стране усташа. Он дословно каже (18, с. 142) : Кад je капитулирала 
Југославија и извршена подела плена, стари завереник Павелић, који је до 
тада био нашао азил у Италији, преузе вођство нове (хрватске) државе... У 
усташама је он образовао партијску организацију, која je јадну земљу 
страховито тероризирала”.  Немачки то гласи: 



In den Ustascha bildete er sich eine Parteiorganisation, die das unglückliche 
Land fürchterlich terrorisierte. 

Пред америчким војним судом број 5 изјавио je у виду заклетве 
командант одељења болесничког транспорта II моторизоване армије др Јосеф 
Фесл, вероватно лекар, ово (21, стр. 31): “У овом пределу су у много чему 
владале исте прилике као и за време 30- годишњег рата, тим пре што je иста 
крв текла у њиховим жилама. Свадбене поворке су нападане, са жицом 
везиване; једна табла (плоча) са натписом “срећан пут у Београд’ беше 
појединцима обешена око врата, после чега су сви заједно бацани у Дунав 
или Саву. Неки су били на крст распети и, снабдевени са истом таблом, 
бацани у реку. Развио се био обичај да се нека група упути у село, ту одржи 
састанак (скупштину) и начини пропаганду за Тита или за усташе. Уплашено 
становништво je морало тада да потпише изјаве, мушкарци се пријаве за 
учешће и онда, по датом сигналу, надођу појачања, која сад убијаху, 
пљачкаху, срамоћаху (свакако жене, ЛМК)...”. 

На стр. 380 објављују се одговори пред америчким судом. 

16. 

Из заплењених одн. купљених архива немачких функционера у 
окупираној Југославији, југословенски комунисти пуштају с времена на 
време покоји податак, настојећи да он што мање компромитује сам хрватски 
народ. Само где се он похвално истиче, дозвољавају југовласти да и нека вест 
о злочинима “усташа” продре у јавност (али и то што мање упадљиво). Тако 
у Политици од новембра 1971. (24) описујући устанак у Херцеговини крајем 
јуна 1941. стоји и ово: 

Немачки војни посматрачи оценили су да je истребљивачка усташка 
политика довела до оружаног отпора српског народа, с једне, и све већег 
нерасположења хрватских маса због злочиначке политике усташа према 
Србима, с друге стране.” 

Обавештавајући управу “Абвера” о политичкој ситуацији у НДХ Артур 
Хефнер, између осталог пише: 



“Усташки режим је већ у почетку учинио неопростиву грешку што је 
прешао преко чињенице да је хрватска држава у садашњим границама 
састављена из више иационалности, у којој Хрвати представљају једва 50 
одсто, а Срби 30,5 одсто становништва. Ту чињеницу нису могли да измене 
ни покушаји, који немају никакве основе, да се муслимани, који представљају 
12 одсто становништва, прогласе Хрватима. Веровање да се хрватска 
национална држава може да створи силом јесте заблуда...”. 

"Резултати нереалне политике усташког режима су поражавајући. Говори 
се да је као жртва усташких разуларених нагона пало већ око 200.000 Срба. 
Да ли је тај број превисок или пренизак моћи ће да се утврди тек у 
будућности. Ипак је већ сада доказано да су усташе у многим градовима 
Босне и Херцеговине побили мушки део православног становништва које је у 
већини...”. 

“Абвер” мислим да је контраобавештајна служба војске и да је Артур 
Хефнер свакако војно лице, али са задатком да проматра све чињенице и 
догађаје које могу имати утицаја на војни положај Немаца. 

Ни овде нема датума, но догађаји који се описују збили су се крајем јуна 
и почетком јула 1941. Тада су још били медени месеци између Немаца и 
Хрвата. Ипак тврди поверљиви извештач немачких војних власти да је до 
тада “пало” око 200 хиљада Срба, и то од “разуларених нагона усташа”. У 
многим градовима БиХ усташе су убиле све мушко становништво до кога су 
допрли. Све своје “поданике” који не верују њихову једноспасавајућу веру ! 

Немачка контрашпијунажа сасвим правилно означује бројни однос 
народности у том руглу од државе. Хрвата није било ни половина, а Срба 
преко 30%. Та служба пориче најзваничније и најповерљивије да су 
муслимани Хрвати и да то они хоће да буду. 

Штета што је овај извештај тако непотпуно пуштен на јавност: цензура 
хрватско-комунистичке Југославије није друкчије дозволила. Добро је ипак 
што је и ово саопштено, јер су подаци необичне важности и безусловно 
аутентични, и јер ће тако моћи у датим приликама неко други, овако 
упозорен, да пренесе цео овај извештај. 



17. 

Ми смо изнели у одељку II ове књиге, у отсеку 10. извештај генерала 
Флебса Химлеру о стању у Хрватској. Поред својих запажања и предлога, као 
командујућег генерала, извештај садржи и многа саопштења са терена од 
нижих “теренских команданата”. Они износе детаље који делују можда 
монотоно и досадно, али који су најсигурнији докази да нешто није 
монтирано. Ево неки од њих: 

Међу осталим немачким “тајним” актима налази се и један од 8.7. 1944.,у 
коме се износи низ података о зверствима усташа и о усташкој сарадњи са 
партизанима (16). 

У томе поверљивом списку наведен је и низ усташких команданата и 
подкоманданата који су вршили злочине разних врста, а помињу се и места у 
којима су ти злочини вршени. Имена усташа и називи места једним делом су 
свакако погрешно писани (поједина слова у именима, презименима и 
називима), има и нејасних слова, али, углавном, ни где су веће грешке, онима 
који знају за односна места и који памте злочинце извршиоце није тешко све 
то тачно утврдити. Ови злочини односе се углавном на Босну и Херцеговину. 
За злочине јављају - репортирају надлежној команди разне јединице немачке 
војне силе са терена. 

Између 10. и 16. новембра 1943. године 1. усташка бригада извршила је 
над Србима ове злочине: 

У селима стрељани су: Село Пљуштавац 6 особа, Мокро Пустопоље 12 
особа, Градац 30 особа, Прутине 26 особа, Јеловци 100 особа, Раковац 145 
особа, Кадино Село 35 особа, Костреса 3 особе, Кошевска 2 особе - свега 253 
особе. 

Потпуно су спаљена и уништена ова села: Бљуштавац, Пустопоље/Мокро, 
Градац, Прутина, Јајино Брдо, Јаловац, Крижевац, Раковац, Костреша, 
Кадино Село. 

20. 12. 1943. усташка 1. бригада побила је у Неправдићима 35 жена, деце 
и мушкараца. 



22.12. 1943. усташко одељење поручника Кнега у Влаховићима 
злостављало је и убило 8 сељака. 

30.1.1944. усташки поручник Магзан и поручник Раић убили су у Хутову 
жену Филиповић. 

У насељу Глушци (око Метковића) непознатог датума 1. усташки 
батаљон II усташке саобраћајне бригаде пљачкао је и злостављао 
становништво. 

Почетком марта 1944. усташе Еда Кршуља побили су у Сребреници 200 
Срба претежно жена и деце. 

30. 3. 1944. усташе “под вођством извесног Филиповића из Чапљине” 
стрељали су у Прењу једну жену и батинали су 5 људи до смрти. 

Априла 1944. усташе су издали партизанима сопствене планове. 

20. 4. 1944. усташе су у Градачцу, Модричи (?) и Бос. Шамцу вршили 
силовања више жена, пљачкали, робили и палили и убили 5 људи. 

27. 4. 1944. усташе Вицко Јерковић, Лука Вучковић ... (припадници 22. 
уст. Кр.) у Опузену (упориште на висини) предали су партизанима муницију 
и с њима ушли у најтешњу сарадњу. 

27.4. 1944. усташе Сударове у Алипашином Мосту злостављали су и 
оробили 24 православна, онда су их у шуми побили. 

30. 4. 1944. једна усташка група IX бригаде у околини Требиња упала је у 
четничке куће, робила и злостављала. 

7.5. 1944. једна усташка банда на Дрини код Горажда стрељала је 

12 мушкарараца и жена. 

10.5. 1944. год. усташе су у Добрићевици/Месићи убили у шуми 6
 особа, међу овима жену и децу. 

11. 5. 1944. припадници усташког XXII батаљона побили су у Црној 
Ријеци и околини 13 православних, извршили су велике пљачке и силовали 
жене. 



22. 5. 1944. у Комини (Метковић) 23 усташе су пребегли партизанима. 

31. 5. 1944. усташе из 1. бригаде у општини Годуша - Кралупи спроводе 
насилно врбовање и ко неће да се пријави, прете му концентрационим 
логором и стрељањем. 

10. 6. 1944. у Феризовићима, срез Рогатица, једна усташка стража убила је 
2 сељака кад су ишли на њиву. 

16. 6. 1944. усташе у Требињу припремају се за сарадњу са црвенима у 
случају инвазије Савезника... 

Као усташки злочинци који су убијали и злостављали на разне начине 
народ, поред напред поменутих, у овом списку помињу се још и усташки 
мајор Приморац и потпоручник Додик. 

У истом “списку усташких преступа”(тако се зове овај докуменат) налази 
се забележено и убијање неколико стотина муслимана, људи, жена и деце. 
Јединице “допуковника” Судара, с њим на челу, убијале су муслимане у 
местима Соколац и Пале. Под командом капетана Голубовића усташе су 
побиле муслимане у Рогатици, а муслиманске жене и децу убијао је и 
поручник Едо Кршуљ. 

Ето само на једном сектору, још уз присуство немачке војске, која та 
зверства није одобравала, колико невиних људи и самих породица зверски 
покланих ? Кад би се скупили слични подаци са осталих сектора испала би 
књига од више хиљада страна, а на свакој страни објаве о убиству мнозине 
невиних ! 

18 

У додатку извештаја генерала фон Флебса налазе се поред изнетих детаља 
још и наводи једног немачког војника који је у току године 1943. био 
придодат и потчињен чувеном разбојнику и усташком “допуковнику” 
Судару. Он, сав згранут, саопштава да је у јулу 1943. Судар сакупио 
целокупно српско становништво у месту Соколац. Старце и старице - око 250 
до 300 особа - гонио је пут Соколовића са његовом бандом ударајући их 
кундацима од пушака и канџијама, а остатак (отприлике 700 мушкараца, 



жена и деце) стерао је у поток иза цркве и тамо их све до последњег побио. 
При том су вршене такве садистичке свирепости да се то не да ни описати. 
Лично је Судар учествовао у касапљењу. Посипао је бензином длаке на 
полним органима код жена, спаљивао их и онда је бичевао те жене до 
бесвести. То је, на пример, он вршио над познатом кафеџиком Јоком и њеном 
кћерком Милком. Онда их је усташа Цурески заклао...”. 

19. 

У књизи италијанског писца Авра Манхатана (76) у српском преводу (77) 
преноси се из једне званичне југословенске публикације (78) још један језив 
опис немачког безименог официра. Ја немам ту званичну југословенску 
Документацију, али ово наводим да би неко други њу пронашао и тачно 
цитирао, наводим и ради потпуности. Код Манхатана стоји: 

У меморандуму једног официра послатог да заштити православно 
грађанство у Источној Босни, за време ужасних покоља августа 1941. било је, 
поред осталог, следеће: 

“За време нашег путовања у правцу брда Јавор близу Сребренице и 
Озрена, сва српска села на која смо наишли била су потпуно напуштена. Али 
у кућама смо често пута налазили целу фамилију заклану. Чак смо наилазили 
на бурад пуну крви. У селима између Власенице и Кладња пронашли смо 
децу набијену на колац са њиховим малим удовима згрченим од бола, као да 
су инсекти били залепљени са шпенадлама”. 

VI. КОМЕНТАРИ ВОЈНИХ ИЗВЕШТАЈА  
И ЛИЧНИ ЗАКЉУЧЦИ  

ЈЕДНОГ БАЧКОГ ШВАБЕ 
 

20. 
 

У вези последњих излагања долази интервју са једним војвођанским 
Швабом, преко кога су ови подаци доспели у јавност. Он живи у Немачкој 
као прогнаник. То је Јохан Вишт, који је доскора био шеф реферата за питање 
Југоистока у немачком државном архиву у Кобленцу, тако да многе ствари 
зна из прве руке. Њега је интервјуисала минхенска “Искра” и објавила у 



броју од 15. априла 1965. (ускршњи број) његове опсервације (22). То је 
веома дугачко (око 15 стубаца) па ћемо овде донети само нека закључна 
запажања. Говорио је на основу докумената које је прегледао, а такође и на 
основу тек изашле књиге Хори-Бросата о којој ће овде бити више говора (10). 
Сад неколико речи о интервјуисаном лицу. 

Јохан Вишт рођен је у Бачкој, у Војводини (1897). До године 1941. био је 
директор Подсавеза Савеза здравствених задруга. (Централа Савеза била је у 
Београду, а седиште Подсавеза у Новом Саду).. Ј. Вишт је имао прилику да се 
дуже и темељније бави и испитивањем и проучавањем материјала из 
Политичког архива Министарства сиољних послова у Бону, па ће о томе бити 
речи у овим разговорима. 

На једно од последњих питања: Какав је био однос између усташа и 
Немаца ? Ј. Вишт даје овај одговор: “Усташе су биле борбене формације 
НДХ, а ова је била у савезу са Немачком. Приликом већих борбених акција 
усташке су јединице биле додуше подређене оперативно немачким 
командантима, но ипак оне нису - то бих желео нарочито да истакнем - 
потпадале у надлежност немачких судова. Из тога разлога вођи немачких 
трупа тешко су се или само силом су се могли одупрети усташким ексцесима. 

Усташе су признале да је њима циљ да српско становништво у НДХ или 
протерају или искорене. О томе нема никакве сумње. Помоћу бројних 
докумената Бросат доказује како су немачки вођи трупа протестима код 
поглавника, меморандумима упућеним Хитлеру, понегде и оружаном силом 
покушавали да спрече “безумно клање српског становништва”. У разним 
местима долазило је и до озбиљних сукоба између немачких трупа и 
усташких јединица и до разоружавања ових због пљачке, убистава, стрељања 
на своју руку итд. Каше је извештавао Берлин да је поглавник на основу 
његовог приговора сменио полицијског комесара Виктора Томића. 
Београдске окупационе власти упутиле су енергичан протест против 
масовног протеривања Срба из Хрватске, и немачка национална група и 
водеће личности ове групе трудили су се више пута очајнички - и због страха 
од неодложних репресалија од стране српског становништва - да покрену 
немачко посланство у Загребу у циљу једне интервенције против ових 



нечовечности; своје представке поткрепљивали су фотографијама зверстава. 
То сведочи и Е. Парис у његовој књизи. 

Берлин је био стално обавештаван о усташким неделима. Прве вести 
послала је немачка обавештајна служба већ крајем јуна 1941. Тако су, по 
наредби Макса Лубурића у концентрационим логорима Ст. Градишка 
ликвидирани 80.000 у Јасеновцу 120.000 и у другим логорима 20.000 
ухапшених Срба. Москов треба да је у Босни ликвидирао 20.000 особа. 
Узалуд су Немци тражили њихово опозивање. Флепс, командујући генерал 5 
СС Геб. корпуса, изложио је Химлеру прецизне податке о местима, времену, 
убицама и жртвама, наводећи ту читав низ злочина које су усташе извршиле 
у његовој области, како према православном тако и према муслиманском 
становништву (Соколац, Рогатица, Пале и др.). Као одговорне за те злочине, 
из дугачке листе злочинаца, на првом месту овде помињемо усташке вође 
Судара, Голубовића, Томића, Каталинића. 

У једном меморандуму Каше, Глез-Хорстенау и главнокомандујући за 
Југоисток, генералпуковник Лер осуђују ову усташку “слепу вољу за 
разарањем” и траже да могу утицати да влада и усташе “напусте схватање да 
се сви православни у хрватској државној области искорене”. То је било у 
јесен 1942. У фебруару 1941. године тражио је у једном меморандуму 
заповедник за Југоисток чак и темељне реформе: искључивање поглавника, 
ново образовање владе од Мачекових присталица са Кошутићем на челу, 
предавањем извршне власти немачком генералу, опозивање Кашеа  који се 
био чврсто повезао са усташама и Павелићем, напуштање  досадашњег курса 
непријатељског према Србима и растурање  усташког покрета.   

Са ово мало примера нека је само наговештено да Хитлерови    генерали 
ниуком случају нису делили његове погледе о пацификаиији овог простора; 
између ових генерала и усташа није    било другарске сарадње, нити су они 
усташке методе одобравали а  камоли подупирали. Треба имати у виду и 
чињеницу да се грађански   рат - систематско прогоњење Срба и четнички 
напади уследили тек после масовног одласка немачких трупа на руски фронт, 
кад остале слабе немачке трупе нису више биле у стању да одржавају ред и 
мир. Тек тада је међусобна борба ухватила маха. 



У очима усташког вођства понајтеже је ипак било успостављање 
муслиманских СС дивизија. Приликом формирања прве дивизије (зване 
“Ханџар” - 13. СС - добровољна босанско-херцеговачка брдска дивизија), 
главни штаб СС ставио је до знања да се једино муслиманско становништво 
може узимати као безусловно поуздано. Противно уговору од 10. 7. 1943. у 
ову дивизију није примљен ниједан усташа. У главном штабу СС прављени 
су планови за формирање даљих муслиманских дивизија. 

Овде треба још поменути и месну милицију која је организована по 
муслиманским селима, а коју су помагали немачки полицијски официри и 
подофицири. Та се милиција постепено развила у фактор сигурности који је 
вредан пажње и она се у локалним борбама добро држала. Јединице ове 
милиције биле су непријатељски расположене према усташама. 

Усташке јединице у немачким униформама вршиле су препаде на 
муслиманско становништво, провоцирале су инциденте између Немаца, 
муслимана и четника, а било је случајева да су усташе њихове препаде 
вршиле прерушене као четници (на пример: 23. усташка чета XXII батаљона - 
ноћни напад на Пале, јула 1943).Тако је стварана сада забуна већа и гора но 
што је била већ раније. 

Затегнутости су се све више и више заоштравале. У првој половини 1944. 
кад се Хитлер бавио мишљу да. против опомене његових генерала и супротно 
захтевима стварне ситуације, још више активира усташки антисрпски курс, 
усташко вођство је одлучило - не верујући више у немачку победу - да се 
подухвати завереничких корака против немачких трупа. 

Немачка обавештајна служба сазнала је о разговорима које су     водили 
усташке вође са водећим муслиманским људима (др Атиф    Хаџикадић, 
Асимбег Дугалић, Хасан Хаџиосмановић) у Сарајеву   

15. 5. 1944. Усташки потпуковник Судар, један од главних активиста    у 
усташком покрету, покушао је да упозна присутне са идејом  илегалности. 
Муслимани су међутим, то одбили...". 

Знатно пред тим, у средини интервјуа, било је постављено питање: Дошли 
смо, дакле, до усташког покрета. Да ли сте читали недавно објављену књигу 



“Хрватска усташка држава 1941-1945”. Од Ладислава Хорија и Мартина 
Бросата ? 

Одговор: “Јесте, књига ми је позната. Она пружа читаоцу један заиста 
добар приказ принципа усташког покрета, на којима се заснивао Павелићев 
режим, као и састава организације усташа... У даљим поглављима своје 
књиге он приказује неспособност Павелићевог режима да сам влада; он 
износи дословно документе из којих произилази да су немачки генерали 
тражили да усташе обуставе њихова грозна недела, који су чак тражили да се 
замени Павелић са присташама бивше Хрватске сељачке странке. 

Бросат је за приказивање усташких недела, као први користио опсежни 
материјал докумената из немачког архива, претежно акта и политичког 
архива министарства спољних послова, и тако је допунио доказни материјал 
француског писца Е. Париса, који је све податке црпео углавном из других, 
па чак и из савремених хрватских извора. Тај део Бросатове књиге је веома 
убедљив, иако је познавање усташких злочина постала општа ствар. 

Са тврдњом, да је страшни грађански рат (Бросат покушава да по 
могућности избегне ову ознаку) био враћање у националне и верске ратове 
није - по моме мишљењу - дата правилна дефиниција... У борби између 
верски оптерећених национализама врло је тешко разликовати шта се има 
довести у везу са верском нетолеранцијом а шта са народним интересима. Ја 
бих се пак чувао да означим хрватско-српски конфликт као верску борбу, 
пошто се ту не ради о неким теолошким доктринама или религиозним 
правилима, као што је то био случај у верским ратовима прошлих столећа. И 
фрањевци су прогонили Србе више из националног фанатизма - да би од 
Срба направили Хрвате - него из религиозног догматизма. Католичка 
вероисповест била је најважнија карактеристика по којој су се Хрвати 
разликовали од православних Срба и обратно. .. 

V. СТАВОВИ ИЗ УКУПНИХ ПРЕГЛЕДА  
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

 
Пренећемо и неколико пасуса из укупних прегледа догађаја у II светском 

рату. Махом су то војна синтетична дела. Али, било војна или цивилна, она 



веома малу пажњу придају догађајима на Балкану, специјално код нас. Према 
великим војним подвизима на Истоку и на Западу догађаји код нас, и за нас 
тако судбоносни, представљају за њих само епизоде. 

Па ипак има у њима појединих пасуса или бар реченица у којима се 
квалификују хрватска недела над Србима. 

21. 

Тако у најпознатијој и најраширенијој Историји II светског рата од  
“Плеца” (26): У ствари није писац Плец, већ се колекција означава по 
његовом имену, тј. имену Карла Јулиуса Плеца, рођеног у Берлину 1819. а 
умрлог 1881. некадашњег професора Француске гимназије у Берлину. Он je 
саставио био за живота више прегледа опште историје, немачке историје, 
појединих историјских периода, све у збивеној форми, синоптично. Тако je 
постао као појам Дуден, Брокхаус итсл.У ствари су разни писци под његовим 
именом дали синоптичан приказ II светског рата, где има понеки податак и о 
нашим пределима одн. борбама и устанцима код нас. 

У цитираној публикацији, при години 1941. (она je хронолошки сређена) 
стоји: “Од некадашње Југославије преостадоше Србија и Хрватска као 
самосталне државе. 

Хрватска... доби преко хрватског националистичког вође Павелића 
фашистичку владу са домобранцима као регуларном армијом и усташама, 
једном врстом СС формације. Држање ХСС није јединствено: десно крило 
приђе ускоро усташама и поведе заједно са њима крвави бој против српске 
грчко-православне мањине, као и против Јевреја. Мачек, вођа ХСС, у прво 
време помаже Павелићеву владу...”. 

У првом делу књиге, који има засебну пагинацију, стоји на стр. 132. да се 
Павелић сместа “ослања на усташе, с којима ауторитативно влада и 
предузима националитетну борбу”. Он предузима националитетну борбу 
(Nationalitatenkampf) но први, неизазван. 

У другој реченици тог истог дела се спомињу “зверства (ужаси, страхоте) 
која се предузимају против ортодоксних Срба, тзв. православних, који живе 



на хрватском земљишту...”. Ово се мора овековечити преносом респективних 
речи у оригиналу: 

Greueltaten gegen die auf kroatischen Boden lebenden orthodoxen Serben, die 
Prawoslaven... 

Нешто подаље стоји код Плеца: “Први покрет отпора настаје у Босни код 
српског становништва које се силом брани од угњетавања усташког...”. 

На стр. 1244. стоји: “При слому успео je Павелићу бег у иностранство. И 
вођа сељака Мачек успео je да умакне”. 

22. 

Слични хрватски подвизи налазе се и у свим другим синоптичним 
приказима II светског рата. 

У приказу II светског рата од Хелмута Гинтера Дамса (27) описује се 
краткотрајан рат Југославије са Немачком, борбе после капитулације итсл. да 
затим стоји (стр. 425): “Док су се Немци углавном ограничили да осигурају 
Београд и неколико пролазних жељезничких линија, около je беснео дивљи 
рат”. И сад непосредно за овим стоји: “Хрватски усташки шеф Дидо 
Кватерник започе да убија све Србе и Јевреје своје земље...” Та реченица je 
толико важна да je треба и немачки пренети: 

Der kroatische Ustaschachef Dido Kvaternik begann sämtlliche Serben und 
Juden seines Landes hinzumorden. 

За Павелића вели Дамс да je после рата “успео да се сакрије” Немачки: 
Pavelic konnte sich verbergen) 

Разуме ce по начелу “Спреман, за дом !”. 

Хелмут Гинтер Дамс je професор (“виши школски саветник”) у 
Тибингену, рођен 1918. Написао je масу дела претежно из најновије историје. 

23. 

У приказивању II светског рата, Валтер Герлиц, несумњиво војно лице, 
каже у књизи издатој 1952. (28, с. 125) да je војска “НДХ” постојала углавном 



“на папиру”, да “њен дух није одговарао очекивањима која су гајена с 
обзиром на старе традиције о хрватском солдатству у Хабзбуршкој 
монархији, већ и само због тога што усташки режим није одговарао вољи 
већине становништва...”. Писац каже да су се боље понеле мешане, немачко- 
хрватске јединице, да онда изречно напише: “Нажалост је,усто,био један од 
првих мера католичког усташког режима ужасни војни подухват истребљења 
српских, грчко-православних, делова становништва које je потпало под 
хрватску власт. Ужаси који су се том приликом догодили бацише младу 
земљу већ унапред у грађански рат...”. 

Ове последње две реченице ћемо такође пренети у оригиналу, јер им 
дајемо велику важност. Оне гласе: 

Leider war zudem eine der ersten Massnahmen des kroatischen 
Ustascharegimes ein furchtbaren Ausrottungsfeldzug gegen die serbischen, 
griechisch-orthodoxen Bevölkerungsteile, die unter kroatischen Oberhoheit 
gekommen waren. Die Greuel, die sich hierbei ereigneten, stürzten das junge Land 
von vornherein in einen Bürgerkrieg. (C. 126) 

24. 

Овде би ce могао додати и један став из Приручника за Источну Европу, 
који je такође синтетичан приказ садашњег и ранијег стања у Југославији. 

У приручнику за Источну Европу, у тому посвећеном Југославији (6) 
пише професор Оријенталистике на Универзитету у Хамбургу Бертолд 
Шпунер (рођен 1911) о стању Српско-православне цркве за време 11 светског 
рата, па каже ( 79, с. 179): 

“Окупација Југославије се пре свега злокобно одразила на православне 
делове становништва у власти НДХ. Поред одузимања имовине Православне 
цркве верници су терани принудним мерама усташког режима да приме 
католичку веру и били су у својим правима тлачени...”. Писац каже даље да je 
“католицизам помогао хрватску државу...”. 

  

 



VI. ПОДАЦИ ИЗ ДРУГИХ ИСТОРИЈСКИХ  
КОМПЕНДИЈА 

 
И у другим историјским прегледима, чак и збиркама, налазе се подаци о 

хрватским злочинима у последњем рату. Биће их и више, сваке године све 
више. Има их и сад можда још за које ja не знам, али су овде пренети подаци 
из два дела онд. збирке. Прво je о фашистичким покретима (свакако историја, 
јер je тих покрета нестало). Ово су били пратиоци Другог светског рата, чак 
њима условљени. Други би податак био из једне кратке историје балканских 
земаља. Оба дела састојци су серија историјских књига. 

25. 

У сасвим скорашњој “Илустрованој историји 20.века у 15 свезака, једна 
свеска je посвећена “фашистичким покретима” великих и малих европских 
држава. Прво поглавље посебног дела посвећено je “Југоистоку Европе”, где 
се посебно говори о Југославији, а посебно о Хрватској (32). Писац je Ернст 
Нолте, јамачно “савремени историчар”, тј. историчар савремених збивања 
(Цајтгешихте, како Немци кажу). Он почиње своја излагања још од пре 
појаве фашистичких покрета у сваком пределу, да утврди шта их je изазвало. 

Ту je доста простора посвећено и усташама, као еминентно фашистичком 
покрету. На крају одељка о Југославији као целини каже Нолте да je 
приликом распада југословенске државе умео “Анте Павелић да искористи 
своју шансу, тако да je у хрватском, усташком покрету, ступио на светло 
једног кратког дана први и једини неограничени фашистички производ на 
Балкану”. Та слава припада искључиво Хрватима ! 

Сад прелази на одељак под насловом “Хрватска”, где има доста више 
података о њиховом фашистичком покрету под именом “усташа”. Нолте каже 
да су сва места заузели били усташе, да je постојао примат партије над 
сваким другим властима и органима, тако да je “нова држава већ у првим 
месецима свога постојања постигла државно-партијски тоталитет, који се у 
Италији, па чак иу Немачкој тек после доста година развио”. Фашистичкија je 
била, према писцу, Хрватска него Италија или чак Немачка ! Он приказује и 
организацију власти: усташка гарда поглавника, усташка милиција, усташка 
служба надзора итд. (Ja преводим с немачког, не знајући хрватске називе, 



ЛМК.) Каже како су се највећи партијски функционери звали: стожерник, 
таборник и логорник према немачком: Stabsführer, Sturmführer, 
Obersturmführer. 

Ернст Нолте већ у почетку својих излагања о усташкој Хрватској 
спомиње недела усташа. На страни 202 пише да су “ткз. дивљи усташки 
одреди водили већ испочетка у пространим деловима земље један режим 
самовоље и страховладе, да се Павелић већ у августу 1941. морао да лати 
једне чудне мере, да све средње вође (стожернике, логорнике и таборнике) 
лиши положаја”. (Писац се позива на саопштења “Немачког листа у 
Хрватској” 10. августа 1941). 

Писац истиче контрадикције у саставу усташког покрета, који je 
прихваћао и левичаре и био у “тесној вези са католицизмом, која je дошла до 
изражаја у водећој сарадњи фратара и осталих свештеника...” Иначе, један 
прави верник, “хришћански католик, не би смео бити фашиста”. 

Сад писац каже да “Европа није вековима виђала више такве верске 
борце. Да je Хрватска била насељена само Хрватима и кад би одговарала 
великој Хрватској краља Звонимира, онда би морала скоро половина 
становништва: Срби, Мухамеданци, Православни, Јевреји или се обратити на 
католицизам или бити убијени. Тако je заиста Хрватска за време рата постала 
у исто време једна огромна црква преверавања и у исто време гигантска 
кланица”. Немачки: 

Und so wurde Kroatien wаhrend des Krieges in der Tat zu einer riesigen 
Taufkirche und zugleich zu einem gigantischen Schlacthhaus. 

Писац изводи даље: “Једнако насилнички, иако не можда толико 
перфектно као јеврејско питање од стране Хитлера, било је од стране 
Павслића "решено” питање Срба и Мухамеданаиа, а немилосрдно гоњење 
Јевреја чинило je само делимичан аспект. Стотине хиљада људи je било 
умореио. Мада сва зверства не могу да се припишу усташама, него се једним 
делом књиже њиховим противницима, ипак je првобитна иницијатива ван 
сваке сумње потекла од усташа..." И то треба делимичио пренети у 
оригиналу. 



Hunderttauiende von Menschen wurden gemordet, und wenn die Greueltaten 
nicht ausschliesslich auf der Seite der Ustascha zu finden waren, so ging die 
ursprüngliche Initia tive zweifellos von den Ustascha aus. 

Oвo je необично важно штo je казао овај немачки савремени историчар. 
То што je он рекао практично значи: И противници усташа латили су се 
оружја, али само у самоодбрани (и у мањем опсегу). 

Непосредно за овим констатује историчар Нолте:“Тако су Хрвати 
прокоцкали оно што je историјски правно било на њиховој страни: они су се, 
не без разлога, жалили на угњетавање српског централизма. Али чак и 
диктатура Краља Александра,ма колико год она била удаљена од 
западноевропске парадигме правне државе, представљала je узорну слику 
мирног саживљења народа. Тиме су они (Хрвати) сами довели до апсурда 
идеал хомогене националне државе оријентиране према величини 
прошлости...". “Да би се то увидело баш у случају Хрватске нису била 
потребна наведена клања. Beћ крштеница тек засноване Хрватске ставила je 
до знања да je јужнословенска идеја имала своје добре и практичне 
разлоге...”. Писац каже ко се све користио распадом Југославије 1941. да 
заврши одељак: “Кад су хрватске формације у пролеће 1945. Прешле 
аустријску границу и мало затим од стране Енглеза натраг враћене, да би 
доживели ужасну судбину од руку партизана, био je тиме завршен један 
светско-историјски експерименат, који je доцније оправдао један важни 
саставни део много грђеног Версаљског система”. 

Ово звучи просто невероватно да тако може да говори један правоверни 
Немац и захваљујем судбини што ми je показала пут да до ових редака дођем. 

26. 

Кад сам нашао у књизи Нолтеа “Фашистички покрети” толико лепих 
опсервација, ja сам се потрудио да добијем још једну његову књигу под 
насловом “Фашизам”, која je изашла годину дана пре већ цитиране. Али она 
има поднаслов “Од Мусолинија ка Хитлеру” (33), што ja нисам пре тога знао. 
Књига je сасвим велика, пуна слика и јако скупа. У њој сам једва ишта нашао 
што би ме овде интересовало. Свега две-три реченице, које ћу ипак цитирати. 



На страни 344 пише Нолте како je за Мусолинија “била слаба утеха што je 
немачки поход на Југославију и Грчку у сада самосталној Хрватској довео 10. 
априла 1941. једног од његових штићеника на власт, Анту Павелића вођу 
сепаратистичког усташког покрета, чији су припадници били углавном у 
италијанским логорима образовани и држани као резерва. Али, пошто je он у 
овој промени видео углавном испуњење снова Данунција и новој држави 
одузео далматинске приморске пределе, Павелић се сад све више и више 
оријентисао ка Немачкој, тим пре што му италијанске трупе нису дале 
никакву подршку у тешким и свирепим борбама против српских и 
комунистичких партизана, него су жртвама његове кампање против 
православних и јевреја пружили помоћ”. Немачки: 

...zumal ihm die italienischen Truppen in den schweren und grausamen 
Kämpfen gegen serbische und komunistische Partisanen keine Unterstüzung gaben 
und den Opfern seiner Kampagne gegen Pravoslawen und Juden Hilfe leisteten. 

Ha страни 356 каже како cy y Хрватској “људи заједно терани на масовно 
стрељање”: 

Auch in Kroatien wurden die Menschen zu Massenerschiessungen 
zusammengetrieben... 

Ето, и y овој књизи, која описује догађаје пре оснивања злочиначке 
државе, па према томе ништа о Хрватској не треба ни да садржи нађу се 
понеки антиципатни ставови. Говори се о Мусолинију и Хитлеру,да се 
спомену и њихови злочиначки сателити који су лавирали између те двојице. 

27. 

Млади немачки научник Едгар Хеш (рођен у Ашафенбургу, Баварска 
1935), написао je и издао ту скоро једну малу, али веома успелу, историју 
балканских народа (34), где je доста пажње посветио и нама. Хеш je сад 
доцент за историју Источне Европе и Европског Југоистока на Универзитету 
у Минхену и већ заузима видно место као балканолог и слависта. 

У тој малој књижици скоро џепног формата, где мора да се изнесе 
иелокупна прошлост свих балканских народа, Хеш je нашао могућности да 
спомене хрватска недела у последњем рату. У њој, на страни 138 он спомиње 



убиство Краља Александра у Марсељу 1934. додајући: “Овај бесмислени 
напад je хрватској ствари изванредно (много) шкодио и у унутрашњости 
земље и у иностранству”. 

Мало затим прелази на рат и преузимање власти од стране Павелића и 
каже: “Својим безобзирним гоњењима Јевреја и Срба усташка држава je 
оставила крваву успомену, која чак окружује (засењује) својим мраком и 
партизански рат њихових противника вођен непримерном свирепошћу”. Ове 
значајне речи којима се осуђује и рат партизана у Југославији, као 
“беспримерано свиреп”, али према усташким злочинима неупоредив, треба 
навести у оригиналу: 

Mit seiner unachsichtigen Juden und Serben verfolgung hat der Ustaschastaat 
eine blutige Erinnerung hinterlassen, die auch mit der beispiellosen Grausamkeit 
geführten Partisanenkrieg der Gegenseite mit dem düsteren Licht umgibt. 

VII. НЕМАЧКИ ПРИКАЗИВАЧИ “ПОКРЕТА ОТПОРА” 

Последњих пет-шест година изашло је неколико дела о покретима отпора 
у последњем рату. Та су дела сад специјално документована, рађена у великој 
временској дистанци и после појаве многих других публикација. Ja имам 
нека немачка издања великог обима. Она се не односе само на Југославију, 
али овој показују достојну пажњу, па је добро да се и српска јавност с тим 
упозна, да би имала нових доказа за њој познату тврлњу. Немци нису заиста 
имали никаквих разлога да напишу ишта похвално за покрет Драже 
Михаиловића, а jош мање да осуде покрет Анте Павелића. Па ипак су то 
повремено чинили. 

Ja имам код ceбe две такве књиге, обе из последњег времена, изашле 
после моје прве књиге. Једну je можда писао Аустријанац, али je то свеједно: 
Аустрија je била саставни део Немачког рајха за време рата и као таква 
савезник Немачке. А није лако ни установити одакле су све поједини писци 
немачког језика. Они сви принципијелно спадају у оквир који смо дали. 

Сад посебно о тим књигама; извлачећи из њих податке и оцене које овде 
спадају.  

28. 



Прво из велике “Илустроване историје отпора у Немачкој и Европи”од 
Курта Центнера, изашлој 1966. (35). Он говори успут и о хрватским 
злочинима који су били узроци неких покрета отпора. Само неколико ставова 
je томе посвећено; тим природније je те ставове пренети. 

У одељку који носи наслов “Отпор на Балкану и у Италији”, он говори о 
четницима и партизанима, да се тек после 10 страна од укупно 16 посвећених 
Југославији дотакне и злочина који су условили прве покрете отпора у 
западној Југославији одн. у руглу од државе која се звала “НДХ”. Ево шта он 
пише на страни 312: “Пошто je усташки покрет дра Павелића преузео власт у 
новој држави Хрватској, одмах je дошло до мера прогона против српског 
становништва Хрватске...”. Дакле, без икаквог повода од стране Срба. Тај 
став гласи немачки: 

Nachdem die Ustascha-Bewegung des Dr. Pavelic die Macht im neuen Staat 
Kroatien übernommen hat, kommt es sofort zu Verfolgungsmassnahmen gegen die 
serbische Bevölkerung Kroatiens. 

Центнер продужује y истом ставу: “Павелић и његова усташка 
организација већ су у протеклим годинама били потпомагани од италијанске 
владе и од Ватикана, јер су усташе претстављале наглашен римско-католички 
покрет”. Овде се без икакве резерве ставља Ватикан као протектор усташког 
покрета. Центнер није своју књигу радио “са научним апаратом”, па није ни 
навео откуд му тај податак да je Ватикан помагао усташки покрет, али да га 
он није измислио, то je ван сваке сумње. 

Он пише затим (с. 313): “Скоро равно два милиона Срба живе на 
хрватском подручју. Више него пола милиона од њих биће до краја раtа од 
католичких усташа побијено, далеко највећи део њих још у првој години 
‘проглашења независности’ католичке Хрватске”. Писац сам ставља међу 
наводнике израз “прокламација независности”. Ево како тај став немачки 
гласи: 

Knapp zwei Millionen Serben leben auf dem kroatischen Gebiet. Mehr als eine 
halbe Million von ihnen wird bis zum Kriegsende von den katholischen Ustascha 
umgebracht, die weitaus meisten davon schon im ersten halben Jahr nach der 
“Ünabhändigkeitserklärung” des katholischen Kroatiens. 



Писац пружа и конкретне податке о хрватским зверствима и то из 
извештаја Хајдрихове “службе безбедности” (СД), за коју каже да je била 
“као што се зна све друго пре него хуманитарна организација”, чиме хоће да 
каже, да се чак и таква у суштини крволочна организација ужасавала од 
хрватских злочина. (с. 313). 

Он наводи дословце у изводу извештај Хајдрихове службе о зверствима у 
Глини, који je, мислим, већ пренет у овој књизи. Са своје стране Центнер 
додаје: “Услед ових зверстава побегоше готово сви сељаци у околна села и у 
шуму, и ту су се скривали... Ово je изиештај само изједне мале варошице. 
Слично се догађало свуда где Срби живе, који ‘правоверној цркви’ 
припадају”. У оригиналу: 

“Das ist nur ein Bericht aus einem kleinem Marktfleken. Achnliches aber 
geschieht überall dort, wo Serben wohnen, die der “rechtsgläubigen Kirche” 
angeboren..." 

Писац продужује: “Стотине људи су код Мостара били повезани и 
убачени у бујну Неретву, јер су се успротивили да их крсте по католички. И 
другде су Хришћани друге вере жицом везивани, стрељани и бацани у реку. 
То се догађало на рекама Уни и Сави. 

Ha другим местима су свештеници заједно са својом општином (својим 
парохијанима, ЛМК), у црквама стрељани. Многе цркве Срба су или 
разрушене или запаљене, често са верницима у њима. У оригиналу: 

“Viele Kirchen der Serben werden gesprengt oder verbrannt, oft genug mit den 
Gläubigen. Es kommt auch zur Ausrottung ganzer Dörfer, deren Einwohner 
ermordet, deren Häuser anschiessend verbrannt werden. 

Долазило je и до истребљења читавих села, чији су становници убијени а 
куће им затим запаљене”. 

На страни 314 доноси Курт Центнер један извештај самога шефа немачке 
службе безбедности Рајнхарда Хајдриха вођи СС (свакако Химлеру). 
Извештај je датиран са 27. фебруара 1942. и носи наслов “Делатност банди”у 
Југославији, нарочито у Хрватској. Тамо стоји: “Као најважнији узрок 



разбуктавања делатности банда морају да се означе зверства, која су усташке 
формације извршиле над православнима у хрватском пределу...”. Немачки: 

Als wichtigste Ursache für Aufflammen der Bandentätikeit müssen die 
Greueltaten bezeichent werden, die von den Ustascha-Verbanden im kroatischen 
Raum gegenüber den Pravoslaven verübt werden. 

Центнер даље прецизира: “Усташке формације нису своја зверства 
вршиле само над мушким и за оружје способним православцима, него, 
нарочито баш, над беспомоћним старцима, женама и децом и то на 
најбестијалнији начин. Број православних који су од стране Хрвата (тако баш 
стоји у оригиналу, ЛMK), поклани и садистичким методама мучени до смрти 
мора се, према процени, означити са триста хиљада. Због ових зверстава 
бројни су православци побегли у преосталу Србију и ту су њихови извештаји 
у највећем степену огорчили становништво”. 

Један део овог извештаја дат je у оригиналу на другом месту (у приказу 
следеће књиге). 

Писац сад наводи како je од свега тога, и од хрватских злочина и српске 
самоодбране, Тито извукао корист. То излагање не спада овамо.  

29. 

Ту скоро (1968) изашла je у Аустрији (у једном осредњем градићу Горње 
Аустрије) књига под насловом “Колаборација или отпор”. Писац je Вернер 
Брокдорф, вероватно Аустријанац. Он je испитивао активности колаборације 
многих народа и земаља, нарочито окупираних од сила Осовине, специјално 
од Немаца. Догађајима у Југославији посветио je нарочиту пажњу, преко 80 
страна у средини књиге. (36). Посебно говори о Србији, посебно о Босни и 
Далмацији (вероватно због италијанске окупације), онда о Херцеговини и 
Црној Гори, затим о Фолксдојчерима и напослетку о Хрватској. 

Колико je мени познато, та књига није код нас приказана, па ћемо 
пренети више ставова о Хрватима и Хрватској. 



Писац говори о капитулацији Југославије и додаје: “Милитантне 
формације усташа прикључише се одмах немачким јединицама које су 
наступале, и почеше свој приватан рат против Срба.. 

Ето, они, Хрвати почеше тај рат, “приватан”, што треба да значи 
нетражен од победника, од Немаца. 

Непосредно затим каже писац (с. 81): “Посебни изасланик Рибентропа у 
Хрватској (сад му наводи ранг у СС формацијама, који се не може превести) 
покушао je у Загребу да постигне политички сноразум прво са вођом Хрвата 
Мачеком али je убрзо морао увидети да je утицај Анте Павелића и његових 
усташа на хрватски народ знатно јачи него je то уопште у Немачкој 
замишљено”. 

Каже даље да je овај основао “Независну Хрватску” (писац сам то ставља 
под наводнике) и да су “новој држави били инкорпорисани знатни чисто 
српски предели”. 

Много доцније (стр. 133 - 134) он описује састав те државе, и каже: 
“НДХ" (опет у наводницима и спрдњи) са површином од 102 хиљаде 
квадратних километара заузела je била, према томе, две петине површине 
пређашње Југославије. Од шест милиона становника нове Хрватске једва су 
три милиона били Хрвати. Њима насупрот стојао je приближно исти број 
припадника других народа, тако два милиона Срба и Бошњака, пола милиона 
босанских муслимана, 140 хиљада Немаца по народности из Срема, 70 
хиљада Маџара, 40 хиљада Јевреја и 150 хиљада Словенаца”. Под 
“Бошњацима” разуме православне Босанце јер муслимане наводи екстра. 

На страни 82 говори Брокдорф ко je све колаборирао и налази да je, у овој 
или оној форми, готово свак колаборирао. То нас питање овде не интересује. 
Али тим више крај овог отсека излагања. Он гласи: “Хрвати су били у првим 
годинама цео колаборирајући народ”. Додаје да се са међународног гледишта 
не би можда могло то називати колаборацијом, јер су бранили своју државу. 
Ми нећемо улазити у правилност овог гледишта, јер не пишемо о 
колаборацији. Може се само приметити да међународно Хрватска није била 
призната. Нас интересују хрватски злочини. И писац додаје: “То никако не 
оправдава накнадно домобранце, усташе и остале хрватске формације с 



обзиром на прогон и истребљење српског становништва. Насиља која су 
извршили убрајају се у најсвирепије грозоте колаборације у Другом светском 
рату”. Немачки: 

Was sie an gewalttaten verübten, zählt zu den grausamsten Greueln der 
Kollaboration im zweiten Weltkrieg.. 

Говорећи посебно o Србији писац каже: “У остатку Србије (преосталој 
Србији) беше положај колаборирајуће управе скоро безнадежан. Србима je 
набачена кривица за настанак немачко- југословенског конфликта па су 
према томе и трактирани. Поред тешких терета сурове окупације надошли су 
и просто нерешљиви проблеми православних који су живели ван нових 
српских граница. Хрватске усташе су водиле непоштедан рат против 
Српства. Читава села су била од њих истребљена, таоци стрељани, имања 
запаљена. Дневно су текле хиљаде избеглица из хрватског предела у остатак 
Србије, да би избегли масовне покоље”. Немачки: 

“Die kroatische Ustascha führte einen erbarmunglosen Kampf gegen das 
Serbentum. Ganze Dörfer wurden von ihr ausgerottet, Geiseln erschosssen, 
Gehöfte niedergebrannt...’ 

Ha страни 88 преноси Брокдорф извештај једног очевидца о догађајима у 
Руми једва шест недеља иза свршеног рата. Он каже: “Ујутро 22. маја 1941. 
упадоше у Руму - Пуц око стотинак униформисаних усташа. Они блокираше 
улицу и не пуштаху никаквог становника из кућа. Тако je систематски 
претражена свака кућа. Најмање су три лица при томе убијена. Затим 
натераше усташе све Србе да се скупе на трг пред капелом. Под строгом 
стражом је доведено око 190-200 Срба до гробља; жена, деце, људи сваког 
узраста. Мајкама je наређено да пусте децу трчати. Многе су то учиниле у 
нади да бар њих спасу. Кад су деца претрчала око сто метара, почеше усташе 
на њих да пуцају као у хајци на зечеве. Мајке притрчаше својој деци а онда 
формације усташа уперише ватру и на њих. Три човека покушаше да се 
бране. Њима су главе смрскане ашовима. После тога су морали још 
преживели мушкарци дауздуж гробљанских зидова ископају јарак. Усташки 
командант рече да je то нарочита част ако су Срби у смрти сједињени. Људи 
су морали да своју стрељану родбину потраже, да их баце у јаму (јарак) и да 



их земљом затрпају. Онда је сваки човек морао толико дуго радити док није 
пао дубоко у земљу, да више није могао да држи лопату. Пошто je то све 
свршено, онда je један усташа ишао од једног до другог и побио све 
мушкарце куршумом у потиљак...”. 

У протоколу састављеном у Србији од Немаца, стоји: “Биле су десетине 
хиљада убијених регистроване, највећи део убијен на бестијалан начин, 
можда један документ за потомство”. 

Даље стоји (стр. 89): “У Милици су Срби печени живи. У Братунцу су 
православном попу Сервацу ископане очи, пa je онда обешен за једно дрво 
обрнуто (ноге горе), а неодрасли Хрвати узеше га на нишан вежбајући се у 
вештини пуцања. У Добоју су једном Србину... отсекли трбух, изнели црева, 
њега везали за колац и толико га око коца вијали, док му се црева нису 
намотала”. 

Још много података из разних места тадашње “Хрватске” наводи 
Брокдорф према извештајима пребеглих жртава. Износећи те податке 
Брокдорф их и сам усваја и на једном светском језику објављује јавности. 
Зато наш свет треба да зна за ту појаву. Ми не можемо све то овде преносити. 
Само неколико речи о Јури Францетићу “инкарнацији усташких крсташких 
похода”. Он je био командант “Црне легије” и већ je јуна - јула 1941. извршио 
у великој жупанији Сарајево “неописане грозоте против Срба”. Немачки: er 
ging mit unbeschreiblicher Grausamkeit gegen die Serben vor. 

Постоје одговарајући извештаји СД (немачке службе безбедности - 
сихерхајтсдинст). Немачке војне команде су се често против њега буниле, 
долазило je чак и до појединачних оружаних сукоба. Командант Југоистока je 
тада енергично протествовао. Хрватске власти су се морале да одвоје од 
њега. Сад je он опет васкрснуо као командант Црне легије у Босни...”. (36, с. 
91). 

На страни 96 објављује Брокдорф саопштење о логору Јасеновац. Ту стоји 
дословно: “Лoгop Јасеновац je већ у лето 1941. од стране усташа био 
образован. Рђави животни услови довели су до енормне смртности логорских 
становника. Логор je био углавном изграђен за уништење Јевреја и Срба. 



Масовно су вршена систематска убијања, делом на бестијалан начин”. Ово 
последње немачки: 

Das Lager war vornehmlich zur Vernichtung der Juden und Serben aufgebaut 
worden. Massenweise wurden systematische Tötungen von Häftlingen 
vorgenommen, zum Teil auf bestialische Weise. 

“Ha бестијалан”, на животињски начин су ту Срби убијани, како 
потврђује савезник Хрвата у рату Вернер Брокдорф. 

На страни 104 пише Брокдорф: “Већ јула 1941. почеше усташе ове 
оружане походе против српског становништва у Босни. Све ургентнији беше 
захтев Загреба иселити милион и по Срба који сад живљаху у хрватској 
држави. Пошто je једно такво исељење, бар у том времену, било немогуће, 
појачаше усташе њихов притисак на Србе и починише на њима већ описане 
грозне ужасе, да би их натерали на бежање у Србију”. Део у оригиналу: 

Schon im Juli 1941 begann die Ustascha ihre Feldzüge gegen die serbische 
Bevölkerung in Bosnien... und begingen die bereits geschilderten entsetzlichen 
Greueltaten an ihnen, um sie zur Flucht nach Rest-Serbien zu zwingen. 

И из ових излагања јасан je став писца да су “усташе” први почели те 
грозоте. Он, даље, конзенквентно Србију назива “остатком Србије,” из чега 
јасно произилази да ни он, као ни сви остали цитирани писци, не сматра 
окупирану Србију као једино сместиште Срба. 

Брокдорф пише даље (на истој страни): “У Источној и јужној Босни био je 
положај Хрвата још испочетка врло проблематичан. Ту су Срби сачињавали 
већину према Хрватима и босанским муслиманима који су са њима 
колаборисали. Тај предео није никад ни спадао у бановину Хрватску. Срби се 
с правом сматраху превареним. Баш у тим пределима дошло je било до 
тешких борби између српских трупа и хрватско-муслиманским и то у време 
кад су немачке трупе једва биле прешле границу. Српске јединице су тада 
игнорисале југословенску капитулацију, повукоше се у босанске горе и 
почеше после првих усташких грозота да се бране од Хрвата. 

Српске чете нападале су удаљенија села, у којима није било немачке или 
италијанске посаде. Усташка милиција je одговарала драстичним 



противмерама које су по правилу биле управљене против српског 
незаштићеног становништва, јер су се српске чете сасвим ретко могле 
достићи у непроходним брдима. Тако су источни и јужни крајеви (кутови) 
Босне постали поприште првих крвавих сукоба између Хрвата и Срба које су 
најзад морале наћи крај у оним страшним покољима који спадају у 
најнехуманије покоље другог светског рата“. Оригинал: 

So wurden die Ost - und Südecke Bosniens zum Schauplatz der ersten blutigen 
Auseinandersetzungen zwischen Kroaten und Serben, die in jenen grauenhaften 
Schlächtereien enden sollten, die zu den unmenschlichsten Taten während des 
zweiten Weltkrieges zählen. 

Вернер Брокдорф прелази сад на неке детаље (стр. 105) и каже: “Мало 
часно име стиче том приликом усташки командант Јуре Францетић. Он je 
беснео углавном у босанском пределу. После je он водио злогласну ‘црну 
легију’ усташке милиције у партизанском рату у Босни. Овај терор je 
проузроковао двоструке противмере од стране Срба. Прво се нагна 
становништво на бег у остатак Србије; то je било сасвим у духу Хрвата. 
Друго: хиљаде православних из Босне беху натерани у четнике и тиме 
појачаше делатност банда...”. 

У целој својој књизи у којој се налазе многе замерке Србима Вернер 
Брокдорф не таји да су Срби били изазвани и да су се налазили у одбрани. 
Утолико je његово сведочанство драгоцено. 

На страни 106 спомиње писац четничког команданта Босне, мајора 
Јездимира Дангића. Писац утврђује: 

“Сад je Дангић поново наизменично ратовао против Тита и немачких 
трупа. Између ова два фронта усташе су вршиле њихов прљав посао, који je 
водио или протеривању босанских Срба или њиховом принудном 
католизирању”. 

Он наводи један званичан извештај немачких власти послат у Берлин, у 
коме изост. стоји: “Број православних које су Хрвати поклали или 
садистичким методама до смрти мучили мора се евалуативно означити са 
300.000”. Немачки: 



“Die von den Kroaten niedergemetzelten und mit den sadistischen Methoden 
zu Tode gequälten Pravoslawen müssen schätzungesweise auf 300,000 Menschen 
beziffert werden.” 

Брокдорф наводи један телеграм из Београда немачке службе безбедности 
(СД - Сихерхајтсдинст) од 12. априла 1942. централи у Берлин, у коме стоји: 
“Од 10. априла 1942. појавили су се озбиљни сукоби и борбени додири 
између немачких трупа безбедности и усташких јединица, изазвани 
бесмисленим клањем српског живља у Босни...”. (с. 107). Немачки: ausgelöst 
durch sinnlose Abschlachtungen der serbischen Bevölkerung in Bosnien... 

Ha странама 111 до 115 описује Брокдорф догађаје у Херцеговини. Ту 
стоји: “Испочетка je изгледало да ће овај удаљени предео нове хрватске 
државе бити поштеђен од варварских верских ратова и ратова истребљења. 
Али 28. јуна 1941 (дакле на Видовдан, ЛМК) почеше одједном масовна 
хапшења Срба. Стотинама су довођени до обале Неретве, повезани жицом 
међу собом, стрељани и онда бачени у реку. Испод Мостара, на једној узини 
реке наслагане беху лешине. Са ручним гранатама су усташе отклониле те 
наслаге. У Отоки су стотине Срба на сличан начин у Уни утопљени или, већ 
убијени, у реку бачени. Један од најозлоглашенијих сабиралишта ухапшених 
Срба беше логор Госпић, где су хиљаде изгубиле живот. 

Почетак прогона Срба у пределу Добоја чинило je хапшење православних 
попова и убиство богатих Срба”. “Ове грозоте усташа доведоше неминовно 
до појачања партизанске делатности”. 

Говорећи о Хрватској, Брокдорф спомиње на страни 135 трвења између 
војске и усташа у Хрватској, и каже да je дошло до знатних напетости “које 
су постојале тим веће кад су дивље усташке јединице починиле прве грозоте 
над Србима”. Немачки: 

...“erhebliche Spanungen, die um so grösser wurden, als wilde bewaffnete 
Ustascha- Einheiten erste Grausamkeiten an Serben verübten...” 

И овде OH усташка недела назива грозотама, гнусобама, свирепостима, 
зверствима, дивљаштвима итсл. (Вид. Ристић- Кангрга Енциклопедијски 
Немачко-српски речник). Усто, он и овде, као и иначе, наглашава приоритет 



хрватских зверстава, да су она прва настала, па су чак, по њему (Брокдорфу) 
изазвала револт код неусташких војних јединица (домобранаца итд.). 

На следећим странама износи Брокдорф један састанак после рата у 
Италији са једним истакнутим усташом, који је то био од 15. године старости 
и налазио се сасвим близу Павелића. Овај га je молио да у књизи коју треба 
да изда “не даје о усташама сасвим слабо сведочанство” (с. 137). Сама 
околност да je он са усташама одржавао везе и после рата и обавештавао их о 
свом писању даје наслутити да им je био близу, у сваком случају не далеко. 
Утолико су његова сведочанства о “усташама” драгоценија. 

За тога усташу Брокдорф употребљава псеудоним Иво Скофић, али каже 
да je био логорник. Овај му описује многе детаље својих дивљања, које не 
можемо преносити. Само општије ствари. 

На страни 142 описује како je принудио Србе да пређу у католицизам. 
Наводи и место где се то десило. Ту стоји изост.: “Следећег дана нареди 
Скофић да се православна црква затвори а мало затим да се испразни. Испред 
цркве су јавно продаване на лицитацији (“дражби”) светиње, као што су 
иконе, рукописи, свештене књиге, тканине итд. Као једини лицитант појавио 
се један човек из Загреба који je био специјализован за куповину 
православних светиња и поседовао неку врсту усташког монопола. Ти су 
предмети потом кријумчарени у Италију и Швајцарску, одакле су доносили 
драгоцене девизе. И данас још ако се брижљиво претражују антиквитетске 
радње северо-источне Италије наићи ће се на православне светиње.” 

Сад описује Брокдорф, све према речима самог усташе “Скофића”, како je 
сутрадан позвао све православне да пређу у католичку веру, како je тада 
изненада дошао православни поп и то омео, како су попа мучили и убили, а 
после све оне који се нису хтели преверити итд. Све најситнији детаљи, 
ужасни и мрачни као што je све хрватско у то доба било. (стране 142-146). 
“Скофић” се не сећа колико je Срба иселио и убио. “Али се број пење на 
хиљаде” каже Брокдорф према “логорниковом” причању шта je све урадио у 
Дубици (ту je “само” 300 Срба избацио из домова и предао у смрт). 

На страни 156 описује Брокдорф верско гоњење Срба. Он каже: 
“Сједињена православна црква у Хрватској није била само гоњена од мање 



или више дивљих усташких формација већ сасвим званично и од саме 
загребачке владе. Тако јој je била ускраћена свака финансијална помоћ, она 
није смела да одржава ма какву везу са београдским патријархом. Цркве и 
манастири су били затворени или срушени, већина свештеника ухапшена.... 

Са загребачким “наредбама о олакшању при промени вере” надошла je 
била ера нижег клира, ” који je развио махом крваву мисионарску ревњивост. 
Пре свих других je нарочито ред францискана делао руку под руку са 
усташама и наметнуо српском народу репресалије које су неминовно морале 
да воде до масовних прекрштања. Прелаз у католичанство беше за хиљаде 
православних спасење од неизвесне судбине ако не и од саме смрти. Већ 
1941. су хиљаде Срба конвертирале... Усташе и католички клир беху 
погрешног мишљења да je са принудним католичењем решено и питање 
народности; јер je у првом реду Загребу било стало до тога да пределе у 
којима су Хрвати били слабо насељени кроатизирају.... Црквени проблем je 
био само део вала хрватизирања који je од стране усташа био вршен са пуном 
грубошћу и нечувеним терором против српског становништва. Крајњи циљ je 
био један и по милион Срба у НДХ или иселити или ликвидирати. Немачки: 

Das Kirchenproblem war indessen nur ein Teil der Kroatisierungswelle, die 
von der Ustascha mit aller Härte und ungeheurem Terror gegen die serbische 
Bevölkerung ausgelöst wurde. Endziel war, die 1,5 Millionen Serben des NDH-
Staates auszusiedeln oder zu liquidieren. 

Писац напомиње како је постојала опасност да то доведе до глади у 
Хрватској, јер je православно становништво било махом сеоско. На то се 
влада у Загребу није обазирала. Немци су упозоравали на сличне последице, 
али “влада у Загребу ” није за то хајала (стр. 147). 

Писац на истој страни наставља: “Стварно немилосрдна борба усташа 
против непожељног српског становништва доведе до грозних догађаја, 
против којих су немачки органи у Загребу интервенирали узалуд, нарочито 
Везенмајер, Каше и Трол. Појединости ових грозота биле су ужасне. Често су 
српске цркве проглашаване за затворе, у којима су усташе масакрирале 
српско становништво..”. Немачки: 



In der Tat, der erbarmungslose Kampf der Ustascha gegen die unerwünschte 
serbische Bevölkerung führte zu grauenhaften Vorkommnissen, gegen die 
deutschen Stellen in Zagreb, insbesondere Veesenmayer, Kasche und Troll 
vergeblich intervenierten. Die Einzelheiten dieser Greueltaten waren schrecklich. 
Oft würden serbische Kirchen zu Gefängnissen erklärt, in denen die Ustaschas 
dannn die serbische Bevölkerung massakrierten. 

Писац наставља ca конкретнијим подацима (36 c. 147): “У околини 
Сарајева искорењена су читава села. Усташе су помлатиле у долини Брзица 
Јарак са секирама 350 Срба и затрпаше их у масовном гробљу. У пределу 
Плитвичких Језера сви су Срби још маја 1941. исељени. Ко није могао да на 
време бежи, усташе су га помлатиле или је стигао у злогласни раднички 
логор Велебитских планина или у солане острва Пага. Концентрациони логор 
Јасеновац био је нарочито озлоглашен. Ту су Срби и Јевреји систематски 
уморени. Тако говори Бросат о 200 хиљада Јевреја и Срба који су ту изгубили 
животе. 

Већ после првих грозота настало је панично бекство српског 
становништва у преосталу Србију. 

Кад су у јесен 1941. умарширали Италијани са три дивизије у Окупациону 
зону II, одмах зауставише бежање Срба, вратише попове, отворише 
православне цркве,повратише Јеврејима њихова имања, разоружаше усташе 
и избацише их из њихове сопствене земље...”. 

Стр. 148: “Усташке грозоте попустише нешто мало у зиму 1941/42. али у 
пролеће понова се разбукташе”. Сад он наводи извештаје немачких војних 
команданата из Београда. 

Стр. 149: “У августу 1942. провео је хрватски “посебни опуномоћеник” 
Томић са јаким јединицама обимну полицијску акцију против Срба у Срему, 
код које је опет дошло до тешких ексцеса и терористичких аката. Немачка 
места у Загребу, нарочито саветник посланства Трол, уложише против тога 
жалбу...”. 

Стр. 152: “Само је годину дана Хрватска могла да далматинску обалу 
назива својом сопственом. За то време покушаше усташе да прогоне Србе и 



овамо пренесу. Хрвати су од немачких власти били, истина, у томе спречени, 
али у непроходним и непровидним пределима није немачка војна снага могла 
свуда да стигне. 

Брокдорф се приближава крају излагања и каже (36, с. 152): “Биланс 
хрватске владавине у НДХ страховит је. У Меморијалу врховног команданта 
Југоисток од 17. фебруара 1943. спомињу се 400 хиљада православних 
побијених од усташа. Према обазривим проценама морају се за време од 
фебруара 1943. до јесени 1944. додати још најмање 100 хиљада убијених. То 
је трећина Срба који су живели у НДХ”. 

Интересантно је да он 23 године после рата још увек тврди да је убијено у 
тој срамној држави преко пола милиона лица стављених тој држави под 
заштиту. И Брокдорф поштено каже да је то био биланс “хрватске 
владавине”. 

Затим каже да су Титови партизани око 600 хиљада лица “уморили” 
према хрватским изворима, међу њима и четнике и њихове породице. Писац 
додаје да “према његовим истраживањима тај број износи 500 хиљада”. Ту се 
не говори о одмазди и освети, већ о убијству. 

Па и кад је хрватска држава сасвим пропала нису престали били покољи 
Срба. Брокдорф каже на страни 153: “Чак и у фаталној ситуацији за 
Хрватску, кад је Црвена армија у октобру – новембру 1944. била заузела 
готово целу Србију, четничке групе које су се пробијале северу биле су при 
пролазу кроз Хрватску нападнуте и слиштене. Чак су и српске избеглице у 
хрватским пределима нападнути”. 

Каже да се немачка војска повлачи са што мање штете за цивилно 
становништво, док су “усташе које су се повлачиле вршиле уништења 
непојмљивог замаха. При томе су читави делови земље обично опустошени. 
Уколико су Срби живели у појединим селима, усташе су их убијали. 
Хрватски сељаци, због страха од освете, побегоше северу. Муслиманско 
становништво, које није било без учешћа у политици истребљења Срба, 
морало je такође да очекује страхоте од Титових партизана. Уколико 
муслимани нису побегли северу, посакриваше се у брдима и надаху се 
милости од неумољивог непријатеља”. (тј. комуниста ЛМК). 



Неколико реченица на немачком оригиналу: 

Die abziehenden Ustascha-Verbände verrichteten ein Zerstörungwerk 
unvorstellbaren Ausmasses. Soweit noch die Serben in einzelnen Dörfer lebten, 
wurden sie von den Ustascha ermordet... Auch serbische Flüchtlingstrecks wurden 
in kroatischen Gebieten überfallen.“ 

O хрватској држави и хрватској војсци изјашњава се писац са највећим 
презиром и то све документује изјавама најкомпетентнијих немачких војних 
лица. Нажалост, то не можемо овде преносити, али треба да то зна ко о овоме 
жели да пише. 

VIII. ПОДАЦИ О ХРВАТСКИМ ЗЛОЧИНИМА  
ИЗ РАЗНИХ ИЗВОРА (КРАТКА ИЗЛАГАЊА) 

 
30. 

У једној немачкој књизи која описује стање немачких ратних 
заробљеника у Југославији за време Другог светског рага, изашлој 1962. коју 
ми je љубазно послао на дар Никола Ђорђевић, учитељ из Призрена, сада у 
Оснабрику (Немачка), има такође података о хрватским зверствима. Тако на 
стр. 16 те књиге (29) износи уредник разна мишљења о “узроцима 
наоружаног устанка (партизана)” и ту прво наводи мишљење др Франца 
Тирфелдера, “познаваоца Балкана”. Овај je казао (стр. 18) што издавач књиге 
објављује размакнутим словима: “Др Анте Павелић постаде хрватски 
поглавник и сада преко својих усташа распламти бес пре свега према српској 
мањини у Босни, која je буквално поклана”. 

...“Немачки: 

...“Dr. Ante Pavelic wurde kroatischer Staatsführer und liess nun durch seine 
Ustascha- Verbände seine Wut vor allem an der serbischen Minderheit in Bosnien 
aus, die buchstäblich abgeschlachtet wurde.” 

Ha стр. 25 и претходним стоје одговори на питања историчара др Рудолфа 
Ибекена, који je у штабу “Југоисток” имао да да “објективан приказ” војних и 
политичких прилика у том делу Европе за време Другог светског рата. Њега 
je испитивао амерички војни суд број 5 и овај je давао детаљне одговоре. На 



стр. 24 одговара на питање шта су усташе: “Усташе су у свом језгру телесна 
гарда поглавникова, једна фашистичка, војна организација која je имала 
напола и карактер полицијске трупе”. Даље, после много других питања и 
одговора, др Ибекен каже: ‘Главни противник усташа беше Српство. Борба 
усташа против четника, то je била борба Хрватске - фашистичке Хрватске - 
против националне Србије”. Даље каже др Ибекен о “методама усташа”: 
“Иако су они били организована трупа, нису по зверствима чинили мање него 
што je познато од стране неорганизованих партизана...”. 

На питање суда: “Да ли знате да ли су војне власти покушале да против 
познатих усташких метода нешто предузму и да утичу на хрватску владу да 
се стиша” одговорио je да се може позвати на читаво мноштво дописа “по 
којима je очигледно да се немачка оружана сила покушала да ослободи 
баласта усташке делатности”.То je чак у реченој књизи размакнутим словима 
објављено. “И ja знам, казао je даље др Ибикен, за настојања око ограничења 
овог утицаја усташа, све до највиших немачких инстанција...”. Каже да су све 
осујећивали Рибентроп и Каше,али ни они нису давали инструкције за 
убијање Срба. Они су просто заташкавали ствари.  

31. 

Ту скоро, изашла je од бившег Хитлеровог најближег сарадника Андреаса 
Хилгрубера збирка његових забележака о посетама важнијих лица код 
Хитлера и о збивањима одн. говорима том приликом (67). Књига je приказана 
у најбољем европском листу Ноје Цурихер Цајтунгу средином 1967.(30).Ту 
се може читати, као извод из књиге: “Међу најважније посетиоце Хитлера 
спадају амерички државни подсекретар Самнер Велс, Мусолини, Ђано, 
Петен, Лавал, Дарлан, Франко, Серано Суњер, Мацуока. У категорији “малих 
Хитлера’ налазе се, поред Квислинга и Фаринаћиа, још и оба Хрвата Павелић 
и Кватерник. Некадашњем ц. кр. генералштабном пуковнику који je 
унапређен за хрватског маршала дао je Хитлер прилично до знања шта je он у 
ствари: један разбојник у пози државника”. Немачки: Verbrecher in 
staatsmaennischer Pose. 

Интересантно да се ни о коме другом посетиоцу не дају карактеристике, 
бар у поменутом приказу, сем о “војсковођи Кватернику”. Ето колико je 



Хитлер ценио и њега и његов покрет. Назива га обичним злочинцем, 
разбојником ! 

32. 

Има један податак из хрватског извора: он je ваљда на много места 
познат, али сам га ja дознао из књиге једног Хрвата-усташе, од Ива Ројнице, 
усташког стожерника за Дубровник (то значи највиши партијски функционер 
у граду). Мада je из хрватског извора (31), случај je обзнанила једна жена 
страног порекла, канда Немица (мада јој Ројница жели дати друго обележје). 
На страни 106 те своје жалосне књиге наводи Ројница како се у Сарајеву срео 
с једном странкињом,- с њом два пута вечерао и пио. Ево шта он пише: 

“Становао сам у хотелу “Европа”. Ту сам примијетио ону исту плавушу, 
која је са мном путовала авионом из Загреба. Не знам зашто, али ми је 
постала сумњива. Питао сам послугу, од кад се она налази у хотелу. 
Подударао се надневак нашега заједничког путовања. Рекли су ми и како се 
зове; да је супруга неког њемачког часника... Већ сам прије био дознао 
испитујуђи о њој, да воли шљивовицу. Наравно, позвао сам је на вечеру и на 
чашицу, што јој се чинило природним. Након неколико чашица постала је 
говорљивија. Причала ми је, како воли усташе, како су то момци у правом 
смислу ријечи, како је с неким провела многе угодне ноћи, итд. ’’ 

Говорила је наученим хрватским језиком. Причала је, да је жена 
њемачког сатника, који да је негђе на положају, и сличне ствари, о којима се 
говори при првом састанку с неком страном особом. Тако је завршио први 
наш сусрет. Другог смо се дана опет нашли. Поновно сам је позвао на вечеру. 
Поновно неколико чашица добре шљивовице, затим вечера и добро вино, 
које је као и ракију радо уживала. Она опет о усташама. Како их воли, како 
их цијени, како су храбри и остало. Прича, како је била три дана на 
Алипашином Мосту с неким усташом јунаком. Пуно је особа побио, и као у 
одушевљењу показује ми фотографију неког дјетета натакнутог на бодеж, 
што се тобоже збило на Алипашином Мосту. 

Не сјећам се презимена тога жалосног јунака. То ће сигурно знати 
Сарајлије, јер је тај случај добро познат. Та слика прободеног и на бодеж 



натакнутог дјетета ширена је вани по Западу као доказ злочинстава 
почињених по усташама”. 

То је један детаљ из низа злочина које су Хрвати “усташе” учинили. 
Таквих је било на хиљаде, у овом последњем рату као и у Тридесетгодишњем 
рату, у Бечу и Италији 1848. итд. Али га овде саопштава један усташа, водећи 
усташа, и он се љути због тога. Али не зато што је Српче мало и безазлено 
прободено ‘бодежом’ већ што се хрватски јунак тиме поноси. То треба 
чинити, мисли вајни логорник, али да нико од непријатеља то не дозна. Стида 
Хрвати немају, то је давно рекао Јован Дучић. Ево још једна еклатантна 
потврда. 

Ово је један од десетине хиљада примера. Нека стоји, нека се не заборави. 
За то смо се, ето, и ми постарали. 

Тај догађај је причала једна Немица, али су за њега знали многи, мада ја 
нисам у приказивању злодела Хрвата на њега наилазио. Да су га и други 
знали, ево један разговор истог стожерника Ројнице (31, с. 107): 

“На повратку у Загреб, упознао сам у влаку дра Саву Бесаровића. Путује 
по позиву Поглавника, свог школског колеге. Признавао се је и осјећао 
Хрватом православне вјере. У Славонском Броду смо скупа вечерали и ту у 
угодном разговору истицао је, како морамо тражити заједничко рјешење, јер 
нам је Хрватска заједничка домовина, и то чим прије, јер би нас догађаји 
могли претећи с обзиром на активност комуниста. Тужио се је на испаде 
појединих наших људи, споменувши међу осталим случај на Али-Пашином 
Мосту. Бесаровић је послије био именован министром. Судјеловао је и у 
Хрватском Сабору године 1942.. Комунисти су га 1945. убили. Свијетлу 
успомену ћемо му сачувати као претечи и заговорнику сарадње Хрвата свих 
вјероисповијести. ” 

У једном аутентичном податку из књиге сасвим прохрватског и 
антисрпског немачког официра Францла Шрамла стоји да је пред крај рата 
“поглавник при својој посети у главни квартир фирера саопштио Хитлеру 
своју намеру да се опет сасвим поврати на усташки курс и да настави изнова 
погроме против православних”. (74, стр. 307). То је било 18. септембра 1944. 
неколико месеци пред крај рата. Хтео је “поглавник” да и оно мало 



преосталих Срба утамани и тражио је дозволу од Хитлера. А овамо на дан 
капитулације јавља да су Немци погроме тражили ! 

Изгледа да му је Хитлер то био дозволио. Тако бар саопштавају и други 
писци, али немачки органи на Балкану нису се строго придржавали ове 
наредбе или, боље рећи, овог одобрења Хитлеровог, а тада је и крај рата био 
видљив и у Хрватској нису имали Немци много утицаја а још мање Хрвати-
усташе. Карактеристично је, ипак, да фиксна идеја репрезентанта Хрватске и 
у том моменту долази до изражаја: уништити Србе све одреда ! 

34. 

Нашао сам и једну ванредно интересантну оцену ових збивања од једног 
Немца, али на жалост не у оригиналу. Ипак, поклањајући веру наводима 
Вукашина Перовића, ја је цитирам (163), (75) 

“НДХ била је правна државна накарада. Међутим, у том накарадном 
склопу, постојао је известан систем, који је утицао мање-више на услове 
разбуктавања страсти, узајамном лишењу морално-етничких обзира, како то 
каже један Немац, посматрач тадашњих збивања у НДХ: 

“Усташе нису имале пред собом један расно инфериоран елеменат, који 
би допуштао да се коље, већ су то били чврсти и опробани граничари, који су 
се ставили у одбрану. 

Читава је Србија јаукнула од бола кад су прве хиљаде избеглица донеле 
вести о хрватским методама истребљења..”. 

Тај Немац се зове Фриц Карл, а његова књига “Од Аниса до Тита”, без 
ознаке места и датума издања. Књига је препоручена као приручник за 
припаднике немачке војске на Балкану од стране СС генерала и команданта 
полиције Ресенера ! 

Врло је значајно да овде један беспристрасан Немац говори о “Хрватским 
методама истребљења” Срба. “Хрватским методама” их назива, јер су 
специфичне и не одговарају ниједном другом народу. Назива их методама 
истребљења Срба: то им је био циљ. Све једнако као оно што и ми тврдимо. 

  



VI. ПОСЛЕРАТНИ ОСВРТИ  
НЕКИХ НЕМАЧКИХ ПОЛИТИЧАРА 

 
После рата је изашло више публикација немачких политичких личности и 

политичких публициста, који су махом критиковали став Немаца одн. 
нациста. Неки су од њих и сами сарађивали са Немцима мада им нису 
одобравали све шта раде, други су били идејни противници Трећег рајха. 
Овде износимо њих тројицу који су писали непосредно после рата, мада им 
ствари нису одмах биле штампане. Биће их несумњиво још, али смо ми само 
ову тројицу нашли. Свега тројицу, но репрезентативну. Што је 
најважније,сваки је од њих различит од другога и по својој прошлости и по 
професији. 

Рекосмо да су се они обазирали углавном на нацистичка недела. Као 
“споредан продукт” нађе се ипак код сваког од њих и неки осврт на 
злочиначку НДХ, њеног “поглавника”, његове крваве преторијанце. То ћемо 
овде забележити, опет у кратким екцерптима. 

35. 

Држећи се, колико је могуће, хронолошког принципа, преносимо 
понешто из дела Валтера Петваидица “Ауторитативна анархија”, изашлог 
1946. То је можда прва књига и први немачки штампани осврт изашао после 
рата на стање у Хрватској за време Другог светског рата. Ја сам књигу 
тражио на много места, па сам се чак обраћао и писцу, али узаман. Нигде 
није било трага тој књизи. Напослетку је Ратко Парежанин био љубазан да 
ми препише из ње ставове за које је мислио да ће ме интересовати, давши и 
тачан наслов књиге (37). 

Петваидиц је Аустријанац. Био је као веома млад истакнути сарадник 
бечких листова, а после и уредник дневних новина. За време рата је био на 
важним положајима штампе и пропаганде Рајха. После рата је био такође 
сарадник или сауредник великих немачких листова, а данас је референт за 
јужноисточну проблематику велике немачке Радио-станице у Келну. Има 
нешто преко 60 година: 



Он у својој књизи подвргава оштрој критици немачку политику за време 
нацизма, тако да се стањем на Балкану мало и само узгред бави. 

Тако на стр. 92 пише: “Као најбољи пример ове спољне политике без 
вођства служи развој у Хрватској... (где је) привучена на власт група 
радикалних емиграната, која се стварно могла позивати на једну тамну 
прошлост, али на само мали број присташа у земљи... 

Павелић је био већ 12 година емигрант. 1929. кад је краљ Александар 
отстранио демократске установе... Павелић је пребегао у иностранство, али 
не као демократ већ као опозиционар политичар. Прво у Немачкој и 
Аустрији... отиде доцније у Италију, где је припремио уморство краља 
Александра, којему је 1934. пао као жртва не само југословенски суверен већ 
и француски министар спољних послова Барту... 

Сем идеолошких разлога, који приказују лажним Хитлерове и 
Мусолинијеве изјаве да национал-социјализам и фашизам нису артикли за 
извоз... мора да je био од значаја општи Хитлеров став према Србима... 
Вероватно je Хитлер у Павелићу, о коме je једва ишта знао сем што су му том 
приликом казали, видео бескомпромисног браниоца хрватске државности 
према Србима. Али да je у тој Хрватској, која je Павелићу додељена као 
државни предео, живело ништа мање од 2 милиона Срба, тј. трећина укупног 
становништва - вероватно није знала ниједна од водећих берлинских 
личности, најмање пак министар спољних послова коме то није нико казао 
кад je 1930. почео да сриче азбуку спољне политике... 

Павелић, који је са пар стотина хрватских емиграната, од којих је у 
Италији образовао своју терористичку личну гарду, почео, чим се вратио у 
Загреб, .... сместа да води борбу уништења против свих својих непријатеља. 
Међу ове je у првом реду рачунао 2 милиона Срба у земљи... Павелић je 
могао без приговора чинити шта je хтео. .... Он je могао Србе и Јевреје да 
депортира и стреља, да установи полицијски тероризам без премца.... 
Укратко, он je био свемоћан, без контроле. Али je он то могао радити само 
док га je присуство немачких трупа штитило од освете народа... Много 
хиљада људи напусти градове; исто тако побегоше десетине, чак и стотине 
хиљада Срба из својих села, да би избегли терор набрзо сакупљених 



усташких банда, које су крстариле убијајући и пљачкајући кроз пределе 
настањене православним Србима...”. То морамо изнети у оригиналу: 

Ebenso flüchteten zu zehntausenden und hundertausenden die Serben aus 
ihrenDörfern, um dem Terror der rasch zusammengewürfelten Ustascha-Banden zu 
entgehen, die mordend und plündernd durch die orthodoxen Serben bewohten 
Landstreiche zogen... 

“Настаде једно ужасно умирање, један језовит хаос, у коме je Хрватска са 
својих 6 милиона становника изгубила више крви него заједно САД, 
Енглеска и Француска на европским ратиштима. У Београду су рачунали 
(писац мисли на немачка окупациона надлештва, ЛMK), број смртних жртава 
овог грађанског рата, који je опустошио читаве пределе... на далеко више од 
милиона.... О овим истинским догађајима и односима стајало je врло мало у 
извештајима које је немачки посланик слао Министарству спољних послова у 
Берлин. Прогони Срба, вођа Хрватске сељачке странке и пљачкање читавих 
делова становништва одстране усташа једва даје и споменуто... У Берлину 
нису разумевали откуд Тито узима све нове трупе... Да je сама хрватска 
влада, својим бруталним начином владања, приводила у дело Титово 
сиабдевање са регрутима, о томе je ћутао посланик немачке владе. Требало je 
стварати убеђење (у Берлину,ЛМК), да je опозиција Кашеовог штићеника 
Павелића чисто комунистичка опозиција, док je у ствари широка маса 
становништва била њему у највећем огорчењу противна, што je нашло израза 
у сталном порасту Титове армије... Донекле je Министарство спољних 
послова добило јаснију слику кад је примило извештај опуномоћеника у 
Србији, где су се задржале стотине хиљада избеглица из Хрватске, и кад је он 
захтевао укроћење усташа (баш тако стоји у оригиналу, ЛМК)... Али је било 
доцкан... Павелић је остао неприкосновен... Да је Павелић постао хрватски 
поглавник, не може да одговара, по свој прилици, ни Рибентроп, а још мање 
немачки посланик у Загребу који је тек доцније наименова. Али да је 
(Павелић) остао 4 године и да је он несметано могао да врши свој стравичан 
посао, то је што треба да одговара Рибентроп пред српским и хрватским, па 
чак и пред немачким народом....”. 

 



36. 

Сад долази др Франц Боркенау, некада велики комунистички пропагатор 
и борац, после разочаран, дао је поразну критику њиховог (комунистичког) 
система и одао се науци. Он је рођен у Бечу 1900, докторирао у Лајпцигу 
1924. после Другог светског рата  доцент и, кратко време пред смрт, 
професор новије историје и социологије на Универзитету у Цириху, гдеје и 
умро 1957. У једној књизи о светском комунизму, изашлој 1952, која је 
произвела огромну сензацију и била преведена на много страних језика, 
дотакао се и југословенских комуниста и - “усташа”! (38) 

Описујући 27. март 1941. на стр. 325 немачког издања, каже: “Југославија 
је нашла своју душу, рекао је Черчил у Доњем дому. Ипак, то је била Србија, 
а не Југославија, која је нашла своју душу. Хрватски сељачки вођа Мачек 
једва је са најстрожијим претњама склоњен да заузме место у 
револуционарној влади ђенерала Симовића. Цела Хрватска је очекивала сад 
грозничави дан “ослобођења”. 6. априла удари Хитлер и Београд беше 
бомбардовањем уништен. Војни одреди мањине одрекоше да војују, а српске 
јединице, изоловане и неприправне, западоше у катастрофу која је чинила 
жалостан контраст према дуготрајном отпору српске војске 1914-1915. 
године”. 

Стр. 347: ”...Доцније, кад су Хрвати у уједињеној Југославији поставили 
захтев на Велику Хрватску која би имала да обухвати и целу Босну, ови 
западни Срби су постали за Хрвате главна препрека. 

На културној висини данашњег века достојног дивљења изгледало би као 
скоро природно да су усташе, инсталирани као господари ових земаља. у 
априлу 1941. целу ову народну масу силом депортирали у Србију. Али нови 
господари, “поглавник” Павелић и “маршал” Кватерник знали су једно боље 
решење. Зашто да јачају Србију доводећи јој ове људе ? Много је боље ову 
стоку за клање на лицу места уморити. То се дешавало уз један велики 
ритуални обред. Усташка одељења би се појавила у српским селима и 
захтевала од становника - уколико их не би одмах поклали- да сместа пређу у 
римску веру. Тако би већ самим тим од Срба постали Хрвати... Велика 



већина несрећних западних Срба одбијала је да изврши тај прелаз (у римску 
веру), јер је њима православна вера била све и свја. 

Где би се то десило, издата би била наредба да се сви сељаци сакупе у 
цркви. Онда би била замандаљена црквена капија, ватра потпаљена, и људи, 
и жене, и деца нестала у ватри. Само нацистичка кампања истребљења 
Јевреја била је обележена овим свирепостима...”. 

На страни 348 говори о “усташкој кампањи истребљења Срба”, о 
“хрватским прогонима” Срба итд., па каже: “чим почеше масакри у северо-
западној Босни, подиже се, сасвим природно, и тамошње српско 
становништво на отпор”. 

37. 

Цитираћемо неке ставове, веома кратке, али веома језгровите, немачког 
политичара и члана Парламента, у фракцији Социјалистичке партије 
Немачке, Јакоба Алтмајера, који је ту скоро умро. 

Јакоб Алтмајер је био истакнути немачки политичар и политички писац 
још пре рата, за време рата и после II светског рата. Он је рођен у 
Франкфурту на Мајни 1889. године. Бавио се углавном новинарством. Био је 
сарадник и уредник неколико социјалистичких листова Немачке, а и спољни 
сарадник Манчестер Гардијана. Од 1936. био је “инострани коресподент 
социјалдемократске штампарске службе” у Београду, Паризу, Лондону; од 
1933-1946. емигрант у Паризу, Лондону, Атини, Мадриду итд. По повратку у 
Немачку био је опет истакнути члан Партије и народни посланик у Бону. Као 
такав је и написао доње ставове. 

Јакоб Алтмајер је у званичном својству, као члан Парламента у Бону, 
поднео маја 1953. влади интерпелацију о давању азила “ноторним ратним 
злочинцима, усташама”. У образложењу те интерпелације, које је дао једном 
новинару, он је између осталога казао: 

...“‘Светска историја регистровала је многе крвнике и масовне убице, - 
ниједан од њих није, међутим, био толико свиреп да је тражио да му се у 
кошарама сервирају очи од његових жртава. То је био специјалитет Павелића 
и његових усташа“. 



Ја сам то пренео из Американског Србобрана бр. 10867 из г. 1953., из 
чланка Милана Микашиновића, под насловом: Западно-немачки народни 
посланик г. Јакоб Алтмајер о Југославији. 

Поводом смрти кардинала Алојзија Степинца, Јакоб Алтмајер је писао у 
званичном органу Социјалистичке странке Немачке (39), поред осталог, ово: 
“Југословенски народи узалуд су у најгорим годинама убијања чекали његов 
(Степинчев) ауторитативни глас у Хрватској. У првим годинама тај се глас 
није дигао, а доцније једва се чуо, био је мршав и тих, био је у оштрој 
супротности са гласом једног немачког бискупа Галена и многих других 
католичких свештеника и достојанственика, који ништа мање нису били 
изложени опасности и који су своју храброст често морали да плате својим 
животом...”. 

Ово је пренето из минхенског листа“Искра”,где је извршен и превод. Он 
изгледа тачан. Сад један наш превод. 

Према подацима Рудолфа Геншела (44) у истом броју листа “Форверц” је 
био и овај став Јакоба Алтмајера: “Као средњевековне паликуће крстариле су 
фанатизоване масе Анте Павелића са крижом и црквеним заставама кроз 
земљу. Њихова идеолошка лозинка није била ‘Против Срба’ већ ‘Против 
неверника православних’ и, то је Богу плакати, многи католички попови дали 
су ‘борцима за веру’ по милости Павелића свој благослов”. 

38. 

1964. изашла је у Штутгарту књига под чудним насловом “Између Маоа и 
Хрушчова; Преображај комунизма у југоисточној Европи”. Писац је млади 
немачки политички истраживач Шрем. Ја књигу нисам имао, али ми је Ратко 
Парежанин био добар да препише (на немачком) следећу реченицу (55, стр. 
36), која је за наш случај веома карактеристична: “У свом бесу на 
‘вероломни’ Београд, поверио је Хитлер хрватску независност... кандидату за 
то место кога су из Рима привели: емигранту и авантуристи Анти Павелићу, 
који је са својим усташким покретом етаблирао један стравични режим 
терора на територији ‘независне државе’. Антисрпски погроми ‘усташа’, при 
којима су десетине хиљада људи убијени, а десетине хиљада доспеше у 



концентрационе логоре, створише расположење за грађански рат, које је 
веома добро дошло комунистичким настојањима...”. 

 
VII. НАЈНОВИЈЕ НЕМАЧКЕ КЊИГЕ  
ОГРАНИЧЕНЕ НА НАШ ПРОСТОР 

 
У последње време су изашле на немачком језику три књиге о Југославији 

од три разна писца, такорећи сваке године по једна (1969, 1970, 1971)). И 
наслови и тематика су им разни. Две се и по наслову односе искључиво на 
Југославију, трећа на Балкан, али опет углавном Југославију. Прва говори о 
односима Трећег Рајха и Југославије и пре рата и за време рата. Друга о 
последњим борбама на Балкану при крају рата.Трећа о данашњој Југославији. 

 
Ипак се све три осврћу на злочине хрватске државе, сваки са свог 

становишта и методе књиге. Занимљиво је,свакако, да се још данас хрватски 
злочини непоштедно жигошу у веома озбиљној немачкој публицистици. Неће 
се тако лако предати забораву, како Хрвати прижељкују. Изнећемо све за нас 
интересантне ставове из тих књига. 

39. 

Прва је књига Јохана Вишта, бачког Швабе, кога смо досад цитирали 
према његовим интервјуима и дедукцијама војних извештаја (одељак 4.). 
Јохан Вишт је јамачно тада обрађивао, a 1969. издао књигу под насловом 
“Југославија и Трећи рајх” (11). Она je писана са истог становишта и има 
слична или чак идентична излагања. Неке ћемо ставове ипак пренети, који 
имају већу вредност и чији делови заслужују да се пренесу у оригиналу. 

У тој књизи пише Јохан Вишт на страни 52 да су усташе биле често 
подвргнуте немачким трупним командантима али не и немачком судству. И 
онда наставља (с. 52): “Зато нису немачки команданти могли против 
усташких зверстава ништа предузимати без употребе силе, због чега су на 
много места неуспели били преговори са српском националном устаничком 
групом (четницима) који нису пристали да се подвргну хрватском судству. 
Признати циљ усташа je био да православно (српско) становништво 



децимира физичким истребљењем, протеривањем и насилним 
католичењем...”. “Признати циљ” у последњој реченици значи циљ који су 
сами усташе признале да за њим теже. Из оригинала то проистиче 
недвосмислено: 

Das eingestandene Ziel der Ustaschas war, die pravoslavische (serbische) 
Bevölkerung durch physische Ausrottung, Vertreibung und Zwangskatholisierung 
zu dezimieren. 

Вишт каже како je Хитлер препоручио био Павелићу да води, после 
балканског похода (што би требало да значи кад престану борбе на Балкану), 
за 50 година, једну нетолерантну политику према релативно јакој српској 
мањини у Хрватској. Мада Вишт не наводи где je то и којом приликом 
Хитлер казао (“Павелићу који je захтевао да се зове поглавник”), ова вест je 
сасвим вероватна, тим пре што je Вишт све износио из докумената. Али 
“поглавник" нити je чекао завршетак балканског ратног похода нити je 
политику интолеранције према Србима поделио на дуги рок од 50 година. Он 
je журио у свему да Срба што пре нестане и речима Хитлера дао значење које 
њему годи (да “интолерантност” значи физичко уништење !). Сам Вишт каже 
да je под тим Хитлер имао у виду измену становништва, онако како су то 
Немци извели у Словеначкој. Он (Вишт) продужује: 

“Али већ сасвим убрзо, почетком 1942. дође он (Хитлер) до уверења о 
неспособности Павелићевог режима. Бросат (10) доказује низом података из 
немачких архива како су немачки команданти покушавали протестима код 
поглавника, меморандумима Хитлеру и понекад оружаном силом да спрече 
“бесмислено клање српског становништва” чак je дошло на разним местима 
до сукоба и борба између немачких трупа и усташа, до разоружања усташких 
јединица због пљачкања, уморства, самовољног стрељања итд. У једном 
меморандуму осудише немачки посланик у Загребу Каше, војни пуномоћник 
генерал Глез-Хорстенау и командант војног сектора Југоисток генерал-
пуковник Лер, слепу вољу за уништењем усташа и захтеваху да се утиче на 
хрватску владу и усташе да се ману тога, све православне на хрватској 
државној територији да покушају истребити’. To je било у јесен 1942”. 
(Следеће године je тражио генерал Лер смену Павелића и политичког 
система...) Немачки: 



blinder Zerstorungs willen der Ustaschas von der Auffassung abrücken, alle 
Pravoslawen im kroatischen Staatsgebiet ausrotten zu wollen. 

Ha страни 190 износи Вишт како je Мачек два пута одбио понуду Немаца 
да преузме власт у Хрватској и каже: “Да je он показао исту храброст као 
генерал Недић у Србији да иде омрзнутим путем, колаборације’, он би можда 
спасао Хрватску од несрећног режима Павелића а тиме и животе стотине 
хиљада Срба од усташа, своју земљу од срамних римских протокола а 
хрватски народ од историјског стида...”. “Јер су Немцима већ у јулу 1941. 
дојадила била крвава клања усташа и неспособност Павелићевог режима”. 
Две карактеристичне реченице на оригиналу: 

“...hätte er (Macek) wahrscheinlich Kroatien von dem unseligen Pavelic-
Regime und das Leben hunderttausender Serben von den Ustaschen,sein Land vor 
dem schmählichen Römer Protokollen und das kroatische Volk vor der 
historischen Schande retten können...” - “Denn die Detuschen waren des blutigen 
Gemetzels der Ustaschen und der Unfähigkeit des Pavelic-Regimes überdi ussig. 

Ha страни 197 пише Вишт и подвлачи: “Мало се цени чињеница да je 
само један разломак ЛИЧНИХ губитака које je српски народ у времену од 
1941-1944. претрпео настао у Србији окупираној од немачких трупа. Далеко 
највеће губитке je претрпео српски народ у хрватском пределу од усташа, 
нарочито кад су одласком Немаца на источни фронт Хрвати на многим 
местима добили неограничену власт...”. 

Вишт отворено говори о “историјском стиду” васцелог хрватског  народа 
за зверска убијања невиних Срба, чији се број пење на стотине хиљада. 

На страни 267 писац истиче како су Срби у Срему били потпуно 
заштићени до инкорпорације Срема Хрватској. Они су сами тражили и 
добивали заштиту домаћих Немаца. Даље каже: “Осим тога je чињеница да, 
док су у осталим деловима НДХ многе десетине хиљада Срба на свиреп 
начин убивене или протеране, у исто време у источном Срему који je био 
подвргнут немачкој управи нису се догодила таква гоњења Срба. To je 
чињеница која се намерно прећуткује. У једном извештају од 25. септембра 
1941. стоји између осталога: “... у Срему напослетку je одлучан иступ великог 
жупана Немца Еликера, који око 60% Срба у свом подручју има и строго се 



држи реда. Он пре свега не трпи да Срби буду на илегалан начин убијани или 
протеривани, што je у другим пределима на дневном реду. Следствено, у 
његовом подручју није се могла ни мржња Срба тако да распали као у 
пределима устанка...”. Писац цитира Кракова један меморандум неког 
угледног српског политичара влади у Лондону (он мисли да je то био Адам 
Прибићевић) где стоји за источни Срем: “Вероватно треба захвалити држању 
фолксдојчера да су хиљаде Срба избегле ужасну судбину коју су доживели 
њихови сународници у другим деловима земље....”. Писац додаје ca своје 
стране на основу извештаја немачких војних власти: “Небројени су случајеви 
да су поједини Немци узимали у одбрану нападнуте Србе”. 

40. 

Још новија немачка књига о стању у Југославији за време рата од 
“минхенског историчара” Kapлa Хилицке (20) спомиње хрватска недела на 
више места. Ми ћемо их пренети већим делом. 

На страни 41, где говори о војнички организованим покретима отпора 
пише Хилицка: “У политички програм усташа спадало je образовање једне 
хрватске националне државе. Овом циљу се посветило вођство усташа са 
свом снагом и безазорношћу. Укупна сума борбе без милости, које су усташе 
водиле против ‘непожељних Срба треба да износи, на основу поверљивих 
извора, 700.000 жртава (Писац се ту нозива на расправу Јохана Вишта (23). 
кога ми овде цитирамо иначе по његовим другим делима). Појединости ових 
грозних догађаја биле су познате и немачким званичним местима у Хрватској 
и Србији, као и органима Недићеве владе, најзад и неутралним дипломатским 
посматрачима, они су актима поткрепљени. Они имају, баш зато што се 
слажу, депримирајућу веродостојност”. При томе се писац позива на Хори-
Бросата (10) Неколико немачких оригиналних навола да рељефније истакну 
казано: 

Die Gesamtsumme des gnadenlosen Kampfes, den die Ustascha gegen die 
“unerwünschten” Serben geführt hat, dürfte auf Grund verlässlicher Quellen bei 
700,000 Opfern lägen. Einzelheiten über diese grauenhafte Vorkommnisse... sind 
aktenkundig gemacht worden. Sie haben infolge ihrer Übereinstimmung 
deprimierende Glaubwür digkeit. 



Дање стоји y књизи (y продужењу): “Немци cy у том стадију могли само 
да опомињу и упозоравају, али нису смели да интервенишу с обзиром на 
хрватску самосталност. Резултат усташке политике био je за њих (за Немце) 
као и за саме Хрвате катастрофалан... Ове грозоте усташа (die 
Scheusslichkeiten der Ustasa) придонеше војнички организованим покретима 
отпора, сигурно нежељене службе помоћи, прво Михаиловићу, а онда 
Титу...”. 

На страни 295 своје књиге о коначним борбама на Балкану Хилицка 
износи “извештај о једном кратком ориентационом путовању заменика војног 
аташеа у Загребу и помоћног официра у прелелу Сарајево-Мостар-Дубровник 
од 18. марта до 25. маја 1944” (20, с. 295 и сл.). Ту он у тзв. “општем утиску", 
при почетку извештаја, наглашава : “Снажном тлачењу православних стоји 
иасупрот намигивање са муслиманима”... О усташама се изражава да су од 
домобранаца “бољи и предузимљивији, али зато незаузданији, делом дивље 
руље, чија je сарадња са немачким трупама често отежана”. 

41. 

Најновија немачка књига о Југославији, изашла 1971. то је књига Јохана 
Георга Рајсмилера под насловом “Југославија, вишенационална држава 
између Истока и Запада”. (26). Писац је био дуго времена, ваљда једну 
деценију, дописник главних немачких листова у Београду, спеиијално 
водећег листа Франкфуртер Алгемајне. Студирао je прилике у земљи са 
германском темељитошћу и покушао да да објективан приказ стања и 
збивања. Описао je особине земље и режима, дао карактеристике појединих 
народа који земљу сачињавају, улазио у њихову прошлост итд. Настојао je да 
буде што објективнији, о сваком народује изнео и лепе и рђаве особине. О 
самим Хрватима је веома позитивно говорио, можда о Србима још боље. 

Он je морао свакако да се осврне и на ругло од државе, на криминалну 
“државну творевину” са хрватским атрибутима. Баш у одељку о Хрватској ( 
“брату и ривалу Срба") он саопштава како je настала (стр. 57 итд). Каже шта 
je све Италија добила, да настави: “Као изравнање за то навео je режим 
задобијање Босне и Херцеговине, предела у коме удео Хрвата у 
становништву (квота, ЛМК) није износио ни четвртину. (Данас, после 



толиког масакрирања Срба, износи једва петину, ЛMK). Велика Хрватска 
коју je усташки вођа Анте Павелић тако гордо презентирао својој нацији била 
je склепана без обзира на националне околности. Али je најсудбоноснија 
грешка усташа била што су они гонили Србе и Јевреје који су живели на 
њиховој територији. У гоњењу Јевреја имитирали су Хитлера, делом су 
слушали његове заповести. Али крвави ратни поход против Срба био je ипак 
њихово сопствено дело, на коме су годинама концентрирали своју енергију. 
Мржњу на Србе, која je настала у време Краљевине Југославије, искористише 
са рафинесом тако да je из неодређених примитивних антипатија које су само 
допола ушле у свест могле да настану организоване акције. Са наступом 
власти усташа започе планско гоњење Срба. 

Једном у Лици, Кордуну и Славонији (писац објашњава где се ти предели 
налазе, нама то није потребно, ЛMK), други пут у Босни и Херцеговини, 
преузимањем власти од стране усташа настадоше плански прогони Срба.. 

Средства су била одузимање имовине, избацивање из земље, понижење, 
иолицијска самовоља, подло убиство. Неких дана су стотине лешева 
уморених Срба пловили низ Саву и Дрину. 

У прогону Јевреја слични су Хитлеру... 

Срби, као далеко слабији део - они нису могли да очекују никакву помоћ 
од своје матере земље која je била окупирана од Немаца - највећим делом се 
нису латили силе непровоцирани, већ да би се светили...”. У оригиналу: 

Mit dem Machtantritt der Ustaschen begann die planmässige Verfolgung der 
Serben... Die Mittel waren Enteignung, Vertreibung, Demütigung, Polizeiwillkür 
und Mord . Zu Hunderten trieben an manchen Tag dte Leichender ermordeten 
Serben die Sava und Drina hinab... In der Judenverfolgung ahnten sie Hitler nach. 
Der blutige Feldzug gegen die Serben war ihr eigenes Werk. Die Serben... griffen 
überwiegend nicht umprovoziert zu Gewalt, sondern weil sie sich rachen wollten.  

“Србе треба казнити за оно што су Хрватима починили у 20 година, 
говорило се. Али за сваког Хрвата који уме да мисли јасно je, да казна за 
неправду не може да се састоји у масовном терору. Срби су страно тело у 
Хрватској, тврде усташе. Али je свак знао да су Срби у Лици или на Кордуну 



седели ту вековима, да су се добро слагали са својом хрватском околином и 
да су заједно са Хрватима бранили конфин од Турака. И у БиХ није њихово 
домовинско право било  слабије од хрватског...”.  

У следећем одељку са насловом “Оспорени Степинац” говори Ј.Г. 
Рајсмилер о питању учешћа катодичке цркве у злочинима над Србима, каже: 
“Доказано je да je један број католичких свештеника не само суделовао код 
акције преверавања, него да je такође учествовао код ужасних насиља против 
Срба”. 

Es ist erwiesen, dass eine Anzahl katholischer Priester nicht nur bei 
“Bekehrungsaktionen” mitwirkte, sondern sich auch an grausamen 
Gewalttätigkeiten gegen die Serben beteiligte. 

Рајсмилер признаје да cy поједини свештеници, па и сам Степинац, 
осуђивали покаткад терор и злочине. Због тога je Степинац једном нападнут 
у штампи. Рајсмилер то наводи и додаје: “Зар није могао поглавар хрватских 
католика још више да рескира ? Па не само архибискуп, већ цео епископат, 
па чак свештеници уопште ? Па зар се и лаици нису могли покренути ? Јасно 
je питање се улива у једно општије: до које je мере хришћанин, грађанин 
уопште обавезан на отпор против терористичке државне власти.... Сигурно je 
да су поједини свештеници спасили Србе у опасности утолико што су их у 
једном брзом процесу начинили католицима. Таква помоћ je била ефикаснија 
него протест. Али je исто тако сигурно да би гоњење Срба као целине 
озбиљно било спречено да je црква отворено и својим целим ауторитетом 
против тога устала...”. 

У одељку о Босни, каже Рајсмилер (с. 74): “Пропаст Аустрије доведе Србе 
до циља - Босна са Херцеговином постаде део јужнословенске Краљевине. 
1941. cy je полуфашистичке усташе утјеловиле у своју “НДХ”, тако је и Босна 
постала поприште крвавих прогона Срба од стране хрватских фанатика. To je 
нарочито било на у Босанској Крајини...”. 

У општем делу на с. 123 стоји: “Са оснутком сепаратне хрватске усташке 
државе године 1941. беше дат сигнал за убиствени братоубилачки рат, у коме 
су нарочито пали Срби као жртва...”. 



При крају своје књиге, говорећи о садашњем стању односа између 
“Београда и Бона”, каже Рајсмилер ретроспективно (26 с. 221): “Хитлерова 
нада да ће после лако извојеване победе у муњевитом рату над једном 
изнутра распаднутом краљевином немачко господство на Балкану сад остати 
неспорно, није се испунила. Националне групе и комунистички партизани 
започеше још 1941. рат против освајача. Немци су веровали да je њихова 
ствар сигурна. Они су прецењивали и своје снаге и својих помоћника; они су 
се варали у потенцијал устаника. Хрватски усташе, који су се били Хитлеру 
обавезали, посветили су се испочетка искључиво прогону Срба који су им 
били доступни - у Босни и Хрватској а онда, уколико je рат дуже трајао, све 
су више прелазили ка партизанима...” 

Овај можда најинструктивнији писац новијег доба о збивањима за време 
рата код нас каже отворено да се “хрватске усташе” (не просто усташе, како 
хоће наши Југословени да појам ограничују) испочетка имали само један 
задатак: да све Србе којих се домогну убију. После су буљуком прелазили 
партизанима. Он свакако не запоставља истицање борбе “националних 
група” пре партизана против окупатора. То су били Срби-четници и 
Словенци. Главни део у оригиналу: 

Die Hitler verpflichteten kroatischen Ustaschen widmeten sich zunächst ganz 
der Vertagung der ihnen erreichbaren Serben - in Bosnien und Kroatien -; dann, je 
länger der Krieg dauerte, liefen sie immer mehr zu den Partisanen über. 

Читаоци cy свакако запазили да писац ни за време рата Босну не сматра 
саставним делом Хрватске, она je то била само узурпацијом. 

XI. ЗГРАЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ НЕМАЧКОГ  
ЛИТЕРАТА 

42. 
1. Ту скоро, (октобра 1965), изашла je књига “Са Богом и фашистима” 

(40) коју je написао истакнути млади немачки књижевник Карлхајнц Дешнер. 
Он je рођен у Бамбергу 1924. Према томе, био je сувише млад, средњошколац 
ваљда за време рата, па није могао дати своја запажања. Он je накнадно за 
њих сазнао и згрозио се. Зато смо дали горњи наслов одељку. 



У књизи “Немачки литерарни календар” (41), он je означен као есејиста и 
романописац, као књижевник. Међутим, он пише и популарна дела црквеног 
карактера у упроштеној, да не кажемо популарној форми. Једно такво дело je 
такође скоро изашло под насловом “Понова je закукурекао петао”, а са 
поднасловом “Критична историја цркве од почетка до Пија XII” (42). У том 
делу су такође споменута недела Хрвата у последњем рату, али je, канда, ова 
последња књига све то у оштријој форми и знатно опширније преузела. У 
неку руку Дешнер je чак историчар, научник, због чега смо га у наслову 
означили неутрално, као литерата. Он то заиста јесте, могло би се још казати 
полихистор. Млад али веома запажен и цењен. Кад сам у швајцарским 
књижарама тражио да се поруче његове књиге, књижари су изразили пуну 
скепсу да ће се то добити. Он je, кажу, сав распродан. 

По вери je католик, доктор je филозофије, али je, једнако као Виктор 
Новак, Карло Фалкони и други који описују став Ватикана у последњем рату, 
био неко време и студент теологије. Отуда, вероватно, његово интересовање 
за црквене прилике и његово будно праћење дела и интенција Ватикана. Са 
тог гледишта je писао обе наведене књиге. 

Прво сам добио ову последњу књигу, којом je прва потпуно 
“превазиђена” и можда за нас сувишна. Ипак, по својој професорској 
педантности затражих од књижара у месту где живим да ми то дело набави. 
После недељу дана књига је дошла, али и фактура на 30 марака (9.50 долара). 
Што је најважније, та огромна књига са преко 700 страна формата између 
осмине и четвртине има само неколико страна посвећених “Немачком нападу 
на Југославију” (стр. 563-569) и ту веома мало података, нових никако. Књига 
је изашла 1962. при крају, свега три године пре ове последње. 

Па ипак је интересантно, према овим књигама, видети слабо познавање 
хрватских зверстава у Немачкој. У другој књизи писац каже да је он овом 
првом побудио интересовање код Немаца за ова зверства о којима они нису 
знали. У Литератури (42, стр. 673) те књиге каже да је на литературу 
упозорен од неких личности из Београда, међу осталима проф. Виктора 
Новака. Међутим, он не само што није знао за Едмона Париса, него ни за 
Немце које је Парис цитирао, пошто сам их први ја, више година пре Париса, 
саопштио српској јавности у слободном свету (на шта је, знам позитивно, 



Парис упућен). Тако на Нојбахера, Боркенауа, Хагена. Остале, које ја први 
пут овде наводим, он није споменуо ни у другој књизи, мада му није било 
тешко доћи до тих дела, али би ипак то однело много времена и новаца. 
Овако ће доћи до сазнања тих немачких дела према моме писању. Једно 
задовољство за мене више. 

Писац је набављао сву могућу литературу о Ватикану. О Хрватима само 
ако је био Ватикан у питању. Бар у почетку. После је видео да се то не може 
двојити. 

Он је имао једног “совјетског писца”, како рече, (43) чија је књига 
“Ватикан и Други светски рат” преведена и на немачки. Писац има немачко 
име Шаинман, док је руски означен као Шеинман. (Обоје је сасвим правилно 
у свом језику). Ја сам сместа набавио и М.М. Шеинмана, који неће овде бити 
приказан, јер ја овде бележим само писања савезника хрватских у последњем 
рату. Шеинман је био на другој страни фронта (без обзира што је он по свој 
прилици Јеврејин). 

Ипак је заслуга М.М. Шеинмана велика, баш за нас. Он је између 
осталога скренуо пажњу овог младог и веома даровитог, усто веома борбеног 
немачког писца на злочине Хрвата. 

Шеинман наводи мало конкретних података, али из једног религиозног 
православног листа из Чешке (44) преноси да је у срамној “НДХ” уморено 
“око 800 хиљада православних Срба”. 

Дешнер каже (Петао, стр. 563) да је сумњао уопште у тачност података 
Шеинмана, али је све испитивао и утврђивао тачност. То је што се тиче 
података ван Југославије. И сад дословно каже: “Нарочито скепсу сам имао 
читајући Шеинманове извештаје о Југославији и само захваљујући мојим 
даљим истраживањима на основу неверовања раду совјетског научника 
уопште сам сазнао пуни опсег католичких зверстава у Југославији средином 
нашег века; Шеинман није претерао него премало изнео” (на немачком 
језику: Није пребацио него подбацио). 

II. Ha две стране y књизи 42 писац износи стањe пре рата и претње Пија 
XI и XII Србима. Tpeћи олељак овог поглавља носи наслов “Папин благослов 



злочинцима” и почиње овако: “Пошто су немачке трупе 6. априла 1941. 
умарширале у Југославију и ову земљу окупирале, сарађивале су са 
фашистичко-католичким покретом Хрватске, са усташама. Њихов духовни 
родоначелник, Анте Старчевић, заступао je гледиште да Срба уопште нема, а 
све оно што се српским зове да мора ишчезнути, због чега су Срби, како je 
Старчевић писао, предмет кланице. По тој доктрини наступише сад усташе 
против Срба, народа који на Балкану стоји културно на највишем степену, 
али није био католички...". Немачки: 

“Die Serben seien eine Arbeit für den Schlachthof. Nach dieser Doktrin gingen 
nun die Ustaschis gegen die Serben, kulturel zwar das höchststehende Volk des 
Balkans, aber eben nicht katholisch, vor...” 

Писац говори o Павелићу и даје му “карактеристику” из прошлости, да 
онда настави: ‘‘После уласка Немаца унапређен je Павелић, кога je Мусолини 
снабдео оружјем и новцем за његове банде, за поглавника ‘независне 
Хрватске’...”. 

Pavelic, den Mussolini mit Waffen und Geld für seine Banden ausgerüstet 
hatte... 

Писац потанко говори o држању надбискупа Степинца и Ватикана, што 
овде не спада. На стр. 567 наставља: “Што се наиме збило у “НДХ” под 
владом немачких, италијанских и хрватских пријатеља Пија XII, то се све 
Ватикану потпуно исплатило. Само католичка и исламска религија беху 
дозвољене - постојале су чак и муслиманске СС дивизије са мухамеданским 
војним куратима - јеврејски и нарочито православни верници беху изложени 
прогонима које католици целе своје историје нису претрпели”. 

Сад писац наводи детаље, али су они пренети и знатно повећани у 
следећој књизи (Са Богом и фашистима), па ћемо одатле пренети један део, 
да се зна шта je Немцима сервирано, јер ми то знамо све и више од тога. 

Затим стоји: "Са предикаонице je захтевано од католика да гоне 
православне Србе, при чијем су се тамањењу нарочито истакли синови св. 
Франћеска Асишког, чији су самостани усташама већ дуго времена служили 
као слагалишта”. Немачки то гласи: 



Von den Kanzeln herunter forderte man die Kathliken zur Verfolgung der 
orthodoxen Serben auf, bei deren Ausrottung die Söhne des hl. Franz von Assisi... 
sich besonders hervortaten. 

Опет наводи детаље који ћe се такође, делимично, пренети из његове II 
књиге и каже да je и световно свештенство такође у великом броју 
учествовало при злочинима, па и ту детаље наводи, да онда опет пређе на 
папу и Степинца, папу који je државу сместа признао и Павелића 
благословио, Степинца који се хвалио да је “250 хиљада преверника спашено 
за римски католицизам”. 

Писац додаје са своје стране: “Сем тога, разуме се, било je приближно 600 
хиљада од укупно 2 милиона православног становништва Хрватске уморено." 
Немачки: 

Ausserdem freilich wurden von der zwei Millionen zahlenden orthodoxen 
Bevölkerung Kroatiens ungefähr 600,000 ermordet. 

Завршава овим речима: “Сам надбискуп Степинац није никога усмртио 
нити иједну цркву разорио, али je цeo масакар и акцију рушења 4 године 
трпео без приговора, због чега je као главни кривац осуђен од Тита...’ а од 
папе... произведен за кардинала”. 

43. 

III. Прелазимо на другу, најновију књигу (40), где je много више пажње 
посвећено догађајима у подељеној Југославији и где je писац располагао са 
знатно више литературе. Сад он говори великим делом као експерт, па зато и 
много самоувереније. 

Сам писац каже у предговору књиге “Са Богом и фашистима”: “Док ће се 
однос Пија XI и XII према Мусолинију, Франку и Хитлеру расправљати у три 
прва поглавља, два последња поглавља третирају држање Ватикана у Другом 
светском рату, где је од 1941. до 1945. опет са пуном потпором католичког 
клира разрушено 299 православних цркава, 240 хиљада православних Срба 
принудно преведено у католицизам, а око 750 хиљада православних, често 
после мучења од којих човека језа хвата, уморено. То је уосталом у земљама 
немачког језика тек први пут нешто познатије постало са издањем моје први 



пут 1962. издате црквене историје под насловом ‘Поново je закукурекао 
петао’”. 

Дешнер сам каже да je тај део књиге овде знатно проширио, нарочито 
“делове о италијанском фашизму, шпанском грађанском рату и хрватским 
грозотама”. Тако директно каже и у предговору и у целој кшизи. Чак V 
поглавље (капител) носи наслов “Ватикан и хрватске грозоте” (DerVatikan 
und die Kroatengreuel) . Можда je чак реч “грозота” сувише блага. Под 
"гројел” стоји у великом Ристић-Кангргином Немачко-српском речнику: 
грозота, страхоба, страхота, ужас, грдило, гнусоба. А у глаголском облику: 
хвата ме гроза, хвата ме језа, одвратно ми je и мислит на то. 

Тако хрватска недела и њихове злочине именује немачки писац Дешнер, и 
назива их хрватским, а не усташким или томе слично као “наши” 
Југословени. 

И овога пута се показало да истина мора да победи. 

Прелазимо сад на пето поглавље те књиге која се бави “хрватским 
гнусобама”, Он има као мото три цитата: један од Едмона Париса, други од 
Нојбахера, а трећи речи фратра Шимића команданту дивизије Сасари. Он и 
ту цитира Париса. Међутим, Парис je тај податак узео од мене не наводећи 
моје име већ само италијански лист, који нико од Срба није ни видео, нити би 
икад знао за њега да ја нисам био у Риму, а најмање Едмон Парис. Парис je 
упозорен на тај податак из моје књиге “Спорни предели Срба и Хрвата”, која 
се налази у Литератури на крају књиге, али не код цитирања тога податка. 
Било би научно исправније и морално поштеније да се цитати чине 
строжије.*). 

* Ово, можда, не бих ни спомињао, да нисам, ево, дошао у ситуацију да цитирам за 
један полатак друга лица која су тај податак од мене узела и као првобитан свој 
приказала (тј. да су га они први пронашли). Није сујета која ми то забрањује, већ бих 
тимe начинио фалсификат. 

Истина, и за много осталих података овде изнетих ja питирам Деншера, који их 
је преузео од Едмона Париса, од Хори-Вросата итд. Али он цитира правилно те 
изворе, а ja оиет правилно њега, из кога све то извлачим. То је нормалан поступак 
код израде научних дела. 



У почетним одељцима тога поглавља описује Дешнер настојање 
Ватикана, Аустрије, Шпаније итд. за католизирањем Балкана и завршава 
познатом претњом државног секретара Паћелија, доцнијег папе Пија XII, 
изреченом децембра 1937. против Југославије што је Конкордат одбијен. (Све 
те ствари се морају овде изоставити). И онда писац са своје стране додаје: 
“Ова претња Еуђенија Паћелија почела je 6. априла 1941. да се у таквој мери 
испуњава, да још превазилази најгоре масакре хришћанског Средњег века 
који ипак досад нису ни у Немачкој ни у највећем делу Европе били 
познати”. Први део ове реченице морамо на немачком пренети: извршење те 
претње je било такво - dass die schlimmsten Massaker des christlichen 
Mittelalters noch übertrifft. 

Тек y трећем одељку тога поглавља даје Дешнер детаље, који су нама 
познати, али ћемо их делом пренети из разлога наведених у Предговору ове 
књиге. После цитата доглавника Лорковића, Будака и Степинца да Срба мора 
нестати, пише Дешнер: “Даља работа, коју je Павелић извршио, не баш у 
крајњој линији без помоћи католичког клира, овако je изгледала: 299 српско-
православних цркава je у ‘НДХ’ опљачкано и уништено, од чега 172 цркве у 
области Лике, Кордуна и Баније, Цркве у Јасеновцу, Великој Кладуши, 
Сурдуку, Свиници, Сухој Млаки, Вељуну и Белегишу претворене су у 
кланице; цркве у Хаџићима, Плашком, Дрвару, Травнику, Модричу и 
Гомирју у магазине; цркве у Вреоцима, Дрињачи, Мркоњић Граду, 
Цвијановићевом Брду и Јајцу у јавне нужнике; цркве у Читлучи, Доњем 
Вакуфу, Старом Мајдану, Санском Мосту и Мојковцу у штале. У пределима 
где су Срби православни сачињавали већину становништва, њихове су цркве 
тотално разрушене; где су православни били у мањини, цркве су преудешене 
за католичке циљеве. Све показује да je вршена добро смишљена политика. 
Стварно je преображај српско-православних цркава у католичке вршен према 
наредбама ординаријата. (То значи бискупа-дијецезана). По наредби 
бискупског ординаријата у Ђакову (број 2733 42) преобрађене су српско-
православне цркве у католичке у местима: Брачевци, Мајар, Допшин, Тење, 
Даљ, Маркушица, Капђена, Кућанци, Паучје, Будимци, Погановци, Бијело 
Брдо, Борово Село, Трпиња, Пачетин, Бршадин, Чепин, Мартинци, Чачански 
Трњани, Клокочевик, Топоље, Брод на Сави. Све имање српско-православних 
цркава прешло je у посед католичких”. 



Даље пише Дешнер: “Још у априлу 1941. захтевано је од свих Срба да 
ставе плаву траку преко рукава са озиаком П, ознака за ортодоксне 
(православце), а од Јевреја да ставе Давидову звезду. Јеврејима и 
православнима било је забрањено да се служе тротоаром. У свим 
канцеларијама, у свим радњама и ресторанима, трамвајима и омнибусима 
висили су натписи: “Забрањен приступ Србима, Јеврејима, Циганима и 
псима’.” 

Стр. 236: “Ни тиме се нису задовољили." 

Безбројни српски свештеници беху изложени страшним мукама. У 
Загребу, где су резидирали надбискуп Степинац и апостолски нунције 
Марконе, били су и мучили тако бестијално православног митрополига 
Доситеја, да је од тога полудео. 

Православни јерарси (“црквени кнезови”): епископ Платон у Бања Луци, 
митронолит Сарајева Петар Зимоњић и епископ Сава беху мучки убијени, 
као и више стотина православних клирика. Епископу Платону и његовом 
пратиоцу, проти Душану Суботићу, ископали су очи док им је на прсима 
горела ватра, откинули су им нос и уши и напослетку им зададоше смртни 
ударац. 

Свуда је католички клир позивао православне да превере... Многи на тај 
начин посташе католици, али је много више њих масакрирано. 

Ево само неколико примера… (Спомињу се случајеви на другом месту 
наведени у овој књизи. Нпр. мучење попа Божина у близини Бјеловара, попа 
Добросављевића са сином, што је такође Парис узео од мене, не цитирајући 
ме. Дешнер цитира њега...). Онда наставља: У Косињу, где су усташе биле 
насилно сабрале 600 Срба, морала је једна мајка да у здели купи крв своја 
четири сина. У Млиништу, срез Гламоч, ранији посланик Лука Аврамовић и 
његов син су распети. 

Кад је Павелић, 26. јуна 1941. примио у аудијенцију католички епископат 
и кад је надбискуп Степинац изјавио ‘Ми вам указујемо од свега срца 
поштовање и обећавамо понизну и верну сарадњу за сјајну будућност наше 



домовине’, већ су били у Хрватској, за 6 недеља, уморени 3 епископа, више 
од стотину православних свештеника и 180 хиљада Срба. 

Следећег месеца, јула 1941., усташе су у кућама, школама, затворима, 
православним црквама, на путевима и пољима за мало дана поубијали 100 
хиљада српских жена и деце...”. (Писац овде говори о “усташама”, јер цитира 
Париса који тако пише и коме је тако сервирано са српске стране !! Сам 
немачки писац говори, кад сам даје податке, о хрватским злочинима !). 
“Црква у Глини нпр., по извештају самог усташе који је ту учествовао 
Хилмија Берберовића, претворена је била у кланицу”. Писац цитира 
немачког писца А. Милера: “Крваво купање је потрајало од 10 увече до 4 сата 
ујутро и продужено је за 8 дана. Униформе кољача морале су да се мењају, 
јер су биле крвљу прожете. После су нађена деца натакнута на ражањ са 
удовима искривљеним од бола”. 

Дешнер продужује, према Парису, кога на много места цитира: “Две 
хиљаде српских људи, жена и деце погибоше при покољу, који je настао 
побудама министра правосуђа Мирка Пука, родом из Глине, и приора 
францисканског самостана Хеменђилда или Частимира Кунтића, који се 
раније звао Херман”. 

“Спискови убијених немају краја. Сваки мали дужностник ишао је у лов 
на људе и одмах саопштавао успехе властима које су га одликовале. Усташки 
командант у Војнићу je телефонирао у Загреб: ‘Данас je лов издашан. Укупно 
500’. 

При томе je долазило до грозота при којима дела Хитлерових пандура у 
концентрационим логорима скоро бледе”. 

И ову реченицу ваља дати немачки: 

Dabei kam es zu Grausamkeiten, neben denen die Taten von Hitlers KZ-
Schergen beinah verblassen. 

Писац даје и неке појединости: “Усташе су гурале ужарене игле испод 
поката и сипале су со у отворене ране. Они су унаказивали (сакатили) све 
могуће делове тела. Најрађе су својим жртвама још живим секли носеве и 



уши, а очи су им копали. Италијани су фотографисали једног усташу који je 
носио око врата ланац са људским језицима и очима...”. 

Дешнеров даљи одељак носи наслов “Чак су и Немци протестирали”, али 
у њему нема о томе никакав нови податак већ само оно што je преузето од 
других писаца, специјално Хори-Бросата, па нећемо овде преносити. 

У даљем одељку се бави логорима и каже (страна 240): “Концентрациони 
логори су ницали у католичкој ‘независној Хрватској’, као печурке: у 
Јасеновцу, Јадовну, Пагу, Огулину, Јастребарском, Копривници, Крапју, 
Зеници, Ст. Градишки, Ђакову, Лобограду, Тењу, Саници итд. Одашиљање у 
ове логоре није било ни најмање од суда зависно. У наредби са законском 
снагом од 26. новембра 1941. признали су сасвим отворено да се ту ради о 
превентивним мерама против ‘непожељних лица’ који би могли да буду 
опасни ‘по јавни ред и сигурност’ и ‘који би могли да угрозе постигнућа 
ослободилачког рата (!!) хрватског усташког покрета’.” “Против одлуке 
усташке полиције о слању на принудан рад не постоји никакво правно 
средство и никаква могућност призива”. 

“Вођа свих тих логора, Вјекослав Лубурић, десна рука министра 
унутрашњих послова Артуковића, хрватског Химлера, живи још увек под 
именом Макс Лубурић у католичкој Франковој Шпанији. Тада je умрло око 
350.000 људи у хрватским концентрационим логорима”. Damals starben 
ungefähr 350,000 Menschen in den kroatischen KZ. 

“И деца cy тамо клана на хиљаде. Да, чак су створени били засебни 
концентрациони логори за њих: у Лобору, Јабланцу, Млаки, Брочици, 
Устици, Градишки, Сиску, Јастребарском и Горњој Ријеци . Само су 1942. г. 
тамо бацили 24 хиљаде деце, од којих je половина уморена. 

С временом je свакако државним и црквеним властима изгледало 
корисније да децу сачувају. Пошто су родитељи били у највише случајева 
мртви или затворени, лако су се деца могла преобратити у јединоспасавајућу 
веру. Католичка ‘Каритас’, којој je био претседник Степинац, преузе старање 
о деци без родитеља и њихово преваспитавање je ишло тим лакше што многа 
деца нису уопште имала сроднике. Многа су била, када су спала под 
‘старање’ ‘Каритаса’, сувише млада да би знала своје порекло, своје село или 



чак само име. Тако има безброј младих људи и данас који живе као верни 
католици, чак као њихови свештеници, а да и не слуте којим околностима 
они имају да захвале што су католици... Немали број тих српских дечака je 
регистрован на теолошким факултетима Италије, Аргентине, Аустралије и 
САД”. 

У следећем одељку покушава писац да утврди сакривицу цркве 
(католичке) и почиње: “Да при клању Срба од стране Хрвата нису само 
религиозне него и расне супротности играле велику улогу, то се разуме по 
себи, али ми то нарочито наглашавамо мада се католичка црква тим ни 
најмање не ослобађа одговорности” 

Овај почетак, сам почетак, где писац директно каже да се ради о клању 
Срба од стране Хрвата (где не цитира друге писце којима су Срби пружали 
податке о кривицама самих усташа) гласи у оригиналу: Dass bei der 
Abschlachtung der Serben durch die Kroaten... 

Писац наводи доста доказа о овој сарадњи римокатоличке цркве са 
усташама и преноси потресне примере изјава и дела католичког клира. Он их 
je већином преузео од Виктора Новака и Едмона Париса, али их je на неки 
начин и “усвојио”, предао читаоцима као своје. Зато ћемо неке и ми из њега 
пренети. 

“Католички Тједник” надбискупа Ивана Шарића у Сарајеву писао je јуна 
1941. да су “глупи и недостојни Христових следбеника они који борбу 
против зла хоће да воде у рукавицама”. У истом листу je доцније писало да ће 
се одсад “проповеди слушати уз помоћ топова, машинских пушака, тенкова и 
бомбардера”. (Дешнер, 24, стр. 243). 

Др Иво Губерина, свештеник и вођа Католичке акције, а у исто време и 
капелан личне гарде Павелића, писао je 7. јула 1941.: “Хрватска мора свој 
сустав да чисти на сваки могући начин, чак и мачем !”. 

“Други проминентни свештеник Дионис Јуричев писао je да само Хрвати 
имају да живе у тој земљи и онда je наставио дословно: “Није никакав грех 
више убијати и дете од 7 година ако се оно огреши о законодавство усташко. 



Иако ja носим свештеничко одело, морам често да се лаћам машинске 
пушке’.” 

Један свештеник из Удбине проповедао je: “Досад, драга браћо, ми смо 
обрађивали нашу вјеру крижом и бревиаром (молитвеником); сад je дошло 
време за револвер и пушку”. Писац додаје: Са тим говорима он je дао сигнал 
за касапљење Срба у срезу Удбина”. Немачки то гласи: 

Mit solchen Reden gab er das Signal zu den Serbenschlächtereien im Distrikt 
von Udbina. 

За свештеника Божидара Брала, кога назива (по другима) “главни јатак 
(сукривац) бискупа-убице Шарића из Сарајева” (немачки: (еin Hauptkomplice 
des , Morder-Bischofs Scharitsch) каже да je Путовао ПО земљи, именован за 
претстојника, стално вичући “Доле Срби” и да je “учествовао при покољу 280 
Срба на Алипашином Мосту и са усташама je играо весело коло око 
убијених”. Немачки: 

Er verteiligte sich an der Niedermetzlung von 280 Serben in Alipasin Most und 
machte mit den Ustaschen einen Freudentanz um die Ermordeten. 

У Пребиловцима и Шурманцима, Херцеговина, где је поклано 559 Срба, 
све самих стараца, жена и деце, међу мучким убицама беху и 2 католичка 
свештеника: Илија Томаш и Марко Ховко”. 

“Бранимир Жупанчић, из Рогоља, масакрирао је 400 људи”. 

Досад je писац наводио свештенике убице, сад ће у одељку који носи 
наслов “Испред свих Францисканци” наводити само фратре. Он почиње овим 
речима: “Синови св. Франћеска Асишког, чији су самостани већ дуго година 
служили као складишта оружја, нарочито су се одликовали код истребљења 
православних. И то није наступило случајно (неочекивано)”. 

Сад писац износи писање и акције францискана пре рата и за време рата, 
дајући и неке поједине детаље. На првом месту, свакако, податак о фратру 
Шимићу који je казао да je задатак хрватске државе да побије све Србе у њој. 
Тај податак дат je и као мото на почетку поглавља, па сам ja изнео да сам га ja 
лично пронашао и први објавио, што je Парис пропустио да у својој књизи 



саопшти (или му нису казали они који су податак сервирали). Свакако 
непријатна и немила ствар.*). 

Даљи су примери узети, као што рекосмо, од Париса,док их је овај узео од 
Виктора Новака. 

Тако Дешнер наводи (ми нећемо преносити него мали део). како је патер 
Августин Ћевола ишао улицама са револвером на мантији и позивао народ да 
убија православне. Фра Тугомир Солдо је организовао масакар у Чапљини. 
Фра Силвије Франковић је често био у друштву највећих пререзивача грла. 
Када су га ови једном у Бугојну питали кад ће да их исповеда, одговорио је: 
‘Још је прерано за вас. Кад све побијете, онда дођите код мене (да вас 
исповедам)’. Кад је претстојник Бугојна хтео да се исповеда код Франковића 
зато што је убио 14 Срба, францисканац је одговорио: ‘Кад их буде 40 
(убијених), онда се исповедајте, и ја ћу вам све опростити’.”. 

“Више фратара је заузело џелатске положаје у концентрационим 
логорима. Францисканац Звонко Брекало беше официр у ‘логору смрти’ 
Јасеновац, озлоглашен што је у масама скидао главе. Округло 120  хиљада  

* Да није било мене и моје будности, никад нико за тај податак не би знао. Шта више, 
ja сам утврдио о коме се "Симићу" ради,како је у римском листу "Темпо'", а свакако 
и у извештају команданта дивизије “Сасари" стајало. (Сасари je главни град 
Сардиније, одакле je ова дивизија регрутована). Дешнер je цитирао Париса, што је 
сасвим на свом месту,јер је он податак ту нашао. Парис је цитирао '‘Темпо", кога 
никад није видео, нити je могао да види. Требало je цитирати мене и казати још да 
сам ja идентификовао фратра Шимића. Ja сам опет цитирао 'Ил Темпо”. Разумем да 
je у књизи избегавано да се цитирају Срби. To je сасвим на свом месту. Њихова 
мишљења и њихове осуде хрватских злочина могла су и требало je да су 
изостављена, јер не морају бити објективна. Али књига не би изгубила од вредности 
кад би у њој стајало да je неки податак из страног извора српски научник радник 
пронашао и на њега упозорио. Напротив, тиме би књига научно добила. То захтева 
научнички морал. Ja сам до податка дошао такорећи на драматичан начин и све сам 
то на своме месту објаснио. Иначе би било још веће чудо како сам ja до подагка 
дошао. Један професор Правног факултета у Суботици морао je да напусти факултет 
и зато што je на једном месту цитирао царички Тан од пре 30 година, а он je тај цитат 
узео од Есмена. Ja лично немам никакне награде за мој рад, али не желим да ми се 
одузима и умањује морална сатисфакција. 



Срба је тада изгубило животе. У јесен 1942. је чак водио овај логор фра 
Мирослав Филиповић-Мајсторовић, назван фра-сотона, при чему му је 
помагао читав ред свештеника - Бркљанић, Матковић, Матијевић, Брекало, 
Челина, Липовац међу осталима. За 4 месеца су под тим францисканским 
свештеником ликвидирани 40 хиљада лица. Само један стипендист 
францискански Брзица је једне ноћи, 29. августа 1942. једним нарочитим 
ножем отсекао главу 1360-торици људи. Едмон Парис, који набраја ‘ужасну 
литанију’ францисканских злочина, уверава да би они могли да се 
‘бесконачно продужују’.” 

На крају одељка стоји: “Само узгред да напоменемо да је усташки покрет 
уз помоћ клерикалних кругова још побио 80% југословенских жидова”. 

Последњи одељак књиге носи наслов “Да ли је то папа знао ?”, што нас 
овде мало интересује. Почетне речи ћемо ипак навести: “Чак италијанске 
новине су сасвим отворено тада писале о масакрима” (ту реч, 
интернационалну француског порекла, употребљава писац и ми немамо 
разлога да је мењамо; она означује покољ, сечу, крвопролиће, убијање у 
масама)... Али је Пије XII ћутао - као и о Аушвицу и иначе. Ипак Хрватска, 
Хрватска масовних убистава и мучења, беше претежно (да не кажемо чисто) 
католички проблем”. 

44. 

IV На крају књиге, последња страна главног текста (256), пише Дешнер о 
надбискупу Степинцу и каже: “Своје ‘велике заслуге’ задоби надбискуп 
Степинац као примас државе у којој је од 2 милиона православних Срба 240 
хиљада насилно преведено у католицизам, а 750 хиљада уморено, често уз 
највећа мучења.... Да ли није Степинац још кривљи него онај усташа који је 
око врата носио 2 ланца људских језика и очију ?” 

Тим завршава поглавље о Хрватској, али на крају аднотација (стр. 295), 
као последњи податак целе књиге, стоји осврт на број убијених и каже се: 
“Према најнижој процени (број убијсних je) 600 хиљада, према највишој 
приближно 1 милион”. 



V Карл Хајнц Дешнер се осврће на много места и на "пог лавника”, о 
коме даје карактеристичне епитете. 

Beћ на крају четвртог поглавља под насловом “Ватикан и II светски рат”, 
пре прелаза на “хрватске гнусобе”, стоји одељен просторно овај став: 
“Заштићен и благословљен од Пије XII све до краја беше један од највећих 
злочинаца овог столећа, Анте Павелић, чију страховладу, досад слабо 
познату, хоћемо ла завршно изложимо”. (стр. 221). Немачки: Ante Pavelic, 
einer der grössten Verbrecher dieses Jahrhunderts. 

Ha страни 238 преноси Дешнер чувену епизоду са котарицом људских 
очију коју описује Курцио Малапарте и која je у овој књизи непосредно 
наведена (јер je Малапарте италијански, “савезнички” писац) и то доцније 
(49). У примедбама (аднотацији) на стр. 294 пише Дешнер: “Иако је можда 
Малапарте овде донекле учинио био, мање или више, употребу лиценције 
поетике, његови ставови ипак тачно карактеришу праву природу овога 
човека и његову терористичку владавину”. Последњи део ове реченице у 
оригиналу гласи: 

...seine Sätze charakterisieren doch genau die wahre Natur dieses Mannes und 
sein Terrorregiment. 

A на крају главног текста (стр. 238) пише Дешнер: “To je био човек, кога 
je Пије XII благословио”. 

При крају главног дела књиге (стр. 251) пише Дешнер: “5. маја 1945. 
побеже Павелић са својом породицом и неколико хиљада гангстера, између 
њих 500 католичких свештеника. ...” У оригиналу ово гласи: 

Am nächsten Tag floh Pavelic mit seiner Familie und einigen' tausend -
Gangstern, darunter' etwa 500 katholische Priester... 

“Павелић и Артуковић, ‘богато натоварени опљачканим златом’, нађоше 
уточиште у самостану Св. Гилгена код Салцбурга... Павелић, који се... у 
Аустрији није осећао сигурним, стиже, преобучен као свештеник, у Рим, где 
je он као патер Гомец и патер Бенарец живео у једном самостану. 1948. je он 
допро као Пабло Араниос у Буенос Аирес, још увек у поседу 250 килограма 
злата и 1100 карата драгог камења...”. 



Тако је поступао онај које избацио крилатицу “Спремни за дом”!! 

Говорећи о папином ћутању, на крају књиге, Дешнер каже за Пија XII: 
“Он je такође благословио највећег гангстера свих сателитских земаља још у 
почетку његове крваве каријере, за време те каријере и на самртничкој 
постељи”. Писац не назива Павелића једним од највећих гангстера већ 
апсолутно највећим у свим сателитским земљама; немачки: 

Er segnete auch den grössten Gangster aller Satellitenstaaten zu Beginn seiner 
blutigen Laufbahn, während derselben und auf dem Totenbett. 

XII. ГЛАСОВИ НЕМАЧКИХ ЧАСОПИСА 

Немачки часописи cy од вајкада чувени због свог трезвеног и објективног 
става (са изузетком нацистичког режима, који их je све био “глајхшалтовао”). 
Они су први и овога пута осудили хрватске злочине и то на начин који 
заслужују. Ако се изузму мемоари, ниједна књига и ниједна научна расправа 
на немачком језику нису третирале те проблеме пре часописа. Тих расправа у 
часописима било је, свакако више и у разним пределима, и различите 
политичке оријентације. Ми их, нажалост, нисмо могли све сакупити. Ja 
нисам знао да ћу о томе писати, а нисам ни живео у Немачкој. 

Најглавнији су, по мом мишљешу, неки написи слободоумне штампе која 
je догађаје у Хрватској посматрала као појаве мрачног средњег века. Они су 
најоригиналнији и најбезобзирнији. На њих сам упозорен из књиге 
Карлхаинца Дешнера (40) и нисам имао мира док нх нисам нашао. 

Била су, колико je мени познато, четири написа у тим немачким ревијама 
о овом питању. Два сам успео да добијем, друга два нисам (мада сам се и 
аутору обраћао, преко књижаре). Но један од њих изгледа да je истоветан са 
другим овде приказаним (од Алфреда Милера), тако да би недостајао само 
један, али канда хронолошки први. 

Овде ће се ин екстензо пренети садржај та два мени доступна чланка, који 
заиста заслужују у сваком погледу да се отму забораву. 

 

 



45. 

У једном часопису слободних мислилаца (вероватно и масона) који 
излази у Хановеру под насловом “Акција слободног духа”, изашао je 1960. 
један чланак под насловом “...Хришћанско” из Балкана XX века”, са 
потписом Рудолфа Геншела (44). Под речју “хришћанско”, које je сам писац 
ставио међу наводнике, разуме се тобожњи хришћански поступци, акције 
које су мотивисане хришћанством ивршене у кобајаги хришћанском 
циљу.Тај чланак почиње овако: 

“Кад су старији међу нама ишли у школу почетком овог века, онда смо 
слушали на предавањима историје о грозним (свирепим) ратовима и 
клањима, који су се некад у ранијим временима дешавали, о античким 
истребљењима читавих народа, о упадима Хуна и Монгола, о крсташким 
ратовима, верским ратовима све до Тридесетгодишњег рата и, ако предавање 
није чинило од тога табу (није смело да то спомене), слушали смо чак и о 
прогањању јеретика и спаљивашу вештица о нехуманом средњевековном 
правосуђу. Али углавном ми смо одрастали ипак у умирујућем уверењу не 
само да су то прошла времена, него и превазиђене методе људског 
обрачунавања. Ми смо имали лепо осећање да припадамо трајном 
хуманистичком раздобљу”. 

Сад писац каже да je већ Први светски рат донео разочарање, па спомиње 
истребљење Јермена у Турској, грађанске ратове у Русији итд. Онда наводи 
запаљиве бомбе и остале страхоте Другог светског рата, да у четвртој алинеји 
пређе на догађаје у “Хрватској”. Он пише: 

“У листу Форверц (Напред),број 3, године 1960. потсећа Јакоб Алтмајер 
на једно нарочито мрачно поглавље ужасних геноцида Другог светског рата, 
које je код нас врло мало примано знању, јер се није десило код нас него 
“само” испред јужноисточних капија тадашњег великонемачког Рајха. Повод 
за ово потсећање била je смрт хрватског надбискупа Степинца на почетку ове 
године, који je 1952. подигнут на част кардинала. Само мало недеља пред 
њим умро je и тзв. “поглавник” Павелић од кога су се у своје време тако 
бојали. Кардинал je свечано сахрањен у хрватском главном граду Загребу са 
молитвом верника, терорист je тихо погребен у шпанском главном граду. 



“Анте Павелић je од почетка 1941. са својим фанатизованим “усташама” и 
са немачким СС “очистио” Југославију. Од 80.000 Јевреја који су раније ту 
живели, треба да je преживело њих 3.000 Најмањи број њих je стигао до 
Аушвица; они су у земљи побијени и стрељани. Од Срба je канда око једна 
трећина бестијално уморена. Даља трећина, махом деца без родитеља, била je 
католизирана, “преверена” и „прекрштена.” То морамо пренети у оригиналу, 
последње две реченице: 

Von den Serben soll etwa ein Drittel bestialisch ermordet worden. Ein weiteres 
Drittel, meist elternlose Kinder, wurde zwangsweise katholisch, “bekehrt” und 
umgetauft. 

Писац сад цитира један став из чланка посланика Јакоба Алтмајера, који 
се преноси на другом месту, па онда сам наставља: 

“500.000 Срба je канда у самој анектираној Босни на овај начин нашло 
смрт. Један и по милион трибута у крви, који су Срби у целини платили у 
овом Другом светском рату, значи да тај народ има да забележи 
процентуално супстанционални губитак који стоји далеко на врху. To je 
добро да се зна ако се жели штошта у његовом држању после 1945. да 
објасни”. И овде ћемо две последње реченице пренети како у оригиналу 
стоје: 

Die anderhalb Millionen Blutzoll, den die Serben im ganzen zweiten Weltkrieg 
zahlten, bedeuten, dass dies Volk den prozentual weit an der Spitze stehenden 
Substanzverlust zu verzeichnen hatte. Es ist wohl ganz gut, das zu wissen, wenn 
man sich manches aus seinem Verhalten nach 1945. erklären will.” 

Овде je потребно мало коментара, тим пре што je и начин изражавања 
доста тежак за нас. Губици Срба у Босни су нешто подигнути; толико их није 
било, али су бројеви на стотине хиљада. Укупан број “данка у крви” од 
стране Срба доста je стваран. Разуме се да ту улазе и губици у Србији, у 
Црној Гори, у Боки, Санџаку и Војводини (а такође и у Старој Србији). И 
званични органи данашње Југославије оперишу са укупним губицима 
“Југословена” од милион и 700 хиљада, али они никад не кажу, и не 
дозвољавају да се каже, да од тога броја милион ипо спада на Србе. То је овај 
немачки писац отворено казао, означио околности какве су биле, “обележио 



дете по имену”. Нека му је хвала за то. Исто тако и за констатацију да је међу 
свим ратујућим народима Српски имао процентуално највећи губитак 
супстанце, међу свим народима који су имали губитке у Другом светском 
рату. То су драгоцене констатације које се морају памтити и преносити 
(разуме се са наводом одакле су узете). 

После једне експликације ко се све у рату сматра кривим и што је 
хришћанство учинило да се уопште ратови и крвопролића спрече, долази 
последњи став овога малог али веома значајног чланка, који гласи: 

“А каква је улога била хрватског надбискупа-кардинала Степинца који је 
још 1952. тако високо почаствован од његове Курије. Сад Алтмајер каже да 
су му бар времена рата и грађанских ратова 'прешла преко главе’. Свакако је 
он поглавника, који је ради уморства свога краља Александра I био осуђен на 
смрт, два пута у пуном орнату на улазу у загребачку катедралу свечано 
поздравио и пратио кроз богомољу. Али, то добро памтимо: он је добио своју 
награду од Ватикана !”. 

Тиме се завршава овај напис једног племенитог човека и филантропа за 
кога никад ниједан Србин, у које и себе убрајам, није чуо. 

46. 

Други писац у истом часопису изгледа да је познати либерал и слободни 
мислилац Алфред Милер. Ни о њему немам ближих података што се живота 
тиче (биографских). Као духовна личност он је довољно оцртан у расправи 
коју приказујемо (45). 

Милеров наслов је сличан као и Геншелов, али у сваком погледу 
отворснији и јаснији. Гласи: “Хришћански” масакар у Хрватској 1941. до 
1945. Опет је “хришћански” у наводницима, али стоји у наслову и да се ради 
о Хрватској и о масакру (масовним убиствима). Садржина је унапред 
обележена. 

И Алфред Милер, као и већина послератних немачких и италијанских 
приказивача стања и догађаја у “НДХ”, полази са верског гледишта и ствар 
посматра првенствено са тог гледишта. Можда имају и право: наше је само да 
пренесемо шта су они казали. 



У почетку своје студије говори Алфред Милер о верским односима на 
Балкану и о систематском потискивању православља од стране “папства”, 
које је “тај задатак предало Аустрији, дакле Хабзбурзима, а ови су се са 
превеликим жаром, као што је то избијање Првог светског рата доказало, 
посветили овом ‘верском’ и политичком империјалном задатку. Нарочито 
послање припаде при томе фанатично-католичком народу Хрвата...”. 

Прелазећи на Други светски рат, писац каже да je “римска црква” 
искористила то стање, несметана од ма кога да би развоју на црквено 
“религијском” пределу (и он ту реч “религијском” ставља међу наводнике) 
дала правац “који he се за увек бројити у најстрашније стране црквене 
историје. На оваквим странама историје није хришћанство ни онако 
сиромашно, али то што се овде (мисли у Хрватској, којој je студија 
посвећена) десило, то je био понован пад у класично време верских ратова, 
који су у високом средњем веку и затим у вези Тридесетогодишњег рата 
показивали свој ‘најлепши’ цват. Сад je постало сасвим очигледно да je стари 
дух, за који се веровало да je просвећеношћу превазиђен, још увек живео”. 

Писац не може да се начуди како то јавност није сазнала, то што се у 
Хрватској дешава. Он пише: 

“Непојмљиво je у којој je мери успело да се о овим страшним догађајима 
1941 до 1945. шири огртач ћутања и заборава. Али није чудно да je то 
покушано свим средствима. Ако су доцније из ослобођене Југославије неки 
извештаји до нас стизали, то није могло да прође кроз густи филтер вести 
римске цркве, у чијем се знаку развијао ‘нови поредак’ Европе после победе 
Савезника”. 

Простим речима казано, писац сматра да je католичка цензура, тако 
снажна после Другог светског рата, успела да спречи ширење истинских 
вести о догађајима у “НДХ” за време тога рата. 

После неких објашњења о међуратним писањима клерикалне католичке 
штампе у средњој Европи, писац се опет враћа на стару тезу и каже: “Ово 
њихово римско послање Хрвати су без сумње нарочито добро разумели, кад 
су ‘ослобођени’ (писац то сам ставља у наводнике) немачким и италијанским 
трупама, под славним вођством њиховог поглавника др Анте Павелића могли 



да образују католичку узорну државу, која je заиста само једанпут могла да се 
појави, и која je онда била као позвана да напише једну од најкрвавијих 
страна црквене историје”. Немачки ово гласи: 

Diese ihre römische Sendung haben die Kroaten zweifellos besonders gut 
begriffen, als sie... unter der glorreichen Fiirhrung ihres Poglavnik... einen 
katholischen Musterstaat von wahrhaftiger Einmaligkeit bilden durften, der dann 
eine der blutigsten Seite der Kirchengeschichte zu schreiben berufen war. 

Писац цитира посланицу католичког клира после неуспелог конкордата 
октобра 1937. у којој стоји да су “одбацивањем Христовог учења (тако они 
зову одбацивање конкордата !) једновремено порасла насиља, неправде и зла 
сваке врсте, па са своје стране додаје да je “тек јачањем католичанства 
постигнут врхунац свих гнусоба’:.. dass ent mit der Zunahme der Katholizitöt 
der Gipfel aller Scheuss lichkeiten erkommen. wurde. 

Алфред Милер ce осврће и на Анту Старчевића који je први захтевао да 
Срба нестане и каже да je та доктрина примењена у “католичкој узорној 
држави Хрватској”: im katholischen Musterstaat Kroatien да затим продужи: 
“По овој доктрини сад су они (Срби) третирани, иако су Срби најжилавија 
раса и културно на највишем степену на целом Балкану, али зато нису 
католици”: 

Nach dieser Doktrin wurden sie nun behandelt obwohl die Serben die zäheste, 
kulturell höchststehende Rasse Balkans sind, aber sie sind eben nicht katholisch ! 

“Сад усташе почињу тачно по тој идеологији да се обрачунавају са 
Србима. Искоренити (затрти) Србе, то je извршење Божје воље”. 

(Писац сам ставља ову целу реченицу црним словима ). 

Ausrottung der Serben, das ist Vollzug des Willens Gottes. 

Милер пише како je Павелић, “потстрекач двоструког уморства у 
Марсељу, иако два пута осуђен на смрт - у Француској и Југославији”, био 
примљен од папе у приватну аутијенцију и “тада, као што je уобичајено, 
добио папски благослов за своју владу и своје дело. Јер и један разбојник 
може да буде ‘Богу’ пријатан инструменат". 



Непосредно затим стоји у студији: “Кад je Павелић осетио да се ближи 
крај његовој стравичној владавини (das Ende seiner schreckensreichen 
Herrschaft), 1944. године, могао je он бар мирно да себи припише: Ако би и 
држава и ja морали да нестанемо, ипак ће после нас остати један национално 
јединствен хрватски предео, који ћемо као заоставштину оставити. - Српско 
питање биће бар тада решено, јер Срба више бити неће. Павелићев доглавник 
Виктор Гутић je са своје стране признао: Или ћемо ми победити и ови 
проклети Срби за вазда бити искорењени или, ако се на несрећу опет образује 
Југославија, ми смо бар статистику исправили у корист Хрвата”. 

Писац непосредно додаје: “Они су то заиста издашно учинили. Па ни то 
није баш сасвим битно: између убијања и убијања има још увек разлике. Ако 
се балканској окрутности дода католички фанатизам, тада се могу да десе 
само језовите ствари”. 

А. Милер продужује: “С тим je могао да рачуна надбискуп Степинац, који 
je, као хрватски националист, познавао свој народ. Он je морао знати да су 
католички свештеници били са пушком добро упознати (присно везани), чак 
су често били свештници пушкари (Flintenpriester) да , своје ‘верске’ 
различности, у првом реду према грчко-православним Србима, са пушком 
доводе до изражаја. Напротив, црквена историја Срба не познаје верска 
гоњења према другима.... Ликовање и занос да je поглавник, који је свечано 
био примљен од онога што га зову ‘свети отац’, преузео власт били су 
безгранични баш код црквених поглавица. Без сумње су они припадали једни 
другима”... (Писац цитира разне изјаве и поступке надбискупа Степинца). 

Писац наводи и говор министра Већеслава Вилдера на Лондонском 
радиу, што треба да уђе у једну од следећих књига (где ћe се изнети осуда 
Хрвата на злочине њихових сународника), па онда додаје са своје стране: “То 
није била ратна пропаганда, већ најчишћа истина. У густим млазевима je 
текла српска крв; акција тамањења ‘да би се побољшала статистика’ била je у 
пуном току. 

  

  



(In dicken Strömen floss das Blut der Serben, der Ausrottungsfeldzug “zur 
Verbesserung der Statistik” war im vollen Gang) За то време je Степинац два 
пута путовао у Рим, и о срамним делима, бестијалним страхотама његових 
свештеника, редовника и католичких усташа зар није папи ништа саопштио ? 
Или можда јесте ? Да ли je свети отац могао да буде задовољан са поднетим 
извештајем ?” Морамо бар горње епитете пренети у оригиналу: 

Schandtaten, bestialische Grausamkeiten seiner Priester, Manche und der kath. 
Ustaschis... 

Писац прелази на конкретније обележавање злочина и каже: “Стотине 
православних цркава су биле разрушене,, стотине хиљада српских људи: 
жена, мушкараца, деце, стараца, били су бодени као стока помлаћени, 
стрељани, сажежени, мучени и све то најчешће уз садејство католичког 
свештенства. Време велике ‘жетве’ стигло je било. И нико у том народу није 
протестовао”. 

To je за мене најважнија констатација пишчева. Нико није дигао свој глас 
против тога, није нико протестовао, како писац ову латинску реч 
употребљава. Зар то није индиректна оптужба целе нације ?. 

Писац продужује: “Извештаји о гнусобама су тако многобројни, да их ми 
овде уопште не можемо пренети. Срби су морали потписати да су они готови 
да постану римокатолици, и онда не би били више узнемиравани. Неки пут je 
тако и било ако су заиста то потписали, али још чешће није тако било, него су 
они и поред свега тога уништени, махом после претходног мучења. Долазе у 
памет сећања на шпанске конквистадоре и њихове неописиве методе мучења 
и истребљења према Индијанцима”. 

Сад даје бројне податке и појединости које je, јамачно, од њега пренео 
Карлхаинц Дешнер, а ми од њега преузели (читајући га пре Милера), због 
чега овде нећемо то понављати. 

Али неке даље карактеристичне оцене и ознаке Милерове не смеју се 
изоставити. Он каже: “Министри су преобратише у бандите - убице уколико 
то већ раније нису били....”. 



Minister verwandeln sich in Mordbanditen, soweit sie es nich schon worher 
waren... 

Писац каже: “Тада je y Босни и Херцеговини, према статистици од 1931. 
било 1.028.000 православних Срба, 718.000 муслимана и само 547.000 
римских католика. Од Срба су у тим годинама побијени 600 хиљада”. 

Подаље, на следећој, одн. последњој страни те расправе (с. 128) стоји: 
"Слично нешто као ово у Хрватској није се у тој мери појавило у Европи од 
времена Тридесетгодишњег рата”. (Писац јамачно не зна да су и у том рату 
главна недела вршили Хрвати ! ЛMK). 

Даље: “To je све ипак у више него једном смислу интересантно. Прво се 
мора установити да ова крвопорлића (“бање крви”, Блутбедер) нису вршена у 
бољшевичком пределу, него на западу, у католичкој области...” Писац 
спомиње случај Мађарске 1956. где папа “није могао да обузда своју љутњу, 
него je чак подбадао светску јавност...”. “Нека се с тим упореди случај 
Хрватске, где се радило искључиво о разбојницима католичко-црквеним. 
Пустили су свуда да ови злочинци што је пре могуће ишчезну, да би измакли 
световној власти. А папа је главног кривца почаствовао именовањем за 
кардинала. 

А како је било са западним силама ? У Немачкој су процеси ратним 
злочинцима обављани једни за другим: у Нирнбергу, у Дахау, у француској 
окупационој зони, у Енглеској. Створен је чак закон за заштиту људских 
права. А где су ти процеси против ратних злочинаца католичких из Хрватске, 
који се још увек задржавају у местима познатих земаља Запада, под чудном 
заштитом незаслуженог права гостинства ? Ми ништа о томе не чујемо...”. 

Даље стоји да су "пуштени млазеви крви ‘у име Бога’ ” и да постоји 
опасност да се то негде друго понови, у другом неком народу, ‘‘да страначке 
легије Бога припреме једва другу судбину од оне коју су усташе припремили 
православним Србима”! 

Овај буквално преведен став није разумео ни слагач књиге, па га морам 
објаснити. Писац “усташе” одн. хрватске злочинце обележава као “легију 
странаца” Бога, тј. католичке цркве, која је пуштала “млазеве крви у име 



Бога”. Сад, то се десило у “НДХ”, али постоји опасност да се не деси још 
негде, да и други неки народ не доживи “судбину коју су усташе припремили 
били православним Србима". Зато он, Милер, звони на узбуну. Ако се оно 
прво није могло спречити, могло би бар ово друго. То је смисао тих на први 
поглед тешко разумљивих речи. “Једва другу судбину”, стоји на немачком; то 
значи сличну судбину, која би се мало разликовала од описане. Ја морам 
преводити буквално, али разуме се, имам и право и, каткад, дужност да 
поједине ставове објасним и својим речима (после буквалног цитата). 

47. 

Има још понека реченица у извесним другим верским часописима, које, 
нарочито после досад изнетог, и немају значај а често су и непрецизне. Но 
начело потпуности захтева да се ипак пренесу, тим пре што су написи 
потписани и потичу од реномираних писаца. 

Верски немачки часопис “Хришћани и Свет” донео је поводом смрти 
Степинца почетком 1960. један запажен чланак са потписом (46), у коме 
стоји: “Једну трећину треба прекрстити, једну трећину  треба из земље 
протерати, једну трећина мора умрети” - то је парола Анте Павелића у 
српској политици. Ту отпочиње такође историјска кривица кардинала 
АлојзијаСтепинца: он није на време ни довољно енергично оспорио 
хришћанску легитимацију Павелићевом режиму...". 

Чланак је писао Карл Густав Штрем, као што је у Литератури наведено. 
Ми ово преносимо индиректно, из минхенске “Искре”. (То се мора увек 
нагласити, јер то захтева литерарна коректност, али исто тако ла ми не 
преузимамо пуну одговорност за правилност превода). 

48. 

У часопису “Источна Европа”, који излази у Штутгарту и доноси низ 
расправа о стању у “Источној Европи", има понешто (не много) чланака о 
Југославији, али о неделима у “НДХ” нисам нашао ништа директно. 
Неколико само наговештаја, која су писци намерно избегавали да спомену. 

Тако Роман Реслер описује “стање православних цркава у словенским 
земљама” 1954. године и каже (47., с. 417): “У Југославији су центри 



отпора(мисли: окупатору, ЛМК) лежали баш код православних. 
...Православна црква је тешко страдала под Немцима, Италијанима и 
Хрватима и самих свештеника изгубила 800. Она данас у Југославији важи 
као протутежа католичкој цркви, која је претежна у Хрватској и којој се 
пребацује колаборација са фашистима....”. 

У истом часопису за јуни 1954. пише Арнолд Клес (48, с. 171); “Страшна 
гоњења у Средњој и Источној Европи нису била упућена само против горњег 
слоја, него исто тако и против ‘пролетеријата’.” (Писац се противи онима 
који доказују да је углавном у последњем рату страдала елита). 

49. 

Немачка има масовне часописе са тиражом од милиона примерака, 
часописе који врше необично јак утицај на јавно мњење. Међу њима је 
најпознатији тзв. дер Шпигел (Огледало). Он излази недељно и има, поред 
начелних чланака, и кратке вести. 

Дер Шпигел се често осврћао на хрватска злодела у рату. Ја нисам то 
могао сакупљати. Ипак покоји податак је доспео и до мене, и била би грешка 
не овековечити га. Јер ово понављање и после много година означује с једне 
стране тежину дела које се мора осудити, а с друге стране оно увек изнова 
потсећа на та страшна злочинства. 

Овде ћу прво пренети једну хрватску реакцију на писања тога масовног 
часописа (као “НИН”, али далеко већи тираж). Прво један став Хрвата Лаксе, 
који је у канадском “Хрватском Гласу” недавно писао (49): 

“Тако смо читали нападај, у њемачком сензационалистичком тједнику 
“Дер Шпигел”, на Пија XII, гдје се узгред спомиње, да су Хрвати током 
прошлог рата прогонили и побили 600.000 Срба православаца”. Итд. 

После сам један број те велике, милионске ревије немачке ту скоро добио 
добротом Николе Зрнића, дипломираног правника, родом из Мокрина, Банат, 
из Оснабрика. То је “Шпигел” од 11. априла 1966. у коме се налази, као и у 
осталим бројевима, рубрика посвећена Југославији (разуме се актуелној, 
садашњој Југославији). О   прошлости ту мало има података. Али у овом 
броју се као поднаслов исте рубрике налазе два ретка: "Балканизирање”, па 



онда “Слабо помешани”. Хоће да се истакне диспаритет Југословена п 
Југославије, па између осталога ту пише: “Од времена хришћанских 
Хабзбурговаца па до ере комунистичког Хрвата Тита била је југословенска 
мешавина народа експлозивна”. Говори о Србима, који су изос. изазвали 
Први светски рат, да онда дословно настави: "У Другом светском рату су 
масакрирали хрватски шовинисти, усташе које су пактирале са Хитлером, 
пола милиона Срба у једној години”. 

И то морамо овековечити оригиналним изразима: 

Im Zweiten Weltkrieg massakrierten kroatische Chauvinisten, die mit Hitler 
paktierenden Ustasche, in einem Jahr 500,000 Serben. 

Упозоравамо читаоце да ce цифра од пола милиона убијених Срба (баш 
тако стоји: Срба) односи само на једну годину. Не каже коју, али вероватно 
прву годину постојања те срамне државе, 1941., док сви други извори износе 
укупан евалуиран број убијених Срба за цело време трајања рата. 

Има у овој књизи још један повећи пренос из часописа Дер Шпигел, за 
коју годину раније. Он спада у одељак XIV овог поглавља и ту се налази 
превод за нас интересантних ставова. 

ХIII. КРИК ЈЕДНЕ МАСОВНЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ 

50. 

Сад ћемо навести једног сасвим скорашњег немачког публицисту, чије 
име ни мени није било познато. To je Јирген Холткамп. Он je у немачком 
илустрованом часопису Штерн (“Звезда”) (51), дао велики приказ књиге 
Карла Фалконија (25), која ће и овде бити детаљније приказана. Дао je пет 
страна текстова и слика,у броју од 17. октобра 1965. под симптоматичним 
насловом “Буди католик - или умри !”. Важност ове појаве je у томе, да се 
осврт на књигу Фалконија појавио у најраспрострањенијој илустрацији 
Немачке чији тираж износи како сам обавештен, 1.600.000 примерака. Она 
иде у све делове Немачке савезне републике, а такође много и у 
иностранство. 



To je страховито деловало на католичке кругове уопште, пa je КИПА 
(Католичка интернационална пресе агенција) дала оштар деманти, тврдећи да 
je у овој репортажи све измишљено и фалсификовано. Лист се на то није 
осврнуо. Он je извршио једну поштену и солидну публицистичку дужност. Ja 
сам написао био писцу једно топло писмо захвалности, које ми je, нажалост, 
враћено. Нисам имао пишчеву тачну адресу. Писао сам и швајцарским 
католичким новинама које су донеле “деманти” “Кипе” да je не само све 
истина што се у чланку Штерна налази, већ то не претставља ни један по сто 
хрватских злочина у овом рату. Разуме се да то новине нису донеле. 

Због такве важности овог приказа, да би српски читаоци знали шта су 
најзад и Немци сазнали, ми ћемо тај напис пренети скоро у целини. Тамо 
стоји: 

“Последњи крсташки поход у црквеној историји свега је 20 година 
удаљен од нас. И у њему су биле помешане, једнако као и у прошлим 
вековима, вера и политика. Католички Хрвати ‘преверише’ (преобратише), 
предвођени францисканским свештеницима, између 1941. и 1945. 240.000 
православних Срба; убише око 700.000 Срба, Јевреја и Цигана. Не нацисте, 
противни цркви, већ католички Хрвати фашистичког ‘усташког ’ покрета 
извршише неописива зверства. Цео свет је о томе говорио са гнушањем.Само 
врховни поглавар Цркве, чије је име злоупотребљавано приликом уморстава, 
није ни једну реч о томе изустио. Папа Пије ХII је ћутао - о томе шта се у 
Хрватској дешава. 

Италијански аутор Карло Фалкони, писац бројних књига из историје 
модерног католицизма, испитивао је у својој књизи (25) држање Ватикана 
према масовним мучким убиствима у Хрватској. Он је при томе могао да 
употреби још необјављене документе из архива некадашњег хрватског 
главног града. (Извори Ватикана, који би једини били у стању да оповргну 
Фалконија, остали су му недоступни, као и свима световним историчарима 
досад.)... 

Крсташки поход о коме даје Фалкони обавештења одиграо се у Хрватској. 
Кад је немачка војска умарширала у Загреб, прогласише тамо 10. априла 
1941. хрватски националисти који се беху удружили са Хитлером и 



Мусолинијем ‘независну државу Хрватску’. За Србе, Јевреје и Цигане није 
смело да буде места у тој римокатоличкој држави. Да би се њих ослободили 
беху две методе: или истребљење или мисионирање. Православни Срби који 
су хтели да измакну уништење морали су хтели - не хтели да се насилу 
покрсте. Или Рим или уништење - то је била за њих алтернатива ! 

Хрватски крсташи звали су се ‘усташе’, то значи устаници. Они су 
веровали у римо-католичку догму, у хрватску расу, у принцип вође. Са 
бацачима пламена и са машинским пушкама одржаваху чистом хрватску расу 
и преобраћиваху лица друге вере. Између 1941. и 1945. уморише скоро три 
четвртине милиона православних хришћана српског порекла... 

Њихов модел беху СС. Једина разлика: усташе беху сви римокатолици. 
Они ускоро започеше да Хрватску чисте од православних Срба и да своју 
земљу чине римокатоличком. 

Масовна уморства почињена од усташа, тако стоји у ‘Британској 
енциклопедији' (великом лексикону англосаксонског света) ‘само су 
надмашена бруталитетом којим су искорењени пољски Јевреји’. 

Изговор и официјелна етикета под којима је српска мањина уништена, 
беше преобраћај српско-православних ‘шизматика’ у римокатолички обред. 
Са свирепом логиком беше прво православна Црква лишена својих водећих 
глава; 300 свештеника и 5 епископа беху, једним делом под бестијалним 
тортурама, уморени. 

Православни епископ Загреба Доситеј стављен је на муке док није 
изгубио разум; епископу Сарајева Петру Зимоњићу глава је отсечена; 
бањалучком епископу Платону од 80 година потковали су усташе ноге 
потковицама као каквом коњу и присилише га да испред мноштва блена 
(зијала) тако дуго трчи док није пао. Док је умирао осекоше му браду и 
запалише је на његовим голим прсима. 

Док су секли главу православном владици Сарајева, његов 
римокатолички брат у звању Иван Шарић, надбискуп Сарајева, састављао је 
оде свом ‘вођи’ Павелићу. Католички часопис његове дијецезе добио је од 
њега упутство да као што треба употребљава револуционарне методе ‘у 



служби истине, права и части’. Он је при томе додао: ‘Није ни паметно ни 
достојно младог кршћанина веровати да се борба против зла може да води на 
частан начин и у рукавицама’. 

Хрватски свештеници нису се задовољавали да се само са саветима боре 
против ‘зла’, а то је Православна црква, већ су потстицали усташе својим 
примером: фрањевац Мирослав Филиповић је командовао концентрационим 
логором Јасеновац, где су 200.000 људи нашли смрт. Његова браћа 
редовници Аугустин Ћевола, Јосип Вукелић, Звонимир Брекало, Јустин 
Медић и Хинко Прлић претварали су у дело ‘поглавникову’ паролу 
револвером и машинским пиштољем. Срби се морају или преобратити или 
имају да ишчезну. 

Хрвати су имали расну теорију посебне врсте: Ко прими католичку веру, 
од тога часа важи као добар Хрват, иако је пре био Србин. Прелаз у хрватску 
господску класу био је свакако забрањен српским свештеницима, 
интелектуалцима и вишем слоју који је нешто поседовао. Они су имали да 
‘ишчезну’. 

Они су заиста ишчезли: од 2.200.000 ранијих Срба у НДХ било је 

240.000 преведено у државну религију, 700.000 убијено. Италијански 
генерал Марио Роата саопштава да су његове трупе II армије у последњем 
моменту успеле да спасу 600.000 Срба од усташког масакра претњом да ће 
Сарајево бомбардовати. 

Нису сви хрватски свештеници следовали примеру францискана- убица. 
Али хрватски бискупи нису се изречно изјаснили против уморства. Они су 
једино жалили на сумарну форму којом су световне власти протоколисале 
промену вере. Или су замерили томе што су усташе, ради упрошћења, 
именовали по потреби ‘мисионаре’ из њихових сопствених редова, а да не 
питају претходно црквене инстанције. Ниједан католички бискуп није 
протестовао против прогона и принудног преверавања православних. 

А Ватикан ? Измена писама између хрватске владе и њена оба посланика 
у Риму Лобковица и Рушиновића (овај последњи је био код Квиринала) 
пружа податке о осећањима папе Пија XII и његове најближе околине о 



‘крсташком походу’ усташа и поновном добијању 240.000 православних 
Срба. Она су била - са само једним изузетком - сасвим очинска. Благоволење 
због верности католичких синова у Хрватској све је друго у Риму превагнуло. 
Па зар сад нема на Балкану један бастион против православља и комунизма ? 
Ова корист превагнула је све извештаје о грозним злочинима. 

Рушиновић саопштава о свом првом разговору са супститутом Државног 
секретаријата Монтини, садашњим папом Павлом VI. 

‘Он започе разговор са пребацивањем: Шта се то догађа у Хрватској ? 
Зашто се цео свет узбунио против вас ? Да ли је могуће да је толико злочина 
почињено ? Је ли истина да ви злостављате интернирце ? ... А при крају 
разговора: ...Хрватски народ је досад своју мисију у историји испунио; неће 
јамачно ни доцније да откаже.... Одједном ме изненада запита колико 
католика има сад у Хрватској. Кад је чуо да нас је пет милиона, напомену да 
је то за католичку цркву од великог значаја: Свети отац ће бити уз вас, у то 
можете бити сигурни. - С тиме ме је отпустио”. 

Лобковиц извештава о свом састанку са Монтинијем: ‘Он је убеђен да 
Хрватска образује бастион против комунизма; наглашава да то света столица 
сасвим тачно зна и да је у интересу свих да Хрватска задржи своје источне 
границе. Ипак тада додаде: Ви не можете претставити колико протеста овде 
долазе против репресалија усташких власти у Хрватској, репресалија које не 
разликују криве од правих... 

Тардини, секретар за спољне црквене прилике, цимну кривце благо за уво 
слично као непристојне сувише ревносне дечаке: 

Хрватска је, ето, млада нација - и још млађа држава - а младост чини 
свуда исте грешке: од тога правила не чини ни Хрватска никакав изузетак. За 
то се мора имати разумевање’. 

А о кардиналу Маљоне, ‘министру спољних послова’ Ватикана, 
саопштава Рушиновић: 

‘Напослетку ми даде на знање кардинал Маљоне да он Хрватској саветује 
благост, с којом се више може постићи него са силом. О све већем броју 
преверених света столица је јако обрадована; политички говорећи може 



Хрватска само да има користи од оваквог развоја, али ипак мора све да 
избегава што може да пружи изговор за замерке и клевете. 

Само кардинал Тисеран, који се већ јуна 1940. жалио на моралну слепоћу 
Ватикана (видети “Штерн”, бр. 19 из 1961) није се ништа устручавао да каже 
што мисли: 

Кад се чује шта Италијани саопштавају о догађајима у Хрватској, добије 
се страшан утисак. Према њиховим исказима на дневном реду су уморства и 
паљевине, напади банда и пљачкања. Ја не знам да ли ови извештаји 
одговарају стварности у свакој појединости,али ја позитивно знам да су 
францискани (фрањевци) лично учествовали у нападима на православно 
становништво и у рушењу православних цркава. Ја поуздано знам да су се 
францискани у Босни и Херцеговини бедно понели и то ме боли. Такве 
ствари не би смели култивирани и образовани људи дозволити да се то њима 
пребаци а најмање свештеници. 

Папа је, пак, ћутао. Ниједан глас његова гнушања о злочинима у 
Хрватској није се чуо у јавности. Да ли је Пије XII хтео да се сачува ‘од горег 
зла’? Да није хтео, слично као у Немачкој да Хрватима уштеди ‘конфликт 
савести’, конфликт између човечности и прозелитизма ? Да ли је он хтео да 
се њима на савест обрати или да 'им запрети екскомуникацијом - као после 
свима католицима ако би се повезали са комунистима ? 

   Ако хоћемо да поклонимо веру извештајима Лобковица, није у обе 
аудијенције које му је Пије XII дозволио уопште било речи о томе. Папа је 
напротив говорио о теми која га је више тиштила него сва зверства почињена 
од Хитлера и његових савезника: о комунистичкој опасности... 

Лобковиц је писао у Загреб: Тада ми је папа у поверењу изразио колико је 
незадовољан да упркос свему нико неће да позна јединога и правога 
непријатеља Европе и зашто се не остварује један заједнички крсташки поход 
на комунизам. 

Ипак је једанпут Пије XII говорио отворено о злочинствима у Хрватској. 
“У неким деловима земље имамо да се пожалимо на убијање свештеника, на 
депортацију цивилних личности, на стрељања грађана без правилног судског 



поступка, или као акт приватне освете - то су жалосне вести које су до нас 
допрле из Словеније и Хрватске”. 

Али, то је било већ 2. јуна 1945. Ужаси, које је папа - први пут од 1941 - 
јавно споменуо нису били почињени од католичких усташа, већ од 
безбожних комуниста, који су хтели после Титове победе да се свете. За 
злочине непријатеља цркве није Ватикан познавао никакве ублажавајуће 
околности. Овде папа није више ћутао”. 

XIV. САВРЕМЕНО ЕВОЦИРАЊЕ У НЕМАЧКИМ 
ЛИСТОВИМА ЗЛОЧИНА У “НДХ” 

У немачкој журналистици није за време рата било ни речи о хрватским 
злочинима. Сва публицистика на немачком језику била је глајхшалтована и 
писала је по наређењима Химлера. Нико не би ни очекивао да ће нацисти 
дозволити да се недела и злочини вршени у   њиховим државним 
творевинама јавно жигошу. (Док је у италијанској штампи, могао да се нађе с 
времена на време какав напис или бар нотица, о догађајима у “НДХ”,). 

 
Кад је рат завршен често су се новине и политички часописи Немачке 

освртали на хрватске злочине из доба рата. То је махом бивало иоводом 
каквог догађаја из тадашњег (новог) времена који је довођен у везу са 
криминалом у тој држави за време рата. Кад су нпр. “усташе” у Немачкој или 
Шведској или “друговђе” извршиле какав атентат или убијство и дале повода 
целој светској штампи да њихове поступке доведу у везу са поступцима 
њихових отаца у “НДХ". Немци су баш највише реагирали, јер су ти нови 
злочини махом у Немачкој вршени. 

Повод су дали нови злочини из истог круга људи, или какви други 
догађаји који имају везе са овим народом. Једном је повод био долазак 
“Титов” у Беч. Поводом смрти архизликовца Павелића сва је светска штампа 
евоцирала злочине којима је он указао правац и дао благослов. Ја нажалост 
немам те податке, али ће се они моћи лако да накнадно набаве кад се зна 
датум смрти тога архизликовца. Повод је некад дао арцибискуп Степинац, 
некад Папа Пијус XII итд. Било је много тих повода и једнако евоцираша на 
злочине у “НДХ”. Ми их, нажалост, имамо веома мало. Иако се ради 



највећим делом о новинским чланцима, они су одраз времена у коме су 
постали и средине у којој су се јавили. То је корисно знати. 

51. 

У броју од I. маја 1963. највећи немачки масовни часопис “Огледало” 
(“дер Шпигел”) донео је један опширан приказ хрватске терористичке 
делатности у 3. Немачкој (52). Ту изречно говори о “радикално-десничарским 
хрватским емигрантима” и осуђује њихову делатност на терену Савезне 
републике. 

Лист, који излази у 850.000 примерака сваке недеље, сматра неефикасном 
опомену министра унутрашших послова Рајнско- вестфалског Вили Вајера да 
се Хрвати умире и поштују законе земље у којој се налазе. Лист пише: 

“Вајер превиђа да ова организација не може да прихвати његов 
добронамеран апел да обузда свој антикомунистички темпераменат а да не 
изгуби своје једино право постојања. Јер њени чланови и кадрови састављени 
су највећим делом од Хитлерових колаборатера у тадашњој независној 
Хрватској, који су при слому побегли из своје домовине којом сад влада 
комунист Тито...”. 

Писац описује бедну групицу предратних “усташа” који су чекали победу 
Осовине да се угнезде у Хрватској, да онда каже: “Немачке окупационе трупе 
поставише у свеже освојеним главним градовима владе пријатељски 
расположене према Осовини, чији представници су једва у бруталитету и 
антисемитизму заостајали и- за својих протектора. Из Краљевине Југославије 
извуче се тзв. "НДХ”, у којој је шеф фашистичког усташког покрета, 
“поглавник” Анте Павелић скоро равно 4 године вршио власт. 

За Павелића, једног пропалог хрватског провинцијског фишкала, беше та 
држава испуњење најсмелијих снова. Под символима ‘крста, ножа и пушке’ 
марширали су усташе: против Јевреја, против српских мањина, против 
'трулих западних демократија’, ‘зрелих за ђубриште историје’ (Павелић). 

Према речима Павелићевог министра спољних послова Лорковића имао 
је ‘један део Срба да буде побијен, други исељен, трећи преобраћен у 
католицизам’. 



При томе су се хрватски фашисти ослонили на католички клир. У једном 
пастирском писму је изјавио арцибискуп Степинац 23. априла 1941. ‘Ко би 
могао да нам замери да ми, као духовни пастири, помажемо радост и 
одушевљеше народа.... Иако су садашњи догађаји... врло компликовани, иако 
су фактори.... веома различити, ипак је лако увидети руку Божју у том делу’. 
(Тачкице између појединих ставова потичу од листа, ЛМК). 

Францискански фратар Мирослав Филиповић-Мајсторовић био је толико 
заведен својом ревношћу, да је у концентрационом логору Јасеновац заузео 
место џелата. Према проценама је округло 600.000 Срба за време 
четворогодишње хрватске Павелићеве владавине погинуло. 

Са Хитлеровим трупама ишчезла је и марионетска влада. Поглавник је 
побегао у Аргентину, његови верни одоше у Шпанију, Аустрију и Немачку. 
Експоненти хрватског клира нађоше прибежиште у манастирима...”. 

Писац сад опет натенане описује злочиначку “делатност хрватских 
фашиста у Савезној републици”, што морамо овде изоставити. 

52. 

Један веома угледни провинцијски, мислим социјалистички лист, који 
излази у Билефелду, осврнуо се исте године на познати драмски комад 
“Заступник” одн. “Викар” (Христов) у коме се жестоко окомио на Папу Пија 
ХII што није ништа предузео за спас Јевреја. Поменути лист “Слободна 
штампа” (53) замерио је Ролфу Хоххуту, писцу “Викара”, што се није обазрео 
и на Србе. Тај лист ми је послао поч. Сретен Николић, али сам га био 
затурио. 

У почетку чланка је масним словима написан ингрес, не знамо да ли од 
Редакције или од писца, што је за нашу тезу сасвим споредно, јер је редакција 
канда усвојила сва излагања из написа,а немачка публика све читала. У 
ингресу (преамбули) стоји: 

“Драмски комад “Викар”, о коме постоје тако различита гледишта, од 
Ролфа Хоххута, актуализирао је веома изразито приговоре који су се на 
разним местима појавили против политике папе Пија XII у питању Јевреја, 
тако да се добио утисак да се само са ове тачке гледишта може одлучити да 



ли је Пије XII довољно учинио у опирању страховитом нечовештву 
Хитлерове епохе. Том приликом је превиђено да још једно тамно поглавље 
потребује објашњење: прогони Срба од стране краткотрајне хрватске државе 
др Анте Павелића. Од јула 1941. до јесени 1944. било је 600.000 Срба 
православне и исламске вере поклано на најужаснији начин. И то с позивом 
на римо-католичку државну реформу”. 

Прави текст почиње овако: “Хрватски универзитетски професор др 
Виктор Новак је у својој књизи Магнум Кримен (Загреб 1948) открио 
повезаност између ових клања и католичког клира, чак религиозних редова, 
као што су францискани.. Ова недела су својевремено признале такође 
одговорне личности хрватских националиста и усташког покрета тако 
отворено, да се једва може претпоставити да Ватикан о тим догађајима није 
био начисто. Тако је нпр. хрватски министар просвете др Миле Будак 
изјавио: ‘Ми ћемо један део Срба убити, ми ћемо прогнати други (део), а 
остатак, који мора да прими католичку вероисповест, биће примљен у 
хрватску народну заједницу’. Само у јулу 1941. је објављена наредба 
хрватског министра правосуђа Жанића у којој стоји: “Ова држава је наша 
отаџбина, само је за Хрвате и никога друго. Нема никаквих метода које ће 
Хрвати презрети да земљу заиста за нас извојујемо и да је очистимо од Срба”. 
Одмах су око 100,000 српских жена, деце и стараца убијени. Извештаји 
говоре о страховитим мучењима у кућама, на улицама, чак и у самим 
православним црквама, у којима су православци који нису хтели да пређу на 
католичку веру били спаљени. 

Геноцид таквих размера није могао чак ни за време Другог светског рата, 
ни у Риму, у италијанској суседној држави, да остане назапажен. Три 
православна епископа и више стотина свештеника беху уморени, 299 српских 
цркава је опљачкано и разорено. Исповедник поглавника Павелића опат 
Дионисије Јуричев, тада директор у министарству богоштовља Хрватске, 
рекао је у Стази (?) да сви Срби који се одупиру да прећу у католицизам има 
да се убију, “јер данас није грех убити дете од 7 година ако се оно опире 
нашем покрету”. 

Католички надбискуп Степинац није на то реаговао. Ни из Ватикана не 
стигоше неки озбиљни протести. Мора се и овде поставити питање, да ли је 



папа ПијеХII и овде стојао према некој вишој моћи. Један извештај из књиге 
Ервеа Лоријера 1951. пружа податке о томе како су се кривци посакривали 
после слома Хитлерове моћи. Усташки поглавници и доглавници и 
одговорни хрватски терористи нађоше уточиште у католичким мушким 
манастирима Аустрије и Швајцарске. Канда је Павелић добио склониште у 
манастиру св. Гилгена код Салцбурга, где се као патер (јеромонах) Гомез 
задржао до 1948. 

Има један доказ о томе да околина Папе није била за време највећег 
степена клања сасвим без сазнања. Хрватски посланик при Ватикану др 
Рушиновић јавио је 6. марта 1942. своме министарству спољних послова да 
га је кардинал Тисран о овоме ословио. “Ја сам чуо - рече Тисран - да је један 
свештеник по имену Шимић стојао на челу једне трупе којаје рушила 
православне храмове. Ја сам дознао из поузданог извора да су се 
францискани Босне и Херцеговине понели на жалостан начин. Таква дела не 
врше цивилизовани и образовани људи, најмање свештеници”. Да ли је овај 
бојажљиви приговор било све што је из Ватикана приложено, да би се тако 
страшна зверства отклонила ? 

Ми знамо даје папа хрватског поглавника дра Павелића примио у 
приватну аудијенцију 18. маја 1941, приликом његовог именовања. Крвави 
покољ који је Павелић онда приредио, са позивом на католичку веру, мора да 
је тешко притискивао савест “Викара”. 

(Овде је пренео цео чланак без икаквих скраћивања). 

53. 

За време посете Аустрији “предсједника Тита” прчетком 1967. писале су 
бечке, и можда све аустријске новине, много о скорашњој историји нашој, 
нарочито поводом проналажења неког хрватског терористе у Бечу. Тада је у 
званичном органу Социјалистичке странке Аустрије, у броју од 24. фебруара 
1967. под потписом Манфреда Шојха, изашао један чланак под насловом 
“Усташка мржња угрозила је Тита”. Тај чланак има два дела. Први носи 
наслов “Иако је Хрват, екстремистички егзилни Хрвати раде о његовом 
животу”. Тај део нас овде не интересује. Други део носи наслов: “Како је 



Хрватска постала 'чиста од Срба’?” (54). Почетак тога чланка пренећемо 
овде: 

“Павелић је скоро цео прибрежни предео морао да уступи Италијанима... 
Зато је Хрватској придодата Босна настањена православнима и муслиманима. 
Павелић је свој главни задатак видео у томе да своју земљу начини помоћу 
најбруталнијег насиља ‘чисто хрватском’. То је извршено на тај начин да је 
српско- православна мањина просто ликвидирана. Чак је и немачкој војсци 
било непријатно беснило усташких хорди, тако нпр. пуномоћном 
Хитлеровом генералу у Хрватској Глаизе-Хорстенау, који је у местима која 
су усташе третирале видео ствари да се перо брани (костреши) описујући их. 

54. 

Исти, најраспрострањенији масовни и илустровани часопис Немачке 
“Штерн” (сад у милион и 830 хиљада примерака тираже), који је пет година 
раније донео ону сензационалну репортажу “Буди католик или умри” (51), 
донео је пет година доцније из пера свог сталног сарадника Клауза Елродта 
нову сензационалну репортажу: “Мафија у нашој средини” (56). Под мафијом 
писац је обухватио хрватске екстремне емигранте у Немачкој, које и сам 
назива “усташе”. Штерн их у наслову не обележава по њиховом називу, већ 
по карактеру делања. То је мафија. У лексикону стоји за ту реч: 
“Терористичка тајна организација у Сицилији... У новије доба врши понова 
понајвише злочиначка дела у циљу обогаћења њених чланова (отимачине, 
уцене, убијства)“. Тако су нешто схваћене и хрватске банде у Немачкој. На 
почетку репортаже стоји: “Усред Савезне републике и у Западном Берлину 
око пола милиона људи се сматра тероризирано као у неком режиму силе. 
Југословенски гостујући радници дрхте у некој смеси страха и покорног 
дивљења пред једном организацијом налик на мафију са политичким 
превлачењем, која се зове "усташе”. Усташка организација се састоји из једне 
мање трупе од око 30 обичних разбојника - сви одреда Хрвати - који су према 
америчком узору спојили политику и злочинство у један уносан посао који 
страх доноси. 

Силом уцењују своје земљаке, претежно православне Србе и муслимане 
међу њима да им прилоге дају. До 100 немачких марака месечно мора да 



плати један југословенски гостујући радник под јасном претњом уз нож и 
пиштољ... Гостујући радници плаћају без жалбе немачкој полицији или 
судовима. Јер је усташа умео да остави утисак да неће остати неповређен онај 
који се обрати немачким властима, тврде да су немачке власти њихови 
јатаци... 

Да je овај утисак настао има више узрока који, преко времена хладног 
рата, воде далеко у предратно време кад су се усташе дизале против 
југословенске унитаристичке државе и за самосталну, католичку Хрватску. 
Тада су постојале тесне везе са Гестапоом и другим властима нацистичког 
рајха, нарочито за време Другог светског рата кад су усташе под хрватским 
поглавником Антом Павелићем водиле разбојничку борбу уништења против 
Срба и Јевреја, у којој су, према подацима Београда, пали као жртве 500 
хиљада људи...“ Ово треба пренети и у оригиналу: 

...als die Ustascha unter dem Kroaten-Führer einen mörderischen 
Vernichtungsfeldzug gegen Serben und Juden führte, dem nach Belgrader 
Angaben 500,000 Menschen zum Opfer fielen. 

Затим ce наводе детаљи ca сликама процеса Хркаћу у Београду, 
атентатору на дра Коледића у Берлину и итд. Xoћe да докажу да je 
разбојнички менталитет Хрвата остао увек исти и да се он не може 
искоренити. Тако се бар не допушта да се предају забораву српске невине 
жртве у последњем рату. 

55. 

Поводом убијства у Штокхолму југословенског амбасадора Владимира 
Роловића од стране Хрвата (априла 1971) многи су европски листови 
реминесцирали хрватско-усташку државу из времена Другог светског рата. Ја 
то нисам пратио, али je симтоматичан један пренос бечког листа 
“Фолксштиме” (“Глас народа”) из равне средине априла 1971. у београдској 
“Политици" од 17. тога месеца. Ту стоји: 

“Убиство Роловића je метод гангстера који сада подсећају свет да je некад 
постојала једна држава којом су владали гангстери - пише бечки 
“Фолксштиме” у коментару, и додаје да je несхватљиво да je једна држава, 



која се сматра цивилизованом, домаћин злочиначких организација. Истичући 
да атентат на Роловића није случајан и да се   поклапа са годишњицом 
“хрватске квинслишке државе”, “Фолксштиме” пише да je Хитлеров рајх 
давно већ нестао, али да организације Хитлерових агената егзистирају у 
неким државама потпуно легално. Људи који себе називају “хрватским 
емигрантима” употребљавају бомбе и ватрено оружје, по узору својих 
нацистичких предака, као најбоље средство политичког обрачуна” - 
закључује овај лист. 

Ja ове написе нисам бележио, али су се свакако најдрагоценији појавили у 
шведској штампи. Она не улази у опсег ове књиге, као ни  француска, из које 
се мора пренети бар једна реченица. Поводом   атентата на “Клуб 
Југословена” у Паризу фебруара 1968. на званичној Радио-станици Париза 
20. фебруара коментатор Томас. Шрајдер назвао je Павелића и његове 
следбенике “највећим злочинцима у историји”, Та част не припада свакоме ! 
Овај податак се налази у многим париским новинама следећег дана. 
Коментатор je свакако Француз, али - врло вероватно - немачког језика (из 
Алзаса одн. Лонтригије). 

 
XV. СТАВОВИ НЕМАЧКИХ ЛЕКСИКОНА  

И ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 
 

56. 
У немачким енциклопедијама и лексиконима једва има и помена о 

хрватским злочинима у време последњег рата. To je некако разумљиво: они 
добијају податке из хрватско-комунистичке Југославије а информатори 
намерно о томе ћуте. Редакције лексикона неће да им се замере, јер онда не 
би добивале даље податке за њих неопходне (нпр. о становништву итсл.), 
нити би комунистичке власти дозволиле да се у земљу пошаље и прода 
иједан екземплар. Несумњиво je од утицаја и обзир да не терете много 
Немачку па макар нацистичку. 

Свакако, то није доказ моралне снаге и објективности немачких 
енциклопедичара. Колика je разлика између њих и Енглеске, нека послужи 
ова два примера. У “Британској Енциклопедији”, од целог света признатој 



као најбољој енциклопедији света, стоји под речју (субвоце) “Хрватска” (58) 
веома критична оцена. 

Тако драстично карактерисање режима у Хрватској као таквој у тако мало 
речи тешко ће се игде више наћи. Ово je тим чудноватије, што je сарадник 
Енциклопедије и писац тог одломка о Хрватској био канда др Анте Смит 
Павелић “хрватска корјеника” ! Да ли je он на своју руку овако карактерисао 
режим свога имењака или je то био захтев редакције, тешко ће се икад 
дознати. То су редакцијске тајне. Главно je ипак да за све оне који хоће 
лексикографски да се упознају са историјом Хрвата преко Британске 
енциклопедије, а таквих je вероватно пола писменог човечанства, наилазе и 
на ове речи баш при крају излагања о Хрватској. 

У Новој Енциклопедији Британика (58а), која се продаје у Америци под 
речју “Фашизам” најгрђим речима je оцртан тај терористички режим и 
речено да je побио на хиљаде Срба, Јевреја и муслимана, и да су њихови 
попови учествовали  утим злочинима. 

И друга велика британска енциклопедија под називом Колијер има такође 
под речју “Хрватска” веома опоро карактерисање режима у Другом светском 
рату. Тамо стоји при крају (јер се подаци о Хрватској дају хронолошки) 
говорећи о Анти Павелићу (59): он je владао својом марионетском државом 
као поглавник и диктаторски режим карактерисан методом изванредне 
бруталности и насилности”. У оригиналу: 

He ruled his puppet state as a poglavnik, and introduced a dictatorial regime 
characteriz- ed by methods of extreme brutality and violence. 

У једној другој Енциклопедији на енглеском језику, по обиму врло 
великој, но ипак краћој од Енциклопедије Британике, у тзв. Енциклопедији 
Колие, у тому 7. изашлом 1965. има велики чланак о Хрватској (59) У њему 
стоји: Када је Немачка у току другог светског рата упала у Југославију (април 
1941) Хрватска није пружила отпор и ускоро је поздравила усташку владу 
Анте Павелића. Подутицајем клерикализма, протусрпства и франковачког 
антисемитизма, Павелић је научио још више од расизма нацистичке Немачке. 
Такозвана усташка “Независна Држава Хрватска" укључивала је покрајину 
Босну-Херцеговину, али Павелићу није успело уверити Италију да му да 



Далмацију. Нудивши алтернативу преласка у римо-католичку веру или 
истребљења становницима стотине српско-православних села, он је бацио 
Србе Хрватске и Босне- Херцеговине у наручје Југословенске војске 
националног ослобођења и партизане хрватског комунисте Јосипа Броза 
Тита. Партизанска војска је била организована да се бори против окупаторске 
немачке војске после немачке агресије против совјетског савеза. Својом 
бруталном политиком Павелић је отуђио такође многе римо-католике. 

Запазио сам још и у једној француској енциклопедији великог обима, у 
сасвим скорашњој “универзалној енциклопедији” под речју “Хрватска” ове 
речи (60): “Краљевина Југославија је разрушена у пролеће 1941. немачком 
инвазијом. Хрватска се користи овом опасном опортуношћу да прокламује 
своју независност под германско-италијанским протекторатом и да уведе 
крваву диктатуру Анте Павелића”. (la dictature sanglante d’ Ante Pavelic) 

У италијанским енциклопедијама, бар оним важнијим, има такође 
непоштедне осуде Павелићевог режима, што ће се донети доцније. 

57. 

У немачким енциклопедијама залуд ћете тако нешто ишчекивати мада се 
све те велике енциклопедије обрађују увек у наслону на друге, специјално 
реномиране енциклопедије туђих народа. Немачки лексикони махом прелазе 
преко појаве хрватских злочина или их само једном неутралном.безначајном 
реченицом спомену.Ипак смо ми дали и ово поглавље, “отворили и ову 
рубрику”, како се то каже, и за тај минимум података, јер ова књига има 
оквирни карактер, у нади да ће се допушавати током времена од било кога. 
Наслови потсећају где се све подаци могу и морају да траже, а оквири 
остављају место да се ту унесу. 

Ево то неколико података из немачких лексикона: сви махом под речју 
“усташе”, док под речју Хрватска или Анте Павелић нема помена о 
злочинима. 

У Лексикону Кнаур (тзв. Велики Кнаур) има у IV тому, под речју 
“усташа” ово објашњење(63): “Фашистички покрет, основан 1929, од А. 
Павелића у Хрватској против великосрспког централизма а за самосталну 



Хрватску. После независности Хрватске 1941. образоваше, под заштитом 
Немачке и Италије, трупе, које су покушале, под заштитом Немачке и 
Италије, да помоћу крвавих терористичких метода спроведу своје намере у 
северној и средњој Југославији". 

(Ustascha) suchten unter dem Schutz Deutschland und Italiens mittels blutiger 
Terrormethoden im nordl. und mittl. Jugoslawien sich durchzusetzen. 

И овај лексикон говори o “крвавим методама” али не каже према коме. 
Правилно географски означује акције терора у северној и средњој 
Југославији”. Овом приликом игнорише постојање “НДХ”. 

У званичном католичком лексикону Хердер, у овом случају “Велики 
Хердер” (јер има више едиција разног обима) стајало je 1956. под називом 
усташа (61): “Прераста 1941. одједног подземног покрета до владајуће 
партије. Тада сузбија српске четнике у бруталним формама”. (bekämpfte die 
serbischen Cetnici in brutalen Formen). 

He стоји ту да усташе малтретирају Србе већ четнике. Објашњава такође 
шта су четници и каже да су се усташе су се према њима “борили у 
бруталним формама”. 

У најбољем немачком лексикону Брокхаусу, у тзв. Великом Брокхаусу од 
1957. стоји под речју “Усташа” (62): “1941. су помагале Хитлера и 
Мусолинија при окупацији Југославије и преузеше у НДХ власт под 
А.Павелићем: Срби и четници у Босни и Славонији били су од њих крваво 
подјармљени”. 

Овде изречно стоје као жртве Срби (чак се Јевреји не спомињу ни овде ни 
код Хердера), али се погроми ограничују на Босну и Славонију. Најжешћи су, 
међутим, били, у Лици и на Кордуну, као и у Херцеговини. Ипак je добро 
што се и ове речи тамо налазе говорећи о усташама: 

Serben und Cetnici wurden von ihr in Bosnien und Slawoninen blutig 
unterdrückt. 

Ty ce уопште не говори ни о осветама четника, још мање Срба. 



(Треба упозорити да Немци ни дандањи немају истоветне лексичке форме 
за усташе. Под речју “ди усташа” подразумевају најчешће плурал, али 
употребљавају и друге изразе, нарочито у последње време). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРУГИ ДЕО :  

НЕМАЧКО - МАђАРСКИ  
ПРИКАЗИ 

 
XVI. ЗАЈЕДНИЧКА ПУБЛИКАЦИЈА  

МАЂАРА И НЕМАЦА 
 

58. 

I. 

Пре неку годину (1964) изашла је једна позамашна и веома запажена 
књига на немачком језику под насловом “Хрватска усташка држава 1941 - 
1945” и са два аутора на челу наслова (10). Један од њих је Владислав Хори 
одн. Хори Ласло, Мађар, други је Немац Мартин Бросат. 

Хори је био члан мађарског посланства у Београду као привредни аташе. 
По ранијем занимању био је дугогодишњи журналиста, веома виђен. По 
окупацији Србије он је задржан као официр за везу Мађарске при команди 
Србије, као аташе за штампу (и привреду). Као такав, имао је приступа не 
само у све канцеларије већ и у многа акта. Запањен догађајима у Хрватској, 
он је све бележио и после као емигрант (сада живи у Инсбруку, Аустрија), то 
сложио за књигу. Такву књигу издати није лако; већ сами католички кругови 
ће то онемогућити. Он ју је нудио на више места, напослетку немачком 
Институту за савремену историју, који издаје кварталну серију дела 
осавременој историји. Институт је примио тај манускрипт, али је желео да га 
допуни на основу тек доступних немачких извора. Тај посао је поверен 
редактору Збирке Мартину Бросату, који је специјализован не само за 
приказивање најновије прошлости већ је најупућенији у истраживању аката 
из последњег времена. И он је свој задатак извршио пословичном немачком 
педантношћу. Нарочито је искористио акте немачког Министарства спољних 
послова, војних и СС команди. Разуме се да он није све искористио, јер се 
стално објављују нови документи, али и оволико је за моменат довољно. 



Тиме је дело добило једну неспорну и непоколебљиву документарну 
вредност. Овом комбинацијом извора она је тако рећи јединствена. 
Конаутори се нису ни познавали, нити су могли један на другога да утичу. 
Један је, као што је речено, Мађар, други Немац, оба савезника Хрвата и 
усташа. Зато оба спадају у ово дело. Један посматра лично и бележи запажено 
на лицу места, други се служи званичним документима. намењеним про форо 
интерно, где се ништа не улепшава и ништа не фризира, јер информатори 
нису ни знали да ће то бити објављено. 

Ипак књига је писана за немачку публику. и документи, који јој служе за 
темељ писани су сви са немачког гледишта. Они се само успут задржавају на 
хрватским злочинима, уколико то има реперкусије на положај немачке војне 
силе. Зато тих података нема много, али су тим неспорнији и драгоценији. 
Књига највише говори о постанку и функционисању “НДХ” па ће се моћи 
далеко више употребити кад се приступи приказивању хрватске државности 
у овом веку. 

Ми ћемо овде то само успут скицирати, кад та излагања ипак имају везе 
са хрватским злочинима. Овде само неколико општих карактеристика 
“државе” и њеног вођства. 

II. 

У III одељку своје књиге (“Нова држава и Силе осовине”) пишу Хори и 
Бросат (10, с. 69): “Од округло 6 милиона становника државног предела беше 
једва више од 3 милиона католичких Хрвата, готово 2 милиона православних 
(Срба одн. Бошњака) који заиело нису били занети за ту државу, преко пола 
милиона босанских муслимана, 140.000 Фолкдојчера, 70.000 Мађара, 40.000 
Јевреја и око 150.000 Словенаца, Чеха, Словака, Украјинаца и других, чија 
лојалност није била сасвим непроблематична. 

До оваквог великохрватског решења тешко да би дошло да није код деобе 
Југославије преовлађивао антисрпски основни став и постојала децидирана 
намера да се остатак Србије одржи ‘што је год могуће мањи (У аднотацији 
наводе писци званичну потврду тога става, ЛМК). Није било тешко 
предвидети да ће усташки режим тим више настојати да хрватски карактер 
земље силом наметне". 



Мало подаље (у 4. одељку: Усташе на власти) има понешто речи и 
овођама те будуће државе. Долазили су у питање Анте Павелић или Славко 
Кватерник, оба до тада у Италији. 

Мађарски посланик у Берлину Стојаи (ранији Стојаковић) који је доцније 
био председник владе у Мађарској и при вешању у Пешти показао ретко 
херојство, казао је за Кватерника, кад је питан о њему, да је мордскерл 
Mordskerl , што значи обичан убица). Он га је добро познавао, јер су били 
зајелно аустро-угарски ђенералштабни официри. Ипак га је сматрао 
погоднијим за “поглавника’’од Павелића. "бруталног и тврдог вођу усташа из 
народа”. (Хори- Бросат, ( 10 с. 75). Ето, тако су најкомпетентнији савезници 
мислили о првој гарнитури хрватских управљача ! 

Сам хрватски посланик у Берлину рекао је доцније државном 
потсекретару Верману (18. октобра 1942) да је “војсковођа” Кватерник 
"потпуно отказао. Нарочито је он у хрватској армији, чак и на веома високим 
положајима, увео и упапређивао потпуно неспособна лица". (10. с. 136). 

На стр, 76. стоји: “Много је зависило од тога да ли ће Павелић као 
поглавник успети да уз помоћ усташке организаиије и веште пропаганде 
створи плебисцитарно масовну базу. Предуслови за то нису били нарочито 
повољни већ стога што усташе нису саме извојевале независност Хрватске, 
већ су власт у тој држави добиле суспсктозном протекцијом немачко-
италијанском, која је и на будућност Хрватске подозрива уколико се могло 
позивати на њихову улогу ‘предбораца’.” 

III. 

У том 4. одељку књиге налазе се кратки подаци о малтретирању Јевреја у 
Хрватској. О поступцима хрватске државе према Јеврејима пишу Хори и 
Бросат (10, с. 94). 

“Посезање усташке владе противјеврејске имовине започело је већ са тзв. 
аријевским законом од 18. априла 1941. Почетком јуна je следовао низ 
законских одредаба, које су знатно уништиле темеље егзистенције хрватских 
Јевреја. Закон донет 4. јуна 1941.‘за заштиту народне и аријевске културе 
хрватског народа’ искључио je Јевреје из свих установа и грана занимања 



културног живота (из штампе, радија, позоришта, филма, музике, спорта 
итд). Истог дана изађе наредба за обележавање Јевреја и јеврејских радња са 
Давидовом звездом и 4 даља указа од 5. јуна 1941. који наређују 
пријавујеврејске имовине и избацивање Јевреја из реда чиновника и 
академских занимања... (То су лекари, зубни лекари, адвокати, ветеринари 
итд., ЛМК). Већ у септембру 1941. започе апропријација без накнаде 
јеврејске имовине, нарочито индустријских предузећа. У то Доба спада и 
склањање ‘непожељних’ Јевреја по лагерима и принудним радним 
командама, што je у много случајева имало за последицу њихово физичко 
ликвидирање од стране усташке страже. У пролеће 1945. један велики део 
Јевреја који се налазио у логорима депортиран je у Аушвиц. Злочиначком 
програму ‘крајњег решења јеврејског питања’ измакли су, сем неколико 
привилегисаних и једног дела јеврејске општине у Загребу, само овећи број 
оних хрватских Јевреја који су становали у италијанском сувереном делу или 
италијанској зони Хрватске, одн. којима je успело било да тамо пребегну...” 
На претходној страни књиге стоји: “Бракови између Хрвата и Неаријеваца 
(Јевреја и Цигана) беху забрањени...”. 

О хрватским гоњењима Јевреја имa података и у другим деловима књиге 
Хорија и Бросата, тако у VII који носи симптоматичан наслов “Губљење 
престижа и власти НДХ до италијанске капитулације”. У том одељку пише да 
се на заштиту пребеглих Јевреја у италијанско окупационо подручје жали и 
посланик Каше августа 1942. (10, с. 132). Кад је тражено њихово изручење, 
генерал Амико је одговорио, да би “било испод части италијанске армије 
изручити Јевреје Хрватима, кад им je италијанска војска пружила заштиту”. 

Баш тако директно стоји у акту “изручити Јевреје Хрватима”, не Немцима 
ни усташама: die Juden den Kroaten auszuliefern. Италијани нису имали 
разлога да ствари приказују друкчије него што јесу. 

Четврти одељак, који je великим делом био посвећен гоњењу Јевреја, 
завршава овим значајним речима: “Нарочито стравична политика по својој 
перфектности уништеша хрватских Јевреја, била je, међутим, што се броја 
тиче, стављена у засенак прогонима које је  српско, одн. православно 
становништво морало да претрпи у усташкој Хрватској”. 



Die wegen ihre Perfection besonders erschreckende Politik der Vernichtung 
der kroatischen Juden wurde indessen zahlenmässig weit in den Schatten gestellt 
durch die Verfolgungen, welche die serbische bzw. orthodoxe Bevölkerung in 
Ustascha-Kroatien zu erduldern hatte. 

IV. 

Тако писци долазе до V одељка, који носи наслов: “Прогоњење Срба и 
српски отпор”. Он почиње овим речима: “Из унутрашње и спољне 
несигурности нове државе, из наиионално-хрватских фантазија које су се 
учврстиле у 12-годишњој емиграцији и илегалности, из сумњивих хрватских 
прохтева над владањем у једном пределу који je готово половином био 
настањен православним и муслиманима, појавила се испочетка претерана 
чежња за самосталним деловањем и елиминисањем, мање или више силом, 
препрека које би усташкој идеологији биле супротстављене...”. 

Писци прво наводе елиминисање ћирилице и чишћење “хрватског 
језика”, при чему писци само говоре о “фикцији сопственог хрватског језика” 
(!!) па прелазе на принудно католичење. Тамо стоји директно: 

“Далеко тежих последица него што je било упорно настојање на хрватској 
чистоћи језика, беше повезивање национално-хрватских експанзионих 
настојања са црквено-религиозним тенденцијама католичења. Усташка 
идеологија и пропаганда стално су сматрале потребним да тврде да су не 
само босански муслимани хрватске народности, него и већина православног 
становништва Славоније, Срема, Босне и Херцеговине. При својој првој 
посети Немачкој 7. јуна 1941. покушао je Павелић да и Хитлера поучи, како 
муслиманско становништво Босне претставља чак “најчишћи део” (то сами 
писци стављају под наводнике !) хрватског народа, и да je погрешка 
православне сматрати просто Србима, јер се у већини ради о Хрватима који 
су у прошлости прешли у православну веру. На Хитлера je то слабо утицало; 
он je увидео да je поглавнику пре свега стало до тога да мотивише извесне 
мере рекроатизирања некатоличких делова усташке државе”. (Писци се 
позивају на званичне немачке изворе.) 

Да би тобожњу страну наслагу народно-хрватске супстанције отстранио, 
поглавник je почео напад на православну цркву “Највећи део православних 



богомоља и манастира je био затворен, многобројни свештеници, међу њима 
и митрополит Загреба, ухапшени. Једновремено започе кампања 
рекатолизирања, потпомогнута нарочитом наредбом о олакшању прелаза 
вере...” (цитира се наредба). 

“Недиференцирана народна и црквено-католичка егоцентрија, које су 
биле стопљене у популарној хрватској националној идеологији, пројицирале 
су слику нововаскрсле ‘свете Хрватске’, која има да мачем и крштењем шири 
славу Бога и католичке хрватске нације. Лозинка ‘Бог и Хрвати’, која потиче 
од Старчевића, доживела je многострани васкрс и преиначење. ‘Крист и 
усташе’. 

‘Крист и Хрвати марширају заједно кроз повијест’. ‘Усташка Хрватска ћe 
само Кристу и нама, никоме више припадати'... 

“Настојања усташа, потпомогнута једним делом клира (против канонских 
прописа о слободи при мењању вере), да се постигне што je могуће потпуније 
хомогено хрватско католичко становништво, доведоше на много места до 
принудног католичења и крштења у маси.. Масовни прелази десетине хиљада 
православних у католичанство започети у пролеће 1941. претстављали су 
тада средство кроатизирања (принуђено конкретним претњама или. општим 
приликама)...”. 

Писац наводи после оснивања “хрватске православне цркве” итд., па 
продужује: “Концесија je ипак учињена тек онда кад су усташе један знатан 
део православног становништва избацили из земље или  утаманили...”. 

“Насупрот пропагандистичкој стилизацији да je велики део православног 
становништва хрватске народности, оно je било у НДХ, у знатном опсегу, 
мета фанатичног захтева за осветом.” 

И ово треба рећи у оригиналу; ja сам увек истицао хрватску 
контрадикцију: Срба нема, то су православни Хрвати; у исто време их убијају 
што су Срби. То хоће писци, на мало финији начин, да кажу речима: 

Entgegen der propagandistischen Stilisierung, wonach ein grösser Teil der 
orthodoxen Bevölkerung kroatischen Nationalität sei, wurde sie in NDH-Staat im 
weitesten Umfang zur Zielscheibe eines fanatischen Racheverlangens. 



V. 

Једно засебно питање je учешће или бар сагласност хрватских савезника 
са неделима извршеним у НДХ. Али овде треба бар дотакнути питање 
уколико су Немци и Италијани саодговорни за верске злочине Хрвата, 
специјално за гоњење православне вере. 

Ja сам још 1946. године у једном чланку у “Уједињеном Српству”, које je 
издавао пок. Иво Паландачић, сматрао апсурдним мисао да су Немци - 
нацисти фаворизирали католичење Срба у “Хрватској” и рушење богомоља. 
Тај чланак je пао био у очи владици Николају и молио je Паландачића да му 
каже име писца (што je овај одбио, јер сам га тако молио да никоме не 
казује). 

У књизи Хори-Бросат има доста потврда томе гледишту. Нарочито су 
партиске opганизације и СС одреди попреко гледали на те акције. Сами 
писци кажу (с. 120): “Принципијелна аверзија СС против католизицма, која je 
још испочетка чинила проблематичним њихове односе са усташама, а која je 
принудним католицизирањем добила нову потпору, свакако je битно 
допринела проклетству усташких практика од стране немачке полиције 
безбедности.” 

А и пре тога, на стр. 72 исте књиге, пишу Хори и Бросат да “односи ca СС 
нису ни најмање били само поздрављајући од усташа, као што су, и с друге 
стране, од самих СС формација долазиле до изражаја многе резерве према 
католичко-хрватској врсти фашизма. Нарочито je било тешко ускладити 
утицај народне активистичко- католичке религиозности, који се није могао 
одстранити из идеологије и пропаганде фашизма...” Писци спомињу присну 
везу шефова државе и високог католичког клира, који je у “НДХ видео 
бастион католицизма и са својим ауторитетом покривао воленс ноленс сам 
режим, чија je насиља само са пуно обзира критиковао, ако je уопште 
критиковао.” 

“...und deckten mit ihrer Autorität nolens volens das Regime, dessen 
Gewalttätigkeiten sie, wenn überhaupt, nur sehr rüksichtsvoll kritisierten. 



Писци даље кажу: “Најфаталније су деловали - чак и у иностранству - 
врло моћан утицај и најмеродавније функције које су вршили католички 
свештеници, фратри францискани, као и лајици и клирици из организаиије 
Католичка акиија и Крижарско братство међу усташама.” Кажу да су Немци 
сами бележили фаталан утицај фратра Радослава Главаша, који je “дневно 
имао приступ код Павелића", па у аднотацији кажу где се те белешке налазе. 

Шеф полиције безбедности у Хрватској писао je у извештају своме 
врховном шефу СС у Немачкој 17. фебруара 1942. и ово: 

“...Присилно преверавање православног становништва у католицизам које 
су Хрвати (тако баш каже, ja ни једну реч не мењам, ЛМК) вршили, и терор с 
њим повезан (јер се православнима ставља до знања, па и извршује, 
безобзирна евакуација ако не пристану па промену вере), све то такође у 
великој мери доприноси пооштрењу ситуације. 

"Треба још приметити да je католичка црква својим мерама конвертирања 
и принудом на то форсирала усташке злочине, јер се код спровођења мера 
конверзије послужила усташама. То јој је тим лакше пошло за руком, што je 
хрватско становништво фанатично католички расположено. Чињеница je да 
Срби у Хрватској који су прешли у католичанство могу несметано да станују 
и бораве. Према Меморандуму Синода Православне цркве већ je 10.000 
православних на силу преведено у католичанство. Из тога се види да је стање 
напетости хрватске-српске, и то не на последњем месту, борба католичке 
цркве против православне цркве...”. 

VI 

Сад ћемо изнети шта писци Маџар и Немац (ту је улога маџарског писца 
много знатнија него у осталим деловима), шта ти писци саопштавају о 
гоњењу Срба као таквих, као физичких личности, о покушају њиховог 
биолошког истребљења, о формалном покушају геиоцида. 

Још у почетку V одељка књиге који носи наслов “Гоњење Срба и српски 
отпор” (10, с. 96), стоји: “Преузимање усташке власти и установљење 
усташке организације на терену узеше често баш форму накнадног устанка 
против Срба, у коме су реаговали сви они осећаји мржње. који су били 



испунили вође иелегалних усташа пре 1941. у југословенским затворима, и 
емиграцији против српско-православног 'дин-душманина'. Режим није тајио 
да он не намерава да српско-православном становништву призна пуна 
грађанска права, већ је био решен да их и бројно јако смањи...". 

Писци наводе извештаје немачких власти у окупираној Србији од 

20. маја 1941. немачком министарству спољних послова у којима изос. 
стоји: “У Загребу су цивилне власти издале наредбу, према којој су Срби 
стављени на исти степен са Јеврејима: Србима је забрањено да употребљавају 
трамваје, они могу да станују само у одређеним деловима вароши који су и за 
Јевреје одређени. Под утицајем поступака власти у Загребу, које су ухапсиле 
у Загребу све угледне Србе, па и митроиолита Доситеја, у пределу који држе 
сад усташе, српско становништво је у масама гоњено и хапшено. О великом 
броју ухапшених Срба њихове породице не могу ништа да дознају или само 
то да су они у сумарном поступку убијени. У Бања Луци и околини терор 
усташа мора да је још грознији (свирепији)...’’. 

Стр. 97: После консултовања са Хитлером и Рибентропом “могао се 
Павелић сматрати ауторизираним за једну драконску политику 
кроатизирања. Један основ наглог повећања усташких уахвата и вршења 
систематских прогона Срба свакако треба и у томе тражити, што су до тада у 
Хрватској стациониране немачке трупе знатно редуциране због похода на 
Русију, при чему су усташе на многим местима добиле неограничену власт”. 

2. јула 1941. изјављује немачка обавештајна служба Министарства 
иностраних послова да су у Загреб стигле вести да се у Босни и осталим 
пределима настањеним од Срба шири ‘невиђени терор усташа према српском 
становништву’. 

(“ungeheurer Terror der Ustascha der serbischen Bevolkerung gegenüber”). 

Са сигурношћу се може рећи: ‘Према српском проблему у Хрватској 
стоји Загреб потпуно негативно’. Широки кругови заступају немилосрдно 
схватање ‘Срби морају да се иселе из Хрватске’. Приговор да је ‘пресељење 
преко милион и по становништва ствар скоро немогућа, тим пре што се код 
Срба које треба селити ради махом о сељацима, меродавни представници 



режима нису узимали у обзир’; они су изос. упозоравали на пример 
пресељења Грка из Мале Азије...’. 

Писци (Хори и Бросат) настављају са своје стране (10, с. 98): 

“У источној и јужној Босни, као и Херцеговини, где је православно 
(српско) становништво сачињавало већину према муслиманима и углавном 
мањим католичко-хрватским мањинама, беше положај усташког режима већ 
испочетка најпроблематичнији, нарочито што су Срби у овим пределима, 
који нису припадали аутономној бановини Хрватској, играли у месној управи 
водећу улогу до слома Југославије. Захтев усташа за влашћу, као и 
угледнијих муслимана који су испочетка симпатизирали са новим режимом, 
наиђе најпре на организовани српски отпор... Новоформиране хрватске и 
муслиманске усташке милиције, које су овим збивањима биле још 
потстакнуте, одговорише са своје стране прогонима Срба. 

(Neuformierte kroatische und muselmanische Ustascha-Milizen... antworteten 
ihrerseits mit drakonischen Serbenverfolgungeri). 

“ Гранични предео НДХ западно од Дрине постаде на тај начин још 
испочетка поприште нарочито крвавих и жучно вођених верско- 
националних обрачунавања...''. 

Овде писци умећу питање ко je крив за ове злочине и да ли се може 
одржати хрватска теза да су Срби започели зверства. То ћемо пренети 
доцније. Сад продужујемо њихова излагања. 

"Талас појачаног терора, који je земљом пловио од јула 1941. беше 
нарочито проузрокован тиме, што су усташке власти и милиције започели 
принудно пресељење и прогон великог дела српског сгановништва, како у 
Славонији, Срему и Северној Босни, тако и на југу и истоку. Количина том 
приликом извршених ексцеса алармирала je чак немачке војне и дипломатске 
представнике у Загребу. ...10. јула 1941. je немачки отправник послова, 
саветник посланства Трол, послао Мин. иностраних послова ванредан 
извештај о напетом стању: “Српско питање се последњих дана битно 
заоштрило. Безобзирно спровођење пресељења са многим злим пропратним 
појавама, многобројним иначе терористичким актима у провинцији... дају чак 



и хрватским разборитијим круговима повод за озбиљну бригу. Разни 
претходни терористички акти и испади усташа према српском становништву 
у многим пределима земље, који су дошли до знања посланства 
саопштењима војног команданта у Србији, посебним извештајима појединих 
војних команда, преко Конзулата у Сарајеву и на друге начине, навели су г. 
посланика да je код маршала (Кватерника, ЛМК) и код министра иностраних 
дела указао усмено и писмено на опасност (тугаљивост, зазорност) ових 
појава; нарочито je потребно ове појаве сузбијати да би немачка војна сила 
показала разумевање према хрватском народу....”. 

Сад наводи саветник Трол свој разговор са генералом Глез фон 
Хорстенау, који je саопштен у овој књизи у одељку “Запажања и извештаји 
војних лица Немачке”. После тога код Бросата пише (10, стр. 100). 

“Трол je тачно прорекао: “Ово тако опоро пресељавање и многе друге 
грозоте (зверства) које су им претходиле, свуда ћe где Срби живе прикупити 
запаљиву грађу и у скоро време проузроковати немире које ћe бити тешко 
сузбити'. 

Стр. 100: “Следећег дана (11. јула) саопштава Трол о ‘потресним’ 
доставама посланству од фелдкоманде и шефа немачке полиције у Загребу и 
од ‘мноштва приватних лица’ ...”.о принудним пресељењима Срба...”. Сад 
писци продужују: “Појединости о борби без милосрђа мротив ‘непожељног 
становништва долазе и од избеглица којм су сами то преживели, као и од 
немачких службених места у Хрватској, а и од српских капцеларија у 
Beoграду и од неутралних дипломатскпх посматрача. Ове изјаве о зверским 
догађајима добивају депримирајућу веродостојност услед њиховог слагања'..” 

(Diese Ebzäblungen über grauenhafte Vorkommnisse erhalten durch ihre 
weigehende Überreinstimmung deprimierende Glaubwürdigkeit.) 

Писци даље говоре: “Kao пример за ово нека послуже разни yтврђени 
извештаји о усташким грозотама које су извршене v лето 1941. у малом граду 
Глини. Оне нису забележене само од српских власти у Београду. И немачка 
служба безбедносги СС, коју у овом случају не могу оптужити за емоцијално 
претеривање, саставила je извештај према догађајима сакупљеним на самом 
месту, у коме стоји: Усташе су се у пределу који je овом делу команде 



припадао понашале испочетка као што треба и тако су задобиле поверење 
становништва. Али, кад у јуну одоше немачке трупе и само мале јелинице 
осташе, усташе су преконоћ постале активне и такав терор развиле, да je то 
произвело запрепашћење не само код Срба тиме погођених него и великог 
дела Хрвата...’ Као поступци који се нарочито морају осудити износе се у 
народу следећи терористички акти, који су делом потврђени од становника 
који изгледају поверљиви...". 

Ту се наводи како су једне суботе после подне, јуна или јула, "сви 
православни, међу њима жене и деца, ухапшени од усташа и у глински затвор 
бачени...”. После ноћне седнице усташа, на којој je учествовао “министар” др 
Пук, “решено je да се побију сви ухапшени православии, око 500 лица... Они 
су следеће ноћи у шуми код Глине уморени и затим зачепркани у земљу...”. 
“Три дана потом уочи сајма, дођоше усташе из Загреба и ухапсише 56 
марвених трговаца, који су били дошли да купују стоку. И ови трговци су 
такође уморени у истој шуми и затрпани. Говори се да je ово убиство само 
зато учињено, да би се дошло до знатног новца који су ови трговци стоке 
имали... 

Услед тих грозних поступака побегоше сви сељаци околних села у шуму 
и ту су се скривали. Усташе онда упутише позив сељацима и загарантоваше 
им пуну слободу ако су спремни да се крсте римокатолички. Сељаци су 
великим делом ово прихватили и напустише шуму да би се повратили у своја 
села. Акт крштења се скоро затим припремио и сељаци маршираху у 
затвореним колонама ка Глини да би се ту, у српској цркви, прекрстили. За 
крштење дођe око 250 људи, које су у цркви 6 усташа примили. По њиховом 
доласку црква je била замандаљена. Сељаци су онда били приморани да са 
главом на под легну, после чега су их усташе са штаповима у виду копља, 
које су држали спремне, убадали’.. 

Стр. 102: “У Мостару, Херцеговина, живели су Срби до 28. јула 1941. 
(Видовдана) несметано. Toга лана започеше масовна хапшења. Стотине Срба 
су довођени до обала Неретве, после жицом повезани и стрељани, а онда 
лешеви тако повезани бацани у реку. На сличан начин нађоше свој гроб у 
Отоку побијени Срби у Уни, а они из Брчкога у Сави. У Бихаћу су 
италијанске власти откриле више стотина лешева побијених Срба. Нарочито 



злогласни концентрациони логор за ухапшене Србе беше затвор у Госпићу; у 
њему су безбројни Срби изгубили живот. У Добоју започеше прогони јуна 
1941. са хапшењем православних попова и стрељањем пробраних имућнијих 
Срба. Као у Глини, и у Бернићу је српска црква употребљена као затвор и као 
место погубљења српских људи и жена. Већ крајем 1941. протераше усташе 
све становнике српских насеља у околини Плитвичких језера. У Перјасици, 
Вељуну, Полоју, Тржићу, Стоболићу, Крајаку, Војнићу и Кастињи 
православне цркве су срушене. У долини Брзица Јарак помлатише усташки 
командоси 530 Срба са секирама и ашовима и затрпаше их у масовним 
гробљима. У околини Сарајева дође до истребљења и уништења читавих 
села. Масовна стрељања српских сељака вршена су међу осталим и у 
Врацама (код Сарајева). Многи ухапшени су одвучени у радне логоре 
Велебита и солане Пага. 

Као нарочито злогласно место масовног умираша Срба и Јевреја разви се 
пре свега логор барака Јасеновац, установљен у лето 1941.  на обали Саве. 
Уколико је Павелићева влада наилазила на веће противљење немачких војних 
власти за евакуацију великих делова српског становништва, утолико више је 
растао број ‘интернираних' лица у Јасеновцу (и другим логорима). Најгори 
хигијенски и други животни услови, који су произвели енормну смртност, 
као и разне акције убиства затвореника, донели су Јасеновцу фаму логора 
уништења”. 

Писац у примедби наводи мишљења да је број убијених лица и жртава у 
том логору “тешко екзактно утврдити”, али да се он понегде пење и до 200 
хиљада. 

Цивилни адлатус заповедника Србије др Турнер, је званично саопштио 3. 
септембра 1941. године, војном заповеднику Југоистока да су протерани 104 
хиљаде Срба из Хрватске (који су стигли до Србије) и то “противно свим 
утаначењима”. У извештају даље стоји: “Ови љули који су били у безброј 
случајева сами сведоци бестијалног умлаћивања њихове својте, немају шта 
више да изгубе’ ... Према вестима које су до нас стигле већ је у Хрватској 
убијено округло 200 хиљада Срба...”. 



То је званично признање Немаца још почетком септембра 1941. Највећи 
цивилни претставник Немачке назива те постунке “бестијалним” (управо 
овим латинским изразом !). 

10. априла 1942. саопштава опет посланик др Бенцлер да су "уморства 
Срба опет започела па западној обали Дрине”. Два дана затим то потврћује и 
служба безбедности телеграмом највишим старешинама у Берлину: "Од 10. 
апрпла 1942. настали су на разним местима српско-хрватске грапице 
озбиљни судари... изазвани бесмисленим клањем српског становништва...”. 

29. априла 1942. Министарство спољних послова у Берлину је добило 
званичан извештај у коме je изос. стојало, да се опет кpeћe читава маса од 
четврт милиона Срба према Србији “насупрот свих затварања границе”. 
“Узрок овој појави су ван сумње убиства и паљевине вршене у великом 
опсегу од стране партизана, усташа и пљачкајућих муслимана”. 

16. септембра 1942. известио je посланик Бенцлер из Београда 
Министарство спољних послова у Берлину, да су ти догађаји у Хрватској за 
“Недића необично болни”. “Од оснивања ове државе до данашњег дана нису 
прогони Срба тамо никако престајали, па и при најобазривијој процени 
стојале су живота ван сумње више стотине хиљада Срба. При томе су од 
неодговорних места причињене грозоте какве се могу очекивати само од 
вертираних бољшевика...”. 

Та званична немачка тврђења најдалекосежнијег значаја гласе у 
оригиналу овако: 

Seit der Gründung dieses Staates bis zum heutigen Tage haben die 
Serbenverfolgungen dort nicht aufgehört und auch bei vorsichtiger Schätzung 
zweifellos das Leben von mehreren Hunderttausend Serben gekostet. Dabei sind 
von unverantwortlichen Stellen Grausamkeiten verübt worden, wie man sie nur 
von vertierten Bolschewisten erwarten sollte. 

Посланик Бенцлер продужује даље (10 с. 135, аднотација): “Баш je у 
последње време прошао поново један глас прогона Срба кроз Срем. 
Стрељање више стотина Срба ради тобожњег комунистичког опредељења , и 
то лица чија je невиност свакоме јасна, а који се само стога лишавају живота 



по преком суду, да би им се имовина секвестирала; све je то тешко 
посматрати...". (Писци наводе тачно где се ти акти данас налазе !). 

Треба са разних страна и из разних одељака прикупити доказе за ова 
тврђења. Ми ћемо се ограничити на само три четири податка. Писци кажу да 
су Немци увидели и признали да “постоји веза између ригорозне антисриске 
политике усташа и ширења српског отпора и устанка”. Тако је саветник 
посланства у Загребу Трол известио своје претпостављене у Берлину: 
"Противно хрватским претстављањима да се кривица за устанак има да 
припише искључиво српским утицајима, немачке војне команде и трезвени 
хрватски кругови су једнаког мишљења да je одговорност за покрет устанка 
знатно условљена необузданим, крвавим поступком усташа...”. 

Тај акт носи датум 10. августа 1941. дакле равно 4 месеца од постанка те 
криминалне државе. Саветник посланства се звао Хериберт витез од Трол-
Обергефел (Heribert Ritter v. Troll-Obergefell) 

Његове речи од највећег домашаја морају се пренети у оригиналу: 

Entgegen kroatischen Darstellungen, die Schuld an Aufstanden ausscMieslich 
serbischen Einflüssen zuschieben, sind deutsche militärische Kommandostellen 
und besonnene kroatische Kreise darin eining, dass Mitschuld an 
Aufstandsbewegung wesentlich durch zügelloses, blutiges Vorgehen der Ustascha 
bedingt ist. 

Стр.151:Чак и шеф сталне службе безбедности, један од највиших СС 
функционера на Балкану, Шеленберг, потврђује да су српски устаници плод 
усташких злочина. Он изречно каже да “усташе носе главну кривицу за 
ширење устанка. Четничко ратовање се морало очекивати. Четници cу били и 
пре немачко југословенског конфликта за то постављени, спремни и 
снабдевени оружјем. Ипак, без принове српског становништва, 
тероризираног од усташа, овај четнички рат би био у клици угушен...". 

Кад je вoђa земаљске групе спољне организације нацистичке странке за 
Хрватску послао вишим властима један веома критичан извештај о стању у 
земљи који je у деловима малопре цитиран, додао je томе извештају исти 



његов претпостављени, шеф спољне службе безбедности Валтер Шеленберг 
ове речи (10, с. 131): 

“У извештају су усташе потпуно правилно споменуте, јер они заиста 
сносе главну кривицу за ширење устанка. Борба иза плота могла се 
очекивати; четници су и пре немачко-југословенског конфликта за то били 
постављени, наоружани и изучени. Али без прилива српског становништва 
које је било тероризирано од усташа, овај заплотњачки рат би био у клици 
угушен. Да је заиста дошло до правих устанака, великим делом се мора 
приписати терору усташа”. (Тако на немачком пише: терор, тероризирање 
итд., ЛМК). 

И ову констатацију ваља овековечити у оригиналу. Ради се о Срему, где 
су и домаћи Немци и они из Рајха имали известан утицај. Ту, каже 
најмеродавнији немачки претставник, Хрвати осуђују по преком суду Србе 
на смрт само да би им секвестирали имовину!(У другим деловима земље није 
била потребна пресуда: и убијали су и земљу одузимали без икаквог суда и 
суђења). 

Gerade in letzter Zeit ist wieder eine neue Verfolgungswelle gegen die Serben 
in Syrmien in Gang gekommen. Die Hinrichtung von vielen Hundert Serben 
wegen angeblich kommunistischer Einstellung, und zwar von Personen, deren 
Unschuld für jeden Eingeweihten erkennbar ist, und die häufig nur deshalb unter 
dem Schein eines Standgerichtswerwahrens beseitigt werden, um ihr Eigentum 
beschlagnahmen zu können, ist... schwer mit anzusehen. 

(Тачкице, одн. прекид текста, потичу од писаца Бросата и Хорија.) 

VII. 

Кад je почео цео свет да се зграњава на хрватске злочине, кад су и Немци 
стално протестовали, да о Италијанима не говоримо, власти у Загребу су 
почеле да оперишу са крилатицом: Срби су први почели, ми смо се само 
бранили ! Чак су отштампали и једну “сиву књигу” да утврде злодела 
“четника-партизана”, како их увек заједно постављају. To ћe се споменути на 
крају ове књиге, у Закључцима. Али, интересантно да je та књига цитирана и 



од писаца које третирамо у аднотацији. Аднотација се односи на овај став 
главног текста: 

“Павелићева влада je тражила после да се нађе изглед као да су српски 
четници и њихове вође били главни узрочници народносног рата освете и 
истраге, коме су пали жртвом десетине хиљада људи и безбројна села. Томе 
насупрот je веома значајно, да се у интерним немачким извештајима из 
пролећа 1941. углавном усташе чине одговорним за пооштрење народног 
обрачунавања”. 

Писци пружају и доказе немачких званичних места о том ко је први 
злочине започео, што је за нас од еминентне важности, па ћемо неке од њих и 
овде пренети. 

Но пре свега другога, пренећемо овај став самих писаца (10, с. 74): 
“Организовани и оружани отпор није био упућен само страној владавини 
сила осовине, него, у ништа мањој мери, појавио се био као реакција на 
преузимање власти од стране усташа и на терористичке мере којима су 
покушали да своју идеологију наметну”. 

VIII. 

У књизи Хориа и Бросата има много података немачког неслагања, чак 
немачке зловоље над политиком терања и убијања Срба. То је једно питање 
за себе, које ће се морати и засебно обрадити. Овде ће се изнети само мало 
примера као доказ гнушања Немаца над зверствима Хрвата; овде ће се то 
изнети да би се истакли хрватски злочини и њихова култура, све посматрано 
очима Немаца. 

Изнели смо напред протест генералоберста Глез фон Хорстенау код 
“војсковође” Кватерника и “поглавника” Павелића “ради пресељења вршеног 
грубошћу и много претходних дела гнусобе свуда где Срби живе". (10, с. 
100). Не мора се из тога извести одмах болећивост Немаца нити њихов жал за 
Србима. Али се показује зграњавање културних људи над некултуром 
дивљака ! 

Кад је београдски радио споменуо у говору Димитрија Љотића хрватске 
злочине, хрватска влада је поднела 8. августа 1941. немачком посланику 



“један срдит протест” “против срамних увреда хрватске усташке владе и 
целог хрватског народа преко радиа контролисаног од немачких војних 
власти” “уз прећутно трпљење одговорних немачких органа цензуре”. Главно 
је то да су властодршци у Загребу сматрали критиковање усташа као напад на 
цео хрватски народ. А данас кад неко то каже, биће проклет од Југословена. 

На стр. 120 исте књиге писци наводе жалбу СС команде на Балкану 
против хрватских злочина. У реферату врховним СС инстанцијама у Берлину 
од 17. фебруара 1942. (страна 119 ид. књиге) стоји: 

“Као главни узрок разбуктале делатности банда морају да се означе 
зверства која су чиниле усташке формације у хрватском пределу према 
православнима. Усташке формације су своја зверства вршиле не само над 
мушким и за оружје способним православцима, него, нарочито пак, над 
старцима који не могу да се бране, над женама и децом, и то на 
најбестијалнији начин. Православци поклани и најсадистичкијом методом 
мучени треба према процени да износе број од 300 хиљада људи. На основу 
тих зверстава су многи православци побегли преко границе у остатак Србије 
и својим извештајима су српско становништво до крајности узбудили”. 

На крају те жалбе одреда СС у Хрватској Химлеру стоји: “Хрватска влада 
није, као што је доказано, у моћи да прекине зверства усташких формација... 
и реорганизација усташке организације од ње спроведена није постигла 
никакво заустављање зверстава". 

Хори и Бросат додају својим речима (с. 121): “И способност хрватске 
војске је у извештају сасвим негативно оцењена”. 

То тврде писци на још много места у књизи, нпр. на стр. 129: “Хрватска 
одбранбена снага (домобрани) показала се, једнако као и Италијани, 
недорасла партизанима”. За потврду наводе извештај вође немачке наци-
партије у Хрватској Рудолфа Ептинга од јула 1942. у коместоји: “Хрватска 
одбранбена снага не може нажалост да сузбије ове устанике.... Дезертирање 
хрватских официра и војника устаницима збило се нажалост чешће, понекад 
чак и целих чета...”. 



23. и 24. септембра 1942. примио је Хитлер “поглавника” у свом Главном 
стану и том приликом је изнео да се извршна власт у операционим пределима 
Хрватске има да пренесе на немачке трупне команданге. “Павелић, који је 
годину дана пред тим жестоко протестовао против истог захтева италијанске 
војске и само му делимично, и против воље, изашао у сусрет, није сад 
(Хитлеру) чинио никакав приговор. Вероватно му није остало скривено да је 
та одлука Хитлера мотивисана (изазвана) веома ниским немачким 
мишљењем о борбеној вредности хрватских домобранаца и усташких 
формација, као и познатом сумњом о конструктивним способностима 
усташког режима...”. 

Опуномоћеник немачког Министарства спољних послова код војног 
заповедника Србије, др Феликс Бенцер, јављао је службено (стр. 108) 27. 
августа 1941. “Комунистички покрет се шири... Беда српских становника 
протераних из Хрватске и Мађарске и њихова саопштења повећавају 
запаљиву материју”. 

Стр. 135: Кад је било наређено да се предузму у Срему “полицијске мере” 
за чишћење од комуниста (августа 1942.), тада су “органи хрватске усташке 
службе надзора под вођством ванредног пуномоћника Томића извели нове 
паушалне казнене и терористичке акције према српском становништву, које 
су у Београду произвеле огорчење и посредно ослабиле такође Недићеву 
владу”. То је чак огорчило и највећег непријатеља Срба међу Немцима 
посланика Кашеа, који је код Павелића протестовао због “терористичких 
аката против хрватских држављана српске народности у Срему”. Овај је на то 
опозвао комесара Томића !!! 

То је све што је учињено, то је цела санкција за онаква недела против 
Срба. Разуме се да је Томић добио другу, још значајнију службу. Позната је 
ствар да су три лица међу Немцима били непоправљиви србофоби: Химлер, 
Рибентроп и, више од свих, посланик у Загребу Сигфрид Каше. Па и он је чак 
протестовао код “поглавника”, што писци документарно износе. 

На страни 150 књиге стоји како је у лето 1942. командант 718. немачке 
дивизије “био принуђен да једну чету усташке пуковније под командом 
пуковника Францетића разоружа и ухапси, јер, како стоји у званичном 



извештају, ова je чета била с правом осумњичена да је поново вршила насиља 
и злочине над српским становништвом Романије...". 

Кад су Немци, стоји у примедби, стрељали код Гргуреваца у Срему 257 
Срба због убиства два наредника, то je немачки посланик у Загребу упоредио 
са “усташким зверствима”. Командујући генерал Бадер je одбио та упоређења 
са “зверствима усташа” као увредљива за немачку војску. 

На крају књиге у тзв. “Закључним напоменама” пишу Хори и Бросат (10. 
с. 175). да су у другој фази рата “немачки и хрватски циљеви почели да се 
међусобно удаљују. Док je војска (вермахт) почела из окупационо-
политичких интереса да национално Српство чини способним савеза, усташе 
су и даље вршиле свој антисрпски крсташки поход, који je комунистичким 
партизанима ишао на руку...”. 

На претпоследњој страни (177) објашњавају Хори и Бросат како је 
комунизам био у Југославији скроз безначајан, а тек 1941. добио je више 
значаја. 

На страни 126. констатују писци да су “усташе у Босни сматрали 
националне српске четнике као своје главне непријатеље више него 
комунисте... 

Кад су четници “због напредовања црвене армије покушали да се пребаце 
на северозапад, нису хрватски фанатици оклевали да над бегунцима врше 
крваву освету... Почетком децембра 1944. дознало се да су бројни четници... 
на бегу кроз Хрватску нападнути и побијени. Такође je и Ђуришић са низом 
својих четника био жртва усташа. Рибентроп je упутио свог посланика 12 
децембра да се ‘сместа јави код поглавника’ и да изрази иајјаче чуђење владе 
Рајха због ових догађаја. ‘при којима су се припадници усташа кривили за 
гнусне испаде' и затражио je најстрожије кажњавање криваца...”. Сад се 
наводи дословно један пасус Рибентроповог акта: 

“Вдада Рајха не може овај поступак који су показале усташе у овим 
догађајима сматрати као акте војника, већ се овде ради о недисциплинованим 
и самовољним злочиначким елементима". 



И ово се мора овековечнти оригиналном верзијом, тим пре што се овде 
ради о званичном документу највиших немачких органа, који потиче од 
толиког мрзитеља Срба Јоакима фон Рибентропа. Он гласи: 

Die Reichsregierung könne ein Verhalten, wie es die an diesen Vorfällen betei 
gten Angehörigen der Ustascha gezeigt haben, nicht mehr als Handlungen von 
Soldaten betrachten, sondern hier handle es sich um das undisziplinierte und 
willkürliche Treiben verbrecherischer Elemente. 

Да cy најкомпетентнији и највиши органи Tpeћeг рајха своје савезнике 
назвали "злочиначким елементима”, то је кулмен који се не може превазићи, 
јер дела о којима је реч (убиство“војводе Павла Ђуришића и његове 
дружине) није извршено од неких анонимних и потчињених “усташа”, већ је 
наређено и спроведено од саме “владе” здочиначке “НДХ". Њој су упућене те 
речи фон Рибентропа упркос све дипломатске стилизаиије. 

IX. 

Последњим речима би било најприкладније завршити есцерпте из књиге 
Хорија и Бросата. Али у њој има нешто података и о италијанском гледању 
на те догађаје и о италијанској политици у наказној “НДХ”. Тога има знатно 
више код италијанских и других писаца, али би била штета и ово овде 
пренебрегнути, нарочито о рефлексији те политике на Немие одн. о њиховој 
реакиији. Неке податке ћемо изнети уколико имају везе са нашом основном 
темом. А још у почетку преноса мисли ове двојице научника ми смо пренели 
и званичан италијански став да неће изручивати Јевреје Хрватима, да би то 
њима било испод части. То је изнето тамо где се говори о Јеврејима. Овде 
неки други подаци. 

У књизи Маџара Хорија и Немца Бросата (10, с. 123) пише: “У 
анектираним далматинском острвском и обалском пределу показале су 
италијанске власти под гувернером Ђузепом Бастијанини већ од пролећа 
1941. доброћудно држање према српско- православној мањини... Усташки 
терор према Српству (директно тако у књизи стоји) пружио је италијанским и 
војним властима шансу да се и ван далматинског анексионог предела појаве 
као протектори српског становништва. 



Писци износе и своја гледишта разумевања ове италијанске политике, у 
којима између осталог стоји да су “поступци усташа узнемирили земљу и 
очигледно допринели одласку људи у герилце. Српски четници нису се 
бојали италијанске власти и она им се, у поређењу са усташком, чинила 
сношљивијом и омогућавала им је лакшу слободу кретања”. 

(Писци даље утврђују - на стр. 124 - да Италијани нису том сарадњом 
добили шта су очекивали: унапређење сопствене хегемоније. Истина, настао 
је један моћни фактор против усташа са све већим значајем, али борбени 
циљеви и методе српских четника измакли су се у великој мери италијанској 
контроли). Већих речи признања четничкој борби једва да има. Али се то 
овде не може третирати. 

Па и у осталим деловима те “НДХ” - кажу исти писци - “италијанске 
војне власти су се директно противиле хрватским органима а нарочито 
усташама и оне су (италијанске војне власти) мере које су биле предузете 
против православног становништва (такође и Јевреја) стављали ван снаге и за 
војно покриће су се у неким пределима рађе служили четницима него 
усташама”. (10, с. 116)! 

Писци наводе жалбу фамозног посланика Кашеа Берлину да ‘Италијани 
враћају у њихова седишта избачене православне попове, Србе и Јевреје...”. 

У извештају нацистичког странкиног изасланика и шефа у Хрватској 
Рудолфа Ептинга од јула 1942. стоји: “Италијани не само што штите у 
пределима које су окупирали српско становништво које тамо станује према 
Хрватима, него их чак понекад и хушкају против Хрвата, а у приморским 
местима пружају кров и заштиту Јеврејима које Хрватска тражи и хоће да 
ухвати...”(10,с. 129). 

Тај извештај је углавном одобрио шеф СС службе у Хрватској 
Шеленберг, али је ипак нашао да је италијанско поступање према Србима 
"утолико разумљиво” што тамо где су земљиште окупирали Италијани желе 
“Хрвате и Србе подједнако да третирају”. Али кажу писци (Хори и Бросат): 
“Изречно је потврдио шеф спољне службе СД критику усташке праксе према 
Србима”. 



X. 

Има у тој књизи немачко-маџарских конаутора још много ванредно 
важних података о хрватским неделима и неваљалствима. Не можемо све 
преносити већ ни због пропорције, поред тога што извесне од тих података 
преносимо из дела других писаца. 

Овде морамо учинити једну методолошку опсервацију. Било би можебит 
добро, па се уређивач ове збирке тим питањем специјално бавио, да се 
извештаји немачких, власти садржани у књизи Хори- Бросата извуку и 
прикажу према субјектима од којих потичу: нпр. извештаји дипломатских 
органа Немачке са Балкана. Извештаји СС формација Немачке у Хрватској и 
Србији, извештаји осталих политичких органа Немачке итд. Има много 
разлога, првенствено техничких, који би говорили за такву поделу 
материјала. Да нисмо тако поступили, преовладали су морални обзири. Не би 
се онда добила јасна слика шта садржи ова драгоцена књига, која је Хрвате у 
емиграцији просто запањила. Одузела би се донекле писцима заслуга за ово 
прибирање података. па макар они увек били изнова цитирани. И неки 
технички разлози су говорили за усвојено решење: нису се увек могли 
извештаји разних органа цепати кад су у књизи прикупљени и условно 
приказани, одн. кад су утврђени као конгруетни. 

XVII.  НОВИНСКИ ПРИКАЗИ  
ЗАЈЕДНИЧКОГ ДЕЛА МАЏАРА И НЕМЦА 

 
59. 

У немачкој штампи су свакако изашли разни прикази, за њих 
сензационални, а за цео свет најдокументованије књиге Бросата и Хорија. Ми 
њих немамо сем по изузетку. Требало би пратити целу дневну штамиу на 
немачком језику, па то пронаћи. Један човек сам то не може да чини. Зато 
ћемо се обазрети само на три листа која су нам дошла до руку. То се могло 
учинити и на другом месту у овој књизн (одељак 14 нпр), али му je овде 
погодније место. 



Нама je прво доспео до руке један приказ у Штутгартском Листу, који je 
изашао одмах иза појаве књиге (66). Приказ je потписан, што му даје већи 
значај. Писац je Фриц Рихерт.  

Он почиње са описом бацања бомби у Немачкој од стране Хрвата “у 
тесној вези са католичким поповима”, шта je произвело у Немачкој 
изненађење, па онда наставља: 

“Ово чуђење долази свакако због тога, што су врло малом броју (Немаца) 
познати догађаји који су се десили између уласка немачких трупа у Загреб и 
њиховог одласка. Јер ко je за време рата имао времена да се позабави са 
постојањем државе Хрватске и посебним условима тога режима, тим пре што 
у немачким новинама, сасвим разумљиво, није било могуће наћи много тога 
о овом предмету ? Оно што je пропуштено може сада да се надокнади 
лектиром одличног описа Бросата, историчара савремених догађаја, и Хорија, 
који je догађаје доживео у близини као маџарски аташе за штампу”. 

Рецензент даје податке о предратном времену и држању Италије и 
Немачке према усташама, да настави: 

“То објашњава да се “поглавнику", како се Анте Павелић као ‘државни 
поглавар’ дао титулисати (оба знака навода су пишчева, који се руга са тим 
‘државним поглаваром’, ЛМК) било дозвољено да Србе подложне његовој 
власти на стотине хиљада покоље”. То се мора дати у оригиналу: 

Dies erklärt, warum es dem “Poglavnik”, wie sich Ante Pavelich als 
“StaatstiiHrer” titulieren liess, erlaubt wurde, die seiner Botmässigkeit unterstellten 
Serben zu Hunderttausenden abzuschlachten. 

Писац наставља: “Jep исто тако као што Југославија није била хомогена 
творевина, није била ни ова карикатура државе вође". Ето, како се таксира та 
“држава” са којом се Хрвати поносе, од њихових савезника: diese Karikatur 
eines Führerstaates . Онда каже: “Поред три милиона католичких Хрвата, 
настањавали су (ту државу) два милиона православних (Срба и Бошњака) и 
пола милиона босанских муслимана. Остатак од 6 милиона становника спада 
на Немце (Фолксдојчере), Мађаре, Словенце, Чехе, Словаке и Украјинце”. 



“Држава са таквом историјом постанка (која je постала на тај начин) и 
таквим становништвом имала би сав разлог да најпре прокрчи пут измирењу, 
да пружи доказ да je нови државни народ способан за своју мисију... 
Известан смисао би имала сарадња (Хрвата) са непријатељем само онда кад 
би успела да људима који живе под хрватском влашћу створи бољу судбину 
него што je имају они који живе под немачком војном управом у Србији. 
Онда се не би ни појавила потреба да се прво обрачунава са партизапима". 

(Скоро потпуно исте аргументе ja сам навео пре више од 10 година у 
књизи “Мегаломанија једног малог и нескрупулозног народа”, одељак XXI 
под насловом “Владавински капацитет хрватског народа” и други одељци). 

Писац продужује: “Место тога поче усташка држава да нехрватима не 
признаје пуно право држављанства. Ту се говорило о ‘хрватској раси и 
хрватској крви’... Лозинка је гласила ‘Бог и Хрвати’. Надбискуп Степинац, 
нарочито пак нижи клир, помагаху усташе и њихову тежњу да православне 
Србе прекрсте. До каквих мистичних заноса беху способни присташе усташа, 
показује овај цитат преузет ид сарајевског ‘Католичког тједника’од 11. маја 
1941: ‘Преко наше нове, младе и слободне Хрватске се појавио на небу као 
знак лик девичанске Богородице. Богородица долази да посети Хрватску. Она 
хоће да у свој матерњи плашт огрне младу, поново рођену Хрватску баш на 
хиљадугодишњу обљетницу католицизма у Хрватској. Она опет силази к 
нама да би на застави наше слободе заузела своје старо место... Хрватска 
Бога и Марије старих времена понова је васкрснула”. (Ово је директан и 
веран превод са немачког; можда у хрватском оригиналу није све баш исто, 
али су идеје несумњиво верно репродуковане и у немачком и у српском). 

“Такви тонови нису могли да добију пристанак СС, и зато су ови, помоћу 
великог муфтије, покушали да поставе муслиманске дивизије. Терор је 
изазивао контра мере и доприносио одласку нових присталица герилцима. 
Једина права помоћ која им се пружала долазила је до четника генерала 
Михаиловића, док је од Хрвата и њихових савезника Немаца одбачена, а само 
од Италијана прихваћена”... 

“Као што је чудна историја усташа и њихових зверстава, исто тако је 
чудно да је свет нашао тако брзо равнотежу иза овог верског рата. За 



дивљење је са каквом јасноћом аутори успевају да прикажу замршене 
догађаје, који делују све до данашњег дана, и какво обиље материјала су 
уложили. Један сјајан комад историјског описивања прошлости, чија се 
нарочита вредност налази у томе, да даје прилог феномену постанка и 
деловања једне фашистичке партије и начин владавине коју је вршила кад је 
власт задобила”. 

Тиме завршава овај једнако концизан колико новинарски ексцелентан 
чланак. 

60. 

И угледни лист “Рајнпфалц” се осврнуо на књигу Хорија и Бросата. 
Писац је означен иницијалима : Ј.О.Г., што опет значи да напис није 
анониман. Изашао је у листу од 3 априла 1963. под чудним насловом: 
“Југословенска игра склопа”, а са значајним поднасловима: “Усташе-
фашисти” могу мало тога Титу да пребаце; Позадина “хрватског процеса” у 
Бону (67). 

Овако тај чланак почиње: “Баш још на време, да би пружио савремено-
историјску позадину “хрватског процеса” у Бону, изашао је ових дана у 
оквиру серије публикација минхенског ‘Института за савремену историју’ 
том ‘Хрватска усташка држава 1941 - 1945'. Оба аутора, Л. Хори и М. Бросат 
(овај други већ познат кроз две књиге: “200 година немачке политике према 
Пољској” и “Национал- социјалистичка политика према Пољској 1939-1945”) 
распростиру у документима пред немачком јавношћу досад тешко (једва) 
познату истину што је заиста била Павелићева усташка држава у сенци 
‘балканске политике’ Хитлера и Мусолинија, која је све који су друкчије 
мислили безобзирно угњетавала, настојећи да потпуно утамани (искорени) 
све нехрватске мањине. Ко ову збирку докумената прими срцу - а бонски суд 
то треба свакако да учини - убрзо ће увидети да је то био Анте Павелић чија 
личност и ‘принципи’ невидљиво лебде као прави кључ за садашњи 
‘хрватски процес’, као и за тај актуелни догађај. Никако није био (атентатор?) 
неки антикомунистички патриот и западњачки вођ хрватског хришћанства а 
још мање ‘фашист’ као што хоће да преставе. Напротив, онај Павелићев 
систем, који очигледно још до данас накнадно дејствује у мозговима оних 



младих атентатора, који су за време ‘усташке државе’ били још деца, тај 
(систем) био је у најбољем случају символ за циничне злоупотребе 
хришћанске фасаде за тамне политичке смицалице...”. 

Даље писац, под делимичним насловом “Злоупотребљено хришћанство”, 
наводи “хрватске крижаре” и њихов тобожњи “ослободилачки фронт”, све у 
духу павелићства и у контрадикцији са демократијом и хришћанством. 

У трећем делу књиге са делимичним насловом “Хрватска - пасторче 
историје” почиње овим речима: “Данас грме потомци тих усташа мало 
сувише против титоистичког ‘србокомунизма’ и као свој циљ постављају 
‘демократску и социјалну, слободну и независну хрватску божију државу’... 
али мало вероватно. При томе би Хрвати имали разноврсне разлоге да буду 
са својом историјом заиста незадовољни...”. Писац сад истиче зашто. 

Даље каже како је нетачно садашњи комунистички режим Југославије 
називати “србокомунизмом”, јер су “Титову кровну организацију АВНОЈ 
напротив водили претставници несрба и Срби су ту испочетка били само 
мањина...” 

61. 

И главни коресподент Ноје Цирхер Цајтунга за Југоисток Виктор Мајер 
осврнуо се на предњу књигу у том листу, који је на свим тестима проглашен 
за један од најбољих листова света (понегде као најбољи) крајем 1964. (68). 
Тај приказ у швајцарском, не немачком листу, али листу немачког језика, 
који чита иста публика, и односи се на књигу Немца и Маџара,тако да се 
може сматрати ако не њеним наставком, оно бар њеном последицом. Овај 
приказ и књига су повезани. Сем тога, у овом другом издању хрватских 
злочина приказаних од њихових савезника додати су и швајцарски писци, из 
разлога тамо наведених (глава четврта). Зато ћемо се и на тај приказ овде 
осврнути. 

Виктор Мајер почиње овим речима: “Једна у највећем степену значајна 
публикација о једном поглављу историје јужнословенских народа, поглављу 
међу најжалоснијим и најнеутешљивијим - тако би се могао формулисати 
закључак који се извлачи из читања публикације Института за савремену 



историју о хрватској усташкој држави 1941 - 1945. Базирајући на доживљене 
извештаје маџарског новинара Ладислава Хори, који је боравио 1941. у 
Загребу у дипломатској служби своје државе, и проширене редовима 
немачког историчара Мартина Бросата, који је црпео богат материјал из 
немачких архива, једним делом још необјављен, овде су претстављени 
брижно документовани. Кратак сјај и дуга беда једне клике завереника, која 
је на туђим бајонетима издигнута изнад једног народа... Испуњени једним 
баш праживотињским митом, који нису премашили ни национал-социјалисти 
ни остали слични покрети на Балкану, беснили су људи “поглавника” 
Павелића четири године против “инородних” становника њима додељене 
територије, у првом реду против Срба у име “чистоте” наводно васкрсле 
хрватске нације. Ко буде тражио разлоге наћи ће овде битна упутства...”. 
Даље Мајер пише да су “прогањања Срба, при којима су 400 хиљада 
православних пали као жртве” довела до четничке акције. 

Мајер замера писцима што не осветљују улогу католичког клира и што 
усташки покрет упоређују са Хлинкиним и Тисовим у Словеначкој, који су се 
“изузимајући једну малу групу екстремиста, сасвим друкчије понашали”. Као 
што се види, према Виктору Мајеру, нико није био раван у зверствима 
Хрватима: Ни нацисти, ни фашисти, ни словачки националисти ! 

XVIII. ДОДАТАК ПОДАЦИМА  
НЕМАЧКИХ ПОЛИЦИЈСКИХ ОРГАНА 

 
62. 

Пошто мећу свима од нас наведеним писцима само Хори и Бросат износе 
полицијске извештаје немачких органа у “НДХ”, то ћемо у овом делу навести 
још један такав податак, који је саопштио Хрват Мирко Першен у једној 
скорашњој књизи (69, стр. 163). Несумњиво је тај извештај из тајне архиве 
СС, коју су купили југословенски комунисти за 50.000 долара, али објављују 
само оно што њима годи. Мирко Першен има још покоји податак, али је  
његова цитација сасвим неадекватна и, према томе, научно скоро 
неупотребљива. Чак и за овај податак се мора конструисати тачна цитација 
код писца разбијена и у преводу дата ! Ту је изнета “квалификација” једног 
од усташких вођа и највећих крвника Макса Лубурића (на другом месту стоји 
Вјекослав). То је “оцена” СД у Загребу из 1943. (70), у одељку “Осврт на вође 



усташа” (СД значи служба безбедности, Сихерхајтсдинст, један огранак СС). 
У том званичном акту немачких полицијских органа својим старешинама у 
Берлину стоји (према преводу Першена). 

“Лубурић Макс - усташки бојник - Загреб. Од 1928. до 1941. био је у 
емиграцији. Оснивач и први шеф концентрационих логора у Хрватској. На 
његову заповјед ликвидирано је у Ст. Градишки 80.000, у Јасеновцу 120.000 и 
у другим логорима 20.000 људи. Лубурић је особно судјеловао код покоља, 
велики садист - живчано болестан, патолошки тип. Послушно и на све 
спремно оруђе поглавника Павелића. Политички активан, покретачка снага 
за крвава обрачунавања у Хрватској”. 

Першен износи и осврт немачког посланика у Загребу Кашеа, највећег 
непријатеља Срба међу Немцима, који покушава да га брани. Но ипак (локо 
цитато) додаје: “С њемачким трупама је Лубурић добро сарађивао. Због 
испада у Травнику њемачки опуномоћени генерал у Хрватској затражио је 
његову замјену. Поглавник га је стога удаљио са свих водећих мјеста...”. 

Због његових зверстава против Срба, на захтев генерала Глез фон 
Хорстенау, био је смењен, али су му дати положаји да још горе Србе тамани. 

У илустрованом делу своје књиге хрватски писац Мирко Першен (69, 
после стране 96, седми лист) доноси фотостат поменутог немачког извештаја. 
То је 3. страна извештаја број Н306079. Ту је само почетак навода о 
Лубурићу, кога на немачком означују као “мајора код усташа” и кажу да је 
“стар 28 година”. 

Али пре њега дају податке и о “усташком пуковнику" Ивану Јавору, за 
кога стоји да је “пропали студент... сасвим задужен, коцка се, ноторна 
пијаница....” На крају кратке “карактеристике” стоји за њега:“Он се 
јеврејском и српском имовином у Бања Луци много обогатио”. 

Ето, то су немачке званичне карактеристике хрватских “доглавника”. 

Много напред у књизи (69, стр. 34) Першен наводи податке 
штурмбанфирера Бајзнера од 19. јула 1941. који се био вратио из Београда у 
Загреб и саопштио хрватским властима да је “од немачког генерала у Србији 
примио брзојав да су јуче или прекјуче усташе преко Дрине пребациле у 



Ужице око 15.500 Срба у врло жалосном стању, без одијела, без новаца и 
средстава за прехрану, а неке чак и без обуће. Сви исељеници изјавили су 
њемачким властима, да су им усташе све одузели...”. 

Ја лично сумњам да је немачки генерал говорио о “усташким властима”, 
већ о хрватским. Першен је морао и хтео тако да пише. 

63. 

Кад смо већ код Лубурића и полицијских извештаја немачким властима, а 
такође и код књиге Мирка Першена, пренећемо из његове књиге још један 
карактеристичан податак (у многом смислу). На стр. 97 речене Першенове 
књиге (69) стоји: “У августу 1944. је Јасеновац посјетио претставник 
швицарског Црвеног крижа, о чему је полицијски аташе Ханс Хелм поднио 
Кашеу овај извештај: 

Гореименовани разгледао je недавно, заједно с државним секретаром у 
министарству унутрашњих послова др Самболићем и с главним равнатељем 
за јавни ред и сигурност др Јурчићем, концентрациони логор Јасеновац, да би 
тамо проучавао увјете заточеника. Шмидл се у првом реду живо занимао за 
поступак са Жидовима. За остале заточенике логора показао je само мало 
занимање. - Усташки допуковник Лубурић, који je раније био командант 
Јасеновца, саопћио je да му је Шмидл посебно скренуо пажњу да се са 
Жидовима треба поступати врло добро и да безувјетно морају остати на 
животу. Он je предложио да ћe швицарски Црвени криж упутити лијекове, 
намирниие и одјећу Жидовима који се налазе у логору, али мора добити 
гаранцију да ћe ове пошиљке бити подјељене само Жидовима... Колективна 
пошиљка робе не долази у обзир, јер постоји опасност да би роба и 
намирнице могле бити подијељене осталим заточеницима. 

Допуковник Лубурић je означио као безобразлук да je од стране 
надлежних министарстава уопће дозвољен посјет једног страног 
држављанина једном хрватском концентрационом логору, без обзира на то да 
се ради о делегатима Црвеног крижа’.” 

 
 



XIX. ДВА САВРЕМЕНА МЛАДА МАЏАРСКА  
НАУЧНИКА О “НДХ” 

 
64. 

Ту скоро се изјаснио и о неделима Хрвата један млади али веома 
истакнути и међународно признати мађарски балканолог и политиколог 
уопште. To je Ленваи Пал (Павле Ленваи), рођен 1929. у Будимпешти, 
правник, припадник Социалдемократске странке. Бавио се публицистиком, 
претежно журналистиком и био члан редакција најбољих маџарских новина. 
Маџарске комунистичке власти су га ухапсиле 1953. помилован je 1956. 
Доцније je преко Варшаве побегао у Беч, где треба и сад да живи. 

У емиграцији je написао, између осталога, веома запажену књигу 
“Црвени Балкан. Између национализма и комунизма”. Она се канда појавила 
у оригиналу на енглеском. Ja имам њен превод на немачки из 1969. (71). Врло 
je занимљива и за странце поучна. Ма колико год настојао да буде 
објективан, писац je несумњиво наклоњен "Титу” и његовом режиму. Овде 
нас интересује како се изјаснио о режиму “НДХ”. 

На страни 53 књиге Црвени Балкан пише Ленваи: “Кад je после освајања 
од стране нацистичке Немачке године 1941. основана сепаратна 'краљевина 
Хрватска’ под италијанским принцом који је боравио ван земље, и којим je 
владала екстремно фашистичка усташка терористичка група (das von den 
extremen faschistischen Ustascha - Terroristengruppe regiert wurde) били cy 
заслепљени изгледом на конверзију стотине хиљада православних Срба 
загребачки надбискуп Степинац, неколико хрватских бискупа и многи 
припадниии католичког клера. Степинац је поздравио сјајну прилику за 
унапређење хрватске и свете католичке ствари у Босни, која je била додата 
марионетској држави Хрватској, иако je број Срба ту био двоструко већи 
него Хрвата”. Немачки: 

...in Bosnien, das dem Marionettenstaat Kroatien zugeschlagen wurde, obwohl 
die Zahl der Serben doppelt so gross war wie die der Kroaten. 

Даље пише Ленваи: “Упркос све већој зловољи према методама 
преверавања од стране усташа - масовних убистава и претња стрељањем -



Степинац и виши клер су пропустили да се дистанцирају од режима 
терора...”. 

На страни 74 и следећој описује Лендваи дивљање хрватског 
национализма "пре и за време комадања Југославије". Њима је било стало 
само до уништења Југославије и пропасти Срба. Он каже сад директно: “Да je 
круна такозване Краљевине припала једном од принчева на туцета из куће 
Савојске, који се одсад зваше Томислав други, то није много ометало Хрвате, 
који су били приправни да своју независност приме чак из рука Мусолинија и 
Хитлера. Међутим, кад су морали да уступе далматиснку обалу као цену за 
саму привидну независност, охладио се први вал истинског одушевљеша 
веома брзо. Чак ни понуда компензације, да припоје целу Босну и 
Херцеговину, са српско-исламском већином није могла више да умири 
узбуђене духове... Кад су усташе почеле да Србе, који су сачињавали у 
почетку трећину становништва нове државе, кољу, не само да су их натерали 
да се повуку у планине ради спаса свога живота, него су изгубили и 
симпатије ширих кругова становништва. Хитлеров врховни заступник на 
Балкану цени да су усташки терористи усмртили три четвртине милнона 
лица која се нису могла бранити. То су били пре свега Срби, али такође 25 
хиљада Јевреја и остали ‘туђи елементи'. У ретроспектнви je усташки режим 
заиста пружио силама осовине драгоцену тактичку помоћ, но она je ипак 
носила тада у себи клицу стратешке катастрофе." У немачком: 

Hitlers oberster Vertreter auf dem Balkan schätzt, dass die Terroristen der 
Ustascha eine dreivirtel Million wehrloser Menschen ermordeten. Es waren vor 
allem Serben... 

И Ленваи, као и сви немачки писци, сматрају Босну и Херцеговину 
српском или "српско-исламском”. Нема тога који je сматра хрватском поред 
све њихове “промиџбе”. И нема ниједног који говори о њој у рату а да 
хрватске злочине не осуђује. 

Ja не знам има ли још Маџара који су осуђивали хрватске злочине сем 
Хориа и Ленваја. Свакако их много нема, јер комунистичка Маџарска не 
сматра опортуним да наглашава оно што комунистичко-хрватска Југославија 
не жели да се спомене. Два наведена писца cу маџарски емигранти. У књизи 



Ленваја ове ствари се нису могле очекивати, ту оне не спадају безусловно. 
Случај je да сам их пронашаo тражећи друге ствари, и тиме употпунио 
збирку. 

64а. 

Још једну сасвим нову књигу једног Маџара добио сам у току рада, па 
желим да уметнем у текст и из ње нешто мало. 

Врло активни маџарски истраживач историје најновијег времена Петер 
Гостоњ издао је, поред многих других дела и једно под насловом “Коначна 
борба на Дунаву 1944/45”. Оно је убрзо доживело друго издање (1969) које 
ми је ставио на расположење мој кум Влајко Влаховић. Мада писац живи као 
емигрант у Швајцарској, ја нисам раније знао за ту књигу. (80). 

Петер Гостоњ је рођен 1931. студирао је Економију у Будимпешти. 
Успело му је да побегне из земље после устанка с јесени 1956. Живи у Берну, 
као активни борац на перу против комунизма. 

Већ по предмету расправљања она мало садржи о питањима које ми овде 
расправљамо. Само се успут и ретроспективно осврће на Павелића и његову 
државу. Тако на страни 69 пише: “Поглавник Анте Павелић - шовинист, по 
занимању адвокат а од 1926. професионални политичар, радикалног кова - 
стави Хитлеру чак и војнике у борби против Црвене армије на расположење, 
али они пропадоше код Стаљинграда заједно са армијом маршала Паулуса. 

Хрватска вођена од фашистичког усташког покрета борила се против два 
смртна непријатеља: бољшевика и Срба. Због тога се водио у Загребу, 
главном граду Хрватске, већ годинама огорчени мали рат против Срба (и 
православаца), који је нашао свог израза у свим животним подручјима...”. 

У аднотацији на крају књиге на коју се у горњем тексту позива пише 
Гостоњ: "Главни задатак усташа беше ослободити Хрватску од страног ига, 
створити потпуно самосталну државу на историјском пределу Хрватске при 
чему се мора старати, свим средствима, да у хрватској држави влада увек 
само хрватски народ и да буде господар свих материјалних и духовних 
добара своје земље'.” Ту он цитира самог Анту Павелића који је овај програм 
поставио и доводи га у везу са праксом "огорченог рата против Срба на свим 



подручјима”. Њих или има да нестане или да се потпуно обесправе 
(национална и морална пропаст, геноцид у сваком случају). 

Гостоњ описује расуло хрватске армије у доба које расправља, тогалну 
њену пропаст и десерцију. Наводи шта је све Павелић покушавао да бар на 
изглед спаси своју војску: он је хтео да оснује јелну велику личну гарду 
своју, али је то Хитлер одлучно одбио. Овај податак, као и низ других с краја 
1944. и с почетка 1945. године доноси Гостоњ на основу тек откривених 
архивских извора. Хитлер је био одлучно против стварања тих формација јер 
се ради о “једној новој службеној формацији коју је тешко контролисати и 
помоћу које би се могао немачки утицај да одбаци”. На то је Павелић послао 
своју жену као таоца у Берлин !! (80, с. 201). 

На страни 269 пише Гостоњ да је 2. маја (1945) Павелић послао у Италију 
једног министра за преговоре са Савезницима. Али “хрватског емисара није 
нико хтео да прими”. Неко је набацио био идеју да се прихвати "велика 
последња битка све до пропасти” на хрватском тлу. Али Савезници су били 
близу и та идеја је “у последњем минуту одбачена”. 

Место тога, по начелу “спремни за дом” (то им је била лозинка и 
руковођство у животу), хрватска влала побеже главом без обзира. "И сам 
поглавиик искористи овај пут кад је напустио Загреб” (с. 270 ) 

Страна 276: “Хрватска влада је у Роите, 50 километара северозанадно од 
Инзбрука, заробљена. Али се ‘поглавник’ није нашао међу заробљенима. Он 
је, истина, са неким својим партијским пријатељима, напустио Загреб у 
првим данима маја 1945. али оставише војску и народ на цедилу. Под лажним 
именом им је успео бег преко Италије у Јужну Америку...”. 

  

 

 

 



ТРЕЋИ ДЕО :  

ПОДАЦИ ИЗ ИТАЛИЈАНСКИХ 
ИЗВОРА 

Мада су војни архиви Италије који садрже податке из Другог светског 
рата још увек неприступачни јавности, ипак се до неких података могло 
доћи, често веома значајних, а увек сасвим аутентичних и веродостојних. 
Већина je сасвим из прве руке. Дошли смо до њих и случајем и систематским 
трагањем. За моменат, много je корисно и ово. 

У првом издању смо ми заједно навели све што смо нашли написано од 
Италијана који су припадали војним формацијама у окупираном делу 
Хрватске. Под извештајима се разумеју не само рапорти својим вишим 
старешинама, специјално централним војним властима у Риму, већ и 
накнадно обрађен материјал у виду мемоара итс. Јер су то такође извештаји, 
саопштења, изјаве ових лица. Извештај je чим једно лице своја лична 
запажања саопштава другима, одн. објављује свету. 

То ће бити и овде случај. Само што ћемо овде одвојити саопштења виших 
команданата, махом ђенерала или пуковника који чекају унапређење за 
ђенерала, од писања субалтерних официра, која су више садржавала њихове 
личне утиске. Још један разлог говори за ово издвајање: ови нижи официри 
су махом резервни официри, у ствари цивили у униформи. Они друкчије и 
посматрају и приказују збивања. 

Напослетку, у првом издању овај одељак je био сувише велик, далеко 
највећи од свих других, а у новом издању има да се знатно допуни, тако да би 
инсистирање на старом распореду довело до крајње диспропорције изношења 
материјала. 

 
 
 
 



XX. ИЗВЕШТАЈИ  
ИТАЛИЈАНСКИХ ВИШИХ ОФИЦИРА  

(КОМАНДАНАТА) 
 

65. 
Прво ћемо изнети један необично интересантан податак из првих недеља 

рата одн. окупације Југославије, и то извештај једног активног команданта 
дивизије (из Сардиније, по чијем главном месту Сасари je и названа). Случај 
је хтео да је тај извештај објављен, а још већи случај да сам ce ja тада налазио 
у Риму и њега такорећи шчепао. Ево како je то текло (ја сам оваj случај 
објаснио на неколико места, али superflua non nocent , тим пре што му je овде 
најприкладније место, што би правници рекли sedes materiae). 

У јесен 1953., у време кулмена спора са Италијом због Трста, септембра 
месеца, Јосип Броз је напао Италију за злочине њене војске учињене за време 
рата у Југославији. То је изазвало италијанске званичне кругове да бар 
делимично открију карте и изнесу шта је све за време рата рађено у 
Југославији уопште. И њихово Министарство војно ставило је римском 
дневнику “Време” (Ил Темпо) неколико података на расположење. Први 
међу њима у бр. 250 од 9. септембра 1953. простоје сензационалан и 
најсигурније доказује интенције и сам смисао криминалне државе Хрватске. 

 Ја сам се случајно налазио тих дана у Италији, на конгресу 
Међународног статистичког института, случајно видео овај лист у Кастел-
Гандолфу, пред сам пријем Конгреса од Папе, и купио га. 

У том бр. 250 има један овакав став (81): “Да би се дао појам о 
менталитету с којим се ‘оперисало’, интересантне су неке епизоде, чија је 
документација осигурана у италијанским архивима. 

21. маја 1941. пријавише се команданту дивизије “Сасари” у Книну три 
особе, међу којима отац Шимић, францисканац. Оне изјавише да су од 
Загребачке владе одређене да преузму цивилну власт у тој покрајини. 
Италијански генерал их запита који би био правац њихове политике. Отац 
Шимић беше тај који је дао одговор: “Убити све Србе у најкраћем времену”. 
Командант дивизије “Сасари” није веровао својим ушима. Тражио је да то 



понови. А овај: “Убити све Србе у најкраће могуће време. То је наш 
програм”. “Ја се чудим - одговори високи италијански официр - да се не 
схваћа ужас тога предлога, и да баш један свештеник, усто још 
францисканац, долази  да то изјави...” “Није било средства да се они одврате, 
тим пре што је наредба из Рима гласила “не мешати се у локалну политику”. 
И они започеше...” 

Име тога хрватског зликовца лист је донео мањкаво. Тј. донео је само 
презиме, па и то као Симић, јер Италијани немају знака ш. Ја сам одмах 
помислио да то мора бити Шимић. Према књизи проф. Виктора Новака 
Магнум кримен (82) то би могао бити, и јамачно је то, фра Вјекослав Шимић, 
за кога он на стр. 652 каже: “У книнском срезу најстраховитије зулуме 
починио је усташки вођа фра Вјекослав Шимић. И тај “слуга божји и светога 
Франа” сам је својом руком убијао Србе”. Према исказу заклетих сведока 
који се чувају у Архиву државне комисије: - “Сва убојства Срба извршена су 
по његовом наређењу и према његовим упутама. Он је штавише и сам својом 
руком лично убијао Србе. Одлазио је са усташама у Босанско Грахово, 
Кијево и Врлику, одводио Србе из тих мјеста и убијао их.” 

На тога зликовца Шимића жалио се претставницима хрватске “државе” 
(“НДХ”) сам кардинал Тисеран, као што ће се видети из даљих излагања, но 
ови су по старом хрватском рецепту сви заниекали.Ни његова еминенција 
кардинал Тисеран није знао за овај по Хрвате и њихову државу поразан 
податак. 

Доцније је награђен положајем “војног душобрижника” од “врховног 
војног викара” (Степинца (82), стр. 861) и служио специјалне мисе-
захвалнице (иста књига стр. 1010). 

Сам податак је по свом происходству узвишен изнад сваке сумње. То је 
скраћен извештај италијанских војних снага у Сев. Далмацији својим 
старешинама у Риму, војних снага које су биле савезници и гаранти срамотне 
“НДХ”. Аутентичније нешто не да се ни теориски замислити. 

Сам лист је казао да је податак из италијанских војних архива. 



Да би се овај податак овековечио, јер тешко да ћe се важнији икад наћи, и 
да би се читаоци уверили да сам га ја пронашао, пренећу га у оригиналу, што 
сам такође ту скоро учинио у књизи “Ко је крив за злочине над Србима у 
НДХ”. 

У оригиналу он гласи: 

Per dare un’idea della mentalità con la quale si “operava”, sono interessanti 
alcuni episodi, la cui documentazione e assicurata agli archivi italiani. 

Il 21 maggio 1941, si presentarono al Comandante della Diviziene “Sassari” a 
Knin, tre persone, tra le qualli fra Padre Simic dell’-Ordine francescano. Esse 
dichiarano di essere incaricate dal Gaverno di Zagabria di assumere i poteri civili 
in quella provincia. Il generale italiano domando quale sarebbe stato l’indirizzo 
della loro politica. Fu Padre Simic a rispondere: “Uccidere tutti i serbi nel minor 
tempo possibile”. Il Comandante della “Sassari” non credeva alle sue orecchie. Se 
lo fece ripetere. E quallo: “Uccidere tutti i serbi nel minor tempo possibile. Questo 
e il nostro programma”. “Mi meraviglio - rispose allora l’alto ufficiale italiano - 
che non si comprenda l’enormità di tale proposito e che sia proprio un religoso, 
francescano per guinta, ad esprimerlo !!”... Non ci fu verso di dissuaderli, tanto più 
che l’ordine di Roma era di “non immischiarsi nella politica locale”. 
Cominciarono. 

66. 

Следећи подаци потичу директно из пера једног још вишег италијанског 
команданта и писани су апостериори. И њима се не може ни трунка ма чега 
пребацити. 

Армиски генерал Марио Роата, командант италијанске II армије, у својим 
описима ратовања и командовања (83) осврнуо се и на “Хрватску”, где је 
такође био на служби. Ђенерал Роата је био најелитнији официр Италије, 
њихов војнички понос. То су му признавали и његови непријатељи. За 
генерала Роату каже гроф Ћано (84, стр. 397), баш кад је он био одређен за 
главно командујућег у Хрватској: “Роата можда није симпатичан, али је он 
најинтелигентнији генерал кога познајем...” 



He знам његова политичка предубеђења, али могу без страха тврдити да 
он није био a приори антихрватски расположен, a још мање просрпски. 
Најмање је он био аверзан католичанству. То важи мање-више и за све остале 
више официре Италије чија ћемо дела овде цитирати. Сви су они јаукнули 
над злочиначким акцијама Хрвата као људи и хришћани. Тиме је њихов јаук 
значајнији и драгоценији. 

Зато ћемо из његове књиге пренети неке пуне пасусе. У осмом поглављу 
књиге која носи наслов “Борба на Балкану и њене последице", пише ген. Роа 
га како су “усташе” преузеле од Осовине власт, да онда настави (стр. 170): 

“И они, формирани у једну редовну ‘милицију’, или сакупљени у случајне 
банде. ‘усташе’, преузеше скоро сместа ‘расну’ борбу у име хрватске pace и, 
као што говораху, у име католичке вере, да би од нове државе начинили један 
потпуно хомоген комплекс. И док се нису обзирали на бројно становништво 
муслиманске вероисповесги (штo доказује да им је мало било стало до 
верског питања), започеше у великом опсегу утамањење српско-
православног становништва (које су очигледно идентификовали са 
владајућим делом раније Краљевине Југославије), и Јевреја који су били 
много имућнији. 

‘Утамањење’ (искорењивање, уништење, италијански стерминио), јер 
кампања о којој се говори беше карактеризована убиствима десетина хиљада 
лица, подразумевајући ту старце, жене и децу, док су друге десетине хиљада 
индивидуа у тобожњим логорима интернирана пустили да угину од 
исцрпљења и мука”. За “логоре” умеће реченицу: “Начињени од напуштених 
пустопољина, без икакве заштите, окружени жицама или појасевима стража.” 

Горњи став гласи у оригиналу: 

Stermisio... perche la campagna di cui trattasi fu caratterizzata dall’ uccisione 
di decine di migliaia di persone, compresi vecchi, donne e bambini, mentre altre 
decine di migliaia d’individui, rinchiusi in sedicenti campi di concentramento 
(constituti da lande desolate, senza ripari di sorta, delimitate da reticolati o cordoni 
di sentinelle) vi vennero lasciati perire di inanizione o distenti. 



“Италијанске трупе (II армија) нису могле да равнодушно помажу те 
ексцесе, ако ни због чега другог a оно због својих крајње хуманих осећања. И 
зато су сместа интервенисали тамо где су се нашли (јер испочетка окупирали 
били само један део хрватске територије из своје надлежности). A септембра 
1941, чим је влада у Риму одобрила предлог команде армије, приступише 
окупацији означене територије и преузеше свуда цивилне власти. 

Армија је на тај начин спасла животе бројног српско-православног 
становништва (њене старешине су израчунали да их је спашено око 600 
хиљада).’’ У оригиналу: 

L’Armata salvo cosi la vita ed i beni di numerosa popolazione serbo-ortodossa 
(i maggiorenni della stessa hanno calcolato a 600,000 le persone salvate...) 

Генерал Роата продужује даље: Армија “је примила сем тога под своју 
заштиту неколико хиљада Јевреја побеглих из Загреба и из хрватских предела 
окупираних од немачких трупа и неколико стотина Пољака који су у своје 
време пребегли били у Југославију и које су Немци тражили. 

Све је то имало значајне последице. 

Пре свега ‘усташе’ (сам иисац то ставља међу наводнике), задржани у 
својој расној кампањи, што су они сматрали такође атентатом на њихов 
престиж, преокренуше се у непријатеље војних италијанских власти (не 
толико против цивилних и фашистичких, које су ценили са своје стране). 

Њихово непријатељство се појача кад, 1942, покушаше узалуд два пута да 
наоружани продру у пределе држане од наших трупа, да би извршили нове 
ексцесе и штете становништву. Италијанска команда затвори (спречи) њима 
прилаз поставивши топове и стављајући до знања да ће без даљега бити 
отворена ватра ако покушају да тамо пређу. 

И у још тежем случају команда армије је дала до знања влади у Загребу 
(која је испод руке помагала ‘усташе’), да ће наступити и на земљи и у 
ваздуху против града Сарајева, иако је он био ван демаркационе линије’ 
итало-немачке и ту је резидирао командант једне немачке дивизије. 



С друге стране наше држање нам принесе признање српско- православног 
становништва Хрватске (и, следствено, Црне Горе). 

“Исти протести стизаху из Берлина и Загреба преко Рима ради Јевреја. 

Хрватска влада, потстакнута од Рајха, стално тражаше да им се предају 
Јевреји пребегли у италијанске обалне гарнизоне, које треба да преда 
Немцима. 

Италијанска команда је дала на знање Риму да се сматра морално 
обавезним према Јеврејима у питању, из простог разлога што их је 
прихватила кад су дошли да се ставе под заштиту наших трупа. Одбијала је 
да их препусти трагичној судбини која би их ван сваке сумње стигла да су 
пали у руке немачке или хрватске. 

Министарство спољних послова у Риму прихватило је, истини за вољу, 
исто гледиште. 

Тако ниједан Јеврејин није био предат од стране италијанских трупа у 
Хрватској својим прогонитељима. 

Ако је, по несрећи, после Примирја један део речених Јевреја пао- можда 
- у руке загребачке владе или Немаца, италијанска војска није ту умешана. 

То исто важи и за Пољаке које је узела била под своју власт...” 

У 5 пасусу' тог истог поглавља наводи Роата како су Хрвати стално 
молили да Италијани напусте заузете пределе и да их предају њима. 
“Прогони - говораше хрватска влада - престали су, усташе су сада солидно 
дисциплиновани; хрватска војска је добро организована да заузме 
италијанске гарнизоне који буду напуштени...” 

(Није ли то најбољи доказ ранијих “персекуција”, како стоји у 
италијанском тексту, дезорганизације и срама ! ЛМК) Роата продужује после 
неких ставова: 

“Загребачка влада се обавезује да гарантује свим народима зона које ми 
напуштамо безбедност и права које смо им и ми признали, док је италијанска 
команда резервисала пуно право да опет интервенише својим трупама у 



реченим пределима било у оперативном циљу, било у случају да хрватске 
власти не буду поштовале примљене обавезе....”. 

У 6. пасусу жали се писац како је Хрватском владао Рајх и то 
“посредством многобројних претставника.... којима су секундирали веома 
многи Хрвати немачког порекла...”. 

Ђенерал Марио Роата издао је девет година доцније другу књигу под 
насловом “Шакали около Војничке обавештајне службе”. И ту сам књигу с 
тешком муком набавио, али нажалост не нађох ништа у њој из времена рата 
на нашој територији, већ ништа уопште из времена Другог светског рата. Она 
има два дела: у првом говори о Италијанској обавештајној служби у периоду 
1934. до 1937., а у  другом о Роатином хапшењу 1944. дакле иза рата који је 
Италија   водила (трећа је продужетак друге: говори о његовом спасењу, одн. 
бегству из затвора). Ово напомињем из два разлога: да се види како наслови 
могу да заведу, а затим да не би неко други тако настрадао   који жели да 
описује сличне догађаје. Наслов књиге се налази у   литератури под 93. 

67. 

У првом издању ове књиге налазила се следећа нотица под посебним 
бројем: кратак пренос неколико реченица из књиге еминентног италијанског 
официра: 

Италијански писац Виторио Горезио који је канда и сам био међу   
италијанским трупама у “НДХ”, у својој дугој и документованој расправи 
“Рат бедника” саопштио је једну напомену високог    италијанског официра 
без датума, али по свој прилици с краја 1941. Да ли је то званични извештај 
или одломак какве књиге, није нам    познато. У сваком случају ћемо 
дословно пренети шта је казао    Горезио (85, с. 370):  

“Ствари су допрле до те тачке, потсећа ђенерал Ђакомо Цануси,    тада 
помоћник начелника штаба II армије, да команданти наших трупа 
дислоцираних у Хрватској рапортирају хијерархијским путем да не могу 
више да поднесу понашање њиховог (италијанског) људства ако масакри не 
престану”. Сада Горезио дословце цитира ђенерала Цануси: “А пошто не 
престају (ти “усташки” масакри, ЛМК), они су (италијански нижи 



команданти) радили по својој    иницијативи, тражећи од усташа да престану 
а поткрепљујући често    та тражења са напуњеним оружјем и са прстом на 
обарачу. Овакво    понашање, које је после нашло једно благо и задоцнело 
одобравање    римске владе, учинило је да су између (?) септембра и октобра 
1941.  престали углавном покољи, и у пределима Лике, Книна, у Босни и  
Херцеговини спасило је од сигурне смрти неких 400-500 хиљада Срба   и 
муслимана, сем једног великог броја Јевреја и Пољака, највећим   делом жене 
и децу, који су 1939. побегли из њихове домовине испред  двоструке инвазије 
руске и немачке”. 

Горезио је савесно цитирао речи ђенерала Цануси (код Италијана ја 
кажем често ђенерал, а не генерал, јер се тако и италијански каже) али није 
означно књигу одакле је то узео, што ужасно отежава потрагу за књигама. 

После много трагања успело ми је да утврдим тачан наслов те за нас 
веома интересантне књиге, а после да пронађем и саму књигу (оно прво је 
понекад теже него оно друго). То су ратни мемоари италијанског ђенерала 
Ђиакома Цануси, који је извесно време провео у окупираном делу 
“Хрватске". У почетку рата са нама био је ђенералштабни пуковник и 
командант једног пука, али га је главнокомандујући Друге италијанске 
армије, ђенерал Роата узео себи у штаб армије као једног од најспособнијих и 
најпоузданијих ђепералштабних официра италијанске војске. 

Ја не могу да ценим његове војничке способности али као писац он се 
афирмирао до крајности. Сви Италијани лепо пишу, али овај нарочито. Уме 
не само да пише већ да опсервира ретко изоштреним умом и инстиктом. 
Запажа и саопштава оно што је битно и погађа увек срж ствари. Милина је 
читати његову књигу и бар нешто пренети српском читаоцу (86). 

Неке ближе податке о ђенералу Ђакому (српски би мислим одговарало 
имену Јоаким) Цануси немам. Тражио сам га и у италијанским 
енциклопедијама, али утаман. (Излазе увек нове енииклопедије, али стално са 
почетним словима, док је италијанско Ц на крају алфабета). Једино сам у 
Додацима о великој Италијанској енциклопедији нашао да је он био 1943. већ 
као ћенерал, упућен заједно са ђенералом П. Кастеланом да преговара са 



Савезницима о условима примирја. (87). По томе се свакако види његова 
важност у армији и у политици. 

Према Горезију, чију студију ја доцније брижљиво користим, он је био 
“помоћник пачелника штаба II армије” и вероватно је тада био унанрећен за 
ђенерала. Јединоје сигурно: ушао је у рат као пуковник, изашао из њега као 
ђенерал. 

Колико сам из његове књиге видео, он није био фашиста, већ је њихову 
политику подвргавао непоштедној критици. Зато је, вероватно био и одређен 
за преговарача код победничких Савезника. 

Упозорујемо да је он издао и другу књигу, као наставак прве, где се 
описују догађаји од јуна 1943. до маја 1945. И њу сам набавио, али у њој 
нисам нашао ништа о нама. Ђенерал Цануси није био више у границама 
бивше Југославије кад је то писао. 

Сад неколико података из прве књиге.Они започињу са IV поглављем под 
насловом “Борба против Југославије (април 1941). 

1. 

Са војним операцијама бави се веома мало. Он искрено и поштено 
признаје (86. с. 93): “Нисмо имали никакву идеју шта је хтео и шта је могао 
да ради наш непријатељ, нападнут са свих страна, са снагама енормно 
преовлађујућим, са копна и из неба....”. Ето, не хвали се ни Италијан да је 
однео праву победу: југословенска војска је била слабо спремна, a снаге 
противника несравњиво јаче. Исход је био унапред познат. 

II. 

После још неколико војничких описа, он сад приказује спектакле у 
новообразованој "НДХ”: свуда немачке и хрватске заставе, али врло мало 
италијанских, баш у "те дане спада прокламација оног абортуса од државе 
која је имала да инаугурише нови поредак у Европи". Могу сад 
претпоставити читаоци како ћe он да третира тај аборт од државе и при 
даљим контемлацијама. Ово је ипак значајно да га морамо дати у оригиналу. 



Тај пасус гласи: era di quei giorni la proclamaziоne di quell'aborto di Stato, che 
avrebbe dovuto inaugurare l'ordine nuovo in Europa 

Ето како cy још y почетку замишљали и ценили Хрватску њихови 
најкопентентнији савезници. 

И непосредно затим, пуковник Цануси саопштава један свој разговор са 
неким хрватским “дужносником” и “чинбеником”. Ево шта каже: 
“Карактеристичан је разговор који сам имаоц не сећам се више да ли у 
Госпићу или Грачацу, где сам се задржао при једном оброку, са месним 
старешином хрватске партије 'усташа’. Простачког, црвеног изгледа, дерући 
се и гестикулишући, сав Анте Павелић, тих дана именован шефом државе, 
антисрбин и антисемита до сржи. Тај ми (месни усташа) без околишења 
изјави, да после неколико месеци, млада Хрватска неће моћи да има живот 
трајан и миран док Јевреји и Срби, вештачки убачени у њен ток вековима, не 
буду елиминисани (уништени) радикалном мером. A пошто сам ја, још увек 
новајлија за послове Балкана, упитао (саговорника) у чему би се састојала та 
радикална мера, он је био добар да објасни: 

- У овоме - одговори, правећи знак руком као да отсеца главу на моје 
изненађење - Зар Срби и Јевреји нису тако радили са нама ? 

Приговорих му да бар с њим нису тако пуступали, јер истина је да је он 
још оран и здрав. Али, подижући рамена, повика мој саговорник: Слушај...”. 

Ово је још једна потврда, еклатантна и несумњива, да је од првог дана тог 
аборгуса од државе, како је исти писац назива, постојала чврста одлука да се 
униште сви Срби и Јевреји без обзира како би се они понашали. Та је оллука 
била већ саопштена њиховим новим органима нарочитог поверења и срећним 
случајем околности саопштена италијанским командантима, који су као 
хришћани тo осуђивали тада и јасно жигосали доцније. И ове се реченице 
морају овековечити на оригиналу: 

Caratteristico il colloquio che ebbi, non ricordo se a Gracac o a Gospic, dove 
m'ero fermato pеr la colazione, co0n un dirigente locale del neo partito croato degl 
“ustascia". Grosso e rosso, vociante e gesticolante, tutto Ante Pavelic,in quei di 
nominato Capi dello Stato, e anti-serbo e antisemita per la pelle, costui mi dichiaro, 



senza ambagi, precorrendo di qualche mese i tempi, che la giovane Croazia non 
avrebbe potuto aver vita duratura a tranquilla finche gli ebrei e i serbi, 
artificiosamente ffluiti nel corso dei secoli, non ne fossero stati con cura radicale 
eliminati. E avendogli io ancora novellino di Balcania, chiesto in che consistesse la 
cura radicale ch'egli voleva applicata: 

- In cio - rispose, facendo segno con la mano di segarsi la gola; e al mio 
stupore: - Forse che i serbi e gli ebrei non hanno agito ugualmente con noi ? 

Obietta che, almeno con lui, essi non avevano precisamente agito a quel modo, 
tanto vero ch’egli era ancor vegeto e sano. Ma, alzando le spalle: 

- Combinazione ! - esclamo sprezzantemente il mio interlocutore. 

III. 

У следећа два поглавља књиге, има мало и безначајно о Југославији; у 
седмом ђенерал Цануси ce вpaћa на њу, у поглављу под насловом “Тешко 
буђење рата, октобар 1941 до јануара 1942". 

Ту се писац враћа на недоношче “НДХ”, о којој има само најодвратнија 
мишљења. Замера Немачкој и Италији што су помагали овај абортус, који је 
имао да створи нови поредак у Европи, a у ствари је "повећао безпоредак” (с. 
174). Замера што су Словенију разбили и уништили, a Хрватску учинили 
слободном. Каже изречно: “Решење хрватског питања није било мање 
несрећно и идиотско него словенског. По мотивима који не могу опстати, док 
је Словенији одречена самосталност, она је била призната Хрватској. Док је 
Словенија била осакаћена на свој сопствени рачун (што треба да значи: да су 
одузете чисто њене територије, ЛМК), дотле је Хрватска увећана на рачун 
других, тј. пределима, као што су Босна и Херцеговина, где Хрвати беху у 
знатној мањини према Србима и Муслиманима..’” 

Жали што није Мачеку поверено вођење државе, него једном типу за кога 
каже (за Павелића) да је био “некакав Карнеадес годинама отустан из земље, 
уплетен у завере не сасвим чисте - ту треба подразумети и ону која је 1934. 
стајала главе Краља Александра од Југославије и француског министра 
спољних послова Бартуа - старешина једне незнатне партије зване 'усташе', 



која је била што може више љуће антисрпска, антимуслиманска, 
антијеврејска и, што је још горе, антихумана...”. 

(Прво треба објаснити реч Карнеадес. То је име једног грчког филозофа 
из трећег века пре Христа, који није оставио никакав спис. У данашњој 
фразеологији то треба да значи неки незнатан члан свога еснафа). 

Југословенске власти су се позвале на ово мишљење, тражећи ол 
аргентинске владе екстрадицију Павелића, али они су избацили речи о 
убиству Краља Александра и министра Барту, и реч о Павслићевом 
антимуслиманству. Место тога су казали “цигани”. Зар није то пун доказ да 
се увек мора ићи до извора и препис одн. превод чинити из оригинала. 

Читаоци ћe се чудити, и справом чудити, откуд ја знам за мотивацију 
екстрадиције разбојника Павелића и ја ћу то одмах објаснити. Читао сам то у 
монографији Влаха Раића о Павелићу која је изашла 1959. у Аргентини. Раић 
је био истакнути дужносник усташке државе за време рата, положио је 
заклетву Павелићу и за њега радио, чак као његов емисар у Швајцарској. 
Живео је дуго и бљувао против Срба у Буенос Аиресу, издајући и књиге и 
цео лист сав писан против Срба. Напослетку се обрео у хрватско- 
комунистичкој Југославији, кад је она постала рај за Хрвате. 

Ево шта пише Раић у поменутој књизи (88): 

“Чим се сазнало за Павелићев долазак у Аргентину, Београд и српска 
емиграција развили су живу хајку односно акцију, да га се изручи. 
Југословенска је влада поднијела и ноту министарству вањских послова 
Аргентине, да се др Павелић ухити и изручи Југославији. У ноти, коју су 
објавиле и новине у Југославији, оптужују се др Павелић као главни кривац 
за прогоне Жидова, Срба и Цигана као и за одузимање туђе имовине. 
Карактеристично је, да се у ноти цитирају и ове ставке из књиге талијанског 
генерала Цанусиа “Рат и талијанска катастрофа” која је изашла 1945. у Риму: 

“Ha чело је нове владе у Загребу био постављен један мали човјек који је 
годинама био изван своје земље, уплетен у нечисте завјере, шеф једне 
незнатне странке зване усташа, један човјек прожет протусрпством и 
антисемитизмом и, што је најгоре, један нехуман човјек”. 



Раић је то пренео из новина на шпанском језику, јер је неколико речи 
навео и шпански. Тим пре је било потребно тражити оригинал, у коме овај 
став не говори о Павелићу већ његовим усташама, и то знатно друкчије него 
што у оригиналу стоји. По Раићу све је то измишљотина Београда и српске 
емиграције ! Од нас се није могло више очекивати него да установимо тачан 
текст ђенерала Цануси, што нам је срећом успело да извршимо ! 

За усташе у укупности каже ђенерал Цануси: “Уопште говорећи, једна 
мешавина, најчешће балканска, фанатизма, дивљине, незнања, нереалности, 
мегаломаније, инфантинилизма”. (стр. 176). 

Ретко се могао правилније и краће карактерисати хрватски народ. 
Интересантна је ствар да хрватски писци, нарочито они у емиграцији, више 
од свих баш Влахо Раић, означују Србе као чисте балканце, пред којима стоје 
Хрвати као изданци Запада са 1000 годишњом културом. Ево, ови најчишћи и 
најнепосреднији изданци Рима одн. Запада, Италијани сматрају Хрвате за 
најчишће балканце. Ево оригинала: In sintesi, un misto, prettamente balcanico, 
di fanatismo e di ferocia, di inco scienza e di irrealtà, di megalomania e di 
infantilismo. 

Још увек их писац не оставља на миру. Њему су се згадили и при овом 
првом сусрету у Госпићу и при сваком даљем посматрању. Ђенерал Цануси 
каже: “И ова држава, која је ушла у сферу италијанских интереса, требало је 
да буде управљана од једног Италијана. Тај краљ, срећом за њега, беше 
једини који није озбиљно узео карневаладу и који није могао да одбије круну 
Томислава понуђену му у великој помпи од једне специјалне депутације: он 
није ни на крају памети имао да напусти болницу у Тоскани да би се засео на 
трон који се клатио !" 

И писац се немало чуди како су могли врхови Италије, дакле и војни 
кругови, узети озбиљно ту државу, како су могли одобрити да Германија 
зајажава апетите Маџарске, Бугарске и Албаније према Србима; чуди се како 
су могли поклонити веру Павелићу и дружини да ћe учврстити државу они: 
“који су били уверени да је довољно заповедати и бити одмах послушан, да је 
довољно заклети се и криво се заклети па да им се мора веровати; који су 
озбиљно узимали војску и авијацију хрватску - било је покушаја убрзо 



одбачених да порину и морнарицу...”. И онда се спрда са Кватерником 
“бившим аустро- угарским официром и бившим банкарским чиновником”. 

IV 

Пошто је говорио о саставу и тенденцијама “државе-абортуса”, ђенерал 
Цануси прелази сад на злочине усташа (86, с. 176 и даље). Он пише како су 
постојале две тенденције у земљи и што се спољне и унутрашње политике 
тиче. Она прва нас овде не интересује. За ову другу каже да је била једна 
струја "чврстог поступања који су врло многи заступали, и тенденција веома 
малог броја за умереност и измирење. Органи државе, међутим, вођени 
искључиво од усташа,и партија истог имена једина дозвољена у земљи, не 
водећи понекад рачуна о наредбама Загреба a понекад примењујући их 
ексцесивно (прекомерено), прешли су били без даљега на раније речену 
чврсто поступање према онима који нису били Хрвати и католици, и који 
нису мислили као они, док се редовне оружане силе нису усуђивале да 
интервенишу ако нису интервенисали у корист убица”. Италијански: 

Erano passati senz’altro all’anzidetta “maniera forte” nei confronti di quanti 
non erano croati e cattolici e non la pensavano come loro, senza che le forze armate 
regolari osassero intervenire, quando pure non intervenivano a favore degli 
assassini. 

Даље каже ђенерал Цануси: “Јер тамо доле, ‘снажни манир’ није се могао 
практично конкретизирати, до само у једној форми, више или мање 
организираној, у убојству. То је, говорећи истину, било организовано као 
дужност (као обавеза); и била је пооштрена жељом усташа за осветом због 
дугих прогона у екс-Југославији; огорчени чињеницом да су се они осећали, 
упркос свему, мањином окруженом већином сасвим непријатељском, гоњени 
лакомошћу да се што пре домогну конфискованих имања погођених лица. 
Све се то дегенерисало ускоро у један бездушан и диваљ 'лов на људе'...”. 
Писац сад наводи немачка зверства на другим местима, хвалећи своје 
(италијанске) трупе “које се још нису биле научиле да виде како пред 
њиховим очима бивају клани становници читавих градова и села, без разлике 
на пол и старост, само ако су Срби или Јевреји место хрватских, ако су 



православни или муслимански место католичих, мачековски или 
комунистички место усташких”. 

У оригиналу: 

Perche la “maniera forte” laggiù non può praticamente concretarsi che in una 
forma, più o meno organizzata, di assassinio. Qui, per la verità, era stata 
organizzata a dovere ed era acuita dal desiderio di vendetta degli “ustascia”, per 
lungo tempo perseguitati dall’ex- Jugoslavia esasperati dal fato ch’essi si sentivano 
malgrado tutto, una minoranza circondata da una maggioranza nettamente ostile, 
spinti dall'avidita di allungare al più presto le mani sui beni confiscati dei colpiti. 
Tutto ciò degenero presto in una spietata e feroce “caccia all'uomo”.... Le nostre 
truppe, che non avevano ancora l'abitudine di veder sqozzati sotto i loro occhi le 
popolazioni di intere citta e villaggi, senza distinzione ne di sesso ne di età, ree 
soltanto di essera serbe od ebrei invece che croate ortodosse o musulmane invece 
che cattoliche, macekjane o comuniste invece che “ustascia”. 

Сад говори писац o зграњавању Италијана на те прогоне и та дивљачка 
убиства невиног становништва и њихова настојања да се томе учини крај. 
Ови подаци су из најкомпетентнијег извора и морају ce v целини 
репродуковати. Ево шта иише ђенерал Цануси: (86, с. 177)’: 

“Ствари стигоше до те тачке да команданти наших јединица 
дислоцираних у Хрватској рекоше јасно и чисто команди II армије која то 
проследи у Рим, да они не одговарају за понашање њихових људи ако 
прогони и убиства у серијама не буду престали. A пошто они не престадоше 
(те “персекуције и масакри"), они су поступали по својој иницијативи 
(италијански војници, ЛМК), стављајући то до знања усташама, и та 
обавештења поткрепљујући са накрцаним оружјем и са прстима на обарачу, 
отимајући жртве из њихових канџа и стављајући их под своју заштиту, и 
шаљући им обавештења у којима се изражава без икаквог рока, да тамо где се 
вије италијанска застава имају бити сузбијени немосредно, свим могућим 
средствима, не искључујући ни силу, сваки злочин и свако насиље. 

Овакво понашање, које је после нашло слабо и позно одобрење од стране 
владе у Риму, произвело је да су између септембра и октобра углавном 
престала убиства, и да су спашени од сигурне смрти, нарочито у пределима 



Лике и Книна, особено у Босни и Херцеговини од 400 до 500 хиљада Срба, 
муслимана, и велики број Јевреја, па и Пољака који су, највећим делом жене 
и деца, били избегли из њихове отаџбине испред двоструке ипвазије 
немачко-руске из године 1939. да би сс спасили на далматинској обали. То су 
ти ‘ниски злочини’ због којих су оптужени Италијани да су их вршили на 
територији бивше Југославије. 

”...Ми Срби били бисмо недостојни те помоћи и спаса великог броја 
конационала од стране италијанске војске, кад бисмо то прикривали a камоли 
негирали. Припадници једног духовно великог и хуманог народа спасавали 
су нас, многе спасили, и ми им за то признајемо пуну захвалност. Ове речи 
ђенерала Цануси овековечићемо и у оригиналу: 

Le cose arrivarono a tal punto, che i comandanti delle nostre unita dislocate in 
Croazia dissero chairo e tondo al comando della 2a armata, il quale lo ripete poi a 
Roma, che essi non rispondevano dell'atteggiamento dei loro uomin, se le 
persecuzioni e i massacri in serie non fossero cessati; e poiché non cessavano, 
agirono d'iniziativa, intimando agli “ustascia”, e appoggiando spesso l'intimazione 
con le armi cariche e le dita sul grilletto, di farla finita, strappando dalle loro 
grinfie le vittime e prendendole sotto la propria protezione, emanando bandi in cui 
ven va dischiarato senza mezzi termini che la ove sventolava la bandiera italiana 
sarebbero stati immediatamente repressi con qualsiasi mezzo, non edusa la forza, 
ogni delitto e ogni sopruso. 

Questo atteggiamento, che trovo poi blanda e tardiva conferma nel governo di 
Roma, provoco tra settembre ed ottobre la cessazione dei massacri in grande, e 
salvo da sicura morte, soprattutto nelle regioni dela Lika, di Knin, particolarmente, 
in Bosnia ed Еrzegowina da 400.000 a 500.000 serbi e musulmani e gran numero 
di ebrei e di polacchi, i quali ultimi - per la maggior parte, donne e bambini - erano 
fuggiti dalla loro patria, davanti alla duplice invasione tedesco-russa del 1939, per 
venirsi a rifugiare sul litorale dalmatico. Questa, l'origine dela “bassa criminalità” 
di cui gli italiani sono accusati nei territori dell'ex- Jugoslavia ! 

Тако смо стигли и до цитације Виториа Горезија, чија се расправа овде 
подробно консумира у доцнијем тексту. Задржали смо и цитацију Горезија, 
јер је пренета из првог издања и показује како се тешко и заметно долази до 



правог текста, што читаоци сматрају као сасвим природно и лако, a неки од 
њих (ја сам их више пута навео у својим делима) кажу просто: “Лаза Костић 
преписује туђе текстове и - прогласује се књижевником". Ох простоте, што 
рече Јан Хус ! 

V. 

Затим, ђенерал Цануси изводи неминовну пораст партизана због , ове 
“бруталне политике коју су следиле усташе, a која је толерисана и 
провоцирана била баш од централне владе...”. нарочито после “срамног 
опадања Павслићевс владе". 

La brutale poliete seguita dagli ustascia, e tollerata o provocato addirittura dal 
governo centrale... Il vergognoso decadere del governo di Pavelic... 

Oпиcyje затим збивања y новембру и децембру 1941. истичући нарочито 
пораст партизана као плод ове наопаке, крваве и злочиначке "политике” 
усташа, али се још једанпут враћа на спасавање од хрватских злочина Срба, 
Јевреја и Пољака "који сви беху спашени, захваљујући нашој интервенцији 
од крвожедног беса 'усташа'... Писац стално, кад говори о усташама, ставља 
их под наводнике. Да ли зато што им то име не приличи (нису они "устајали" 
ни против кога, вeћ на туђнм бајонетама импортирани !), или зато штo у 
ствари сматра кривим за сва недела Хрвате као укупност, ја не знам. Можда 
је и неки трећи разлог, али је свакако то симптоматично. Горње речи 
заслужују да се дају у оригиналу: 

Gli ebrei e i pelacchi, 1 quali tutti erano stati, merce il nostro intervento, salvati 
dalle furie sanguinarie degli “ustascia” 

Признајем да ja ни појма нисам имао о спасавању Пољака пребеглих од 
Немаца и Руса. Знао сам да их је било,али нисам знао да их је било толико, a 
још мање да су и они били гоњени од "усташа”. То трсба памтити. Исто тако 
спасавање муслимана од стране Италијана. Ја сам тo нашао на неколико 
места код разних италијанских извештача. Вероватно су то биле ретке појаве 
али их је било. Муслимани cу веровали да је имао доћи на њих ред кад би 
Хрвати потаманили све Србе, али да је тога већ било још у “НДХ”, то - ето - 



тврде инталијански компетентни посматрачи и писци. Ha нама је да то 
ширимо. 

При крају тога одељка књиге (86, с. 179) ђенерал Цануси чини фацит о 
помоћи гоњеним, пљачканим и убијеним у руглу од државе која се звала 
Хрватска, говорећи: “Ова ствар (овај приказ) показује још једном како наша 
иитервенција у Хрватској није била руковођена тиме да држимо војнички 
окупираном једну државу, која би логично требало да сама обави своје 
задатке, него више да заштитимо, држећи се хуманитарних принципа, који су 
нас, као што сам горе казао, често ставили у оштар контраст са акцијом 
њених органа одговорних и неодговорних, онај јавни поредак који она није 
била у стању да одржи.” 

Морали су Италијани да штите јавни поредак једне земље, која је имала 
претензије да буде држава, a коју њихови савезни генерали називају 
“абортусом од државе”, a сам ђенерал Цануси се ужасава од помисли да 
“Италија остаје за увек званично савезница гнусног режима Павелића, па је 
чак била на неки начин, једна од држава "јемаца”тога режима: 

l’Italia restava per sempre ufficialmente alleata dell’esecrato regime di Pavelic 
e anzi ne era, in certa guisa, uno degli Stati mallevadori. 

VI 

И y IX поглављу књиге под насловом “Централни проблем II армије” има 
доста података који спадају у ову књигу. 

Ha страни 212 Цануси се опет враћа на хуманитарнуакцију коју су 
италијанске трупе водиле према гоњеним. Они су то чинили и онда, кад се то 
косило са њиховим интересима. То је донело захвалност Срба, али се јако 
неповољно изразило са стране комуниста и још више Хрвата. То је довело , 
до перманентног (сталног) контраста и до напетости између нас и Хрвата, 
који су слабо подносили нашу интервенцију на њиховој територији, наше 
мешање у њихове прилике и, нарочито, нашу одлучну опозицију програму 
који су били поставили на пољу унутрашње политике и који је одлучно ишао 
за утамањењем последњег Србина и последњег Јеврејина”. 



Дакле, ђенерал Цаиуси сам, после дугог праћења и посматрања шта се 
збива и чему тежи то ругло од њима савезничке државе, тврди отворено и без 
околишања, да јој је циљ да не остане више жив ниједан Србин и ниједан 
Јеврејин у њој. Све се има предузети и да физички нестане последњи Србин и 
последњи Јеврејин. Разуме се да и то треба казати речима писца: 

Si aggiunga che se l’anzidetta regione di umanita aveva recato vantaggio 
all’elemento serbo e ci era valsa la sua guatitudine, non aveva cento disarmato le 
correnti a tendenza comunista, a noi fondamentalmente ostili; e, soprattutto, aveva 
determinato uno stato pressocche permanente di contrasto e di tensione tra noi e i 
croati, che mal tolleravano la nostra intermissione nei loro territori, nelle loro 
faccende e, segnatamente, la nostra risoluta opposizione al programma che essi 
s'erano proposti nel campo della politica interna e che tendeva decisamente allo 
sterminio sin dell’ultimo serbo e dell'ultimo ebreo. 

Драстичније, али ни тачније није ниједан писац ниједне народности 
окарактерисао циљеве “Павелићевог режима”, или, што је све једно, 
“независне државе Хрватске”. Он је све посматрао и видео на лицу места. Он 
који је био одговорни италијански старешина и који је са свима важнијим 
факторима Хрватске, па и са самим архизлочинцем Павелићем имао лични 
контакт. Видео је и констатовао много шта, али га је највише импресионирао 
програм једне државе да уништи на сваки начин који јој изгледа погодан 
преко два милиона душа. Један од главних задатака модерне државе, то је 
заштита њених грађана. Хрватска - реституисана први пут после осам векова 
сматра за свој главни циљ убиство милиона грађана њој поверених ! 

VII. 

У том одељку књиге под насловом (одељка) “Централни проблем I 
армије” ђенерал Цануси каже да је проблем имао и политичке и војничке 
аспекте. Елементи или фактори политичког проблема беху за њих четири: 
Немци, Павелићеви Хрвати, ребели комунистичке боје са директивама из 
Москве и четници, у позадини српски националисти, који су преко ђенерала 
Михаиловића били подложни влади у Лондону. 

Говори прво о врло непријатељском односу са Немцима,да каже за 
Хрвате: “Ако су нас Немци слабо гледали, Хрвати нас гледаху још горе. Као 



што је већ речено, Загреб је већ морао бити обавезан да тражи интервениију 
наших солдата и нема сумње, да се наши војници и они немачки не беху 
нашли на месту, усташка влада, која у суштини нама захваљује свој акт 
порођаја, стављена у средину клешта између ребела Титових и четника 
Михаиловића, била би већ три године раније срамно срушена”.. 

Писац каже да то није могло да донесе симпатије усташа, већ је 
произвело неповерење и кивност, као што је увек случај код једног народа 
свесног своје немоћи. 

Има и других разлога да их Хрвати мрзе, каже ђенерал Цануси: 
заузимање делова Далмације итд. А онда додаје: “Симпатија коју смо ми 
показивали према Србима, и које смо, заједно са Јеврејима, спасили од 
сигурне пропасти”. Спасавање Срба Хрвати не могу никад да забораве 
Италијанима; оно им је пореметило све планове,а овим доцнијим описима 
истакнутих италијанских функционера, то им је донело срамоту коју ниједан 
савремени народ није доживео. 

На страни 219 писац истиче племенитост италијанског војника који није 
могао да гледа мирним оком хрватске злочине: “он није могао присуствовати 
без буне масакрима извршеним од усташа на штету Срба и није био 
задовољан док те јаднике није спасао из омицидних руку (омицид је гадно 
убиство људи, ЛМК)...”. 

На страни 221 пише Цануси: “Рече једанпут један наш командант 
дивизије и добро рече: ‘Имати носла са ребелима (устаницима), то је јад. Али 
је мањи јад него имати посла са савезницима хрватским и немачким’...”. 

VIII. 

X одељак књиге нод насловом "Друга арммја у акцији” односи се 
великим делом на Босну. Ту спомиње на страни 236 како су Италијани 
“успели да спасу Јевреје ол прогона немачких и хрватских”. 

Учинио је посету Загребу (свакако године 1942), описује Павелића са 
критицизмом и сећа се, свакако кад је то писао, причања Курција Малапатре 
у књизи “Капут”. (што се наводи на крају ове књиге). 



Говори о хрватским приликама: о “једној војсци у којој је еве ишло ка 
катастрофи”...; о “војсци која беше очити символ немоћи, о правосуђу које 
беше живи доказ неправде, администрацији која је била у највећој мери 
неспособна и жељна отимачина... са једном доминирајућом странком, 
напослетку, усташама који су сачињавали једину снагу мећу толиким 
немоћима, само са једним циљем да своју ниску пизму излије за убиство 
Срба и Јевреја и да ужива што шире и што пре могуће, и да брбља, на 
врхунцу анархије којој није било равне, о прошлој величини и идућим 
освајањима”. 

Мало је ко тако тачно и рељефно Хрвате окарактерисао као овај умни 
игалијански ћенерал. Они су све више показивали немоћ, све јаче огрезли у 
злочине, све више дезорганизовали заједницу о којој су милениј сањали, а 
они ипак брбљају о својој будућој величини и слави. То каже онај који им је 
државу створио и за пуне три године спасао од пропасти. Далеко од 
"великосрпске промиџбе”. 

На страни 251 каже за усташе да су били “мајмунисање њихове 
(италијанске) М.В.С.Н. или немачке СС”, а на следећој страни даје као неки 
коначан суд о хрватској војсци ове речи: “Али о хрватским трупама Анте 
Павелића, о њиховој ваљаности и ефикасности, и нарочито о стварном врло 
скромном доприносу нашим, који не може ни издалека да се упореди са 
огромним бројем непријатности којим смо били изложени од стране разних 
старешина - Квартерник, Францетић, Томашевић, Шимић и остали. О томе би 
се могла писати једна весела књига. Није немогуће да једног дана, да би 
одбацили меланхолију садашњих времена, не стигнемо и на то”. 

Ја не знам да ли је ђенерал Цануси још жив и да ли је можла нешто пак 
спремио био. Но он није једини. Верујемо да ће италијански родољуби, према 
којим су се Хрвати показали незахвални као према свим народима са којима 
су имали везе, пустити једног дана на видело света једну такву публикацију. 

IX 

У претпоследњем, по броју XI. одељку своје књиге под насловом 
“Предзнаци олује”, средишњи III део је писац посветио “спасавању Јевреја”. 
То мислим на другом месту да саопштим (већ је у штампи једна моја студија 



“Срби и Јевреји”, али се ту не може више ништа додавати, но имаће прилике 
- ако Бог да здравља - да се ово и негде друго Србима стави до знања). 

Инак ћy овде пренети почетак тог дела о спасавању Јевреја, јер је ширег 
значаја, тиче се и нас. Он почиње овако: "У другом делу књиге причао сам 
како је, до лета-јесени 1941. II армија отела из канџа устaша и сигурне смрти 
многе десетине хиљада Срба и неку хиљаду Јевреја”. 

Дакле, то је било само ваљда до септембра или најдаље октобра 1941. 
Италијани су спасили неколико десетина хиљада Срба већ одређених на 
кланицу. Писац не каже нажалост колико их је већ било убијено од стране 
хрватских канибала. Ипак његове речи морамо пренети  у оригиналу: 

In altra parte del libro ho raccontato come sin dall’estate-autunno 1941 la 2a 
armata avesse strappato dalle grinfie degli “ustascia” e di sicura morte molte 
decine di migliaia dei serbi e qualche migliaia di ebrei. 

Одмах затим наставља: "Први, чији су способни мушкарци постали 
четници од M.B.A.Ћ. нису више били узнемиривани; нарочите прогоне нису 
више претрпели после језивог убијања у Пагу где су не знам колико 
несрећника, без разлике на пол и на старост пуштени да умру од глади и 
жеђи на усијалом острву..." То се односи на Србе, a затим писац прелази на 
Јевреје и њихово делимично спасавање са Пага од стране Италијана. То 
понављамо, спада у другу књигу. Али о овој ужасној трагедији Срба на 
острву Пагу, од које се јежи коса племенитом италијанском ђенералу, нисам 
нашао податке код других писаца, па ни код српских. Добро би било да то 
саоишти нашој јавности ко нешто зна поузданије. 

Мало даље говори ђенерал Цануси како су Италијани имали да напусте 
неке пределе Хрватске и да их препусте Хрватима. Ђенерал Роата, као да је 
био са тим сагласан, јер није видео други излаз. А још више иемачки 
генерали Ринтелен и Лер. Ho и они су се намах сложили са Италијанима да 
“поверити те становнике Хрватима (мисли српске становнике) било би исто 
као кад би се поверили џелатима... che affidar gli abitanti ai croati sarebbe stato 
come affidarli al carnefice. 



Kao што ce види, ту стоји “хрватима”, не усташама. Ето како су 
савезнички генерали имали о њима мишљење, италијански и немачки. 

Ha крају тога одељка описује последње дане у некадашњој Југославији. 
Требало је да учини опроштајну посету “поглавнику”. Он је то одбио из више 
разлога (с. 284) и због њега и још више због "камариле интриганата и 
разбојника која га је окруживала”: 

Ancora meno la camarilla di intriganti e di masnadieri che gli stava d'attorno. 

Ђенерал Цануси ниједном речју не спомиње српска недела, чак ни у виду 
освете. Ои пледира за споразум Италијана и Срба. У том погледу је мало ко 
од Италијана тако одрешит и изразит, управо безкомпромисан. Ми ћемо и то 
изнети на другом месту (у студији Срби и Италијани, ако дочекамо да се то 
објави), али једну реченицу са стране 216 морамо и овде пренети: “ван сваке 
је сумње да су Италија и Србија створене да се споразумеју...”. 

Ed e indubitabile che l’Italia e la Serbia erano fatte per intendersi... 

Тако je ! Нека je хвала дичном претставнику Мациније и Гарбалдијеве 
Италије, и, надасве, Италије Николе Томазеа што је погодио срж ствари и 
овако је лепо формулисао. 

68. 

После дугог, веома дугог трагања, успело ми је пре сасвим кратког 
времена, да пронађем још једну италијанску књигу описа догађаја у 
"Хрватској” за време Другог светског рата. Морао сам да идем три пута у 
Италију да је добијем на употребу. У Милану и Фиренци нисам могао да до 
ње дођем. Тек у Риму, у библиотеци “Александрина”, добио сам је на 
употребу од неколико дана. Данас је то могућe захваљујући брзом 
фотокопирању. Путовање у Италију плаћено је прилозима и само томе се 
може захвалити да сам дошао до ове књиге, као и књиге ђенерала Цанусија. 
Тако сам могао да пренесем опажања сасвим објективних очевидаца. 

Књига носи наслов “Ватре биваковања у Хрватској”. (90). Бивак је 
војнички израз, употребљаван у Француској али холандског порекла. 
Првобитно означује ноћну стражу под оружјем без чадора, слободни логор 



итсл. Зато је наслов ове књиге био српски превођен “Логорске ватре у 
Хрватској”, што je по смислу сасвим тачно. Тако га је превео и Историјски 
институт данашње југословенске војске. Али је тамо из ње цитирано веома 
мало, само оно што њима годи. То је могло да још потстакне моју жељу да се 
књиге свакако дочепам лично и да је директно користим, што ми је, како 
рекох, најзад успело. 

Писац је Ђузепе Анђелини, италијански пуковник и командант првог 
пука дивизије “Ре” (Краљ). То би био најстарији пук италијанске пешадије, 
три века стар, под називом “црвене кравате”. 

I. 

Књига је подељена у три велика дела, сваки са по више одељака. Прва 
глава носи наслов “Предзнаци устанка”; друга “Кореница”; Tpeћa “Герила и 
противгерила”. Има још двадесетак слика не много импресивних (поред тога, 
књига је штампана одмах иза рата на веома слабој хартији). 

Beћ у првој књизи, одмах иза првог одељка, у коме Анђелини описује 
како је преузео пук (то треба да је био први пук којим је командовао долази 
други одељак под насловом “Унутрашње борбе” (или “унутрашњи сукоби”), 
где каже да је дивизија “Ре” у априлу 1941. учествовала у борбама које су 
“произвеле слом али - нека се то памти - не уништење југословенске војске”. 
Говори затим о четницима, Орјуни итд., који се нису мирили са окупацијом 
(90, с. 2). И онда већ на следећој страни бележи што је он сам запазио или на 
што су га његови подручни органи упозорили. 

Прво утврђује да су Хрвати, основавши државу под ауспицијама Осовине 
(с. 18) морали да воде “антисемитску борбу која је била фундаментални 
постулат те политике”. Затим пише: “Јевреји и Срби постадоше тако у исто 
време објекти персекуције која је, са нечувеним дивљаштвом беснила у целој 
Хрватској између јуна и августа 1941. Материјални извршиоци тих 
персекуција беху усташе, тј. припадници милиције, која би се могла, по свом 
пореклу и својим  задацима да упореди са фашистичком милицијом или 
немачким СС”. (Из ових редова, али и иначе из књиге, да се закључити да 
пуковник Анђелини није био фашиста). Морају се само две италијанске речи 
поновити у оригиналу: да су усташке персекуције вршене "нечувеним 



дивљаштвом” или “нечувеним беснилом”, “нечувеним ужасом”: con inaudita 
ferocia. 

Пуковник Анђелини наставља: “Официри из пука су ми саоиштавали 
епизоде немилосрдне окрутности — (di spietata crudeltа) којих су били 
великим делом сведоци прва два месеца пре мога доласка: хиљаде Јевреја 
депортованих на острву Пагу да би их поклали или живе сахранили; хиљаде 
Срба ослепљених и грозно злостављаних; читаве породице масакриране 
(поубијане) без икаквог разликовања на пол или на узраст”. У оригиналу 

“Migliaia di serbi accecati e seviziati; intere famiglie massacrate senza alcuna 
distinzione disesso e di età. 

Писац додаје: “Kao потврде тих ужасних епизода показивали су ми 
фотографије које су репродуковале страшно крволоштво над женама и 
децом.” (l’orribile scempio di donne e di bambini). 

Писац ce жали (90 c. 18) да je италијнаксим војницима било строго 
забрањено да се мешају у та разрачунавања, да су то “трупе ‘стациониране у 
земљи пријатељској и савезничкој.” Свака иитервенција била је забрањена 
под претњом казне. “Тако није био редак случај да жене и деца српска, који 
су тражили уточиште и заштиту у неком логору италијанских трупа, беху 
постепено удаљени и пуштени власти њихових немилосрдних гонилаца 
пошто су цивилне хрватске власти интервенисале код наших војних 
команда”. 

Па ипак, писац наглашује како је “пословична хуманост италијанског 
војника” и томе често доскочила, па су они многе српске жртве спасили од 
сигурног уништења. “Официри и трупе нису пропустили да између јула и 
августа 1941 спасу читаве српске породице отргнувши их често из рука 
немилосрдних мучилаца и настојећи да се постепено упуте на Ријеку помоћу 
аутоколона и војних конвоја”. 

“У тој високо хуманој делатности официри и војници мога пука - чак и 
пpe него сам ја преузео команду - нису оклевали да се извргну строгим 
дисциплинским санкцијама па чак и опасности сопственог живота..." Каже да 
су усташе убиле у таквој једној прилици ађутанта Абате у Метку. 



Писац даље каже (90 с. 19): “Треба се потсетити, међу многима, на неке 
епизоде, које ће послужити да се боље осветле немилосрдни ужаси усташа и 
племенитост наших војника. 

Једне вечери јуна 1941. док је II батаљон првог пука пешадије чекао на 
вежбу у околини Госпића, командант потпуковник Антоникола беше 
извештен од ‘црвених кравата’ да су у близини били откривени неки лешеви. 
Упутивши се томе месту, он је могао констатовати да се једно 30 лешева, 
слабо закопаних у јами песка, појавило на површини, откривајући унакажене 
удове и натечене главе. Мало даље, у једном прокопу, сакупљаху се бројна 
деца, изгладнела и тероризирана, која су тврдила да су побегла од покоља у 
оближним пределима. Сакупљени и доведени у батаљонска склоништа, ова 
деца беху нахрањена и са љубављу негована; после - чувајући да ништа не 
ода хрватским властима, они су их (Италијани) укрцали на неке аутокаре и 
даље послали на италијански фронт". 

Нека се читаоци мало замисле (и ја сам се замислио): Италијани, 
непријатељи, војници, налазе изгладнелу српску децу, нахрањују је и онда 
морају кришом да је спасавају да Хрвати то не примете, јер би их сместа 
убили. 

II. 

Писац продужује даље: “У исто време, враћајући се са једног 
екзерцирмарша, исти батаљон је нашао уздуж једне пољане у околини 
Госпића, дечка од 8 до 10 година по изгледу, који плакаше. Сем неколико 
убода по разним деловима тела, показао је очигледно крваве ожиљке на 
ушима проузроковане бодежима. Био је милостиво примљен и доби прве неге 
у инфирмерији (прихватилишту за болесне) пука. Али пошто му је стање 
било тешко, упућен је у грађанску болницу Госпића, где га дочекаше са 
очигледном непријатношћу зато што је Србин и после пустише да умре због 
слабе неге”. Тако су они поступали са свим Србима: ниједан никад није 
могао очекивати болесничку негу. То је Италијане, људе од срца, 
револтирало ! 

Пуковник Анђелини наводи даље појединости (90 с.20): “Капетан 
Камароли, који је био смештен код једне породице из Госпића, видео је како 



су ишчезли за мало дана сви чланови исте породице, мало по мало (једни за 
другим) затворени или заклани. Једини који су преостали неки дан беше 
једна уморна старица и сва искривљена са више од 70 година, и један 
плавокос дечак који је дочекивао свако вече капетана кад би се овај кући 
враћао и ишао мује усурет свечано, очекујући карамелу коју овај није изостао 
да му понуди. Али једне вечери, враћајући се залуд га је тражио у полумраку 
вечери: дећачић и жена, лежаху обоје, задављени у једном углу дворишта”. 

Пуковник Анђелини наводи још многе примере од којих се кожа јежи, 
али ми не можемо све преносити. Тако нпр. како увече “паљаху усташе 
лешеве разних жена као и једног дечка од неколико месеци рањеног на грлу 
ударцем ватреног оружја”. 

Сад долази једна реченица која се од њега и иначе цитира и која мора да 
се овековечи: “Организатори и екзекутори (извршиоии злочина) усуђивали су 
се чак да славе банкетима своја убијства; син председника лицеја у Госпићу 
(мислим да је то директор гимназије) прославио је у августу своју хиљадиту 
жртву”. И ово не сме а да се не објави у оригиналној верзији, која гласи (90, 
с. 20): 

“Organizzatori ed esecutori osavano persino festeggiare con banchetti i loro 
masacri, il figlio del preside del liceo di Gospic festeggio nel agosto la sua 
millesima vottima”. 

Тo je било свега четири месеца од оснивања те злочиначке државе, где се 
само један син просветног радника хрватског, један дечак, хвалио да је убио 
хиљаду Срба (свакако највећим делом децу и же-, не!).А пре неколико 
месеци је “истакнути” хрватски књижевник Вјекослав Калеб писао да Срби 
желе да “уновче туђу крв”, да српских жртава једва да је и било и 10 пута 
мање него хрватских. Рекох, и понављам сад, да је та изјава главни потстрек 
да даље објављујем хрватске злочине ! 

III. 

Пуковник Анђелини се згражава на ове појаве. Он оправдава настојања 
својих потчињених да их спречавају. Пише изречно: "Према толиким 
покољима црвене кравате’ I пешадијског пука нису најзад могле да не 



реагирају. Насташе бројни инциденти између нталијанских трупа и усташа, 
између италијанских официра и хрватских официра, инциденти који су 
изазвали премештај пука крајем августа из сектора Госпић у сектор Оточац. 

Он сад замера својим претпостављеним, специјално у Риму, да су 
спречавали те помoћи. Пише на истој страни (20): "Али племените, 
спорадичне интервенције које су проистицале једино иницијативом 
појелинаца и спонтаним импулсом племенитих срдаца, нису важиле толико 
да модификују или компензирају пасивно држање наших власти, чврсте у 
прокламираном принципу немешања (неинтервенисања). Тако се појави у 
души српског становништва сумња да италијанска војска врши мало 
симпатичан задатак... држаше врећe (помагања) омрзнутим разбојницима 
Павелића.”. 

У томе он види порекло напада на њихове трупе “оружаних ребела”, 
свакако првих бунтовника против “усташа”, углавном српских четника. 

Али то није остало без резултата на одлуке врховних италијанских 
органа. Командант II италијанске армије ђенерал Амброзио доноси 7. 
септембра (свакако 1941) познату одлуку да се разоружа цивилно 
становништво, дајући судску власт војним месним судовима који од случаја 
до случаја именују претседништво. Апела није било, пресуде су се морале 
сместа извршити. Анђелини пише:“Као резултат те одлуке, италијанске војне 
власти, које су до тогa момента пасивно посматрале унутрашње борбе и 
почињене злочине на територији окупираној од наших трупа - пренуше се и, 
одједном сјединише у својим рукама, заједно с војном влашћу, и цивилну. 

То је била капитулаиија хрватске државности, о чему ми у Србији  нисмо 
ни појма имали. То је била највећа срамота за државу која је   себе званично 
звала "независном”. Заиста није зависила ни од кога: сви су јој "поданици” 
били мирни, а окупационе власти су је поштовале ! 

Пуковник Анђелини констатује да је пређашње пасивно држање 
италијанских власти учинило да се ствари овако развијају. Он каже (стр. 21): 
“Због неинтервенисања прошло се на опсадно стање”. Писац сад наводи 
борбе са устаницима, које су приморане биле да воде италијанске трупе. Он 
не наглашава о којима се устаницима (ребелима) ради, али по свему изгледа о 



српским националним бунтовницима. У сваком случају сад су италијанске 
трупе вршиле заједничку акицју са усташама и писац се вајка (90. с. 21): “Али 
једна консеквенца још тежа морала је да проистекне из импровизираног геста 
драконске (врло сгроге) енергије наших војних власти: све веће неповерењс 
српског елемента према нашим обзирима. Док су се усташе могле служити 
некажњиво сваким оружјем да би Србе клали уз наш тобожњи пристанак, и 
сад - са истинским саучешћем хрватских власти - биле су у стању да заобиђу 
одлуке (ђенерала Амброзиа) тиме што су могле добити помоћ (праву или 
фиктивну) хрватске војске и жандармерије. Срби, систематски искључени од 
таквих принова, били су упућени да у одлуци војних италијанских власти 
виде једну меру уперену једино против њих. Кад се има на уму да су сви први 
српски устаници претрпели убијство неког ближег сродника или чак масакар 
целе поролице, онда ће лако бити објаснити да они, желећи да освете 
претрпљене неправде насиља, према нашој наредби да предају оружје, рађе 
су пристали да се одметну у хајдуке, здружујући у једну исту мржњу (против 
себе) и Хрвате и Италијане”. 

“Отуда је проистицала потреба за нашом репересивном акцијом”. 

Писац каже да је било паметније тада напустити Хрватску и одати се 
другим важнијим задацима, али разуме да се питање престижа томе 
одупирало. Он наводи тешкоће италијанске војске и нека преимућства ребела 
који се боре на свом земљишту, знају сваки кутак, имају помоћ од мештана 
итд. 

И тиме он завршава овај други одељак, као и уопште изношење даљих 
хрватских злочина. Он мора сад да описује борбе са партизанима и ту је 
колаборација са хрватским оружаним снагама била потребна. Описи су му 
чисто војнички и срачунати да спасу реноме своје војске. Ја сам те делове 
само прелистао, али верујем да нисам изоставио нешто релеватно за нас. 

IV. 

Пуковник Анђелини је сад углавном стационирао у Кореници и дрми део 
књиге, који обухвата преко сто страна и добру трећину књиге, носи наслов 
“Кореница”. Ту он описује живот италијанске војске и њене доживљаје. На 
страни 141 износи стање прве декаде фебруара (свакако 1942; ниједан писац 



не понавља године кад наводи узастопне месеце, а цела књига се не може 
читати изнова да би се утврдила година о којој је реч !). Оскудица хране била 
је тешка, за саму италијанску војску а камоли за становништво. Италијанска 
војска дели своје рације са сиромашним светом уколико они немају некога у 
шуми, “увек ако на њих не пада терет сагласности са устаницима”. То су опет 
Срби, и само Срби. Али то није доста. Пуковник Анђелини саопштава даље 
(с. 142): 

"У тим кондицијама стиже наредба да се становништво српско- 
православно избаци (евакуише) пошто му се прво одузму животне намирнице 
које би се пренеле у корист хрватских породица. Очигледно више власти од 
којих потиче та наредба не знају или се праве да не знају да је становништво 
Коренице састављено, скоро у својој потпупости, од српско-православних 
елемената, а да се Хрвати ограничују на мало државних дужносника, који већ 
неколико месеци живе без плате и без средстава за издржавање. Извршење 
примљене наредбе - на страну огромне тешкоће практичног реда - довело би 
до растурања ако не и сигурне смрти скоро целог становништва а не би 
допринело никакву озбиљну бенефицију хрватским становницима који ни 
десетину не достижу. 

У немогућности да се та наредба изврши - која, ван свега другога 
контрастира осећају хуманости италијанског војника - било је само 
дозвољено да се поједине поролице добровољно иселе, нарочито оне које су 
бројале каквог рођака међу ребелима и тиме гајиле наду да ће наћи подршку 
у зони од њих контролисаној, и чији даљи боравак унутар опсадног стања не 
би свакако био пожељан. 

Осташе, тако, у Кореници средином фебруара мало више од 400 
становника, жена, деце и стараца. Међу њима нису недостајали сумњиви 
елементи који су строго налгледани..”. 

Дакле, још један покушај Хрвата да све Србе подвргну смрти од глади и 
невремена. Италијани су успели да нешто спасу. 

 

 



V. 

На страни 196 и следећој, описује пуковник Анђелини прославу имендана 
“поглавника” 13. јуна (не знам да ли 1942. или 1943). Он је претстављао 
“војне власти Италије” при цивилним и војним властима Хрватске. У 
двоструком религиозном обреду: католичком и мухамеданском. Он је то 
чинио по дужности “али невољно (малинкворе), без могућности да избегне 
тај понижавајући кулук” (он чак употребљава француску реч корве, којој 
одговара турска кулук). Са много потцењивања говори о тим актима, 
специјално у џамији. Каже изречно даље: “Док посматрам са извесним 
интересом сугестиван спектакал муслиманских фаризеја, који закопчани до 
грла, босоноги, седећи у кругу, рецитују њихове молитве, инвоцирајући 
небеске милости за свог Поглавника, и ја сам обраћао своју мисао, али са 
сасвим различитом мишљу, на Анту Павелића. коме могу све да опростим 
сем... (то су његове тачкице, не знам шта је с њима хтео изразити ЛМК) да 
носи име Антонија, због високог поштовања и дубоке понизности које сам 
увек имао према великом италијанском свецу...". (Писац јамачно МИСЛИ на 
светог Антонија Падованског ). Ово је ситница, али један доказ више како су 
ценили “поглавника НДХ” њихови компетентни савезници. У овом случају 
командант пука Италијан дислоциран у Хрватској, није имао за Хрвате 
ниједне пријатне, за Србе ниједне непријатне речи ! 

Тиме завршавам излагања пуковника Анђелинија, одајући му признање и 
захвалност у име Срба. 

69. 

Италијански пуковник Умберто Салваторес, командант 6. пука барсељера 
(канда у дивизији “Сасари”) описао је веома детаљно учешћe у борбама свога 
пука. Како се он највише борио у Русији, то и наслов књиге гласи "Берсељери 
на Дону (89).. Она је изашла три пута, послелњн пут 1966. Салваторе живи 
као ђенерал у Болоњи, одакле је свој пук и покренуо почетком рата. Први део 
књиге, далеко мањи од другог, носи наслов "Балкански фронт”. У њему има 
доста података о приликама о накази од државе “НДХ”, и нешто ћe се овле 
пренети, тим пре што потиче од заиста најкомпетентније личности и 



класичног сведока очевидца. Он није имао разлога, као ни остали Италијани, 
хрватски савезници, да брани српске устанике. 

У самом уводу пише пук. Салваторес (с. 2): “Допринети миру и правди на 
Балкану, пошто је следовао једној војсци у расулу. Шести (тако зове свој пук, 
ЛМК), нормализирао је простране области подвргнуте мучењу једног устанка 
изазваног лудачким мерама и дивљим метолама јелног импровизираног 
диктаторског режима...”. (Писац истиче импарцијалност и хуманост своје 
војске). 

Без околишења писац српски устанак назива изазван дивљаштвом једног 
диктаторског режима, не сталног, већ импровизираног: 

Provocata dagli insani disegoi e dai selvaggi metodi di un improrvisato 
governo dittatoriale 

У почетку одељка o Балкану каже Салваторе како је у почетку било све 
мирно, али (с. 12) “ситуација постаде сасвим ускоро затегнута, и сваким 
даном се пооштравала већ и самом чињеницом да је усташка влала 
прокламовала била програматска гоњења Срба који се налажаху у границама 
нове независне државе”. 

(Avendo il governo ustascia proclamato la persecuzione programmatica dei 
Serbi che si trovavano entro i confini del nuovo Stato indipendente...) 

Сад опет пуковник Салваторес истиче спасавање Срба угрожених од 
“своје” државе: “Наши војници, a посебно официри, супротставише се свим 
средствима, често плаћајући то својим животом, покољима који свакодневно 
црвењаху терен. Кад се после Срби; да би избегли уништење, латише оружја, 
и тако доведоше до кризе нову државу Павелића, Италијани, иако замољени, 
нису интервенисали...” (89, с. 12). 

Ha стр. 13 пук. Салваторес надоли како је у Карловцу наредио “хрватском 
команданту Ивану Томашевићу, у име II армије дa разоружа сва приватна 
лица у граду и у ближим центрима”. Овај се бунио, али је напослетку био 
принуђен да то учини. 



Ha стр. 15 пук. Салваторес наводи изводе из свог дневника под датумом.. 
“јуни 1941”. Разуме да су Хрвати могли да сузбијају оне који се покажу као 
противници и опасни по нови поредак, “али не падајући у нискости и 
бруталности...”. (које су практиковале усташе): senza scendere a bassezze e 
brutalità.. 

Стр. 16 “Наши одреди, сваки пут кад би дознали да усташе намеравају 
елиминисати (истребити) неку српску заједницу, одлучно су интервенисали: 
спасише десетине хиљада људских живота...”. 

Писац наводи протесте Загреба, али то није помогло: “наши берсаљери 
нису остали без осећаја на појаве бруталности и насиља”. Писац наводи 
пример мучења једне муслиманке (стр. 16). 

У IV.одељку те прве главе говори се о “Окупацији Хрватске”. Он почиње 
овим речима: “У ноћ, 27. јула 1941. српске заједнице Лике распалише 
грађански рат, једини спас од програматског гоњења свога народа, који би 
без одлучне реакције, убрзо довео до тоталног уништења”. Морамо ову 
реченицу из књиге пук. Салватореса у оригиналу да пренесемо, јер је од 
необичне важности: 

La notte sul 27 luglio 1941 le comunità serbe della Lika scatenarano la guerra 
vicile, unico scampo alla persecuzione programmatica della lorro gente, che, senza 
una decisa reazione, avrebbe portato presto al suo totale anniantamento. 

Из ових ставова ђенерала Салватореса јасно проистиче да су Срби дигли 
устанак само после дивљачког гоњења Хрвата, да им није ништа друго 
преостало, да је то био једини излаз, једини спас, без кога би нестало 
њихових племеника. Настало би “тотално уништење” Срба. 

“Усташе су ишле за систематским уништењем свих Срба - 
подразумевајући жене, старце, децу - који се налажаху на њиховој 
настањеној територији. Може се тврдити да ништа мање од 1500 Срба беху 
подвргнути уништењу. Наши, кад је било потребно, нису престајали да у том 
циљу (у циљу заштите) употребе силу”. У оригиналу: 

Gli ustascia intanto procedevano alla eliminazione sistematica di quanti Serbi - 
donne, vecchi, bambini compresi - si trovassero nell’interno dell’abitato.. Si può 



affermare che non meno di millecinquecento Serbi furono sottratti 
all’annienemento.. 

Тo cy само подаци ca једног малог сектора. Писац сад даје и неке детаље: 
“Код жељезничке станице (Грачац) беше права бука једног пакла од људи, 
четвороножаца и материјала; унутра се чуше стални ударци ватреног оружја, 
јауци жена и деце...". Увек су се видели, како излазе и улазе “људи са лицем 
гаврана у одећи усташкој” (89, с. 19). 

“Потпоручник Лој са 4 момка, капларом Губелини, и берсаљерима 
Ћитадини, Боргати и Пађинати, спасе 400 Срба једног пољског добра у 
радиусу од 2 километра. Старији поручник Рицоли (цењени болоњски 
адвокат) стиже хрватску команду и нареди усташким командантима да одмах 
пусте све старце, жену и децу. Италијански аутомобили су се постарали 
после да пренесу ослобођене у мирну зону...". Писац наводи хрватске 
протесте, у којима су берсаљери оптужени да фаворизирају устанике. 

Ha стр. 21. говори пук. Салваторес о хуманој акцији Италијана који“нису 
могли затварати очи пред извесним појавама колективног беса, као и 
неутољиве и безумне мржње. Наша војничка част беше тиме баш штићена 
што нисмо дозволили да се испусте у нашем присуству произвољни 
зулуми...'". 

Има доста описа о четницима и Србима (нарочито стране 22. и 23.), али 
оне овде не спадају. Једино се може пренети да је потпоручник Лој био 
васпоставио односе са Пајом Омчикусом за кога стоји: “Племенит човек, 
лојалан, прејуначки, постаде у кратко време херој свога народа који је био 
увучен у очајни рат да би остао у животу”. Италијански “соправивенца”. То 
је требало изнети да се још једном покаже како су Срби били у самоодбрани 
према најмериторнијим оценама страних војних старешина тамо присутних. 
Ha крају V одељка стоји: “Комунистичка пропаганда прихвати се сместа тих 
подивљалих и измучених маса, за које је био : предвиђен тотални јарам 
уништењем (елиминацијом) свих православних насеља која су постојала у 
новој хрватској држави”. 

VIII одељак носи наслов “У име цивилизаиије”. Он почиње (89, с. 41): 
“Beћ смо рекли да усташе, чим су се дочепале власти, започеше програматско 



уништење тзв. непријатеља нове државе. Да би се ушло у ову непожељну 
квалификацију, довољно је било бити Србин, још горе јеврејске pace. 
Потврдише се брутално масакри, без разлике на старост и пол. Физичком 
уништењу Срба и Јевреја додавано је пустошење њихових кућа и пљачкање 
њихове имовине. 

Ha крају IX одељка под насловом “пенетрација у Босни” пише пук. 
Салваторес (89, с. 48): “Сад већ и у Босни владаше мир, где Италијанима 
припада заслуга да су спасили једну целу етничку заједницу, ону српску, која 
је стојала пред уништењем”. 

He може ни овај пасус, који је такорећи при крају капитела књиге 
посвећеног Балкану, да се не да у оригиналу. Он тамо гласи: 

La pace ormai regnava anche nella Bosnia dove gli Italiani ebbero il merito 
della salvezza di una intera comunità etnica, quella serba, che aveva sfiorato la 
distruzione. 

70. 

Има несумњиво још података у мемоарима италијанских команданата и 
војних лица уопште, који су на “лицу места” видели хрватске злочине. Поред 
најбоље воље и писања на десетине писама ја их све нисам могао добити. Ho 
ипак имам интересантних, да је заслужило прегледати их. 

“Ha ивици књиге - како Немци кажу - “Трст и његова одисеја”, која је 
изашла 1952, спомињу се и прогони Срба у Хрватској (91 ). Књигу је писао 
ђенерал Ђовани Еспозито (рођен у провинцији Пескара 1882. године), који је 
био командант дивизије најпре у Грчкој, после у Црној Гори и Санџаку, 
напослетку у Венецији Ђулији. Он описује углавном догађаје у том крају: у 
Истри, Горици и, специјално, у Трсту, где јe војнички а после и у књигама 
бранио италијанско право (како га он схваћа). Он ту на много места говори о 
“југословенским бандама”, које су италијанско становништво“ у масама 
масакрирале и депортирале” (нпр. на стр. 38). У кратком опису црногорских 
прилика говори о бежању Тита и Моше Пијаде. 

Ha хрватској територији он није био. Па ипак, у својој књизи, која има 
десет додатака (једнако колико и поглавља - капитола), други Додатак 



("апендикс”) носи наслов “Историја Анте Павелића”. Ту Еспозито углавном 
испитује став Павелића према Италији. Успут, као штo рекосмо, спомиње и 
страдања Срба претпостављајући да их свак зна. 

Тако на стр. 249 и следећој каже како је Павелић, уза сву “девоцију према 
шефу италијанске државе”, много био нерасположен према Италијанима 
“тим више, што је италијанска војска тада стварала концентрационе логоре за 
Србе, да би их ослободила усташког масакра”: Tantopiu che l’Esercito italiano 
constituiva allora campi di concentramento per serbi, in modo di sottrarli al 
massacro degli Ustascia. 

Врло pђаво ce изражава геперал Еспозито o усташама и објашњава од 
чега се они састоје. Спомиње разне несугласице између Хрвата и Италијана, 
да онда каже: “Ова ситуација се напослетку 1943. године погоршала, кад је 
Анте Павелић, да би онемогућио сваку италијанску пропаганду међу Србима, 
тражио да се и италијанским трупама наметне забрана употребе ћириловског 
писма у манифестацијама и летцима упућеним Србима”. 

Овај податак је и за мене, који сам проучавао екс професо гоњење 
ћирилице, потпуно нов. Толико је Хрватима била омрзнута ћирилица, да су 
чак и оружану протекцију Срба сматрали мање важном него употребу 
ћирилице од стране њихових протектора, који, ипак, као културни људи нису 
хтели да једну антикултурну, тирјанску акцију помажу, акцију коју данас, са 
више рафинираности, проводи Јосип Броз у Југославији. 

Ha крију тог податка (стр. 253) враћа се ген. Еспозито на Павелића и 
каже: “Заиста је чудно да међу свима поглаварима тоталитарних држава које 
су биле здружене са Италијом Мусолинијевом и Немачком Хитлеровом, 
једини Павелић као поглавар једне земље која је рат водила, није био ни 
затваран ни под суд стављан ради аката прогив човечности које је починила 
његова влада. Нико није никад ни тражио његово затварање...” 

71. 

Италијански армиски ђенерал Густаво Реисоли је писао у свом кратком 
предговору књиге проф. Лоја (111) како су се италијанске трупе увек буниле 



“против прогона Срба од стране усташа и увек су се противиле жестини 
неправде, штитећи слабог од насиља моћнога...” ( 112, с. 6) 

Тo је веома кратак предговор једног високог италијанског официра, коме 
је стало да се одбрани хуманост Италијана, па ипак значајан с обзиром од 
кога потиче и с обзиром на директно наглашавање “персекуције усташа 
против Срба” као карактеристику догађaja у “Југославији 1941” и 
пацифицирајући улогу Италијана. 

72. 

Следују изводи из књиге једног канда књижевника италијанског, али из 
успомена догађаја које је преживео на територији Југославије за време 
Другог светског рата као припадник оружане силе Италије (изгледа да је био 
у фашистичким формацијама, јер не употребљава за војне јединице и одреде 
утврђену номенклатуру). Према томе и његови искази спадају у категорију 
изјава војних лица. 

Ради се о мемоарској књизи италијанског писца Мауриција Баси, који се 
бавио питањима Југославије и пре рата и за време рата. (Издао је у Риму 
1930. књигу “Политичка криза у Југославији”. 1942: “Ha коти 731 код 
Битоља” итд). Из даље наведене књиге види се да је студирао, да је био 
официр (један од виших) и командант одреда и да је говорио “хрватски”, како 
то на више места наглашава. После сам нашао код Салватора Лоја да је Баси 
био пуковник, али мислим фашистичке милиције. Свакако је био високи 
представник и командант италијанске војске и њен представник у 
окупираним деловима Југославије. 

Ми смо набавили његову књигу, изашлу 1950. под насловом “Две године 
међу Титовим бандама”. Књига је изашла у збирци “Успомена, дневника и 
докумената”. (92). 

Маурицио Баси је био цело време рата на Балкану, уствари на границама 
предратне Југославије, али је од пролећа 1943. па до краја рата провео као 
заробљеник међу партизанима. Главни део књиге је, већ према свом наслову, 
томе посвећен. Ипак описује и стање пре партизанске окупације предела. 



Баси је изразити италијански супернационалиста (шовиниста). Мрзи све 
Јужне Словене. Понекад, чак, више Србе од свих осталих. Тешко осуђује 
српски, “карађорђевски” режим итд. 

За наш циљ су најинтересантније његове примедбе из “Увода" књиге, где 
баца укупну светлост на догађаје, и где је мање конкретан иако више жучан. 

Ha стр. 10 пише: “Окупаторске војске су се нашле, на тај начин, и саме 
увучене у један неочекивани грађански рат баш онда кад су се надале да је 
све решено... Десетине села изгорелих са својим немоћним становништвом 
као репресалија Хрвата на српској територији, следствено, Срба на хрватској 
територији...”. 

Мада писац спомиње српске репресалије, сам каже да су оне биле 
последица (in seguito), хрватских зверстава (убијање немоћних или, како 
иисац каже, inerme. ,“оних који нису могли да се оружјем бране” и паљење 
читавих села). 

Ha следећој страни (11) писац је много јаснији и отворенији. Он каже: 
"Ужасан вал мржње који се разјари у најстрашнијим формама мрвих лана 
колапса против српског елемента у пространим прелелима мсшаних вера, са 
масакрима становништва читавих села, беше примитиван израз рспресалије 
против једног режима тираиског и мучитељског који је трајао 20 голина.... 
Догодилоседа cv се рске Хрватске и Босне мастиле од српске крви....”. 

Писац, као што се види, сматра та зверства као “примитивну освету" за 
антихрватски режим у Краљевини Југославији, алије овде важно да он говори 
да су хрватеке “освете” започеле “првих дана" и да су обухватиле целокупно 
становништво српско, чија је крв плавила реке Хрватске и Босне. (Писац не 
сматра Босну саставним делом Хрватске !). 

Ове његове изјаве морају се и у оригиналу пренети. Оне гласе: 

La terribile ondata di odio, scatenatasi nelle forme più orrende nei primi giorni 
di colasso contro l’elemento serbo nelle vasti zone di religione mista, con massacri 
della populazione di interi vilaggi, fu espressione primitiva di rappresaglia contro 
un regime tirannico e vessatorio, durato venti anni. ..Fu cosi che i fiumi di Croazia 
e Bosnia si tinsero di sangue serbo...”. 



Књига има близу 20 слика “са терена”. Претпоследша приказује једну 
дсвојчииу са десетак дубоких рана на леђима. Испод ње стоји: “Српска 
девојчииа, више пута рањена убодима бајонета од стране Хрвата у време 
устанка, лечена у једној италијанској војној болничиии”. Треба и тај 
поднаслов пренети да се види како странци не говоре о усташким већ 
хрватским злочинима, не употребљавају терминологију наших Југословена. 
Испод слике (уз страну, 272 — иише: Bambina serba ripetutamente ferita a colpi 
dei baionetta do croati al momento delle in surrezione, medicata in un ospedaletto 
militare italiano. 

73. 

У одељку XXVIII ове кшиге ce наводи укратко рапорт ђенерала Виторија 
Амброзија, команданта П армије, како су његове трупе спречавале хрватске 
покушаје интегралног истребљења Јевреја и Срба. Овоје његов рапортод 2. 
маја 1946.. Тобизначилодвегодине иза рата a пет годииа пошто су се ти 
догађаји збили. Ово се преноси из књиге Пољаков-Сабиј о уништењу Јевреја 
(117). Ја сам добио фотокопиране примерке те књиге и све је тотачно 
репродуковано од мене. Само се писци мозивају на документацију у Додатку 
књиге, које лелове ја немам. Ово све спомињем ипак зато, да би се нашао 
неко који ћe и то верифицирати. Ја сам не смем ништа исправљати. 

XXI. ОПИСИ НИЖИХ ИТАЛИЈАНСКИХ  
ОФИЦИРА ПРИСУТНИХ У “НДХ” 

 
У првом издању ове књиге ми смо све “извештаје” војних лица Италије 

пренели под једним насловом. Под “извештајима” не подразумевамо само 
војничке рапорте (има и њих, али они чине мањину). Beћ свако обавештење 
са терена, па макар и у накнадним књигама. Све су то извештаји учесника. 
Они први рапорти имају за собом снагу немосрелности и официјелности; ови 
други већу слободу састава, при којима се не мора употребити службени 
стил, нити обазирати да се позивају на одговорност за сваку употребљену 
реч. 

Свакако, извештаји писани сасвим дуго иза догађаја које описују могли 
би се оспоравати на њихову пуну тачност, али су сви ови италијански 



“извештаји" написани одмах иза рата, већим делом на основу нотица, 
забележака и аката у рату насталих. Штампани су такође недуго иза рата. 

Овде се издвајају “нижи официри" са својим саопштењима. То су махом 
успомене из рата. Под нижим официрима ми обухватамо не само тзв. 
субалтерне официре већ и средње (капетане, мајоре итсл.). Издвајање је 
потребно још више из ових разлога: То су махом били резервни официри, док 
су виши официри (по правилу ђенерали, најмање пуковници) били активни 
официри. Ови су дугом праксом научили да мисле и резонују као војници, 
мада многи настоје да се тога одрекну, док ови “нижи” махом посматрају 
ствари са "цивилног" угла и уочавају нешто друго него своји команданти. Ти 
писци се допуњују и ми добивамо разноликост у приказивању догађаја а 
истоветност у закључцима. У томе је позитивност ове појаве и ове деобе. 

74. 

Први који ће се навести међу италијанским нижим официрима, то је 
Салваторе Лои, тада потпоручник италијанске војске у Лици. Он је написао 
књигу под насловом “Југославија 1941” и издао у Торину 1953. (III). Та 
књига је малопре споменута, јер смо пренели један мали став из предговора 
ђенерала Густава Реисоли (112). Она је сва посвећена криминалним 
збивањима у “Хрватској", специјално у Лици. Писао ју је један ексцелентан 
књижевник, хуман човек, који је не само догађаје пратио него покушавао да 
притекне у помоћ где год је могао. (Његову књигу сам добио добротом дра 
Векослава Бучара, коме понова захваљујем). 

Лој је тада био млад човек од свега 24 године (рођен маја 1917. у 
Каљарима, Сардинија). Завршио је права и филозофију, обоје са докторатом. 
Оспособљен је као адвокат и професор класичних лицеја. 1942. је ратовао на 
руском фронту и четири пута добио одличја за храброст. 

Према ономе што сам закључио из његовог писања, он је добар католик и 
нимало ненаклоњен Хрватима а приори. У толико су његова сведочанства 
важнија и тежа. Ми им морамо посветити сву дужну пажњу. 



Моја прва књига (прво издање овога дела) довело ме у личну везу 
коресподенцијом са дром Лојом и ја сам му више пута захвалио на његовим 
делима спасавања Срба и објективном опису тих догаћаја. 

То су на основу моје књиге чинили и још неки српски родољуби (др 
Бранко Миљуш и други). Овде ћемо само пренети оно што је већ садржавало 
прво издање ове књиге: 

I. 

У Уводу своје књиге проф.Лој наглашава да ће износити само “догађаје 
при којима је био сведок” и то "са објективношћу и вериошћу”. (стр. 8): 
“Излагање је објективна хроника изложена од онога који је, дуго времена, 
живео на позорници догађаја”, желећи да пружи "историји догађаје још 
непознате”.... 

Интересантне су слике којима проф. Лој илуструје своја Запажања, тим 
пре што се ради о оригиналним снимцима, које ја нисам видео објављене на 
другом месту. Још интересантнији су наслови и објашњења која им даје. 

Прве две слике на стр. 16 носе наслов: “Убедљиве документације 
хрватских зверстава” са даљим објашњењем: “Усташе су масакрирале Србе у 
унутрашњости касарне, па онда по ноћи или у праскозорје изнели лешеве и 
носили их, нагомилане на тешким колима сламом покривене, на места 
одређена за колективно бацање”. То су слике да човека језа хвата. 

Слика 3 (иза стр. 32) има наслов “Срби убијени на местима утамањења 
Срба”. Ту је маса српских изнакажених лешева и један хрватски војник који 
садистички разматра да ли су сви мртви. 

Интересантно је да писац и овде догађаје и предмете назива правим 
именом: Хрвати као починиоци, а Срби као жртве хрватских злочина. Наши 
Југословени не само да то друкчије обележавају, већ фалсификују и стране 
писце, па где ови кажу Хрвати, наши Јутословени преведу “усташе”. Ту смо, 
разуме се, на терену фалсификата, где ни обична објективност а камоли 
наука немају приступа. 



4. слика има наслов: “Принудни изгон Срба са територије хрватске 
државе”. 

5. слика доноси изглед села Суваје “разрушеног од усташа,” а 6. једну 
језиву “Документаиију зверства извршених од усташа у Суваји около куће 
попа Спасе Леврње” (?). Види се омча којом је усмрћена ћерчица протина: на 
зиду се обележавају “окрвављени отисци једне руке девојчице”. 

Слике 7. и 8. (иза стр. 64): Изглед Бранка Раденовића који се спасио из 
јаме; затим једна лешина на путу са насловом: “Ударац у потиљак. Слике ове 
врсте беху честе на свим путевима Хрватске”. Итд. 

II. 

За муслимане у Босни пише проф. Лој (111, стр. 33): “Муслимански 
елеменат, уопште без воље, апатичан и незаинтересован, надасве 
заинтересован и заузет само оним што може бити од користи њему и што му 
иде у рачун...” 

Стр. 35: “Муслимански клир... у рачуну, најпре је тражио да нам угоди на 
све могуће начине, дозвољавајући нам, чак, сам од себе (спонтано) и џамије 
да сместимо у њима своје трупе...” После су, тобоже, муслимани, по захтеву 
Загреба, показали Италијанима непријатељство. 

“По програму Павелића усташка странка и клир, нарочито муслимански, 
имали су да образују два стуба нове државе..."“Глава муслиманског клира 
реис ел улема еф. Спахо је више пута јавно и свечано изразио признање 
заслуженој сарадњи са А. Павелићем без обзира на религиозно-доктринарне 
разлике...". 

Стр. 36: “Становништво (муслиманско) је, за нову усташку јерархију 
престављало аморфну масу која се даје лако водити и оријентисати по жељи 
централне власти." 

То Лој пише у IV капитолу књиге под насловом: “Непријатељство 
Хрвата" (јамачно према Италијанима). Још на много места, у другим 
поглављима (капитолима), говори о муслиманима. Тако у капитолу VI , 



посвећеном монсињору Степинцу. Ту он одједном (ст. 45) говори о 
прогонима Срба и каже дословно: 

"Прогони су добивали карактере нарочите свирепости у муслиманским 
центрима Босне, у којима, поред одређене и питорексне боје амбијента 
(минарети, џамије, приватна архитектура, одећа) можемо слободно рећи да 
владаше несумњиво прљавштина. Прљавост на улицама, у кућама, у телу и 
души становника. Са дужним изузецима, треба додати...” 

III. 

Пети канител своје књиге обележио је проф. Лој као “Рачуноводство 
смрти”. Почињемо са статистиком: “На територији Павелићеве државе 
налажаху се, према брижљивим статистикама, око 3 милиона Срба. Ови су, 
према једном утаначењу (више програматском и платонском него обавезном 
и дејствителном ) имали могућност или да се у кратко време преселе у 
Србију, после кога (времена) би постали грађани хрватске државе... и тиме 
подложници усташког закона. Могли су и Срби да одбаце православни обред 
и да пригле католички... 

У међувремену је политичка полиција Павелића дала старт за једну 
жестоку и бруталну персекуцију против оних међу Србима који су криви за 
‘зверства и злочине почињене на штету хрватског народа’. У ствари је било 
довољно да се пронашла ма каква улога, чак и најмањег значаја на 
политичком пољу или да су били државни чиновници, па баш и најнижег 
ранга збачене београдске владе, да би се задобила та опасна и фатална 
квалификација. 

Није се баш тако ретко догађало да у једној гужви или у неком друштву 
два усташа предујме’ неку индивидуу. После неколико минута се чујаху два 
ударца мушкета или пиштоља који долажаху са периферије града, као знак да 
је наступио нов случај који има да се архивира од стране хрватске политичке 
полиције. 

Треба означити да се поменуте епизоде, веома честе у свим центрима, 
збиваху са хладнокрвношћу која чини да човеку памет стане. Никакво 
објашњење снага (власти, ЛМК) због извршених хапшења, никаква узбуђења 



при хапшењима (мисли јамачно на присутне, ЛМК), никакво прикупљање 
радозналих и никакво противљење од стране жртве. Довољно ћe бити да се 
наведу неки примери. 

У Госпићу, један отац који је водио у шетњу, као и сваки други дан, троје 
дечице, беше заустављен од два усташе. Са леденом хладноћом повери децу 
једном пролазнику замоливши га да их одведе кући старој баби и 
помиловавши њихове главице, следио је чврстим кораком два агента. Мало 
после одјек две детонацијеје дао до знања да је Икс-Ипсилон, ранији српски 
дужносник, ‘прогонитељ хрватског народа’ јустифициран. 

У Бос. Крупи једног отменог господина задржаше док под руку са женом 
излажаше из једног елегантног друштва. Изгледало је у једном тренутку да 
би жена реагирала, али је он умири чврстином. Затим, пољубивши је, 
продужи, ‘праћен усташама’, у смрт. 

Епизоде те врсте беху на дневном реду у животу Нове Хрватске. Ако 
беше мирно, хладно, неразумљиво држање српских жртава, тек право то 
беше код оних који су били присутни код ових жалосних епизода: никакав, 
ни најмањи знак узбуђености или просте радозналости према ономе што се 
збива: па ипак је свак знао шта се скрива иза тих мирних ритуала...”. 

Сад се овако писац изражава на основу онога што је сам видео (111, с. 
99): “Понашање усташа у пределу Срба и суседним пределима беше просто 
напросто бестијално”. (Италијански: семплићементе бестиале). 

Писац пружа детаље: како је од почетка све било мирно и како су Срби 
поверовали Хрватима ( 111, с. 99)... Али после неколико дана, за које време 
су усташе, са својим претворним (хипокритским) понашањем успели да 
задобију поверење мештана... настаде почетак покоља.. Једно јутро, 
становници Срби су читали, запрепашћени, наредбу усташког старешине, 
којом се наређује, под претњом смрти, предаја свих животних намирница, 
дувана и штофа, као и новца који се поседује из било каквог титулуса. - Нису 
имали времена ни да се упуте у усташку команду да питају за разјашњење, 
кад хрватске патроле почеше да опходе пљачкајући и убијајући. - Срби 
умираху на стотине. Многи се спасише бегом ако је било времена, али су их 
очекивали дани немогућег живота у шуми. - Бројни случајеви беху нарочито 



зверски, увек кад је могуће чинити разликовања чак на страшном пољу 
покоља..”. 

Две реченице мора да се дају у оригиналу: почетна из претпоследњег 
става и последњи став: 

I serbi morirono a centinaia... Numerosi furono i casi particolarmente atroci, 
sempre che sia lecito fare discriminazioni anche nel terrificante campo della strage. 

Сад Лои наводи опет један “мали”, језиви пример:  

“Мала Ивка В. од 4 године, беше једина преостала у њеној породици. Све 
чланове су побили усташе, а малу ударише у потиљак бајонетом, и без свести 
је бачена међу лешеве својих. Један велики пас, који је малу волео, успе да је 
одвуче у оближњу шумицу, док је нису подигла нека избегла лица која су се 
о њој старала. Девојчица је носила још видљиве знаке бројних рана које нису 
биле зарасле”. 

Говори лаље о “хероизму и стојичкој резигнацији једних (Срба, ЛМК), и 
апсолутном цинизму и дезаинтересовању других (Хрвата, ЛМК)...". Онда даје 
своје објашњење из прошлости. Између осталог стоји да је "Србин... био 
свестан да после неколико дана, ако не и носле неколико сати, иста судбина 
може бити резервисана за њега, кривог заиста за један сраман злочин, што је 
био рођен као Србин”. 

IV. 

Од стране 41. истог поглавља проф. Лој говори о пресељавању Срба у 
окупациони предео Србије и бежању на италијанску територију, на каже 
изос: 

“Пренос (становништва) је претстављао праву несрећу. Свако лице је 
могло собом да понесе само веома ограничен пртљаг: непокретна добра, као 
и покретна која би прелазила тежину дозвољену на главу, била би 
конфискована у корист нове хрватске државе. Плод година, деценија тешког 
рада те исте личности и његових предака поколењима и поколењима беше 
намах изгубљен. Ево због чега су се многи Срби опирали да напусте своја 
седишта обухваћена границама Павелићеве државе, сем ако су ту имале 



седишта италијанске трупе, које су пружале извесну озбиљну сигурност, без 
обзира на то што су биле лишене сваке моћи у унутрашњим пословима 
Хрватске. 

Други Срби се нису покретали, јер нису могли предвидети колико ће их 
судбина сачувати у непосредној будућности. Истина је да су извршене многе 
екзекуције, али они који су страдали беху углавном службеници палог 
режима којима су се могли тобоже ставити на терет злочини извршени над 
хрватским народом. Многи Срби су. напослетку, веровали у пријатељства, 
сродства, и разноврсне везе са новим хрватским дужносницима, и на тај 
начин вероваху да су им загарантоване заштита и неповредност; други опет 
сматраху да су их (ове гаранције) задобили напуштајући православни обред и 
пригрливши католички. 

Излазак осталих није се вршио много мирно; напротив, извршен је без 
икакве гаранције. 

Они који су ишли обичним путевима задржавани су и пљачкани од 
стража на путевима и опљачкани и од онога што су собом носили, па после 
прошли кроз њихово оружје. Само ко је имао срећу да ужива једно 
италијанско средство (преноса) пренео је до циља мучни превоз. Десетине 
хиљада Срба спасили су живот захваљујући солидарним акцијама, вршеним у 
њихову корист од италијанских команада. Држим (иако доцнији догађаји дају 
право да се у то сумња) да спашени одају и дандањи захвалност нашим 
официрима и нашим војницима. 

Beћe гаранције није пружао пренос возом. Стварно Срби, после дугих и 
нерве кидајућих прегледа вршених од усташа над личностима и стварима, 
после вршених конфискација (или пљачке) бацани су у вагоне за стоку 
брижно запечаћене, који су се имали отворити преко Дрине, тј. границама 
српске државе. 

Није се баш ретко дешавало да усташе без икаквог зазора извуку неки 
вагон са избеглицама и да га упуте на мртве скретнице. Судбина тих 
несрећника беше обележена: кад падне ноћ, и станице остану пусте,.. настане 
крвав покољ... 



Каже како је Хрватском завладао екстремни немир. Није се ни знало шта 
се ради. Срби, који су давали најтачније информације, заћутали су колико су 
остали у животу. Или су се бојали или нису више веровали Италијанима. 
Тако износи сам писац. Хрвати су стално истицали да су “независна држава” 
и хтели су да Италијане учине незаинтересованим за збивања на унутрашњем 
сектору “пре него што су започели интегрално уништење Срба које је било 
већ одлучено”. Срби су ћутали, не верујући никоме више и предајући се 
судбини. 

Стр. 44: “Стиже последњи термин признат Србима да напусте земљу. 
Који нису умели да то искористе, добише право грађана хрватске државе, 
иако од тога права не остаде њима нити оно на пристојну сахрану, после 
екзекуције. Сад сви они системи примењивани на тзв. кривце против 
хрватске заједнице, сад су без прикривања примењени према Србима. 
Злочин, ја то понављам, беше један и неопростив: што је неко рођен 
Србином. 

Али река крви која је натапала хрватску земљу у доцну јесен 1941. није 
избрисала из јавног живота изглед нормалности... Све је вршено методски и 
као у року. 

Живот у Хрватској... то је била Смрт... 

Нешто оригинала из последњих реченица: 

Il delitto, ripeto, era uno ed imperdonabile: quello di essere nato Serbo.. La vita 
in Croazia., ci si perdoni il controsenso, la Morte... 

V 

VI поглавље своје књиге започиње проф. Лoj овим речима: “Заиста, 
изузев малог периода примирја, ниже команде усташа су располагале 
животима 3 милиона Срба који су се налазили у границама државе 
Павелића..”. (стр. 45). 

Осам страна доцније (овде ћемо прекинути ред његових излагања), др Лој 
пише: 



“Три милиона Срба се налажаху у границама Павелићеве државе. Од ових 
се кренуо 1 милион да достигне Србију или да се пресели у италијанске 
градове Задар, Сплит, Шибеник. He може се утврдити колико је њих имало 
cpeћy да достигне вруће жељену мету; то је мистерија која је можда 
предодређена да никад не добије објашњење. 

Од преосталих 2 милиона, око 300.000 су елиминисани. (Ја често 
употребљавам међународне изразе које је италијански писац као своје 
употребио. Некако се остаје вернији оригиналу. Молим чигаоце да то 
разумеју, ЛМК). То је био план ђаволског утамањења рођен у ниском дну 
душа неке усташке хијерархије, проучаван посебном брижљивошћу и вршен 
највећом брзином. 

Ако је осталих милион и 700 хиљада Срба спасло живот, то дугују 
искључиво италијанским трупама. И то је проверено за историју...”.: 

VI капитол је иначе посвећен надбискупу загребачком Степинцу, али 
ипак садржи многе податке о хрватским злочинима. Тако, нпр., ту пише: 

“Покољи су вршени по правилу обавијени највећом тајношћу, нарочито 
колективни. Понека екзекуција, лица благо окривљеног, вршила се са очитом 
јавношћу, и то је по схватањима усташа имало да послужи у очима Италијана 
да одстране сваку сумњу на тајне масакре невиних. 

Тајност је била сасвим разумљива из обзира унутрашње и међународне 
политике; документација покоља није јамачно сачињавала просту ствар 
лишену опасности. 

Срби одређени за смакнуће најпре су бивали сконцентрисани у 
касарнама; кад ноћ узме маха, водили су их, у колонама ужасних кортежа, 
ван вароши. Према природи терена, њих су или бацали у јаме или 
подвргавали класичном ударцу у потиљак на ивици раке коју су сами 
ископали. Повезани један уз другог жицом, те јадне жртве, често још живе, 
бацаху стрмоглавце у општу гробницу. 

Друга метода, можда усташама још дража, беше да Србе елиминишу још 
у унутрашњости касарне. Али,да би избегли давање обавештења и спречили 
документацију о својим зверствима, ноћу или у праскозорје изнашаху из 



касарне лешеве јустифицираних (убијених) нагомилане у тешким колима 
мокривеним сламом. Мета: места одређена за колективну сахрану.” (стр. 46). 

Стр. 51: Потпуно истребљење омрзнутих противника Срба беше, дакле, 
наређено од врховне усташке власти. Пруживши Србима прилику да напусте 
територију њихове државе - а видели смо по коју цену и уз какве гаранције - 
довео је усташе на схватање да имају пуно и свето право да располажу 
животом оних који нису хтели да искористе ту концесију !” Писац каже да је 
и преверавање било само једна замка за доцније одлагање истребљења. 

Једна кобна атмосфера у стилу грчке трагедије владаше над целом 
Хрватском. Терор је преплавио. Рекао сам раније да се на смрт гледало са 
резигнаиијом и фатализмом од стране жртава. И то потврђујем. То не 
искључује да се може говорити о правом и истинском терору који је 
опасност, испрва ограничена на одређену категорију личности, на бивше 
функционере нестале југословенске владе, који су уосталом били и на још 
горе приправни, узе да прети целој заједници без изузетка, па и то не само 
људима, већ и женама и деци. 

Није то био физички страх, већ кобна стрепња и спазомитично 
наслућивање трагичне судбине која очекује сопствена бића и драге особе. 

Толико пута се виђаху у јавним парковима градским, пољским 
путељцима, на окрајцима малих насеља млади српски парови заљубљених, 
који су шетали, држећи се за руке, а њихова чиста љубав је имала још да 
живи неколико дана, можда и неколико сати. Кретаху се као нереална бића, 
са својим маштањима о животу и радости, услед реалности саздане од смрти 
и бола. И понављаху полугласно, можда више срцем него уснама, ону строфу 
из српске пародне песмице која говори... Ајдемо драга, да срећно живимо, јер 
младост брзо пролази и овај живот несрећни !” 

На једном много даљем месту (ја овде морам да прекидам Лоја, као и на 
још коме делу ових излагања, да бих заједно изнео оно што по садржају 
заједно спада), Лој пише: 

Срби показују један сандук пун заплењене хрватске архиве, у којој је 
било означено колико су и где ови злочинци побили. То су запленили при 



првом, изненадном препаду (111, с. 95). Ти списи, кратки, лаконски, како сам 
италијански писац наглашава. Нпр.: “Команда икс-ипсилон, на дан..., у име 
хрватског народа, казнили смо смрћу следеће српске непријатеље...” 
“Следоваху веома дуги спискови имена. Уз име налазаше се, готово увек, 
неки збирови (више два, три итд). ‘Шта обележавају ови знаци ?’ ‘Имена 
показују домаћине, а бројеви убијене чланове породица’. 

“Убиства, иако заогрнута највећом тајношћу, продужише се задобијајући 
све импресивнији ритам...” 

VI 

Иако је шести капител посвећен кобајаги Степинцу, мало ту има речи о 
њему и о клиру. Нападе на њих Лои сасвим избегава. Напротив проф. Лој 
узима у одбрану католички клир, нарочито јерархију, која, по њему, није 
одобравала недела својих верника. Посебно брани архиепископе Загреба и 
Сарајева, Степинца и Шарића. Очигледно је писац демо-хришћанин. Уз то је 
он био далеко од могућности да утврди став католичке јерархије у “НДХ”, 
док његова саопштења са терена имају пун значај класничних доказа (он је 
махом саопштавао личне утиске, налазећи се сам “на терену”). 

Он покушава, чак, местимице, да пере “поглавника” коме признаје 
првобитне добре намере, али сматра да су нижи кадрови све те намере 
осујетили !!! Овде се, као случајно, испољава фашиста. 

Стр. 46: “Павелић се био претставио у намученој политичкој сцени 
Балкана као аутентични паладин католицизма...”и писац сад изводи његове 
методе рада за католичанство и држање клира, нарочито вишег. 

Седмо поглавље књиге носи наслов "Анте Павелић и расна    гоњења". 
Писац ту претпоставља да је била првобитна тежња усташа    и њиховог 
"поглавника" да створе јаку и заиста независну државу, a да на крв можда 
нису мислили. Али после рата априла 1941, и после прокламаиије “независне 
државе” усташки вођи, нарочито мањи”... “дадоше старт за један од 
најстрашнијих покоља које историја памти". Тo се мора дати у оригиналу. Он 
гласи: Diedero inizio ad una delle più terrificanti carneficine che la storia ricordi. 



Дање стоји да je персекуција Срба од априла до јуна “узела толико 
окорели и окрутни изглед: Assunse aspetti tanto duri e crudeli. 

Писац иочиње да припрема читаоце на рат против Русије и партизанске 
борбе. Јер каже да се тада баш “појачавало бестијално уништење Срба кад су 
немачке армије започеле напад за уништење бољшевичког царства”. Јесте, 
тако стоји: појачано бестијално унишитење Срба: inasprito., bestiale 
annientamento dei serbi 

Проф Лoj пише даље (стр. 57) да је “поглавник издао непосредне интересе 
своје државе у рађању oгрнувши их кобним велом расног гоњења”: 
Ammantandolo del velo sinistro di una feroce persecuzione razziale. 

Поглавље IX књиге проф. Лоја носи наслов “Интервенције Италијана”. 

Писац констатује у почетку да су српски устаници употребили своје 
оружје у борбама против Хрвата, који су из тога закључили да је устанак 
букнуо уз пристанак Италијана. Он то сматра површним и нетачним 
закључком. A на питање зашто нису Италијани узели Хрвате у одбрану и 
напали Србе, писац каже (с. 67): “Разлог је јасан: Италијани су враћали 
Хрватима мило за драго... Што се тиче чињенице да cу Италијани показали 
јасну симпатију за Србе, разлог ћe се познати у каваљерској природи 
официра и војника сивозелених (мисли на боју униформе, ЛМК): слаби и 
прогоњени није могао а да не ужива већу симиатију него џелат”. 

Каже да су Италијани наредили приправност и пратили борбу 
најбрижљивије, додајући: “Сем тога, пошто је упознат мотив устанка у 
чврстој намери Срба да се не дају више на дуго време некажњено 
масакрирати. потражена је до највеће могуће мере документаиија о 
зверствима почињеним од Хрвата да би се могли заковати на страшне 
одговорности." Ова реченица од необичне важности мора се дати у 
оригиналу, јер се у њој говори о “зверствима Хрвата” a не усташа, и о 
одговорности Хрвата за почињена зверства. Она гласи: 

“...si cerco di perfezionare al massimo la documentazione sulle atrocità 
commesse dai croati per inchiodarli alle tremene responsabilita”. 



Ha cтp. 71 каже писац: “Заштита слабих, поштовање правила 
каваљерства, претстављаху заиста прецизиу дужност свакога, обавезу часне 
девизе...” 

У аднотацији на стр. 69 писац и сам yтвpђyje како су после српског 
устанка на угњетаче ови постали још зверскији. Он каже дословно: 

“Градови који cу остали у хрватским рукама (које устаници нису заузели. 
ЛМК) видели су, природно, интензификацију (појачање) и ужасно 
погоршање покоља. Усташе сада нису имале никакве бране да почине, 
повећано бројем и појачано по дејству, оно што сад називаху 'кажњавањем' 
криминалаца ван закона.” 

Писац на стр. 69, у одељку под насловом “Италијанска интервенција”. 
описује прво стање у Грачацу где су послали пук берсаљера, у месту 
“насељеном Србима, потомцима некадашњих емиграната са Истока". Онда 
каже: “Долазак наших трупа претстављаше праву иомоћ опседнутим 
Хрватима, али и Србима који су се налазили у вароши, предмету бестијалног 
прогона који не прави разлику међу лицима од разуларених усташа.” И то се 
мора дати у оригиналу: 

... ma anche per i serbi che si trovavano in citta, oggetto di una indiscriminata e 
bestiale persecuzione da parte degli ustascia. 

Писац даје језовити изглед града а још језовитији хрватске‘војске’ у 
њему, којој писац одриче карактер војске. И онда каже: “Понашали су се као 
дивље звери које траже плен. Ето, то су прави кривци ! Њихове 
манифестације варварства довеле су хрватску државу v мучну ситуацију, 
ставивши је у немогућност да укроти револуцију изазвану њеним сопственим 
агентима”. И то се мора дати у оригиналу: 

"... si aggiravano come belve digiune alla ricerca della preda. Eccoli i colpevoli 
verti, le loro manifestazioni di barbarie avevano portato lo stato croato ad una 
difficile situazione, ponnendolo nella incapacita di domare una rivolta provocata 
dai suoi stessi agenti” (c.70) 

После нешто мало војних објашњења положаја, писац ce вpaћa на 
хрватска злодела и описује их ин конкрето: “Ha веранди једне вишеспратне 



куће појавила се десетина усташа који посматраху на тргу исиод њих телеса 
неколико Срба у агонији; ево, мало после, други усташи који су брутално 
вукли 4 дечака, од којих је најстарији могао имати 8 година, који плакаху 
дозивајући родитеље убијене на њиховим престрашеним очима. Најстарији 
од дечака, подигнут за косу, би бачен са балкона, a неки усташи који га 
дочекаше доле на тргу, убише га у лету... Брујање и урлање задовољства 
пратили су тај срамни подвиг, јер у Хрватима људско није било ништа сем 
физичке фигуре''... И то се мора овековечити у оригиналу: Che nei croati di 
umano non vi era che la figura fisica (71) 

Писац продужује: “Један други дечак беше на реду да следује судбини 
првога, кад, ето, берсаљери се завитлаше (директно тако стоји), са оружјем у 
рукама против Хрвата који су се на тргу налазили, дочепаше се и оних на 
веранди и нападоше их употребљавајући мушкете као батине. Све се то збило 
у магновењу. Хрвати остадоше запањени интервенцијом њихових 
'савезника'(сам писац то ставља у наводнике, ЛМК), наговештаху као неку 
реакиију.  али она би угушена убедљивим средствима берсаљера. Ови се 
удаљише са дечацима отетим од усташа, који се (дечаци) очајно обавијаху о 
вратове њихових спасилаца. Хрвати осташе непокретни, спремни да избљују 
крв, “зубе и жуч...". 

“Међу нашима надвладала је парола: 'савезници или што мање, Хрвати 
нису смели пред нашим очима чинити никаква недела'...” 

Писац наводи слагање виших команди у том погледу и наредбе које су 
следиле. Могао би, каже писац, да наведе још “бројне епизоде” и примере 
одбране “српске заједнице од стране италијанске војске”. Спомиње како су 4 
берсаљера спасили 400 Срба, итд. Али, каже, не може да наводи те бескрајне 
доказе. 

Каже да не уме да оперише цифрама, али ипак наводи да су Италијани у 
Србу спасили за 24 часа око 1500 Срба које су Хрвати водили у смрт. (Опет 
каже Хрвати а не усташе, ЛМК). “У унутрашњости варошице Грачац број 
спашених пење се на неколико хиљада. Наши се нису либили да употребе 
силу. Нижи официри 6. пука берсаљера, вођени од поручника Рицоли, 
нагрнуше у месну хрватску команду и наредише бесним представницима 



Павелића да одмах изврше ослобођење, са релативном претњом (гаранцијом) 
да напусте град, све српске старце, жене и децу. - Драги, племенити Луиђи 
Рецоли..(херој из Првог рата и добровољац у Другом, који је после погинуо). 

Писац наводи и даље (у поглављу X: Мисија у Зрмањи) како су Италијани 
спасавали и Србе и Хрвате, јер се један виши официр жалио италијанском 
ђенералу да “Италијани, наши савезници, штите српске криминалце” и то 
сматра “дисциплинским прекршајем”. Италијански ђенерал му је одговорио: 
“По моме мишљењу нема дисциплинске повреде у моменту кад су спашени 
највећим делом жене, старци и деца. Напротив, ради се о најстрожијем 
поштовању нашег важећег дисциплинског правилника, који налаже војнику 
без обзира на чин, да интервенише у корист слабих и потлачених...”. 

Кад је овај говорио о заробљеницима, “пуковник” Шулетић му је рекао: 
“Какви заробљеници. Код нас они то остају само неки сат !”. 

Командант војног сектора Грачац, пуковник Умберто Салваторес, је у 
једној заповести одредио (111, с. 81): "Пред извесним манифестацијама 
колективног огорчења, неумољиве и неразумљиве мржње, ми нисмо смели 
затворити очи. Наша војничка част је била баш као што треба, штићена кад 
нисмо дозволили да се распире самовољна насиља у нашем присуству.,.”. 

Изасланик италијанске команде рече да се они “владају на основу закона 
војничке части”. Ни говора нема да они Србе воле а Хрвате мрзе. Они су им 
савезници, али Италијани спречавају злочине. 

Са своје стране додаје потпоручник Салваторе Лој да су италијански 
војници заиста чували војничку част, што сами нису вршили бесрамне радње 
и што су “одлучно делали да се спрече повреде закона хуманости”. (111, с. 
81). 

Кад се вођа српских ребела Пајо Омчикус жали ппор. Лоју да они, 
Италијани, нису документовали те ужасе од зверстава које су почипили 
Хрвати, он му одговори (111. с. 126): “Што се тога тиче, могу Вам рећи да 
нам документаиије не недостају. Хрватске власти, дњмаскиране са 
очигледним документалним доказима, морале су пристати на наша тражења 
да покољи престану, што је у неким центрима и постигнуто...". 



После неколпко речи похвале италијанског војника, писац  закључује 
први, општи део. 

На стр. 205 он летаљније описује став Италијана према Хрватима. 

Говорећи: “Они су били наши ‘савезници’, то је истина; али отимање из 
њихових крвавих руку хиљаде жена, стараца и деце одређених за убиство, не 
може се сматрати као непријатељска делатност. То је, напротив, 
претстављало аутентичну лекцију цивилизираности, на шта су били 
принуђени обзирима свога достојанства. Па кад и они, сами усташе, хоће 
наше држање да протумаче као акт непријатељства наше генерозно 
пожртвовање за заштиту Срба, шта ће онда рећи о читавим насељима, 
посадама, градовима хрватским спашеним присуством наших трупа, које је 
учинило да се држе далеко снаге претећих ребела...’’. 

На стр. 206 писац спомиње случајеве тобожњег кажњавања “усташа који 
су у Бос. Крупи и Грачацу убијали без наредбе жене и децу Срба ” !! 

Кад су Италијани видели да хрватска зверства не престају, све су више и 
све отвореније заузимали просрпски став, па су дошли у контакт са Србима. 

Они су једном рекли српском изасланику Вељку Будимиру (111, с. 89): 
“Ми Италијани знамо на чијој страни је право, док смо ми присутни у 
Хрватској, српски народ неће бити уништен. Добро смо информисани о 
зверствима почињеним од усташа....”. Срби су им понудили доказе о тим 
зверствима, и Италијани пристају да их проуче. 

Настаје зима 1941. Лој почиње овако да је описује (стр. 201): “Падаше 
снег над Хрватском и рашири један бео покривач над пределима малопре 
омрљаним крвљу палих и убијених...”. 

На стр. 60 књиге пише проф. Лој: “Италијанске власти, дознавши од 
својих информатора о купки у крви која је толико пријала и организована 
била у ходницима усташке полиције, интервенисале су жестоко, из разлога 
хуманости, код Павелића, тражећи да престане пројектовано уништење 
Срба”. И онда наводи “поглавникову” наредбу од 26. јуна 1941. у целини, 
према којој би требало да престану прогони. Али се то сасвим кратко време 
поштовало: ‘Госпођа смрт остаде беспослена. Но за кратко време: заиста 



заузеше опет, у крилу усташке странке, надмоћ радикалне антисрпске 
струје... Гоњења опет забукташе, са већом жестином (111,с. 60). 

“Усташе нису никад имали илузије: у присуству наших војника не би био 
дозвољен никакав покољ невиних, без обзира на статус наших трупа. Хрвати 
су гутали чемер несумњиво уверени да ће доћи једно сутра кад ће се наши 
удаљити, и онда...”. Тачкице су пишчеве ! 

“Присуство наших трупа представљаше дакле за усташе једну успешну 
моралну узду, а поред тога несавладиву сметњу да изврше свој злочиначки 
план уништења...”. 

Стр. 53: Писац констатује да су ипак многи италијански контигенти 
напустили Хрватску, нарочито у јулу. “Сад су се усташе одрешиле ланца; 
далеко од тога да би попустили, још више напајаху жеђ српском крвљу. 

Опис покоља би био сувишан. Балканска техника у тој материји је 
жалосно позната и пружила је доказ: колективне екзекуције и колективни 
укоп, без икаквог уверења да су погубљени стварно мртви после класичног 
ударца у потиљак или сек грла...”. 

Писац наводи низ места где се то дешавало. И он има цео низ доказа о 
тим “оргијама крви”. 

Писац се даље жали да су Италијанима биле спутане руке у заштити 
Срба, јер је наредба гласила да се не мешају у унутрашње односе. Али су они 
ипак гдегод је било могуће покушавали да спасу Србе. Тако кад се радило о 
“пуцњавама,нередима и проливању крви, наша интервенција беше 
непосредна и очитовала се у конкретној ефикасности. Претекст је био тај да 
морамо обезбедити наше трупе, а циљ и резултат заштита Срба којих је 
спашено на десетине хиљада”. 

75. 

Пре него што сам нашао књигу проф. Лоја ја сам био дао у штампу један 
одељак из ње који је био објављен у емигрантској штампи пре више година. 
Пошто је он већ био сложен кад смо до књиге дошли, ми смо га оставили 
како је објављен у емигрантској штампи. Такав одељак у књизи заиста 



постоји, али нисмо могли проверити правилност превода, јер је рукопис био 
у Хамилтону. 

Чланак носи наслов “Покољ у селу Суваји”, изашао је у “Гласу канадских 
Срба”, број од 4. новембра 1954. Нажалост нема цитата књиге у оригиналу, а 
у поднаслову стоји “Салваторе Даи, Југославија 1941”. У тексту стоји 
Салваторе (што је једино исправно) и презиме Лои. Како онда да тражим по 
библиотекама ту књигу ?! Разуме се да би друкчије било кад бих се сам 
нашао у Италији, па претурао све картотеке. 

Ингрес тога чланка гласи: 

“Из пера Салваторе Лои, аутора књиге “Југославија 1941”, а који је као 
италијански официр служио у јединицама италијанске Армије, које су биле 
дислоциране у Лици и Западној Босни, дознајемо нешто више о усташким 
зверствима у тим крајевима. 

Најинтересантнија поглавља из напред поменуте књиге доносићемо у 
српској штампи да би јавност била још боље упозната са усташким 
злочинима, извршеним над сриским живљем; тим ире што су ти нечувени 
злочини документовани и фотографисани од једног официра непријатељске 
војске, као и његових многобројних ратних другова, који су својим очима 
видели и преживели Југословенску Голготу, служећи под оружјем”. 

Као што су читаоци можда приметили, писац оплакује “југословенску 
Голготу”, а не српску. Као да је и он присташа групе која каже да су у рату 
Југословени убијали Југословене, или да је вођен “братоубилачки рат”, 
“међусобно клање" итд. Но, ако он тако каже а то одговра и листу, где је ово 
изашло), не говори тако сведок и писац књиге: италијански официр (не каже 
кога чина и које команде). 

Србин чланкописац каже затим: 

“Овде ћемо изнети поглавље 19, које говори о покољу Срба у селу Суваји 
- Лика. 

Ево како писац описује трагедију села Суваје: 



Сад долази превод из књиге, чију аутентичност препуштамо приказивачу 
и преводиоцу. Тамо стоји: 

“У Југославији постоје сасвим зелени предели, који су, иако ретко, 
испрекидани врлетном природом. 

Једно моторно возило прелазило је један од ових предела, напредујући 
приличном брзином путем који се рачвао и оивичен са два реда неогорелог 
дрвећа. 

Идилични осећај који потиче од живости природе био је изненада 
прекинут једном незахвалном и болном визијом. 

Између густог лишћа на дрвећу појавише се изненада порушени и од 
дима црни зидови првих сеоских кућа. На овај начин нам се појављује слика 
села Суваје. Од онога села које је некада било тако лепо, чисто и уређено, 
насељено радним становништвом, релативно имућним и срећним, сада је 
остало мало трагова, али трагова дубоких, трагова који говоре о целој 
трагедији. 

Пожар је поштедео само по који зид, можда намерно, јер црн и порушен, 
уздизао се као видни траг пожара који је беснео и уништавао. 

“Ево, господине, колико је остало од Суваје, једног од најнапреднијих 
центара овога предела”. 

Официр окрену свој поглед унаоколо на село које је дословно било 
сравњено са земљом. 

На местима где су биле куће остале су само велике гомиле камења, 
помешаног са пепелом, преко којега се, кроз пукотине проузроковане ветром, 
назире сујетна веселост многобројних подова. 

Једини део граћевина који је пркосио пожару били су димњаци (прављени 
од нетопивог материјала), који су се сада уздизали као кобне и нестварне 
фигуре. 

  



Ништа друго није дало отпора пламену, који је дословно збрисао цело 
село са лица земљине новршине. 

“Дођите, госнодине, имаћете прилике да чујете живи глас једине која је 
преживела трагедију несрећног становништва. Дођите самном...''. 

“Где идемо ?” 

“Сада ћете видети”. 

Једна накривљена и на више места оборена ограда затварала је један 
зелени пропланак, на коме су се уздизали на једнаком одстојању неколико 
крошњастих стабала неправилног облика. 

Једна омања жена, обучена у црнину, стајала је усирављена на средини 
пропланка, са погледом обореним земљи, са рукама прекрштеним у висини 
трбуха. 

Италијан јој се приближи. “Добар дан, баба”. 

Жена подиже лице; набрано од бора. Упре поглел у Талијана, али ништа 
не одговори. 

“Она је једина која је остала иза покоља - рече Будимир. - Причај, баба, 
господину. Он је Талијан, пријатељ Срба”. 

Старица дубоко уздахне, погледа у лице официра и почне полако да 
говори: 

“Било је то неке ноћи.. Чули смо како стижу многобројни аутомобили, 
који су били пуни усташа. Као прву меру предострожности блокирали су све 
путеве, затим су поделили село на зоне и отпочели са чишћењем. Све су то 
радили у највећој тишини. Куцали су на све куће. Подигли су људе од 15 
година па на више. Контрола докумената, рекоше. То су говорили са толиком 
озбиљношћу, да нико није посумњао у њихове речи.За кратко време они су 
их сакупили овде - говорећи то показивала је на неколико места на којима се 
запажала свеже ископана земља - и све су их поставили у редове, наставила је 
старица. Пре свега издали су наређење да сви скину обућу и одело. Затим је 
један од њих дивљачки викао: “Има ли међу вама који католик ?” Једна 



десетина наших, који су још раније примили католичку веру, изађоше 
напред. Добро - рече један од ових џелата - ви сте наши другови и пријатељи 
по вери, и са вама ће се добро поступати ! Вас ћемо последње убити !'' 

Настао је један дивљи смех међу свима усташама на ове његове речи. 
Мећутим, наши су почели да разумевају шта се око њих и са њима догађа... и 
ови усташки пси су почели са извршивањем њиховога плана. 

При слабој светлости неколико бакљи, отпочело је мрцварење жртава. 
Сви они који су очајнички покушавали ма какву немогућу реакцију добили 
су револверски метак у потиљак. 

Већина њих била је искасапљена са ножевима. Приморавали су их да 
вичу "Живео Павелић”, али нико од наших није то хтео учинити. Сви су пали 
позивајући последње “збогом”. Многи су падали и викали “Живео Краљ 
Петар !“. ..Јадна децо наша ! Убијени на превару, изненађени, не мислећи на 
никакво зло ! Стварно, ко је икада могао да помисли на ствар овакве врсте ? 
Ко је у селу икада могао бити окривљен за ма какву политичку кривицу или 
анти- хрватску активност ? Ко се од нас икада интересовао за политичке 
догађаје ? Али за ове убице ми смо били тешки кривци... били смо кривци, 
јер смо рођени као Срби !”. 

Старица ућута за један часак, затим одлучним гласом, али који је ипак 
одавао огромну тугу, настави: “До тада село би утонуло у таму и ноћну 
тишину, пушчани пуцњи нарушили су ту тишину, као што је и пламен 
пожара морао растерати таму. У свакој кући било је јасно шта се догодило. 
Тако, за ово мало времена, ево шта се догодило од живота некада мирног и 
срећног, у ком се живело у миру и слози толики низ година. 

Жене су знале да су њихови мужеви сви мртви, нису чиниле илузија 
оњиховој судбини, а тако и о судбини својих синова. Стискале су у наручју 
своју дечицу, која су им давала натприродну снагу. Тако су очекивале, мирне 
и ведре, своје мучеништво. 

“Хрвати нису закаснили да стигну овамо и одмах отпочну са њиховим 
подмуклим планом. Силовали су скоро све жене, удате или   не, младе или 
старе. Мучили су децу. Пљачкали су све оно што је од вредности и те све 



вредности су товарили на аутомобиле. Све остало су уништавали. Све су 
побили; понављам, све. Умирале су жене, старци и деца. Уживали су да убију 
ударцима пушке мајку и дете које се обавијало око врата. Вешали су, 
расцепљивали су децу, разбијали им лобање кундаком од пушке и млатили 
сњима са свом снагом о земљу... 

Затим... посуше бензином свуда где су запалили. И док су се ови пси 
удаљавали певајући, пијани од крви, село је горело. Преко целе ноћи куће су 
гореле са прободеним и у смртном ропцу телесима толиких жена и деце... 
Али, како сам се ја спасила, то сигурно господин хоће да ме упита ? 

То ћу вам рећи укратко. У дворишту моје куће налазила се, и још и сада 
се налази, једна велика гомила сена. Кад су стигли ови пси, ја сам се сакрила 
унутра, једва што сам могла дисати. Чула сам пуцњаву из пушака, очајничка 
запомагања наших људи, урликања од радости ових убица. Мало после тога 
дисање ми је постало још теже, осетих јаки мирис дима.. и нисам за себе 
ништа знала. Пробудила сам се после дужег времена.. Викала сам, долазе да 
ме узму. То су били Срби, који су стигли одмах иосле неколико часова по 
извршеном покољу, сувише касно. Да, али како се догодило да се ја спасим ? 
Ватра није захватила сено, јер је авлија, у којој се налазио бунар, из кога су 
многе фамилије црпиле воду, била пуна локава које су заустављале пламен на 
његовом путу”. 

Заустави се један час да предахне. Уздахне дубоко и рече: “Ево сада овде, 
сама без сина, без синовца. Имала сам их стотинак ! Нећу се никад одвојити 
од овог места. Овде су сахрањени сви моји родитељи и моји земљаци. Ништа 
ми друго не преостаје, него да живим у њиховој близини, у очекивању да и 
мене смрт понесе”. 

Показа нам још једном, дрхтавом руком, три или четири места где је 
ископана земља означавала заједничку гробницу. 

И тако је старица завршила са својим говором. Стално је била непомична, 
обузета страшним мислима о језовитој трагедији коју је преживела. Била је 
слична свечаном кипу ове толико велике ствари, као што је велик и бол 
људски". 



76. 

Сад проф. Лој даје о Србима ово закључно мишљење( 111,с.208): "He 
живи под балканским небом народ поноснији, племенитији, лојалнији и 
јуначнији од српског, коме су вековне муке очеличиле душу”. Ово признаше 
једног италијанског војника и научника, који је Србе посматрао у борбама и 
највећој муци у њиховој историји, морају се дати у оригиналу: 

Non vive, sotto il cielo balkanico, un popolo più fiero, generoso, leale ed 
audace del serbo, cui secolari travagli honno rinvigorito l'animo. 

Он прориче најлепшу будућност томе народу и на њ полаже највеће наде 
у борби против опасности са истока; они носе увек у срцу легендарну фигуру 
стрељаног старца и младог избеглог краља. 

У Поговору своје књиге (примедба аутора, 111. ст. 213) проф. Лој ce 
осврће општим речима на држање Италијана у нашој земљи и на резултате 
тога држања, коме је баш Јосип Броз у то време кад је књига изашла правио 
страшне приговоре. Том приликом опет понавља да “зар око 2 милиона Срба 
не дугује свој спас овим војницима?” 

Можда је писац мало претерао, али не признати Италијанима улогу 
српских спасилаца на многом сектору најсрамније државе која се икад у 
Европи појавила, била би затајивање, ако не и негирање историјске истине. A 
у почетку књиге се писац прибојава да ли су Срби задржали захвалност 
према томе. 

Ми га можемо уверити да углавном јесу. И према цивилизованој 
италијанкој војсци и према писцу ове књиге, која заиста делује као мелем на 
наше paнe. Ја сам читао многе приказе догађаја код нас за време рата, али 
нисам наишао на тако љубазан и пријатељски став према српским борцима и 
српским жртвама. Сви смо ми Срби дужни захвалност овоме племенитом и 
културном човеку. Мада сам ја превео дословно све важније делове књиге, 
важније за нас, за Србе, она заслужује да се преведе у потпуностн, a кад се 
вратимо у земљу, требало би именом писца обележити бар једну улицу 
Београда и више улица у градовима Лике. 



Писац канда прижељкује споразум Срба и Италијана у будућности и ту 
пружену шансу ми греба да користимо. 

(Одељак књигe “Грађански рат”, у коме се детаљно описују српске 
реакције, ја сам превео, али он не спада у оквир ове књиге, ЛМК). 

На стр. 51 своје књиге дотиче се проф. Лој неминовне освете Срба. Он 
каже да крв проливена на бојном пољу не изазива репресалије, али “крв која 
проистекне из прогона потхрањује напротив мржњу, изазива другу крв. Као 
што се у ствари и догодило." 

77. 

Из књиге Салватора Лои (111) пренећу још једну епизоду, али описану не 
од њега већ од јелног његовог официрског колеге, кога означује по имену. То 
је јелан сведок више, који ће овде добити своје посебно место. Ради се о 
улози спасавања Срба од стране Италијана. 

То се описује на страни 50 књиге, гле иисац каже: “Измећу толико много, 
цитираћу сад једну епизоду”. То значи један детаљ. Наводи извештај 
италијанског потпоручника Габриела Политано који је командовао блоком 
Станишта од 5. јуна 1941. Ту се описује како су Хрвати водили повезане и 
опљачкане неке Србе вероватно на ликвилацију које је тај благи официр 
спасио. Зона је, каже, била “бојна Глина”. 

У извештају стоји доцније: “Одузео сам Хрватима кесу пуну новаца 
одузетих становницима у кућама које су претраживали”. Најпре је добио 
утисак да га Хрвати (тако баш увек стоји) хоће да поткупе, да подмите”'.. 
Један од усташа, рођен у Сплиту, искључио је да су ту вршена хапшења, јер 
‘тамо не беше великих српских комада'; уверавао је да су само батинани 
неки, да би их одучили од викања ‘живео краљ Петар'... 

У извештају стоји даље: “Кад су отишли Хрвати, пријавише се у блок 
бројни српски сељаци да траже заштиту тврдећи да су многи побегли а многи 
убијени...”. 



Проф. Лој каже: Потпоручник “је завршио потврђујући: Срећни су они 
становници близу стражарница блока који су заштићени од Италијана... 
Алузија је јасна: кад су наши отишли, Срби су претрпели најљуће прогоне...”. 

И онда додаје: “Следећег месеца јула, кад се у зони није налазио више 
никакав италијански одред, српске заједнице у бојни Глина буквално су 
слишћене (уништене)”. 

78. 

Италијан Енцо Каталди, по свој прплици активни официр италијанске 
војске, издао је 1968. књигу под насловом “Југославија на вратима”. 
Посветио је “гренадирима свога батаљона, друговима у оружју и судбини у 
земљи Славије”. (113). Према томе закључујем да је био командант батаљона 
и, вероватно, активни официр. На страни 95 пише да је у Југославију стигао 
марта 1942. 

Књигу ми је лично послао др Салваторе Лои, и ја му изричем своју 
захвалност. 

Књига се бави више политичким питањима, гле писац није много 
верзиран. Мора да је велики италијански напионалиста и мрзитељ свих 
народа Југославије.   

У одељку који носи наслов “Хрватска је хтела да буде Хрватска"   он 
доста говори о усташама и њиховим неделима. Каже како су се и   сами 
Италијани морали чувати да их с леђа не нападну, под   изовором да су 
мислили да су то партизани. Ha страни 78 каже да је   на Богојављење 1943. 
батаљон коме је он припадао (“чији је дeo био”)   из Словеније прешао у 
Карловац. Ту су заједно биваковали са   батаљоном усташа. Баш ту, у 
Карловцу, он и један његов колега   “морали су спречити напослетку са 
пиштољем у руци једног   усташког сатника да претражи собе хотела Јадран 
који је њихов   батаљон био окупирао, да би контролисао да Италијани нису   
сакрили неког ‘јеврејског или српског пса’: и заиста, баш кад је ноћ   пала ми 
смо уз саучесништво једне собарице дали уточиште двема   младим женама и 
једном дечку, којима су били у потери “усташе” и   које смо сместили 
(сакрили) на једном балкону”.   



Каталди ово саопштава да би потврдио италијанску племенитост,   што 
одговара истини и сасвим је на свом месту. Али ми то  преносимо да се види 
како су “усташе” тражили сваког Србина,   гдегод он био да га убију (и 
претходно муче). Чак и дечаке, и девојке. Ово је један мали али јасан доказ да 
је циљ државе хрватске био утамањење Срба, одн. “српских пaca”. 

Ha страни 81 пише Каталди: “Усташе, сад организирани у јединствену 
странку, почеше жестоку борбу против Срба Босне и Херцеговине и 
Хрватске, да би се постигао постављени циљ не бирајући средства: једна 
Хрватска етнички и национално компактна...”. У оригиналу: 

Gli ustascia, organizzati ormai a partito unico, iniziarano la lotta contro i serbi 
della Bosnia-Erzegovina e della Croazia, ponde conseguire con tutti i mezzi il fine 
propostosi di una Croazia etnicamente e nazionalmente compatta... 

Пошто нису могли да превере све Србе a нису им ни поверење 
поклањали, то није остало ништа друго него их све побити. Само тако су 
могли учинити Хрватску “етнички и национално компактпом”. Муслимане су 
били прогласили Хрватима. Уколико то не би прихватили, чекала их је иста 
судбина као Србе. Писац даље каже да су Хрвати покушали да за тај свој циљ 
ангажују и силе Осовине. Ови изрази утврђују још више оно што Хрвати 
негирају: да су они почели кавгу, да су имали то као свој циљ и програм; да 
би убили све Србе чак да они нису дали отпор. Тада би их побили још лакше 
и потпуније. 

У одељку "Почетак мржње” (од стране 98) Каталди у почетку тврди да је 
мржња између Срба и Хрвата из незапамћених времена итд. Онда каже 
дословно: "Покољ извршен од стране Хрвата, на штету Срба, о коме је већ 
наговештено, изгледа да је достигао био између 1941. и 1942. 356 хиљада 
православних и пеколико хиљада Јевреја". Eтo писац сад отворено као 
кољаче и зликовце означује Хрвате, a као жртвс Србе. Овако стоји у 
оригиналу: 

Il massacro compiuto dai croati a danno dei serbi, del quale si e già fatto cenno, 
pare abbia raggiunto, tra 1941 ed il 1942, la cifra di 356.000 ortodossi e di alcune 
migliaja di ebrei. 



Упозоравамо да се ти бројеви односе само на прво време, на прву голину 
одн. годину и по дана. Истина, то је била година најинтепзивнијег мрцварења 
и масакрирања Срба, али се то, у нешто мањем опсегу, продужило још скоро 
три године. 

Сад писац спомиње неколико мање-више познатих примера: "Имена 
Бранка Добровљевића, српског свештеника из Вељуна, који је био принуђен 
да ископа јаму за сопственог сина младића Стевана и да учествује при 
његовом убијању пре нeгo што су и сњим свршили; бopбa Бокића, српског 
свештеника из Наица (?); дра Вељка Торбице, шеснаестогодишње девојчице 
Дукић из Госпића; Бранка Рађеновића баченог живог, иако са пререзаним 
гркљаном, у јаму мртвих; локтора Спаве Лавруја (?) из Суваје, коме је била 
разбивена лобања, док је његовој жени извучен зачетак из утробе и бачен 
према тавану; (имена) свих побијених у Кориту, Србу, Суваји, Чапљини, 
Стопу, Габели, Берковићу, Тасовцима, Домановићима, Грачацу, Госиићу, 
Топуском-Вргин Мост, Голубинцима итд. нису друго до само поједини 
примери толико страшних покоља и уморстава;очи повађене из очних дупља 
или запаљени на пламену свеће, исечени носови и језици, и сисе, и нокти, 
кости разломљене, кастрирања (сечења полних органа), рашчеречења, 
митраљезирање у групама на ивици јама, сексуална насиља у присуству 
очева или мужева, или бpaћe или синова...’’. 

Те задње три тачке ставља сам писац, што значи и још много сличног. 
Ове последње реченице које нису сасвим конкретне већ имају у виду масовне 
злочине пренећемо у оригиналу: 

(guesti) non sono che alcuni esempi di tanti terribili eccidi ed assassini: occhi 
cavati dalle orbite o brucciati alla fiamma di candela, nasi e lingue e mammelle e 
unghie estrirpati, ossa spezzate, evirazioni, squartamenti, mitragliemaneti a gruppi 
sull'orlo delle foibe, violenze carnali alla presenza dei padri o dei mariti o dei 
fratelli o dei figli... 

Називи места и лична имена нису увек сасвим тачни. Beћ само 
приближно тачни. Они се без муке дају реконструисати ако то буде потребно. 

 
 



XXII. ЗВАНИЧНИ РАПОРТИ  
ОКУПАЦИОНИХ ВЛАСТИ У “НДХ” 

 
Ми смо досад изнели опсервације војних функционера италијанских 

окупационих власти у ‘‘Хрватској", који су они само редиговали и 
потписали. Највећи део нема уопште официјалан карактер; више су 
литерарни описи негo званични акти. Али има и ових чији се адресанти не 
знају или нису бар саопштени. Та анонимност не смањује веродостојност, 
негo је чак повећава. За актом стоји читава команда која га је послала. Акт 
није анониман у оквиру власти, он је као такав пружен јавности, да би своју 
официјелност повећао а не прикрио. 

 
79. 

Најпре ћемо из књиге потпоручника Салватора Лои (111) да наведемо 
један веома кратак цитат, где он, изузетно, не саопштава своје доживљаје и 
своја опажања него туђа. 

Писац наводи извештаје италијанских посада са терена које увек јављају о 
новим сукобима између Срба и Хрвата и заштите пружене Србима на њихову 
молбу (III. стр. 52). У једном извештају од 12. јуна 1941. стоји: “Текући 
односи између Срба и Хрвата су више него икад дречећи. Само наше 
присуство може Хрвате да одврати да изврше праве масакре над њиховим 
вечним непријатељима, јуче насилно братимљени као православни Срби... 
Срби видевши каква им је сутрашњица, настоје на сваки начин да побегну... 
макар и пешке..." 

То су фрагменти извештаја мањих италијанских команда. Писац додаје са 
своје стране: “Више италијанске команде су брзо интервенисале, као што је 
документовано на другом месту у овом раду...” Прогони су вршени у 
удаљеним местима од италијанске зоне и то “према непожељним елементима 
(читај: Србима православним)”. Тако пише сам проф. Лој, ми ни слова не 
мењамо. 

 

 



80. 

Највише података публиковано у јесен 1953. кад је била на врхунцу 
полемика око Трста и околине. Вероватно је тада било података у свим 
римским одн. италијанским листовима. Тада су војне власти Италије дале 
јелан део, мали део, своје архиве новинама на коришћење. Изглела да је 
најважније податке добио дневник “Ил Темпо” (“Време”)(јер је излазио, а 
излази јамачно и данас, и недељни илустровани лист под истим именом). 

Овде је, у овој књизи, на почетку изношења извештаја из италијанских 
извора, пренет један рапорт команданта дивизије “Сасари”, који ја сматрам 
најважнијим податком у целој књизи. Но било је још неких података у истом 
броју листа, и они ће се овде навести (96). 

У ингресу (уводним објашњењима) публикованих извештаја тврди 
редакција: “Нанослетку мислимо да ове ноте (белешке), редиговане на 
историјском материјалу, контролираном у својим најмањим појединостима, 
могу да пруже допринос за рестаурирање истине... “Несумњиво су то 
најзваничнији извештаји војних, а можда и цивилних власти Италије у 
окупираним пределима бивше Југославије. У пентру, у Риму, није ништа 
овоме додавано, нити је то било могуће. Зато ћемо изнети многе детаље, који 
нису могли бити монтирани ни уопштени. 

Подаци су из доцнијег доба хрватске окупације, из разних времена и 
разних крајева, нажалост веома кратки. Али су и они лишени сваке сумње и 
приговора, јер сви садрже детаље које је лако контролисати, а потичу из 
архивских података италијанске врховне војне власги. 

Лист каже у ингресу својих излагања: “Разуме се собом да већи део тих 
документација не може апсолутно да се појави ни у једном дневном листу ни 
у неком часопису: разлози стида, пристојности, па чак и грађанске 
моралности то забрањују. Ради се о таквим зверствима да се гади људском 
духу. 

(Si tratta di tali efferatezze da sconvolgere l’animo umano). 

Зато ћемо ce ограничити на документе који изгледају ‘могући’а њих ћe 
бити премного.” 



A и ја ћy такође извршити неко скраћење, настојећи свакако да драстични 
случајеви не буду мимоиђени. Рекох да је то исти лист у коме сам нашао и 
познати извештај команданта дивизије “Сасари” наведен на почетку излагања 
овог дела књиге. Ово му је наставак: 

“Четири луструма муржње екслодираше у један покољ који, у доста 
кратко време, доведе до убиства 356,000 Срба православних и неколико 
хиљада Јевреја. Становништва појединих места су била потпуно истребљена, 
пошто су претходно била мучена и злостављана. Кад се сличне ствари које су 
се догодиле у Кини читају, обично се нешто изузме као претерано. Али овде, 
у Европи, два корака од цивилизованог света, бројеви тог истребљења могли 
су се пратити са релативном лакоћом, и сада се појављују у својој 
страховитој јасности.” 

Прво морам да објасним реч “луструм”, коју сигурно мало ко од читалаца 
разуме. Она је латинска и означује период од пет година, после гоа су се сви 
Римљани, по наређењу цензора, морали подвргавати “чишћењу” (што 
првобитно та реч значи) и подношењу жртава. “Четири лустра или луструма” 
значи дакле 20 година. 

Затим ћy да наведем и оригинал ове вести. Он гласи: 

Quattro lustri di odio esplosero in un eccidio che, in un tempo abbastanza 
breve, porto al massacro di 356 mila serbo-ortodossi e di alcune migliaia di ebrei. 
Populazioni di inter- villaggi furono completamente annientate, dopo essere state 
torturate e seviziate. Quando si legge di cose simili che avvengono in Cina, si e 
solit "fare la tara”, come si dice, alla realta. Ma qui, in Europa, a due passi dal 
mondo civile, le cifre di tali stermini si siono potute controllare con relativa facilita 
e ora emergono nella loro evidenza paurosa. 

Лист продужује даље: “Да би се пружио појам о менталитету са којим се 
“оперисало”, интересантне су неке епизоде, чија је документација обезбеђена 
у италијанским архивима... 

У Вељуну, срез Слуњ, “усташе” ухватише српског свештеника Бранка 
Добросављевића (ова имена могу да се контролишу једно по једно) и 
наредише му да ископа јаму за свог сина студента. Кад је то свршио, 



доведоше му дечка и почеше да га туку бичевима пред очима оца. Кад се 
изгубио, доведоше га поново, отсекоше му руку, огулише му кожу са главе, 
повезаше га да би му задржали излив крви, избатинаше га и окончаше му 
живот са ударом чекића у главу. Отац је после натеран да поје православно 
опело над сином, који се звао Стефан: Стефан Добросављевић. За време 
опела отац је три пута падао у несвест, али је бичем био нагнан да заврши. 
Напослетку је и он убијен једним ударом чекића.” 

Мада ми преносимо у оригиналу само опште карактеристике хрватских 
злочина, овде ћемо учинити изузетак и пренети и појединачне описе, јер их је 
мало таквих у савременој историји, ако их уопште има. Горњи пасус гласи у 
оригиналу: 

A Veljun, distretto di Slunj, gli “ustascia” presero il preto serbo Branko 
Dobravljevic (guesti nomi sono controllabili uno per uno) e gli ordinarono di 
scavare la fossa per il figlio studente. Quando ebbe finito, gli condussero il ragazzo 
e cominciarono a frustarlo davanti agli occhi del padre. Fattolo rinvenire, poiché 
era manvato, gli tagliarono le mani, gli scuoiarono il cranio, lo fasciarono per 
arrestare l’emorragia, lo rifrustarono e lo funirono con una martellata in testa. Il 
padre fu poi costretto a cantare i salmi ordosossi sulla fossa del figlio, il quale si 
chiamava Stefano: Stefano Dobravljevic. Va detto che durante il suo canto, il padre 
svenne tre volte, ma fu obbligato a termina re solto la frusta. Infine fu ucciso con 
una martellata. 

“У Haићy српски свештеник Ђорђе Бокић био је убијен у присуству неког 
Пејановића из Брежице, који овако догађај претставља" (при саслушању од 
Италијана. ЛMK): 

“ “Усташе” (ово сами Италијани стављају увек у наводницима) везаше 
Ђорђа Бокића за једно дрво. Бичеваху га до крви, одрезаше му уши, нoс, 
језик и после му отестерише браду (подбрадак). Палише му очи неком свећом 
и кад видеше да и поред свих тих мука жртва ипак показује знаке живота, 
распорише му груди ножем и опалише један метак из пиштоља у тај рез.” 

“1. јула 1941. дао је Анте Павелић свечану изјаву (очигледно под 
притиском италијанске владе) да неће више бити покоља. Од тог времена 
клања се више нису бројила. У Кориту, срез Гако (очигледно су неки називи 



места погрешни, али их ја наводим како су означени у италијанском 
оригиналу, ЛМК), у Србу, у Сувањи, Чапљини, у Столац, у Габели, у 
Берковићу; Тасовци, Домановићи, Грачац, у зони Топуско-Вргин Мост, у 
Госпићу, у сто других места Срби су убијани на хиљаде. Метода је сад била 
друкчија: мучење у масама, при чему су жртве бацане у јаму, повезане три и 
три, митраљез постављен на грлу јаме и ватра на оне који би били још у 
животу..." 

"...6. јула 1941. увече неки италијански војници који су прелазили кланце 
Грачаца, привучени једним страшним смрадом, открише једну јаму препуну 
Срба у распадању. Међу њима се креташе један човек. С муком је био 
извучен. Он је између осталог испричао да су према доктору Вељку Торбици 
извршене ове грозоте: “усташе” га везаше за једну клупу. Бише га до немила. 
После му кидаше дуге, танке комаде меса, мећаху co у paнe и после то 
зашише. Извршивши те грозоте, питаху га “мисли ли да је операција добро 
успела”. Он није могао да одговори, био је мртав. A зато што није одговорио, 
кажњен је са многим шибама. Овај догађај се десио на једном месту недалеко 
од Грачаца 3. (а можда и 2.) јула 1941.” 

“He могу да се причају ужаси које су “усташе” извршиле над српским 
девојчицама. Постоје стотине фотографија које то потврђују, јер оне које су 
преживеле нападе, ударце бајонета, чупање језика и зуба, ноката и врхова 
дојки (а то је све чињено пошто су биле oбешчашћенe) биле су приљежно 
сабране од наших официра и пренетe y италијанске болнице где ce баш и 
прикупљала ова документација чињеница.” 

“У Госпићу једна мајка доби храброст и оде код “усташа” питајући их да 
ли што знају о њеном сину који је нестао пре три дана. Ова жена је учинила 
грешку што је собом довела и кћерку од 12 година. Усташе је затражише. Ha 
мајчине протесте крвници као да cу хтели да је утеше, дадоше јој један мали 
завежљај. Жена мишљаше да је неки мали дар, отвори га и паде у несвест. 
Унутра су биле очи њеног сина. То се догодило у Госпићу, a жртва се звала 
Дукић, имао је 16 година..’ 

“То су учинили Хрвати Србима. Разуме се да ми не можемо продужавати 
те приче од којих се кожа јежи: требало би читаве томове испунити..." 



И ово ћемо све пренети у оригиналу, да се овековечи и да се види да смо 
имали оригинал, да смо податке поштено преносили, a не крали (таквих, 
нажалост, има сувише у српској емиграцији).Оригинал гласи: 

FUOCO SULLE FOIBE 

Il 1.luglio 1941, Ante Pavelic emano una solenne dichiarazione (evidentemente 
sotto la pressione del Governo italiano): non vi sarebbero state più carneficine. Da 
quel momento, le stragi non si contarano. A Korito, distretto di Gako, a Srb, a 
Suvania, a Capljina, nel distretto di Stolaz, a Gabela, a Berkovic, Tasowci, 
Domanovici, Gracac, nella zona di Topusko- Vrgin Most, a Gospic; in cento altri 
luoghi, i serbi furono massacrati a migliaia. Il metodo, adesso, era un altro: tortura 
di massa, quindi le vittime precipitate nelle foibe, legate a tre a tre; infine, piazzata 
la mitraglia trice all’orlo della foiba, fuoco su quelli che erano ancora in vita. Per 
quanto sembri impossibile, qualcuno (una media di uno per trecento) riusciva a 
sopravvivere trincerandosi sotto i cadaveri dei compagni e a fuggire dopo aver 
simulato la morte per più giorni tra le vittime in decomposizione. Ben cinque 
uscirono dalla foiba di Gollubujaci e poterono raccontare ai nostri Comandi - 
presso i quali si erano rifugiati - ciò che avevano visto. 

La sera del 6 luglio 1941, alcuni soldati italiani che transitavano nei pressi di 
Gracac, attratti da un lezzo spaventoso, scoprirono una foiba colma di serbi in 
putrefazione. Fra essi un uomo si muoveva, Venne estratto a fatica. Egli racconto, 
fra il resto, che il dottor Veljco Torbics subi le seguenti sevizie: gli “ustascia” la 
legarono a una panca. Frusta di prammatica. Poi gli tagliarono lunghe, sottili 
strisce di carne, misero del sale nelle ferite e lo ricucirono. Compiuta tale atrocità, 
gli chesero “se giudicava riuscita bene l'operazione”. Quegli non poteva 
rispondere. Era morto. Per questa mancata risposta, il cadavere fu punito con molti 
colpi di frusta. Questo fatto avvenne in una località non distante da Gracac, il 3 
luglio (forse il 2) 1941. 

Inenarrabili sono le atrocità che gli “ustascia” commisero sulle bambine serbe. 
Esistono centinaia di fotografie che lo comprovano, perche le sopravvissute alle 
percosse, ai colpi di baionetta, allo strappo della lingua e dei denti, delle unghie e 
dei capezzoli (e questo si faceva dopo che erano state violentate), raccolte 



pietosamente dai nostri ufficiali, venivano curate negli ospendali italiani, dove 
appunto si provvedeva anche alla documentazione dei fatti. 

A Gospic, una madre si fece coraggio: andò dagli “ustascia” e chiese loro se 
avessero notizie del figlio scomparso tre giorni prima. Commise, guella donna, 
l’imprudenza di portarsi dietro anche la figlia dodicenne. Gli “ustascia” gliela 
chiesero. Alle proteste della madre, i carnefici, quasi volessero placarla, le diedero 
un cofanetto. La donna penso che contenesse un picolo regalo Lo apri e svenne. 
Dentro c’erano gli occhi di suo figlio, Accadde a Gospic e la vittima si chiamava 
Dukic, di anni 16. 

Questo fecero i croati ai serbi, e s’intende che non possiamo prolungare tali 
racconti raccapriccianti: ci sarebbe da riempire volumi. 

81. 

У римском листу “Ил Темпо”од 10. септембра 1953, у одговору на 
приговоре диктатора Југославије Јосипа Броза о тобожњим зверствима 
Италијана у Југославији стоји, очигледно са званичне стране инспирисано 
(96): “Клања читавих српских популација, која су Хрвати извршили 1941. 
године, беху први беочуљ у ланцу освета...” које су трајале до 1946. 

То треба пренети у оригиналу, јер се ту изречно истиче ко је започео 
клања и јер се учиниоци именују правим именом “Хрвати”: 

“I massacri di intere popolazioni serbe che i croati compirono durante 1941. 
furono il primo anello di una catena di vendette...”. 

Спомиње интервенцију Италијана, наредбу из Рима, да се не мешају у 
“локалну политику” итд. Па ипак су они помагали где су стигли. “Али беше 
то узалудан посао. Крајем јула 1941. наша одлучна интервенција је успела да 
обузда безобразна дивљаштва “усташа”...” У самом листу је реч “усташа” 
стављена у наводнике, чиме се хтело рећи да су под том фирмом Хрвати као 
такви учествовали. У оригиналу овај став гласи: 

“Ma fu opera inutile. Alla fine del luglio 1941, un nostro più fermo intervento 
riusci a frenare la ferocità degli ‘ustascia’....”. 

 



81a 

“Одлучно држање наше главне команде сматрано је као појава 
филосрбизма противхрватског и противнемачког. Анте Павелић је 
протестовао код Хитлера. Командант II армије био је смењен...." 

У исто време команда узе под своју заштиту све Јевреје са територије 
(свакако под њеном влашћу, ЛMK), и друге, сасвим бројне, који су се 
сливали из Загреба и других зона, да би избегли персекуције (гоњења) 
хрватска и немачка...'". Директно стоји “хрватске персекуције”, a не усташке, 
како би наши Југословени желели. 

XXIII. НЕКОЛИКО ИЗЈАШЊЕЊА  
ЦИВИЛНИХ ФУНКЦИОНЕРА ИТАЛИЈЕ 

 
Изјаве војних лица Италије до сада приказане имају заиста пун карактер 

непосредности, они саопштавају оно што су непосредно видели и доживели, 
a ја опет оно што сам код њих директно читао и лично преводио.  

 
Овде ћe бити изнета нека тврђења цивилних функционера Италије, махом 

носилаца знатних функција, али сам ја до њих дошао посредно, па чак је и 
превод туђ (код неких). Моја одговорност не може ту бити пуна. Ипак ја 
износим оно у чију аутентичност и тачност верујем. (Цео низ сумњивих 
података ја сам искључио из књиге; и садржина књиге и име писца захтевају 
најстрожију критичност !). 

82. 

Први податак је саопштио војвода Доброслав Јевђевић у свом листу 
“Српске Новине", који је изашао у Риму на “Часне покладе” 1960.. под 
насловом “Званични италијански суд о хрватским злочинима”, и гласи: 

"Како пишемо на другом месту листа В. Јевђевић је поводом Павелићеве 
смрти осветлио италијанској јавности његове страшне злочине почињене над 
Србима. В. Јевђевић је у вези тога изјавио да унапред прихвата као истиниту 
сваку изјаву италијанских официра и војника, који су током рата били у 
окупираној Југославији. На ово одговара у ревији “Боргезе” Франћеско 
Босоти, један од високих функционера италијанске окупационе управе, који 



дословно каже: ‘У потврду оног што пише војвода Јевђевић о хрватским 
злочинима желим да изјавим, пошто сам током рата био у Ријеци на високом 
положају у сталном контакту са командом Армије и Префектуре, следеће: 
Фотографски документи злочина које су чинили Хрвати и неки Словенци и 
против Срба и против нас истинити су и доказују колико су варвари ти људи. 
Оно што је писао Малапарте жива је истина, јер сам и ја лично видео гомиле 
повађених очију и нашим војницима и официрима. Копије сваке фотографије 
хрватских злочина добијао сам ја, друга армија, као и префектура. Сви ови 
документи морају се налазиту у Министарству војном, ако их није неко 
намерно уклонио. Нисам никад чуо да су Срби правили таква зверства ни 
према нашим војницима, ни према ком другом; напротив, констатовао сам 
често њихову симпатију према Италијанима и отсуство сваке мржње и 
спора”. Франћеско Басоти. 

Мада војвода Јевђевић не наводи број листа, његов наслов као и име 
писца дати су у Литератури (118) у оригиналу, да би се могло лакше 
контролисати. 

83. 

Други податак саопштио је у чикашкој “Слободи” број од 18. деиембра 
1957. др Раде Кораћ под насловом “Италијански фашисти о НДХ”. Ради се о 
књизи која је у Литератури приближно обележена под бр. 119. Пренећемо 
директно прве делове чланка др Кораћа. Они гласе: 

“Прошле године објавио је Луиђи Вилари, бивши Мусолинијев 
дипломата од каријере, један славоспев своме никад непрежаљеном Дучеу у 
виду књиге, а под насловом “Италијанска спољна политика под 
Мусолинијем”. Писац воздиже свога хероја на степен највећег политичара 
Европе у историји, оној коју фашисти пишу. 

Будући да је Југославија била у оквиру планирања Дучеове Римске 
империје, то и о нашим странама писац има пуно штошта да каже. Хвали 
Павелића због његовог познавања историје, јер никад није оспоривао 
Италијанима Далмацију. Чак шта више он је целу Хрватску ставио под оквир 
Дучеове Римске империје и круну Савојске куће. 



 “‘Стварање Независне државе Хрватске, пише Вилари, било је 
несумњиво здрава мера... у хармонији са Мусолинијевом ревизионистичком 
политиком, а такође са историјском традицијом”, јер је Југославија била 
нехомогена земља у којој су "нецивилизовани Срби тлачили милионе 
цивилизованих не-Срба” (стр. 176). Но, “нажалост ни ова нова хрватска 
држава није била хомогена, тако док је већина становника била хрватска и 
католичка, постојала је јака мањина православних Срба чак и у правој 
Хрватској; и, са укључењем Босне и Херцеговине, мањине су биле још више 
повећане са додатком знатног муслиманског елемента”. Уз ову констатацију 
ставио је и белешку: “У овим провинцијама има много Срба, који су били 
преобраћени у муслимане. Они образују посебну скупину, па додаје: Хрвати 
су масакрирали веома велики број Срба”. 

После ових констатација долази до уверења да ипак стварање НДХ није 
била здрава мера. Каже да би било “мудрије” да су Босна и Херцеговина биле 
придодате Србији “са излазом на море код Метковића”(стр. 77). 

Писац чланка (др Кораћ) чини неколико примедаба писцу да цео приказ 
заврши овим речима: 

“Поред ових примедаба нужна је и једна наша констатација: Као што се 
католици одричу Хрвата, који су (према “Католик Ворлд-у” од марта 1953, 
стр. 401-5) као колектив криви за убијање Срба, тако се и они хрватског 
фашизма одричу своје недоношчади, - сигурно због злочина. 

Уз то, ето, италијански ултранационалисти сматрају Босну делом Србије, 
као и Шумадију”. 

За нас је у овом случају најважније да је тај важни италијански 
функционер и сам утврдио да су “Хрвати масакрирали веома велики број 
Срба”. Хрвати, дакле, масакрирали (дивљачки побили) велики број Срба. 
Званично гледиште италијанске фашистичке владе, која је то, свакако, 
осуђивала (као што се види и из осталих приказа у овој књизи). 

84. 

Надао сам се да ћу нешто наћи у забелешкама (Дневнику) грофа Галеаца 
Ћана, зета Мусолинијевог и његовог министра спољних послова (стрељаног 



по наредби Мусолинија 1943).Он је помогао инсталирање усташког режима, 
али му у своме Дневнику није указао много пажње. Ја сам тај Дневник читао 
пре једно 15 година на француском преводу, сада сам набавио немачки 
превод, тако да оригинал нисам ни тражио. (121). 

У свом Дневнику гроф Галеацо Ћано не пише ништа о злочинима 
“усташа”, али се о њима најгоре изјашњава, такође о хрватској војсци, 
хрватској мегаломанији итд. Неће бити сувишно ни то пренети, тим пре што 
је књига велика, па ће се многи страшити да је прелиставају. Белешке су му 
календарски распоређене, што има ту добру страну да се могу тако и 
цитирати. На тај начин ће се сваки цитат лако наћи у ком било излању одн. 
преводу на који било језик(а тих превода мора да има маса). 

Већ 25. априла 1941. конте Ћано има састанак са Павелићем у Љубљани, 
да се споразумеју о подели земље. У Дневнику стоји: “Видим Павелића, 
окруженог његовим бандитима...". Ето, толико их је поштовао ! 

Ћано тражи велики део Далмације, скоро целу. Павелић “чини 
противпредлог: Далмација, као што је у Лондонском пакту описана, припада 
нама, усто још Трогир, док Сплит, Дубровник и неколико острва долази под 
Хрватску...”. Ми нећемо преносити даља погађања. Главно је то даје Павелић 
признао Лондонски пакт, а овај не признаје остатак Хрватској већ Србији. То 
мора да се памти ! 

7. маја 1941: Други састанак са Павелићем у Молфалконе: “Облачан и 
хладан дан. Павелића прати неколико аутомобила са усташама, што његовом 
путу даје изглед дивљег запада...”. То је све гроф Ћано писао још пре него 
што су почела да се манифестују дивљаштва Хрвата, одн. усташа. Али је он 
то канда очекивао од бандита и изгледника дивљег запада ! 

30. јуна 1941. бележи Ћано како су настале потешкоће око граница 
Арбаније, Црне Горе итд., тако да се “множе инциденти, нарочито са 
Хрватима који, као све нове земље, почињу да се империјалистички 
понашају. Сад би Павелић желео Санџак и Нови Пазар. Један- апсурдни и 
неправедан захтев. Ја спремам писмо за потпис Дучеов да се овај захтев 
одбије...”. 



7. новембра 1941.: “Дуче је љут на Павелића што он тврди да су Хрвати 
готског подриетла. То ће их довести у круг немачког света. Изгледа да 
постоје докази за то”. 

II. новембра 1941: “У земљи и код Дучеа узрујање и нерасположење о 
ономе што се десило. Мусолини је очајан и избућен на понашање Хрвата у 
Сплиту, који бацају бомбе на наше војнике. Он каже: ‘Сад ћу и ја почети да 
узимам таоце. Ја сам издао наредбу да за сваког рањеног Италијана 5 Хрвата 
буду стрељани, а за сваког убијеног њих 20’. Али он то неће учинити”. 

Можемо подвући да бацање бомби није било у борби или отворено, већ 
из заседе. 

19. новембра 1941: “Касертано предаје Дучеу и мени нимало повољан 
извештај о стању у Хрватској. Моћ Павелића се колеба...”. 

(Касертано је био посланик Италије у Загребу !) 

17. децембра 1941. “Ја подносим Мусолинију извештај пун скепсе о 
развоју хрватских прилика. Он је био задовољан мојим извештајем, нарочито 
што су нам Немци понудили да ми преузмемо војну контролу над целом 
земљом...”. 

6. јануара: “Аквароне ми говори о дуки од Сполета. Он и не мисли на 
Хрватску (спрда се са Хрватском) и тражи паре...”. Познато је да је дука од 
Сполета био изабран за хрватског краља, док је гроф Аквароне био министар 
дворске куће.” 

12. јуна 1942.: “Ја сам видео Серену који се вратио из Хрватске. Он се са 
ниподиштавањем изражава о моралу војске...” (Аделки Серена је био 
генерални секретар фашистичке партије). 

XXII. ИТАЛИЈАНСКИ НОВИНАР  
ОЧЕВИДАЦ ДОГАЂАЈА У “НДХ” 

 
85. 

Добротом дра Векослава Бучара добио сам једну књигу под насловом 
“Револуција у Југославији”, која је изашла у Риму октобра 1944., дакле пред 



крај рата. Писац је Алфио Русо, о коме немам неке податке, али из књиге 
изгледа да је он био пре рата дописник италијанских листова у Југославији. У 
Београду је био непосредно после бомбардовања априла 1941., у Македонији 
1942., три пута је говорио са Павелићем, најдуже канда у Венецији пред 
његово ходочашће новоизабраноме “краљу Хрватске” итд.Сведок је, дакле, 
са несумњивим познавањем ствари. Врло вероватно да је знао и српски, мада 
то не произилази из књиге (94). 

У књизи има делова његових чланака у новинама и допуна у 
заокругљеној књизи. Писана је мајсторски: бадава, писац је рутинирани 
извештач. Има она доста, можда и сувише, критичнога о српској владавини 
између ратова, има недвосмислених симпатија за Хрвате али још знатно више 
за комунисте и њихов покрет. 

То се испољава и у наслову књиге, који ипак не одговара њеној садржини. 

Писац се ипак морао позабавити, и са зверствима Хрвата у току Другог 
светског рата, јер су они довели до “револуције”. Нема тих података много, 
али су зато драгоценији. Махом су опште природе, ретко и мало конкретни. 
Али онај који их је дао, изгледа да их је давао из прве руке. 

Колико је мени познато, овај писац није нигде код нас ни споменут, а 
камоли ексцерпиран. Утолико је значајније његово сведочанство. 

Алфио Русо био је не само више пута у “НДХ", већ је он био њихов гост, 
чак и гост самога Павелића. Тим више вреде његова сведочанства. Она су 
управо за нас драгоцена. 

I. 

Већ у првом одељку књиге Русо говори о преузимању власти усташа (с. 
8). Он каже: “Једна експлозија мржње коју су нови поглавице нагомилали у 
годинама завера и емиграције и која сада (та мржња) пошто су се повратили 
иза војска које су отаџбину понизиле и подјармиле, рашири се невероватним 
бесом и дивљом вољом; друга отаџбина ?(мисли свакако на нову "Хрватску”, 
Л М К), свијене под ногом завојевача, жестином разбијена и раскомадана, без 
живота”. 



Каже како је пропала стара Југославија “напрасно и бедно”: тада се “на 
рушевинама подиже један народ, који је гордо прокламовао своје право и 
засновао своје ослобођење ценом крви. И колико крви ! Патње су неизмерне, 
несреће још неизмерније, страховите, нехумани покољи”. 

Sulle rovine dello stato s’aderse il popolo che fieramente proclamo il suo 
(liritto e comincio il suo riscatto a prezzo di sangue. E quanto sangue ! 1 patimenti 
sono immensi, le sciagure più immense, spaventose, inumane le stragi. 

У другом одељку књиге интитулисаном просто “Југославија” говори о 
темпераменту Срба и Хрвата, Словена уопште. Каже да су Срби 
принципијелно пре готови на свађе и насиља и на непромишљена дела, али у 
овом рату, каже “хрватски 'усташе' су показале неупоредива дивљаштва и 
ужасе”: 

Sebbene gli “ustasci” croati abbiano mostrato impareggiabile crudeltà a ferocia 
(19) 

Ha страни 87, y одељку (чланку) посвећеном Хрватској, Алфио Русо се на 
једном месту пита: Ma шта је та Хрватска ? Каже да није било рата, не би она 
била опустошена ни озлоглашена: “И неуобичајени масакри, чак и у најцрњој 
епоси историје, не би упрљали њено име. A које започео тај страшан покољ? 
Ронци који су причвршћивали потпорне колце једног моста на Сави подигли 
су се ужаснути да је речно корито било пуно отсечених глава и унакажених 
лешева. 

‘Убијај, убијај ! урлају усташе против Срба. И секу им главе и бацају 
лешеве у воде Саве која тече лењо и озбиљно према Београду. 

‘Вратите се у своју домовину, враћајте се у своју домовину !”. То 
саопштава италијански очевидац ! Италијански: 

E massacri In consueti anche all’epoca più oscuri della storia non avrebbero 
macchiato il  suo nome (di Croata)... “Ammazza, ammazza Г urlano gli ustasci 
contro i serbi: e gli mozzano le tette e gettano i cadaveri nelle acque della Sava che 
«corre lenta e serena verso Belgrado. “Tornate nella vostra patria, tomattc nella 
vostra patria!” 



Ови cy подаци необично драгоцени. Истина, те вести нису данас нове и 
ови поступци Хрвата су у српској публистици често жигосани. Али треба 
имати у виду да ово пише такорећи очевидац, који је боравио у тој наказној 
држави Хрватској, и да то пише прву годину егзистенције те монструм 
државе. Отуда овим вестима треба признатн приоритет који им припада. He 
може после овога да се говори о “српској" промиџби”. Очевидац, хрватски 
савезник, то је посведочио, са зграњавањем својственим једном хуманом 
народу. Треба још додати да је то штампано пре завршетка рата 

Ha страни 89 истог одељка говори о Јасеновцу. Износи већ познате 
податке и тиме потврђује све што је о Јасеновцу писано. Каже да се број 
логораша ни тога ни других логора не зна. “Ни сама полицијска власт није 
знала тачан број. Сваки дан наилазе нови кираџије, тек што су бројеве добили 
сваки дан одилазе мртви од бола и муке. “Сад описује усташе које назива 
“језуитском дружином хрватског национализма... Они су арбитри и јавног и 
приватног живота. Ако је иеко оптужен да је pђaвo мислио о усташама, 
његова судбина је већ предодређенa: затвор или смрт... Ни фашисти, ни 
нацисти, немају ни најудаљеније сличности са усташама, који представљају 
фауну апсолутно неуобичајену, изузетну. Евгеније Кватсрник им је 
командант, Игнацио Лојола усташизма...”. (Сад описује ту звер у људској 
подоби). Ево само неколико ставова у оригиналу: 

Ne i fascisti, ne i nazisti, hanno una rassomiglianza anche lontana con gli 
“ustasci”, che sono una fauna assolutamente inconsueta, eccezionale...” 

Kao штo ce зна, Игнацио Лојола je био оснивалац и организатор 
језуитског реда код католика. Језуитима се приписује атак на слободу мисли, 
инквизиција, тортуре итсл. Мислило се да је тога нестало у новом веку. 
“Усташе" су натркилиле своје учигеље и узоре. Тако бар мисли Италијан, 
савезник Хрвата, познаник, да не кажемо пријатељ, Анте Павелића. 

II 

VII одељак књиге носи наслов ‘Утамањење' (уништење, збрисање са лица 
земље, италијански ло стерминио). Разуме се утамањење Срба. Ha почетку 
одељка наводи Русо како су се Хрвати хвалили да у краткотрајном рату 1941. 



“нису у ниједном месту и никад за време paтa опалили један метак пушке 
против Немаца и Италијана: али су палили против Срба”. 

Онда се понова пита: “Шта је та Хрватска за коју Павелић,  утамањивач, 
тврди да је жива и моћна, та Хрватска за коју је тражио и нашао краља, али 
која је ипак прошла кроз крв и рушевине. Није прошло ни десет дана од 
њеног рођења да смо већ чули, уз цвиљење новорођене, прве ударце 
пиштоља”. 

И онда Русо наводи свој дијалог са Павелићем у Венецији, кад је он ишао 
у Рим да понуди круну војводи од Сполета. Он је канда приметио та недела 
Павелићу, јер му је овај одговорио: “Неки Србин се побунио”. Овај гa ( Русо) 
упита “Шта ћете радити ако се други Срби побуне?". Павелић одговори: 
“Убићемо их”. “А ако се сви побуне ?” “Побићемо све". “Али два милиона их 
живи у Хрватској". 

Русо пише да је Павелић баш добивао вести из земље и примио рапорте 
Артуковића и Кватерника итд. “Рапорти који су капали крв. Осам убијених у 
Чапљини, 14 у Сарајеву, 25 у Бања Луци, покољи у Лици и Херцеговини. Али 
је он журио у Рим да понуди круну војводи од Сполета. “Нека читаоци 
замисле шефа државе, који само прима извештаје о покољима и крви, и који 
жали да није више крви пало. 

Дијалог се продужује. “Зашто толики покољи” ја га запитах. "Нису то 
покољи, већ акти правде. Срби су били убице хрватског нарола за време од 
20 година...”. ( Каже како су “његови усташе" заједно са њим били гоњени). 
"Срби су непријатељи хрватског народа, хрватски народ има право и дужност 
да се брани”. Русо отповеда: “Ho ја сам путовао кроз земљу, видео српска 
села, и не беше ништа што би дало претпоставити њихов отпор, њихову 
опозицију порођеној независној Хрватској”. “Ви их не познајете. Они су 
способни на све, такође да хине (ја употребљавам хрватску реч, што зиачи да 
претварају) лојалност али ја знам да очекују моменат да нас ножем прободу". 
“Али ће то бити покољ, непотребан покољ. A онда: ви сте католици”.... “Срби 
су нежељени странци", рече Павелић настављајући “а такође су нам жестоки 
непријатељи”. “Али не можете их убити !”. “Никакав споразум није могућ 



између човека и вука. Па чак ако се вук припитоми, опет понекад уједа и 
убија !”. 

Сад Русо додаје томе дијалогу своју примедбу у заградама: “Чини ми се 
да je много говорено, и заиста сам много говорио. Мало из тога посла 
Павелић у моју гостионицу (хотел) два полицијска агента да би 
секвестрирали ‘незаконити материјал који сам држао' a који се састојао у 
овим забелешкама и примедбама”. Русо то не истиче нарочито, али је јасно 
да агенти нису нашли те забелешке, и да је cpeћa хтела да се оне једном 
објаве. Из њих се још једном потврђује жеља и намера “усташа” да побију 
све Србе, па били криви или не. 

У средини својих бележака о дијалогу, Русо је уметнуо и ову 
интерлокуцију, баш иза својих примедаба Павелићу да су они ипак католици: 
“Ја сам видео неколико дана пре тога (јамачно у Хрватској, ЛМК), кад је 
Павелић говорио својим следбеницима, којих је било врло мало, како су 
фратри и свештеници махали марамицама и гласно аплаудирали. То ме јако 
зачуди, да сам поставио питање (не каже коме, ваљда неком присутном, 
ЛMK): "Ка ко то да свештеници и калуђери помажу човека и режим који 
практикује насиље ?”. “Ти не знаш ништа; ови фратри и свештеници мрзе 
православне” одговорише ми...”. (стр. 109). 

Русо продужује даље: "Три пута сам говорио са Павелићем. Он, 
копспиратор, атентатор, беше се попео толико високо да и његови 
следбеници не могаху с њим разговарати кад им се прохте. Наши разговори 
не беху пријатељски, јер сам и ја њему и он мени казао ствари које се не 
свиђају, и што један другоме нисмо разумевали идеје водиље. Ако сам некад 
и одобравао мирној, моралној мери, као штo је била признање верске слободе 
Србима, мало после су страх и ужас тресли моју душу због нових масакра 
још дивљијих и неправеднијих негo што су били сви други. И сами Италијани 
су још више патили јер су се у хрватској земљи налазили италијански 
војници пред чијим очима се дешаваху тако ужасни злочини. 

(E gli Italini più soffrivano perche in terra croata erano nostri soldati sotro gli 
occhi dei quali avvenivano cosi atrofi delitti.) 



Али, cpeћом, ови војници cy били пуни доброте и љубазности, Срби Бања 
Луке, Херцеговине, Лике знају како су их они извукли на спасење, 
изазивајући љутите протесте ‘усташа’: Па Италијани су савезници Срба. 
(Интересантно је да сам Русо ставља реч усташе међy наводнике: нису то 
бнли сами усташе који су протествовали, већ Хрвати уопште). 

III. 

У истом одељку.(утамањење) пише Русо на страни 113: “Мишљење 
усташа је да Хрватска не сме да припада никоме ко није Хрват, и још је 
мишљење ‘усташа’ да странци који бораве у Хрватској нису ништа друго 
него гости, непријатељи који треба да физички нестану”. Сад пише Русо у 
примедби: “Утамањење Срба који живе у Хрватској са једнаким правима као 
и Хрвати, није изазвано само мржњом ‘усташа’, већ и схватањем да су Срби у 
Хрватској непријатељи и странци". У главном тексту наставља: “Не мисле 
они да ови Срби живе у Хрватској већ хиљаду година и да они имају 
словенску крв иако су православне вере. Али, забога, како је могуће да ови 
католици вичу ‘смрт, смрт православнима’.” 

На страни 116 пише Алфио Русо: “Разлика између православља и 
католицизма је дубока. Православље је национално а никако универзално. 
Православна црква не настоји да повећа број верника Христових, обзире се 
само на националну мисао водиљу и на ширење државе, док католицизам 
запоставља државу жудећи универзалности". Писац наводи како је често 
било неслагања између ове две вере. 

Говори на страни 117 о прилажењу Мачековаца партији Павелића. Овај 
му објашњава да је то скоро свеобухватни покрет. Но ово расправљање не 
спада у књигу.Интересантно је шта доноси о тим Павелићевим излагањима 
на ово питање: ‘‘Каква ће бити политичка форма хрватске државе ?" 
Одговор: “Једно је сигурно: свака форма демократије је за вазда искључена 
из наше земље”. Даље-питање: “Како би могло да се реши јеврејско а како 
српско питање”. Одговор: “Што се тиче јеврејског питања, могу изјавити да 
ће оно бити дефинитивно ликвидирано у најкраће време. То је једно веома 
озбиљно питање, које има своје врло комплексне економске аспекте. У самом 



Загребу је било 18 хиљада јевреја, једва их је остало још четири хиљаде и ови 
ће бити позвани у радне и концентрационе логоре. 

Што се Срба тиче, Ви често бркате: правих Срба у Хрватској нема много, 
највећим делом су то Хрвати православне вере. Њихов проблем ће бити 
решен на најбољи и на задовољавајући начин (!!!) Уосталом двеста хиљада 
стоје спремни да се позову у Србију; други могу несметано да остану ако не 
дају повода на жалбу (!!!) А затим могу Вам рећи да се појављује један 
снажан покрет за присаједињење хрватизму и католичкој цркви. (!!!) Против 
четника и комуниста поступаћемо без милости". 

На крају стране 118, и почетку 119., пише Русо: “Мали број Мачековаца 
који је тражио да учествује у политичком животу и коме су пришли 
најопскурнији редови странке, повукоше се, са ужасом. Јевреји, преостали, 
ишчезаваху помало. Евгеније Кватерник, шеф полиције, рече: ‘Јевреји треба 
да ишчезну, немилосрдно'. ‘А Срби? “Дајте ми времена, дајте ми времена”. 

На страни 119. писац тврди да хрватски народ не мисли на убијање 
вешање и стављање на ломачу Срба Лике, Херцеговине и Босне који станују 
у сопственој кући.. Али усташе настоје да наметну религију pace, религију 
државе и не стиде се да обрљају и државу и расу страшним покољем...”. 

(gli ustasci) non temcno di macchiare lo stato e la razza con eccidi spavetevoli 

Ha истој страни закључује писац: “Срби, који су грешили, и жестоко 
грешили, нису учинили толико зла у 20 година колико су усташе учиниле у 
20 дана”. У оригиналу: 

I Serbi che pur sbagliarono, e fieramente sbagliarono, non fecero tanto mali in 
vent’anni che gli "ustasci” in venti giorni. 

IV 

Сад писац описује Југославију 1942. кад ју је понова посетио. Описује 
муке Срба под Немцима итд., јер је прво посетио Београд и нашао канда 
познанике. Затим, на страни 120 описује “Одмор у Загребу", где стоји: 
“Покољ Срба се продужава. Пошто је Павелић сам захтевао прелаз 
православних у католииизам и пошто су бројне српске породице послушале 



тај непријатан позив да би спасле животе, изгледало је да ћe прогони 
престати. Али и Срби који су примили преверавање били су убијани у 
црквама где су их сакупили да би присуствовали служби Божјој ! Затвори, 
ужаси . Онај који би, срећан, изашао из затвора, није могао више да се 
препозна. Концентрациони логори имају плакат, све је исцрпљено’. (Мислим 
Да то значи сва су места попуњена, ЛMK). Гала претстава ужаса усташког”. 

Il massacro dei serbi continua... Anche i Serbi che hanno accettato la 
conversione sono uccisi dentro le chiese she li hanno accolti per la cerimonia. 
Arresti, sevizie. Chi, fortunato, esce delle prigioni, e irriconoscibile. I campi dei 
concertimento hanno il cartello con il ‘tutto esaurito’. Rappresentazione di gala 
crudeltà “ “listasela" 

Даље каже писац: “A Италијани, шта они раде ? Неки спасавају многе 
животе и протестирају против масакра код Павелића и Кватерника. Неки 
други, глупаци и савезници кажу да усташе раде за добро своје отаџбине 
хрватске”.. 

У аднотацији на страни 122 пише: “За време лова на Србе, италијански 
војници, често са оружјем и жртвујући свој сопствени живот, опирали су се 
усташама спречавајући их да чине деликте. He само да су италијански 
војници изолирано поступали са великом хуманошћу, већ су се и поједини 
одреди некипут старали да спасу становништво неких села. Официри 
команданти јединица давали су писма (наредбе) у том правцу, па чак и војне 
униформе југословенским грађанима (мислим италијанске војске униформе). 

У Дубровнику, Сплиту, у свим градовима далматинске обале окупираним 
од Италијана, много хиљада прогоњених Срба и Хрвата пријатељски су 
сабрани упркос протеста Павелићсве владе. Друге хиљаде прогоњених, 
специјално Срби и Јевреји прешле су у Италију помоћу појединих 
италијанских грађaнa и извесних италијанских власти. Рачуна ce да cy око 
стo хиљада југословенских грађана помогнути и спашени ол Италијана, док 
је још било ратно стање измеђy - Југославије и Италије”. (Мада ово све нису 
били Срби, свакако је две трећине Срба било међу њима, можда и много 
више, ЛМК). 



У тексту изнад ове примедбе писац напада владу Италије и фашизам. Али 
тамо где нису у питању хијерархије и фашисти, већ италијански војници, “ту 
је права Италија, мајка цивилизације, заштитница гоњених, сасвим хумана. 
Ту је Италија ! Војници дељаху хлеб са сељацима, којима је усташки бес 
запалио кућу, помагали су бедне и болесне, ношaxy да би их спасли жене и 
децу и љуле који cу гоњени. И пуцаjy против оних који гоне невине и 
немоћне чак ако су и направили какву ‘политичку грешку’... У Бања Луци, у 
Мостару, у сто меета Лике, италијански војници штите част Италије, 
спасавајући гоњене, понижене, тлачене...”. 

Ha страни 136 писац говори о борбама четника и усташа и о међусобном 
окривљивању. Heћe да заузме свој став ко је први крив, али закључује: “Срби 
Хрватске причају страшне ствари које испуњују ужасом и срџбом Србе иза 
реке. Колико је мртвих ? Триста хиљада, пола милиона ? Мртвих који траже 
милост, немоћни, невини”. 

I Serbi della Croazia raccontano scene orrende che riempono d’orrore e di 
sdegno i serbi d’oltre fiume. Quanti sono i morti ? Trecento milla, mezzo milione ? 
Morti che chedono pietà, deboli, innocenti. 

Онда писац утврђуje да ce усташи не множе, али су чете партизана све 
гушћe. Гоњеним није било другог спаса. 

XXV. ОЦЕНЕ КАТОЛИЧКИХ  
ЗВАНИЧНИХ КРУГОВА (ВАТИКАНА) 

86. 
После процеса загребачком арцибискупу Степинцу и његове осуде на 

строги затвор, католички кругови су, уз помоћ Ватикана, чинили све могуће 
да пред светском јавношћу оправдају надбискупа. Изашле су и посебне 
књиге у његову корист. Једну од њих, на италијанском језику, написану од 
Фиорела Кавали канда непосредно после процеса имам и ја (95). То је 
апологија Степинца, за мој рачун сасвим неуспела. Ho то питање не спада у 
ову књигу. Међутим, има у њој доста индиректних података о злочинима 
Хрвата према Србима, нарочито у тзв. Документацији, чији један oдељак 
гласи “у корист Срба”, јер после наводи његове интервенције у корист 
Јевреја итд. 



Ако је он итервенисао, значи да је paђенo нешто недозвољено, нечовечно, 
дивљачки. Мора се одмах peћи да према овој "документацији" Степинац није 
никад peaгирао спонтано на злочине према Србима, већ је само прослеђивao 
понекад туђe претставке. 

Прва претставка у том одељку садржи неке податке сасвим непрецизне: 
ради се о догађајима без датума, само стоји "непосредно после оснивања 
НДХ”. Тада је дошао један мештар (вероватно учитељ) и саоиштио 
арпибискупу да према његовим сазнањима "из доброг извора" те ноћи имају 
да буду стрељани неки таоци у Загребу. Надбискуп је наводно интервенисао 
код претседника Савета (ваљда министарског ?) и казао му да “према 
католичком моралу није дозвољено убијати таоце за дела почињена од 
других”. И сад стоји у тексту “омисис". 

То је латинска фраза omissis omittendis, што значи: "изоставивши оно што 
треба изоставити”. Можда би баш ти делови претставке за нас били 
најинтересантнији. Но, без обзира на то: из самог акта се види да су вршена 
стрељања талаца "непосредно после оснивања НДХ” ! И то у Загребу и 
околини. 

Други акт Степинчевог “заузимања за Србе” у коме се износи апел 
католичких свештеника сакупљених у Цазину, сутрадан по светом Илији 
1941. и надбискуп да утиче код поглавника да не депортира бивше 
православце који су прешли на католицизам. Ту дословно стоји: "Овај народ 
је претрпео многе непријатности и довољно је кажњен”. 

Опет “наравоученије”: католички попови се обраћају своме црквеном 
поглавару да утиче на поглавника да се обустави сеоба лица која су прешла 
на католичку веру, из чега произилази да никаквих обзира не треба да има 
према онима који нису прешла у католичку веру. Даље: да је истина коју 
тврде многи познаваоци тадашњих прилика у Хрватској, да прелаз у 
католипизам није био запрска за даље санкције против истих лииа. Они су 
депортирани и убијани као да су остали Срби. Напослетку, сами католички 
свештеници, сабрани на уставке Св. Илије у једном хрватском месту тврле да 
су Срби већ до тада (за свега три месеца постојања ове монстр државе), 



доживели много неприлика и довољно кажњени. Они који су хтели да бране 
Степинца, и невољно су осуђивали режим коме је он служио. 

Трећи је акт молбе надбискупа београдског Јосипа Ујчића (Словенца из 
Истре) у корист једног јединог Србина који је прешао у католицизам. 

Четврти је акт од 17. септембра 1942. дакле скоро годину и по од 
постојања те криминалне државе, што значи да је Степинац интервенисао 
једном у пет месеци и то за хиљалити део злочина, чак и мање. Ту се наводи 
молба вероучитеља у Пакрацу да се православни верници из Старе Градишке 
који су доведени у Пакрац као тобожњи помагачи партизана ослободе јер 
нису партизани. Степинац је ту молбу “прослиједио”. 

Пета претставка носи наслов “за једну несрећну породицу шизматичку”. 
У целој КЊИЗИ писац православне зове просто “шизматици", што је 
довољно да дисквалификује и писца и онога кога брани (архиепископа 
Степинца). Ту се наводи једна мајка петоро српске деце, која је узета на 
одговорност јер јој муж пребегао у Србију a она ухапшена. 

У шестом “случају" протестира парох Црквеног Бока због депортације 
православних прешлих на католицизам, који су чак одведени у Јасеновац. Ни 
ту се не наводе све речи пароха Аугустина Краља, већ стоји: “Следује 
опширан опис ужасне судбине, досуђене бесмомоћном и мирном 
становништву одвученом према злогласном концентрационом логору 
Јасеновац...”. Овај је пасус подвучен (штампан курзивом) и у оригиналу 
гласи: 

Segue la distesa narrazione della sorte crudele inflitta aH’inernie pacifica 
popolazione trascinata verso il famigerato campo di concentramento di Jasenovac 

Могу замислити читаоци како je гласио тај акт кад га италијански писац 
књиге, који систематски избегава да ма шта непријатно каже о католичком 
усташком режиму, ипак овако карактерише. Ово наводим, да би други писци 
после пронашли тај меморандум и објавили га. 

Седми случај се односи на хапшење седморице православаца који су се 
22. јануара 1944. повратили из Италије заједно са конвојом Хрвата. У 
претставци Степинца стоји: “Сви они су ухапшени чим су прешли немачку 



границу и ногом стали на хрватско тло. При одласку из Италије сви су 
добили обавезу наше (хрватске) делегације која се налазила у Италији да им 
се неће догодити никакво зло. Међутим, исте вечери кад су приспели, 
споменути индивидуи су одвучени у затвор и сад се налазе у префектури 
Загреба. Према мојим информацијама, сви су ухапшени невини. He постоји 
никакав акт оптужбе против њих: једини разлог хапшењу је њихова 
православна вероисповест”. Он је то казао, поглавар католичке цркве у 
Хрватској: хапсили су људе, бацали у логоре и у смрт само зато што су 
православни иако су им најзваничније гарантовали некажљивост ! Па и сам 
Степинац даље пише да није опортуно та лица задржати у затвору, јер ћe се 
то чути у иностранству и нико неће више од православних пристати да се 
врати у земљу. 

Осми наведени случај интервенције “у корист Срба” односи се на бившег 
претседника Народне скупштине Стевана Ћирића, по молби брата му 
епископа бачког Иринеја Ћирића. 

Дакле, укупно осам интервенција за једва неколико десетина лица. Ни 
један од хиљаде страдалих Срба. За Србе као целину Степинац се није пикад 
ангажовао (за јевреје, да; али нешто доцкан !). Али, као што рекосмо и те 
мале интервенције показују каква је бедна и злочиначка држава била та 
“НДХ”, чијему се “поглавнику” надбискуп Степинац обраћао. 

87. 

Има, међутим, и у првим деловима књиге наративним, појединих места 
које би требало сачувати од заборава. He можемо изнети много, али ипак 
нешто. 

У одељку o “принудним конверзијама” брани се архиепископ Степинац 
(с. 130) овако: “Кад су многи шизматички (сик !) свештеници били убијени 
или су пребегли пред претњом која се пред њима јасно оцртавала... било је 
потребно водити рачуна о новој ситуацији, иако је она варварски била 
провоцирана, о народу без пастира, док су протестанти и муслимани 
покушали да искористе ову прилику за свој прозелитизам, јер се добро знало 
да насиља усташка имаху за циљ, више него да се користи католицизам, да се 
разруши шизматичка вера”. И овде нитков - писац Ватикана зове православне 



шизматицима. Али је драгоцено његово признање да је ниљ усташлука био 
тотално уништење православне религије. У оригиналу: 

Poichе ben si sapeva che le violenze ustascia miravano, piutosto che a favorire 
il Cat- tolecismo, a distruggere la religione scismatica. 

Ha страни 151, y аднотацији, писац спомиње случај у Глини, где је 
неколико стотина Срба запаљено у цркви, али само речима “покољ у Глини”. 
Две стране иза тога, хвали писац великодушје Степинца наводећи “догађај 
сувише жалостан који се догодио у Глини јула 1941. Тora дана сакупише 
усташе српске жене у дворишту суда. Страх тих несрећница беше неописан, 
јер су мислиле да ћe доживети судбину својих мужева, масакрираних у мају 
исте године...”. Католички поп је телефонирао Степинцу a овај Павелићу, 
“Мало затим су несрећне жене ослобођене по наредби Павелића...”. Жене су, 
дакле, спасили, али мужеве или нису хтели или нису могли да спасу. Сад се 
тиме хвале: спасили су двадесетак невиних жена, a ништа нису предузели да 
спасу много стотина осталих невиних лица. И ко гарантује да те жене нису 
већ после неколико дана понова хапшене и евентуално убијене ? Ето такве су 
ствари биле у “НДХ”! 

У поменутој књизи о процесу надбискупу Степинцу доста је места дато 
једном “писму архиепископа поглавнику о конверзији шизматика” од 20. 
новембра 1941. Ту се жали хрватски епископат, на сабору одржаном 18. и 19. 
новембра исте године, да преверавање не иде сасвим од руке и да су многе 
акције усташа томе криве. Те узроке нећy да наводим. Само неке 
енунцијације.Тако се бискуп бањалучки, “његова екселенција” Јово Гарић, у 
писму од 4. новембра 1941. жали како су “муслимани извршили акте 
неописаног дивљаштва према јадном православном становништву”. Ово 
треба овековечити у италијанском језику где сам тај пасус нашао. Ту гласи: 

Da parte loro, i musulmani hanno commesso atti di indescrivibile ferocia sulla 
misera populazione ortodossa. 

Његова екселенција бискуп Гарић сигурно пише истину о дивљаштву бх 
муслимана, али прећуткује можда још већа дивљаштва бх и уопште 
хрватских католика. Ho и једни и други били су у “независној” држави 
хрватској, за коју су радили и злочине починили. То произилази из даљих 



излагања бискупа Гарића. Непосредно за овим пише: “Питајући за разлоге 
(муслимане) рекоше у своју одбрану да су радили према датој наредби”. 

Изречно - тако у књизи стоји. Даље: “Многи од оних који су     прешли на 
нашу веру погинули су у котаревима Бихаћ и Цазин.   Хтели су их принудити 
да пређу на ислам... Говорио сам о Бањалуци, али Бањалука је као једна 
добра мајка с обзиром на  бестијалне (животињске) ужасе почињене у другим 
областима...”.    

Banja Luka e come una buona madre considerando le bestiali crudeltà 
commesse in altre zone.    

Сад долази делимична истина на видело. Католици не штеде     
муслимане, јер им ови ометају прозелитизам. Пошто то чине    неописаним 
злочинима, католички бискупи то осуђују, тим пре што    се ради о писаним 
актима prо foro interno (за унутрашњу употребу,  “унутар” самих хрватских 
власти). Нису они знали да ћe се то некад    публиковати. Они су веровали у 
вечност “НДХ” !    

У претставци Степинца архизликовцу Павелићу налазе се и два     писма 
мостарског бискупа фра Алојзија (“Луиђија”) Мишића, која,    су, мислим, 
позната нашој јавности преко књиге проф. Виктора Новака “Магнум 
Кримен” (82). У књизи о процесу Степинцу су два    његова писма: од 18. 
августа 1941. и 7. новембра исте године. У овом  последњем стоји изос. за 
Србе: “Људи су хватани као да су били     животиње, убијани, бацани живи у 
поноре. Подпрефект Мостара  Баљић (то је као замјеник котарског 
претстојника) муслиман,  тврдио је високим гласом - требало је да ћути a не 
да даје сличне  изјаве - да је у Љубињу једног јединог дана бачено у јаму 700  
шизматика". И сам бискуп Мишић, који је и у првом рату и у другом     
показао заиста црте хришћанске “саћути” приговара “замјенику     
предстојника” што се хвали злочинима. Кад их је већ учинио, нека     ћути. 
Његова ексцеленција (тако стоји у књизи) Мишић пише даље:    “Из Мостара 
и Чапљине су терани (шизматици) у вагонима пуним     жена, девојчица и 
дечака од 10 до 18 година до станице Шурманци. 

Ту су наредили свима да сиђу, повели су их на брда, где су и мајке и  деца 
бацани у поноре: сви су на тај начин умрли. У парохији Клепци 700 



шизматика је из околних села убијено. Много бих далеко отишао кад бих 
продужио сва ова набрајања. У самом Мостару су  по стотине везивани, 
вођени ван града и убијани као животиње...” (e assassinati come bestie).    

“Последице cy била нова окупација Херцеговине од стране Италијана. 
Они су се повратили и преузели војну и цивилну власт.    Шизматичке цркве 
су сместа оживеле, православни свештеници до тада сакривени показивали 
су се слободно, Италијани су се показали наклоњени Србима...”. 

“Није никакво чудо да је из тих разлога превера православних у    
католичанство потпуно оманула. Дивљаштва стожерника и логорника, 
бруталност неких изолираних, неразумевање виших власти, учинили су 
велику штету не само вери (католичкој, ЛМК), него и држави...’’. 

Ово је ретрадукција, са превода италијанског поново превод на српски. 
Може, ко xoћe, да учини упоређење. Речи нећe бити увек исте, али хоће 
смисао. Ја свакако нисам ни слова мешао, ни овде ни иначе. 

Књига штампана италијански, изашла у Италији, дала ми је повода и 
овлашћеше да ове податке пружим у вези података из италијанских извора. 

Ја у својим делима не испитујем држање католичке цркве за време рата, 
не зато што то не би било важно, већ зато што се не може стићи свуда и што 
то неки други раде, у првом реду др Бранко Миљуш. Ову документацију са 
процеса надбискупу Степинцу нису, колико ја знам, наши стручњаци 
искористили, а верујем да нису ни знали за њу. И то је разлог више да је овде 
претресам. Закључно се може само толико рећи да би се у тој књизи 
несумњиво све изнело што би постојало у корист архибискупа Степинца, да 
не би био испуштен никакав пример који би доказивао деловање Степинца за 
спас гоњених. Како онда бедно изгледа то његово заузимање за Србе одн. 
“шизматике” ! Између стотине хиљада злочина интервенисао је само за осам 
(не осам хиљада, већ осам случајева), интервенисао је “преко беде”, никад 
спонтано, никад енергично, никад са претњом санкција (нпр. давањем 
оставке или томе слично). Никад није употребио крупне речи осуде. Он је 
чисто административно предлоге других “прослеђивао”, додавши некад реч-
две, нарочито ако се радило о оправдању прозелитизма, о спасавању 
католичких конвертита. О даљој судбини интервенција, које су, како 



рекосмо, “уследиле” у један про миле злочина, надбискуп Степинац није се 
више бринуо. Нема бар нигде навода да је он то чинио. 

Заиста, заиста, ко прочита ову књигу моћи ће само да прими или да 
потврди већ од Срба истакнуто мишљење да Степинац није чинио ништа 
против безбожних насиља “усташа”.Можда се не могу наћи докази да их је 
одобравао, а још мање да их је осуђивао. Да је за њих знао, то је свакоме 
јасно. Из ове књиге то је евидентно. 

88. 

Ватикан као институција, као врховни орган Католичке цркве је, по 
нашем сазнању, само још једном осудио злочине Хрвата и то доста благо. 
Што су поједини чланови кардиналског колегија о томе говорили, као нпр. 
кардинал Евжен Тисрад, то не спада овде. Јер нити је он био Италијан, нити 
сам ја то нашао у италијанским изворима. Ту сам нашао нешто сасвим друго, 
што желим овде изнети потпуности ради. 

Тек године 1953 (боље него никад), осудио је и орган Ватикана усташке 
практике. Тоје било такође веома сензационално и то је и у светској штампи 
и у српској емиграцији чешће наглашавано. Нажалост ја сам орган Ватикана 
нисам имао, али имам прилично аутентичне преводе, мада из два језика (то 
значи не непосредно из оригинала) и то без навода тачног броја или датума 
листа, што је још доказ више како други цитирају. 

Ја сам сачувао један напис Адама Прибићевића (98) који ћу овде 
дословно пренети. Он гласи: 

“Алексанлар Ранковић напао је у Нар. Скупштини 22. маја 
римокатолички епископат да је прихватио и подупро усташку владавину. 
Учинио је то, подносећи Нар. Скупштини на одобрење Закон о правном 
положају верских заједница. 

Одбијајући тај напад на вођство римокатоличке цркве у Југославији, 
ватикански орган “Л'Осерваторе Романо" објавио је, према наводу париског 
листа “Ле Монд”, ово: 



“Није истина да су католички бискупи одобрили зверства усташког 
режима, која су они јавно осудили, као што су осудили и насилно обраћање 
дисидената (православних - ур.). Они су приговарали Павелићу због 
злочинстава којима је упрљао свој режим. Они су се дигли против расизма 
освајача. Све ово доказано је више пута, од времена када је ова клевета 
изнесена на надбискуповој парници у Загребу”. 

Пошто се Осерваторе Романо осврће на скупштински говор Александра 
Ранковића од 22. маја 1953., а Адам Прибићевић то 2. јула исте године, то би 
респективни став у Осерваторе Романо морао да изађе негде ујуну 1953. Он 
је, као што рекосмо, индиректно допро до знања српског рецензента и то 
преко француског превода. Ја бих више волео да имам италијански оригинал, 
али верујем да смисао не би био друкчији. 

Мора се такође приметити да Осерваторе Романо није формално 
италијански лист, али је лист који излази на италијанском језику, има назив 
“римски” а Рим није више само папски, и политички није био тада далеко од 
владе Италије. Мислим да је то било доба владе Де Гаспериа, сасвим 
ултрамонтанске. 

На крају чланка пок. Адама Прибићевића има и овај став који преносимо 
с обзиром на компетенцију пок. Адама. Он гласи: 

“Став који Л'Осерваторе Романо заузима према усташтву, жигошући 
његова злочинства и одвајајући политику римокатоличке цркве од њега, 
олакшаће поштен и трајан споразум између Југославије и Ватикана у 
будућности ако он остане израз трајне политике Ватикана”. 

Морамо са своје стране додати да се, ако су добро преведене, у овом 
чланку налазе веома крупне речи које нису у стилу Ватикана. Лист говори 
“зверствима усташког режима”, о“злочинима којима је (Павелић) упрљао 
свој режим" итд. Требало би да неко пронађе овај број и испише оригинални 
текст. За нашу даљу борбу ово је од еминентног значаја. 

 
 
 



XXIII. ЈЕДАН ПОСЛЕРАТНИ  
АНТИВАТИКАНСКИ ИТАЛИЈАНСКИ ПИСАЦ 

 
Сад ћемо изнети наводе неколико послератних италијанских писаца, 

реномираних публициста, понекад сасвим добрих католика, али 
расположених против Ватикана. То нерасположење против Ватикана, њихово 
схватање да је Ватикан крив за многа зла у новије време, било је можда 
главни мотор да истражују и злочине католичког клира за време рата у руглу 
од државе која се звала "НДХ". Ја претпостављам те мотиве, не знам их, као 
што не знам поуздано ни код других писаца. За нашу тезу то је 
индиферентно, као што је индиферентно што су се неки италијански писци 
антифашистички расположени и такође, можда из тог нерасположења, 
осећали побуђеним да испитују стање у “НДХ” за време рата. Мени је сасвим 
свеједно због чега италијански писци, и други писци, осуђују хрватске 
злочине. Главно је да их наводе, да их истичу, да их жигошу. И моја је 
дужност да то пренесем, јер одговара интенцијама и задатку ове књиге, тим 
пре што сам изнео и став саме католичке цркве, баш непосредно пред овим. 

 
Код ових писаца је несумњиво преувеличана одговорност Католичке 

цркве, док су запостављени други узрочници и “чимбеници”. Зато остали 
писци акцентуирају неке друге “узрочнике" и у целини дела долази се не 
само до истине (истину тврде сви), већ и до тачних пропорција приказа онога 
што се збило. Ја, за разлику од неких других приказивача збивања у 
криминалној “НДХ" не стављам у први план злочине католичког клира, али 
их и не игноришем и не прескачем. Ако их нађем у изворима одакле 
ексцерпирам садржај, ја их и преносим. У друштву са вестима из осталих 
извора они пружају комплетну слику злочиначког збивања у том руглу од 
државе. 

89. 

Прво ћемо да цитирамо једну скорашњу књигу (изашлу средином 1965) 
на италијанском језику (коју су одмах почели да преводе на разне језике). 
Носи наслов: “ЋУТАЊЕ ПИЈА XII”, а поднаслове: “Зашто папа није говорио 
о нацистичким масакрима (покољима) у Пољској и Хрватској - Неиздана 
документација из архива Варшаве и Загреба”. (25). 



Књига је огромна, преко 560 страна, и скоро једнако података садржи о 
Пољској колико о Хрватској (поред мало мањег уводног дела, који се односи 
на обе). Разуме се да су нас интересовали само подаци о Хрватској и то, у 
овој књизи, његови и они који долазе од Италијана. Остали су били 
резервисани за следеће књиге (мада тих података у књизи нема много). 

Писац Карло Фалкони је релативно млад човек, рођен у Кремони 1915. 
Живи стално у Риму. Био је клирик, спреман за “редовника” (мислим 
језуитског), тако да унутрашњи живот и методе каголицизма веома добро 
познаје. Уопште му је то предмет интересовања и истраживања: савремени 
католииизам, па је написао масу дела из ове области, која су преведена на 
више језика (руски, енглески, француски). 

И ово дело је из те области. Он је догађаје за време рата у "НДХ" 
посматрао са угла католичке цркве, специјално Ватикана. Због тога највећи 
број грађе за ову књигу остаје за нас неупотребљив. Али успут има бележака 
и о зверствима која су се збивала у тој накази од државе. Јер тема пробанди 
гласи: њих прећуткује Папа и Ватикан. 

Писцу су ставили на расположење архиве у Загребу,специјално из 
Надбискупије. Вероватно има међу њима досад чуваних, али је највећи део 
већ био познат са процеса Степинцу. За нашу тезу има веома мало новога. 
Али је ново то, што ово пишу Италијани, и то писци енормног угледа у свету. 
Они подвргавају критици дату документацију и оно што преносе може се без 
страха схватити као да је усвојено од њих, као да је њихово, италијанско, 
хрватских савезника. 

Та књига је већ код саме своје појаве произвела сензацију. Она је за 
научне и објективне студије питања која расправља прави мајдан. За брзу 
информацију није погодна (велика, пуна примедаба, позиваша на акта итд.). 
Зато је у неким државама приказана збивено, популарно, илустративно. Тако 
у највећој немачкој илустрацији “Штерн” (51). А приказана је и од 
најозбиљнијих листова Европе, као нпр. од Осервера ( (114). Њена експанзија 
се очекује (и у приказима, преводима, скраћењима, па и у оваквим научним 
прихватима). 

 



1. 

У првом делу своје књиге, такорећи уводном, пише Фалкони на стр. 45 и 
следећој да је за готово 6 година “другог светског конфликта... у 
нацифицираној Европи (окупираној од нациста или удруженој њима) био 
извршен масакар” (прво 6 милиона Јевреја, друго преко 3 милиона руских 
заробљеника) “треће: 500-700 хиљада православних Срба", (затим долазе 
Цигани и на пето место оптерећени становници - луди итсл). Ове 2 последње 
категорије износе по 200 хиљада лица, нити једну трећину убијених Срба. 

Ту Фалкони не каже ко их је убио, већ је то препустио да изнесе у 
“трећем делу”, интитулисаном “Случај у Хрватској” (стр. 329 до аднотација 
с. 504). Четврто поглавље тога дела носи наслов “Гоњења Срба-
православних”. Али још у претходном поглављу, који описује “НДХ и њен 
пријем од стране католика” писац говори о Степинчевом одушевљеном 
прихватању те државе (стр. 348), што не спада у ову нашу расправу. Ипак 
пишчеви статистички подаци о “НДХ” добро ће доћи да се бројне релације 
жртава правилно схвате. Фалкони каже (стр. 350): “На 6.700.000 становника, 
само 3.300.000 беху Хрвати и зато скоро једнодушно католици, Срба 
православних је било стварно 2.200.000 око 750 хиљада муслимана, 70 
хиљада протестаната, 45 хиљада јевреја, да не говоримо о осталим 
мањинама...”. Писац говори посебно о муслиманима, које су усташе 
рекламирали за себе ! У сваком случају, према тим бројним подацима, који су 
приближно тачни, Хрвати нису сачињавали ни половину становништва те 
наказе од државе. 

II. 

Четврти одељак почиње овим речима: “Одређене жртве били су одсад пре 
свих других и изнад свих других они” (Срби православни, како у наслову 
стоји). Даћемо то и у оригиналу: 

La persecuzione dei serbi-ortodossi. Le vittime designate furono quindi 
anzitutto e sopratutto costoro. 

Писац продужује: “Почевши од 25. априла, кад је једна поглавникова 
наредба забранила употребу ћирилице у приватном и јавном животу, ... 



настаде настављање декрета, једног беднијег од другога, против 
православних”: 

A partire dal 25 aprile, quando un ordinanza del Poglavnik proibì uso della 
scrittura cirillica - fu un susseguirsi di decreti, uno più odioso del altro, contra gli 
ortodossi. 

И сад писан ређа те “декрете” (“само неке ради примера”): 4. јуна су 
затворене српске школе и уточишта (азили, вероватно старачки); 19. јула је 
било забрањено означавање вере српско-православном, већ се морала 
именовати грчко-источном; 2. септембра је конфискована црквена имовина у 
Митрополији карловачкој итд. И то су све знаци “културе”, који би спадали у 
ову књигу. Али су они толико засењени следећим приказивањем, да се једва 
виде. Чак и пишчеве опсервације о прелазу православних у јединоспасавајућу 
римокатоличку веру (стр. 352 и сл.). 

Фалкони наводи све респективне прописе о променама вере, да би онда 
наставио (стр. 355): “Много речитији, међутим, него речи били су факти: 
страшне епизоде које су се преносиле од уста до уста и чији значај верске 
дискриминације (противправославне) прелазаше све више и више у значај 
расне (антисрпске) дискриминације. Они потицаху од првих дана НДХ, већ 
28. априла, на пример, у глувој ноћи, неколико стотина усташа опколише 
српска села Гудовац, Туке, Брезовац, Клокочевац и Болац у срезу Бјеловар; 
изабраше 250 људи, већином сељака уз попa Божина и учитеља Стевана 
Иванковића. Затим колону упутише у поље, натераше несрећнике да сами 
копају јаме, повезаше их жицом и живе их покопаше. Исте ноћи, код 
Вуковара, на обалама Дунава, других 180 Срба беху, напротив, задављени и 
после бачени у Дунав. У Оточцу, мало дана затим, опет хапшење у масама: 
331 Србин и уз њих поп и бивши народни посланик српски Бранко 
Драгосављевић са сином. Екзекуиија беше, поред обичног система 
избушених јама и везивања жртава, ударци секиром. Али поп и његов син 
беху сачувани за крајњи спектакл. Дечак је комадан пред очима оца, кога су 
натерали да поји молитве за исход душе. После, пошто је извршио своју 
дужност, поп је био потчињен полаганој тортури (мучењу): прво му је 
очупана коса, a после брада, a онда огуљена кожа; кад су му ископали очи, 
спектакл још не беше ни издалека завршен. 



Богохулнија епизода, која треба да остане гнусни символ целог 
немилосрдног клања извршеног из против-православне мржње Павелићевих 
Хрвата, беше ипак једна друга: она из Глине”. И ово се мора овековечити на 
италијанском језику: 

L’episodio più sacrilego e che doveva rimanere il simbolo raccapricciante di 
tutta Г immane carneficine consumata dall’ odio antiortodosso dei croati di Pavelic 
fu comunque un altro: quello di Glina. 

Писац наводи појединости: “14. маја сакупљено је неколико стотина Срба 
из тог краја и ближих села да би тобоже присуствовали једном богослужењу, 
једном Те Деум (Тебе Бога хвалим, JIMK), одржаном из захвалности Богу за 
устав НДХ, и они су упућени у цркву. Кад су тамо стигли, нађоше све 
спремно за литургију и помислише да је програм измењен. Несрећници нису 
наслућивали горе, ни онда кад су осетили да се један војни камион зауставио 
пред црквом, камион који је донео њихове џелате. Али више нису сумњали, 
кад видеше да улази маса пандура са циљем да врши нешто неверско и 
ужасно, витлајући ножевима и секирама. Усташки часник (официр) упита 
које од присутних снабдевен уверењем да је прешао на католичанство. Била 
су само двојица и они су одмах пуштени. После тога врата су била 
замангаљена и поче масакар (клање). Црква, претворена у трагичну људску 
кланицу, одјекивалаје сатима од вриска и урлика, а после од јецаја...”. 
Последње две реченице морају се у оригиналу пренети: 

Dopo di che le porte furono sbarrate e incomincio il massacro. La chiesa, 
transformata in tragico mattatoio umano, risuono per ore di gridi e di urla, poi di 
gemiti (Pagina 356) 

III. 

Пети одељак књиге, одн. њеног трећег дела, посвећен је католичком 
епископату. Он носи наслов “Католички епископат између интрасигенције 
(непопустљивости) начела и прилагођења стварности”. Колико год је то 
интересантно за проучавање укупних прилика и атмосфере у “НДХ”, овде 
само слабо спада. Овде где се ради о “културним” подвизима одн. о 
некулутри Хрвата.Зато ћe се наводи из тог одљека пренети само уколико 
улазе у оквир овога дела. 



Писац наводи окружницу највиших државних органа издату у Загребу 30. 
јула 1941. којом се регулише питање превере. У трећој тачки стоји да треба 
спречавати покушаје превере “учитељима, свештеницима, трговцима, 
занатлијама, богатим сељацима и уопште грчко-источној интелигенцији”. 
Практично то значи да се они морају убити. 

9., последња тачка гласи: “Влада је сазнала да многи Јевреји подносе 
молбе за прелаз у католицизам. То ипак не може имати никакав уплив на 
положај тих лица у њиховим односима са државом, јер постоји закон о 
неаријевцима”. Окружница се позива на тај пропис, који би требало да гласи 
“Законска наредба о расној припадности од 30. априла 1941.”. Датум је 
важан: у првом месецу постојања те наказне државе донет је закон о 
дискриминацији Јевреја, што је била прва фаза и правна подлога њиховом 
доцнијем ликвидирању. 

Пошто је само прелаз у римски католииизам био ваљан, то се епископ 
евангелички Филип Поп жалио уједној претставци влади на ометање прелаза 
православних у протестанте (стр. 367 и сл. књиге). То ћe се пренети у књизи 
која има да третира став неутралаца према хрватским злочинима. Једино ће 
последњи став те бискупове претсгавке, нека врста постскриптума, како сам 
Фалкони пише, бити наведен: “Овог часа смо дознали да су неки православци 
(бискуп Поп стално пише “православци”, мада је званични назив био грчко- 
источни, али њему, као Немцу, нису могли усташе ништа) из Слатине и 
околине који су поднели молбу за прелаз у евангелистичку веру, одведени у 
концентрационе логоре". Епискои “продужује да наводн сличне случајеве” 
(Фалкони, стр. 368). Одвођење у концентрационе логоре било је равно са 
смртном пресудом, често још горе, јер је претходило грозно мучење. Ово 
треба да зна цео културни свет, нарочито протестанти у свету. 

Писац (Фалкони) наводи сад Резолуцију муслиманских главара Бања 
Луке, унућену у Загреб 13. новембра 1941. у којој се оштро осуђују ексцеси 
власти и усташа. И то треба да дође у књигу која ће показати реакцију 
неутралних кругова. Овде се износе само гледишта хрватских савезника, у 
датом случају Италијана. 



На стр. 369. пише Фалкони: “Као што се види, за тачно 8 месеци откад је 
образована НДХ, срачунато је да до краја лета 1941. усташке жртве износе 
већ 350.000...”. Реч је о убијенима. 

Даље писац (Фалкони) наводи оснивање “хрватске православне цркве”. 
Сад, интересантно, дозвољавају да се каже “православна” а не “грчко-
источна”, што се има приписати дипломатским претставницима Бугарске и 
Румуније, како сам ја на једном месту већ писао. Али да пређемо опет на 
Фалконија. Он пише: “У истини је нова ‘православна хрватска црква’ - 
поверена једном руском избеглом митрополиту, Гермогену - била једва више 
него фасада, ако не проста и права пародија цркве. И њена висока јерархија и 
њен нижи клир проистицаху стварно углавном од пребега Српске 
православне цркве или су били избачени и рашчињени од њихове легалне 
јерархије. Кад се томе дода да је (та “црква”) претстављала једну клопку, јер 
је било очигледно да је режим задржао право да контролише својим 
средствима и оне Србе који су се опрли прекрштавању, не треба се онда 
чудити да је она имала мршав успех и практично је била без присташа”. У 
аднотацији Фалкони наводи одобрење и одушевљење Ватикана ради 
оснивања те “Цркве”, у којој Ватикан види, према речима хрватског 
посланика тамо, “да се отвара пут ка верском јединству и ишчезавању шизме 
у Хрватској”,а то би “био најдрагоценији дар који Хрватска може да учини 
Светој Столици”. (Фалкони, стр. 546). 

Поред оснивања те “Цркве” није престао римо-католички прозелитизам: 
“притисак на прелаз православних у католицизам продужен је на целој 
народној територији” (сгр. 375). 

IV 

Сад се онет нисаи враћа на “усташка” недела. Он пише (с. 375): “С 
обзиром на циљ ове расправе, није ипак потребно следити детаљно са 
документима доцнији дивљи крсташки поход усташа. Тим пре што он није 
претрпео никакве промене. Довољно је рећи да је продужен целе 1942. а 
можда и првих месеци 1943., да би се после свео и помешао (али никад 
сасвим нестао) са партизанском борбом. То његово свођење није дошло по 
слободној вољи, него наметнуто прекарном ситуацијом у НД-Х, која је била 



стално угрожена на својој властитој територији, са изузетком вароши, 
четничким четама и нарочито Титовим ослободилачким покретом”. 

У аднотацији (стр. 547) писац објашњава: “Четници су били Срби, под 
влашћу Михаиловића, који није био прихватио предају од 15. априла 1941. 
Побегавши у шуму, послао је 20. маја апел својим сународницима. Они 
(четници) били су још више одани династији Карађорђевића. Малобројни (20 
хиљада) одавали су се надасве герилском ратовању”. То је све објашњење 
овог појма. 

Сад писац истиче заштитну улогу италијанске војске: Сем тих борби 
(четника и усташа) и “пре њих, не сме се заборавити да антиправославне 
жестине усташа нађоше једну другу узду у италијанским окупационим 
трупама, које, као што су се биле постарале да ставе Јевреје у заштиту, биле 
су исто тако упућене да ометају масакре под верским видом, чак и немачким 
трупама". (!!). 

Фалкони продужује даље (стр. 376): “Без обзира на ове сметње, усташке 
жртве ин одиум фидеи (због верске мржње, ЛМК), постигоше један 
импресионантан укупни квоцијент који није сигурно претеран ако се 
заокружи на 700.000 јединица, а то је 10 до 15% целокупног становништва 
Велике Хрватске”. 

(По начелима статистичке методологије овде је требало срачунати 
посебан, не општи релативан број, тј. број убијених одн. несталих према 
укупном броју православних, а он износи онда равно 30%. ЛМК). 

“Ова цифра коју је маја 1943. Лондонска влада била примила као своју, 
беше тада сигурно претерана, а сад је примљена чак и од Енциклопедије 
Трекани”). 

(Дуго нисам знао каква је то Енциклопедија Трекани и свуда сам је 
тражио. Најзад сам установио да је то други назив за велику Енциклопедију 
Италије, што сам објаснио на крају ове главе. Ту сам навео и овај став на кога 
је Фалкони јамачно мислио). 



Писац наводи шта о томе пише Енииклопедија Британика, шта је о  томе 
говорио Кардељ итд. Све ће то садржавати можда друге књиге, па нећемо 
понављати. 

Фалкони наводи из говора пред Скупштином Едварда Кардеља. децембра 
1952., када је као министар иностраних послова оправдавао раскид 
дипломатских односа са Ватиканом, цифре злочина према православљу. 
Кардељ је тада казао да су “усташке банде уништиле и запалиле на 
територији наводне НДХ 299 грчко- православне цркве и убиле 128 
свештеника грчко-православних и десетине хиљада верника: људи. жена, 
деце”. 

Фелкони са своје стране каже (25, с. 376): “У стварности изгледа да су 
губици кадрова Српске православне цркве у Хрватској били далеко виши. 
Убијених свештеника било је 300, a владика 5. Али ни ти бројеви не показују 
ништа од ужаса са којима су извршена ова убиства. Доситеј, православни 
ординариј (дијецезан) Загреба био је стављен на такве муке да је полудео; 
Петар Зимоњић из Сарајева, од 80 година, био је задављен; a монсињор 
Платон, бањалучки, такође од 80 година, беше на ногама поткован као коњ и 
присиљен да јавно шета док се није онесвестио, a онда му је ишчупана брада 
и запаљена ватра на прсима.” 

“Ови садизми, који нису били ништа друго него акцентуирање метода 
примљених при ‘нормалним’ екзекуцијама у маси, ови (садизми) вршени 
дављењем, рашчеречењем (растргнућем на четворо), - телеса су била, не баш 
ретко, обешена, смеха ради, у месарницама са натписом ‘људско месо’ - 
(садизми) праћени су паљењем кућа и цркава збијених жртвама итд. (Али не 
треба заборавити на колац набодену децу из Власенице и Кладња и игре које 
су усташе вршиле уз жртве за време ноћних оргија...).”« 

И овде се мора бар последњи став пренети у оригиналу: 

Sadismi, questi, che non erano se non l’accentuazione dei metodi applicati 
nelle “normali” esecuzioni in massa, eseguite per via di sgozzamenti, di 
squartamenti (e i corpi allora venivano non di rado appesi per burla nelle 
macellerie con sotto la scritta: carne umana), di incendi alle case o alle chiese 
stipate di vittime, ecc. (ma non bisagna dimenticare i bambini impalati di 



Vlasenica e di Kladanј e il (loto alle torture praticate durante le orge notturne degli 
ustascla...) 

(Тачкице потичу од писца, ЛMK). (Стр. 376/77). 

V. 

Сад писац наставља о улози католичке јерархије и пише(стр. 377): “Како 
ми поуздано знамо, све се ово догађало a да хрватски католички епископат 
није осетио дужност да реагује и да нарочито осуди ове злочине, тим пре што 
су погађали чланове сестринске цркве. Напротив, док су његовог 
православног колегу монсињора Зимоњића убијали, као што је већ речено, 
монсињор Иван Шарић, арцибискуп католички истог града, не само што је 
писао песме у част поглавника, ‘обожаваног вођу’, него је без стида упутио 
католичком тједнику своје дијецезе изразе свога одушевљења 
револуционарним методама ‘у служби истине, правде и части’, па је додао 
тврђење да је ‘лудо и недостојно ученика Христових и помислити да би 
борба против зла могла бити вођена на племенит начин и у рукавииама’." 
Фалкони после речи “борба против зла” даје у загради одјек чуђења 
партикулом сик !! (То значи: баш тако ?!). 

Писац наводи неслагање и осуду тих метода и од стране бискупа 
мостарског фра Алојзија Мишића које је изразио у једном акту 
претседништву Бискупске конференције, a то је Степинцу. Из његове 
јадиковке проистиче жалба што није успело католичење Срба, али тај 
истински архипастир и осуђује недела своје пастве. Он пише (разуме се: све 
ово преводимо са туђег језика на изворни језик, то је тзв. ретрадикција, која 
не мора у длаку да се слаже): “Божјом  милошћу се појављује данас прилика, 
као никад у прошлости, да се помогне хрватска ствар, да се спаси велики број 
душа, људи добре воље, мирних сељака... Нажалост, неки придошлице, 
младићи без образовања и без искуства, који место разума и интелекта 
употребљавају ватру и жестину, усуђују се да давају наредбе. Докле 
новоприсаједињени стоје у цркви слушајући мису, они их хватају, људе и 
жене, младе и старе, гурају их напоље као бештије и у масама их преводе у 
вечност. То не може служити ни светој ствари католичанства ни хрватском 
интересу. Кроз неколико година ће сви осуђивати те акте незнања, а међутим, 



ми ћемо изгубити повољну прилику, корисну хрватској ствари и светој вери 
католичкој, да у Босни и Херцеговини, место мањине у којој се налазимо, 
постанемо већина...”. 

“Отуда те сузе”рекли би стари Латини: Hinc illae lacrimae ! (ЛМК). Израз 
потиче од Теренца. 

До сличног закључка долази и сам Фалкони, који такође бискупу замера 
да акте насиља назива “актима незнања”. Он је (бискуп Мишић) канда љут 
што није успело католичење Босне и његове Херцеговине, па додаје 
(Фалкони): “Да је то његова фиксна идеја, доказује једно друго писмо...: 
‘Преверавање православних у католицизам сасвим је промашено. Да је 
Господ компетентним (меродавним) дао боље појимање и разлоге да са свим 
тим изврше преверавање у католицизам, у овој особеној прилици би број 
католика био повећан бар за 500 до 600 хиљада, и тако би у Босни и 
Херцеговини ми већ прешли садашњи број од 700 хиљада на 1.300.000 !". 

Писац наводи у аднотацији (стр. 547) “један штампани манифестић из 
штампарије бискупа ђаковачког дељен средином маја 1941”, кад је “НДХ” 
постојала свега месец дана. То је јамачно фамозни бискуп Акшамовић. У 
“манифестићу” стоји: “Бискуп Ђакова је примио досад у свету католичку 
цркву хиљаде грађана који су од државних власти добили сведочанство 
доброг владања. Угледајте се на ову нашу браћу и поднесите што је пре 
могуће ваше молбе за прелаз у католичку веру. Као католици, моћи ћете 
остати код својих кућа. Моћи ћете несметано да радите на вашем имању и да 
васпитавате ваше синове за Бога и за хрватску државу. У каголичкој цркви 
ћете обезбедити спас ваше неумрле душе, према светим речима нашег 
Спаситеља Исуса Христа”. 

То најбоље доказује каквим се средствима служио католички клир да 
добије што више верних, и то у самом почетку хрватске државе ! 

Фалкони износи да су неки прелати, свесни своје кривице, напустили 
земљу “у моменту слома НДХ”, као већ наведени Шарић, бискуп бањалучки 
Јосип Парић, монс. Јосип Каревић итд. Све то “дозвољава да се каже да, иако 
се можда нису лично укаљали крвљу као што су на несрећу неки свештеници 
и калуђери били укаљани, неоспорно да су они, били усташе или не, 



помагали са задовољством демолирање православне цркве, па су се чак 
журили да пљачку поделе”. То тврди сам Фалкони. 

У аднотацији наводи Фалкони неке примере деобе пљачке српске и 
јерврејске имовине од стране католичке јерархије. (Ниже свештенство чак и 
не спомиње, јер таквих примера има на стотине). Тако надбискуп Степинац 
објашњава поглавнику да су избегли фратри траписти из Рајхенбурга 
примљени од своје сабраће у Бања Луци, али њима треба дати засебан 
манастир. Степинац објашњава колико је њихово имање било у Рајхенбургу, 
што значи да ни у “Хрватској” не би требало да буде мање. И онда 
конкретизира: “Можда би им се могао дати српски манастир Ораховица ?” 
Тако директно стоји “српски манастир”, али додаје да је он некад био 
католички !!! 

Много је интересантнији случај арцибискупа сарајевског Шарића, који је 
“тражио и добио од хрватске владе извесна непокретна добра која су 
припадала једном Јеврејину угарског порекла”, или, како би се то хрватски 
рекло, “једном жидову мађарског подријетла”. То пише нико мањи него 
“легат Свете Столице ” Ђузепе Рамиро Марконе на латинском језику и чуди 
се да су нека лица против тога протестовала !! (Стр. 379, сл; 548). 

На страни 381 и следећим писац Фалкони жели да “на крају заврши кобно 
овај одељак историје хрватског католицизма, бележећи још учешће једне 
групе свештеника и фратара не само у потстрекавању него баш у извршењу 
масакра...”. 

Писац не жели да кривицу за то пребаци бискупима, мада се за неке зна 
да су били у дослуху са “усташизмом”. 

Конференција католичких епископа одржана 20. септембра 1945. прва у 
комунистичкој Југославији, замера режиму на толике осуде католичких 
клирика (Фалкони, стр. 548), али, каже се у пастирском писму, “ми не 
желимо да бранимо криве. Признајемо даје ипак било таквих свештеника, 
заслепљених националним и партијским страстима, који су се огрешили о 
свети закон хришћанске правде и милости...”. 



Сад опет дајемо реч Карлу Фалкони, који на страни 382 пише: “Од неких 
међу тим свештеницима, бискупи су добили одбране; они одричу да су 
злочинци. О другима су избегли да се изразе, дозвољавајући могућност да су 
заиста истините оптужбе. Али, наставља Фалкони, уколико нас интересује, 
индивидуални случајеви важе релативно, више је од значаја да тај феномен 
не може нико да порекне и да је вршен у таквим сразмерама да човека језа 
хвата, чак кад би биле у питању само десетине лица. Овде се подразумева да 
случајеви, као онај францисканца Мирослава Филиповића, пре него што су 
били од интереса за историју криминалитета интересирају и пагологију. Он је 
био управник хрватског Аушвица, логора Јасеновац, где је преко 200.000 
нашло смрт, а не мали део међу њима захваљујући његовим личним 
подвизима да удави на импозантан начин. 

Ex, дакле, поред свих дужних пропорција, појава је била таква да је на 
начин неспоран карактерисала стил усташких масакра према оним 
истребљењима која су вршена у другим земљама за време Другог светског 
рата. Тако нпр. није било могуће замислити једну казнену експедицију 
усташких ескадрона без неког свештеника, без једног францискана, који га је 
водио и подбадао. Није их било мало међу овима крсташима ин сакрис (у 
светим стварима, JIMK), који су наоружани ишли около: фра Антон Ћевола 
из францисканског манастира у Сплиту са јасно видљивим револвером на 
туници (мантији), свештеник Божидар Брало са ништа мање него митром. 
Али није било мало ни тих који су прелазили на дела, да би својим верним 
пружили добар пример. Божидар Брало, на пример, који је био познат као 
заштитник фамозне дивизије ‘Црна Легија’ био је оптужен да је учествовао 
при масакру 180 Срба на Алипашином Мосту и да је после играо у мантији, 
заједно са усташама, као неки мртвачки плес око лешева. Један други 
свештеник, Никола Пилогрвић из Бања Луке, био је одговоран за друге 
покоље. Као они и језуити Липоваци Цвитан, францискани Јосип Вукелић, 
Звонимир Брекало, Јустин Медић, Хинко Прлић, и они сви капелани убијаху 
заробљене, палише станове и пљачкаху насеља, водећи борбе у Босни на челу 
усташа”. (стр. 383). 

Писац који води борбу против Ватикана и целокупне католичке акције у 
свету, и за кога догађаји у Хрватској представљају само инциденте, ипак 
признаје да сличних случајева крвавог клира није нигде било као у “НДХ”. 



То је феномен за себе. Доказ више да је он специфичност Хрвата католика, 
као што смо ми увек тврдили. Само хрватски клирици могли су се таквим 
показати, јер из њих није излазила никад животињска нарав, како им је Назор 
певао (“И сад у нама куња животиња...”.). 

Бар почетак и крај овог става, где се говори генерално, треба пружити у 
оригиналу. Дакле: 

Ebbene, pur tutti i dovuti ridimensionamenti, il fenomeno e stato tale da 
caratterizzare in modo inconfondibile lo stile dei massacri ustascia di fronte a 
quello degli stermini perpetrati in ogni altro paese durante la seconda guerra 
mondiale... Cappellani, anchiessi, uccisero prigioneri, diedero fuoco ad abitazioni e 
saccheggiarono villagi, battendo le campagne della Bosnia alla testa degli 
ustascia.” 

VI. 

Два последња одељка књиге Карла Фалконија описују реакције Ватикана. 
Пошто ми Ватикан сматрамо као “неутралног” сведока, то ћемо - ако Бог да - 
неке погледе и оцене његових претставника пренети у 7. књизи, уколико оне 
садрже осуде Хрвата одн. “усташа”. Сам став Ватикана за себе не спада у 
опсег ове књиге. Зато ћe се овде пренети само неколико ставова писца 
Фалконија којима пропраћа опис ватиканске реакције, a који опет говоре о 
“подвизима” одн. злочинима Хрвата. 

VI (претпоследњи) одељак носи наслов “Ватикан је био у току недела 
усташа" и почиње овим речима: “Стигли смо и до ове тачке пошто смо 
индивидуализирали у својим појавама и прецизирали у својим пропорцијама 
и манифестацијама један од од најапсурднијих покоља ван самог рата које 
историја познаје, покоља који страшно узбуђују (који револтирају).”. И те 
речи треба пренети у првобитној верзији: 

Giunti a questo punto, dopo aver cioè individuato nelle sue cause a precisato 
nelle sue proporzioni e manifestazioni uno dei più assurdi e rivoltanti eccidi 
estrabellici che la storia conosca... 

Такве речи заиста не би ни један Србин могао боље да да: 
“манифестације” у Хрватској сматра најстрашнијим покољима целе светске 



историје извршених ван самог рата (ван ратног попришта, ван “фронта”). То 
му је као синтеза свега дотад реченог (детаљног, “индивидуализираног", 
појединачног). 

A затим наставља од кога ти покољи (тако баш стоји) потичу и тврди да 
потичу: “Од стране једне државе која је направила од расистичко-верске 
политике један од угаоних камена, позивајући се на хиљадугодишњи присни 
савез са Римском црквом. Од стране епископата који је свесно доносио 
прописе о гарантовању слободе и озбиљности преверавања шизматика, али 
који (тај епископат) није после дизао глас против гушења права осталих 
верских мањина земље и, нарочито је затварао очи при брисању сестринске 
цркве и при клању њених старешина. Од стране клира и религозних редова 
(калуђерских редова) тешко компромитованих злоделима једног дела њених 
чланова. Од стране смесе без прецедената верских организација и њихових 
вођа са активношћу, често иморалном једне стране као што је била усташка. 
Од католичке штампе која није само била пуна одушевљења са поглавицом и 
режимом умрљаним крвљу, него је чак теоризирала њихове доктрине. Сад се 
више не може пропустити a да се не пита какво је било понашање Свете 
столице и посебно, Пија XII. Шта је, наиме, учинио Ватикан да би 
декуражирао владу НДХ у својим апсурдним прохтевима хрватског 
панкатолицизма ? И какве је директиве дао католичкој јерархији те земље да 
би се овоме одупрла ? Врх свега другога, какве је мере предодредио и 
остварио да би се спречили, ако ништа друго, расни и верски прогони 
удружени са крвопролићем, пљачком, насиљима, принудним изгоном итд". 
(Стр. 386/7). 

Писац сматра да је Ватикан могао и морао бити обавештен на разне 
начине. Прво преко претставника “НДХ” код Ватикана, затим преко бискупа 
који су се стално мотали по Риму (тако да се мађарски посланик при 
Ватикану чудио откуд их толико, Фалкони, стр. 389), најзад и поврх свега од 
свога претставника код “НДХ” опата Марконе. 

За прве каже Фалкони: “То не значи, свакако, да ћe претставници усташа 
код Ватикана настојати да открију папи крваве подвиге својих другова у 
Загребу. Али понтификални легат Марконе, који је могао ићи кад га је воља 
из Загреба у Рим и који је добро познавао хрватску ситуацију, јер је често 



земљу прокрстарио, био је у стању и морао је да говори... Сем тога био је 
привилегован положај Католичке цркве од стране режима - неки бискупи и 
свештеници сеђаху, као што смо напоменули, у самом парламенту па је не 
само хрватски епископат био сасвим слободан да развија сопствену 
активност у унутрашњости појединих дијецеза, него је имао и највећу 
слободу у односима са светом столицом...” 

90. 

Ни пуне две године иза своје књиге о ћутању папе Пија XII, Карло 
Фалкони је дао нову књигу под насловом “Папе XX века”. Ту је описао и 
подвргао критици делатност пет папа (све до данашњег) и то Пија X, 
Бенедикта XV, Пија ХI, Пија XII и Јована XXIII. У портрету Пија XII 
налазимо опет помена о збивањима у Хрватској. Нема много новог, али с 
обзиром да се ради о веома реномираном писцу, чије су књиге преведене на 
енглески, немачки и француски (можда и на још који језик) пренећемо оно 
што овде спада. 

Догађаји у “НДХ” налазе се у пододељку интитулисаном “Драма и 
капитулација троструког ‘ћутања’.” (115) 

На страни 277 каже: “Пошто се радило, ипак, о деликтима против 
хуманости апсолутно неоправданим са гледишта ратних потреба, па чак и 
иочињених користећи ситуацију нужде рата у току, тим више кад се број 
(злочина, ЛМК) пење до знатне висине. Обавеза осуде од стране једног 
верског поглавице не дозвољава изузетке, нити због његовог ћутања неко 
смањење одговорности. Па ипак... папа Пије XII је згрешио недозвољеним 
ћутањем према милионима ванратних жртава нацизма: Јеврејима, Пољацима, 
Србима, Русима, Циганима итд”. 

Писац наглашава даље како је “Света Столица” ћутала у свим 
случајевима који су јој били познати: шест милиона побијених Јевреја итд. 
“У сваком случају папа је најтачније знао, и чак од почетка о клању Пољака, 
њихове принудне сеобе и истом тачношћу имао је он извештаје о масакрима 
Срба православних у Хрватској...”. Он је према Фалконију имао и приватна и 
званична средства да буде са приликама упознат. 



Сад говори на две стране о Пољској, да на страни 280 каже: “Што се тиче 
усташке Хрватске Анте Павелића, установљене априла 1941. у следству 
италијанско-немачке окупације Југославије, она није оклевала да васпостави 
измену претставника де факто са Светом Столицом, примивши у Загребу 
папиног легата опата Рамира Марконе и шаљући у Рим при легацији код 
Квиринала (јер су се у Ватикану још налазили чланови краљевске 
југословенске легације) емисаре са дужношћу да одржавају везе са 
Ватиканом..”. Доцније пронаћени акти “указују да је Ватикан био у знању, 
средством југословенске делегације и савезничких амбасадора, да дозна о 
кампањи поновног крштења силом проведеног од усташке владе да би 
натурализирала два милиона и двеста хиљада Срба православних у земљи. 
Они који не би пригрлили католицизам а не баш ретко ако су га и пригрлили, 
били су масакрирани на најбруталнији начин (сечењем главе, ударцем секире 
итд) нарочито пo селима...". У оригиналу: 

Costoro, se non abbracciavano il cattolicismo, e non di rado anche dopo averlo 
abbracciato, venivano massacrati specie nei villagi nei modi più brutali 
(sgozzamenti, sventramenti a colpi d’ascia ecc.) 

“Према умеренијим евалуацијама, бар је пола милиона Срба било жртва 
ове политике верског расизма...”Па ипак, каже Фалкони, није Ватикан 
званично реагирао. Папа никако, док су подсекретари Монтини (садашњи 
папа) и Тардини правили само неке алузије пуне обзира. Meђy свим 
главарима Цркве једини је кардинал Тисеран отворено напао усташке 
практике, које је упоредио са средњевековним. Он је још у јуну 1942. говорио 
о жртвама Срба које допиру до 350 хиљада”. 

Фалкони осуђује и хрватски епископат, њихове акте назива 
“неприхватљивим”. “Оно што је ван сваке сумње то је да ниједан орган Свете 
Столице није заузео никакав јаван и свечан став. најмање папa Пијо XII, 
према неделима такве тежине”. (di fronte a misfatti di tanta gravita). 

Фалкони има за циљ у свим својим књигама да раскринка хуманост и 
лажно хришћанство претставника католицизма, нарочито највишег међу 
њима, понтифекса максимуса. Да су они осудили хрватске злочине, не би се 
можда ни појавиле ове оптужбе Фалконија. Овако, он их жигоше и то више 



пута понавља. Понављање у најновијој књизи нама је добро дошло: Писац је 
проверавао податке из прве књиге и сад их потврђује у потпуности, нарочито 
о бруталности хрватских практика и о броју од пола милиона убијених 
православних Срба. 

91. 

У предговору првог издања овог дела ја сам навео неколико италијанских 
књига у којима сам претпостављао да има нешто о збивањима у “Хрватској” 
за време рата. (Страна 10). Међу њима је и књига “Судбина Италије” од 
двојице конаутора (Геатано Салвемини и Ђорђо Лa Пиана). Набавио сам и ту 
књигу, али нажалост ништа нисам нашао вредно преноса. (120). 

Ови писци се носе са Ватиканом и пребацују Ватикану партиципацију, 
бар моралну, са силама Осовине за време para.. Ha страни 169 и 170 спомињу 
као један од примера новостворену “НДХ”. Нарочито се замера папи Пију 
XII што је примио у аудијенцију и дао благослов Павелићу. Они пишу, 
прелазећи са остaлих држава, на ову “пупет државу” ово: “Још већег значаја 
беше држање Ватикана према новом краљеству Хрватској. Њена круна беше 
понуђена краљу Виктору Емануелу, a пошто је он имао довољан број 
еферних круна, препусти је рођаку, дуки од Сполета. Једна делегација вођена 
од истог Анте Павелића који је пет година пред тим био осуђен на смрт у 
отсуству од једног француског суда као потстрекач на убијство краља 
Алекндра од Србије и који је сада постао квизлинг Хрватске пође у Рим. 
Овде, 18. маја 1941. настаде дуга церемонија примања круне од стране новог 
суверена..." 

Сад писац наводи да је то могло само да прија Ватикану, a с друге стране 
није се смела вређати папска неутралност “пуним званичним признањем нове 
осовинске пупет државе” il pieno riconscemento ufficiale al nuovo Stato - 
fantoccio di Asse 

И онда писац износи како je папa најпре примио дуку од Сполетау 
аудијенцију, онда Павелића само као верника Католичке цркве итд. То овде 
не спада. Достаје да ови писци са крајњим презрењем говоре о тој “лутки-
држави” и први пут се овде износи да је круна била најпре понуђена краљу 



Виторију Емануелу, a да је овај препустио свом рођаку. Нигде друго се то не 
саопштава. 

XXVII. АНТИВАТИКАНСКИ ПИСАЦ  
ИТАЛИЈАНСКОГ ПОРЕКЛА  
КОЈИ ЖИВИ У ЕНГЛЕСКОЈ 

 
92. 

Овде ће бити сад ексцерпиран један писац који не живи у Италији, већ у 
Енглеској, који нема италијанско презиме, али је ипак Италијан по рођењу и 
првобитном васпитању. Порекло му претежно италијанско, али има крви 
швајцарске, бразилијанске, холандске и америчке. По старом принципу да се 
деноминација (именовање) врши  према главном обележју,  (a potiori fit 
denominatio) и он ce увршта међу италијанске писце. Може евентуално и 
међу друге, али италијанске свакако. Ту се не врши никакво насиље, још 
мање фалсификат. 

Тај писац се зове Авро Манхатан. Оволико знам о њему: Студирао је 
филозофију, социјалне и религиозне науке. За време Другог светског рата он 
је управљао једном радио станицом, која се звала “Радио слобода”, и вршио 
преносе у окупирану Европу. Он је такође писао политичке коментаре за 
Бибиси. Авро Манхатан, члан Удружења писаца, П.Е.Н. Клуба и Краљевског 
друштва за литературу. Поред тога што предаје и пише кратке приче, есеје, 
чланке, романе и позоришне комаде, он је написао једну од најбоље 
проданих књига на свету: “Ватикан у светској политици”, два пута изабрана 
као књига месеца и сада у 47. издању. 

Авро Манхатан је ново име писца које је преузео кад је био 
натурализован као Енглез. До тада је носио име чисто италианско Теофило 
Гардини. 

Његова књига “Католички терор данас” која је овде богато исирпљена 
претставља првобитно атак на римокатоличку цркву и њеног поглавара одн. 
њену јерархију каквих је мало по својој отворености и безобзирности. Ми 
овде нисмо те нападе преносили сем кад су били у најближој вези са 
хрватским терором против Срба. 



Та књига је изашла прво на енглеском језику (76) а после преведена на 
друге језике, између осталих на српски. (77). Из тог српског превода ја овде 
преносим поједине ставове. То је прва књига којом се овде служим према 
нечијем другом преводу. Али, нити ја знам енглески, нити би било паметно и 
умесно да ја преводим тамо где постоји несумњив и ауторизован превод. 

У Предговору своје књиге пише Авро Манхатан из. осталог и ово: 

“Имена већине учесника, католика-верника, војника, попова, калуђера, 
епископа, архиепископа и кардинала, као и имена њихових не-католичких 
жртава - људи, жена и деце, убрајајући ту такође и свештенство, иститина су, 
као и имена места, села и вароши, где су се злочини одиграли. Њихову 
тачност може свак да провери, ако хоће. Документа и фотографије о 
католичким концентрационим логорима, о католичким масовним 
погубљивањима и насилном покатоличавању, од којих су само нека у овој 
књизи, налазе се у архивама Југословенске владе, Православне цркве, 
Уједињених нација и у другим званичним установама.” 

I. 

У самој књизи, у мериторном делу, каже писац (77, с. 23) да је 
Павелићево животно дело било: “Стварање, можда, једне од најокрутнијих 
фашистичких тиранија које су икад осрамотиле Европу”, да затим настави: 

“У вођење Павелићеве диктатуре било је брзо, ефикасно и окрутно. 
Одмах по његовом повратку - он је реорганизовао Усташе по целој новој 
држави и утврдио локалне јединице познате под именом стожера, логора, 
табора и збира, помоћу којих је започео праву владавину терора. Циљ 
његових систематских злочина - убијање, мучење, пљачка и покољ на велико 
- није било ништа друго него тотално уништење свих не-католика, 
антифашистичких елемената у новој држави. 

У исто време, уз реорганизацију Усташа, Павелић је основао политичко 
тело по моделу нацистичког Гестапоа и фашистичке ОВРЕ, тако звану 
Усташку надзорну службу, која је имала апсолутну контролу над целокупним 
становништвом. Овај усташки гестапо је био начињен од 13 разних облика 
полиције: Усташка полиција; Тајна служба, Одбранбена полиција; Полиција 



сигурности; Највиши уред за јавни поредак и сигурност; Окружна полиција; 
Жандармерија; Војна полиција; Одбранбене јединице; Служба за сигурност 
поглавника;Телесна лична заштита; Резервна жандармерија; Полицијска 
гарда и Индустријска полиција. 

Паралелно са овим Павелић је основао ванредне судове, који су се звали: 
Пријеки суд, Покретни пријеки суд, Изванредни народни суд. и Велики 
изванредни народни суд. Ови судови, којих је било 34 на броју, доносили су 
пресуде, а да се није давала могућност за одбрану. Судије, све заклети 
Усташе, судили су без испитивања оптужбе, на бази колективне 
одговорности. Судови су могли да доносе само смртну казну, против које се 
нико није могао да жали....”. 

"У најкраћем року, Павелић и његове усташе су постали судије- арбитри 
слободе, живота и смрти свих људи, жена и деце у новој држави Хрватској 
која је у току од неколико недеља постала најокрутнија фашистичка држава 
на свету, убрајајући и нацистичку Немачку...” (страна 25). 

Ето. оно што су други писци рекли шапатом, то овај неустрашиви 
публициста каже отворено, јасно и гласно: “Хрватска” је била најокрутнија 
фашистичка држава на свету ! 

Стр. 33: “Католицизам је био прокламован за главну религију државе. 
Друге вере и њихови верници били су прогањани, а највише православни; 
док су Јевреји били натерани да носе Давидову звезду на свом оделу; сви 
чланови Православне цркве били су у страху за њихова имања, њихову личну 
и породичну сигурност. Бити православац значило је бити потенцијална 
жртва. Ускоро, у свим парковима и на јавним превозним возилима појавила 
се нова објава: “Забрањен улаз свим Србима, Жидовима, Циганима и псима”. 
Министарство унутрашњих дела, на челу са Андријом Артуковићем, 
објавило је следећу наредбу: “Сви Срби и Жидови који живе у Загребу, 
престоници Хрватске, морају да напусте град у року од 12 сати. Ма који 
становник, који се нађе да им је дао склониште биће одмах стрељан на лицу 
места”. 

Стр. 35: “Трансформација католичке јерархије у стварну усташку 
хијерархију имала је ужасно значење. То је значило да је цео механизам 



Католичке цркве у Хрватској био стављен на потпуно расположење окрутних 
индивидуа решених да начине од нове државе једну компактну политичку и 
војну јединицу, цементирану најсигурнијим гаранцијама државне 
неразоривости. Таква политика је значила не само хрватски социјални, 
културни и политички продукат, већ и потпуно искорењивање свега што је 
било “туђе” хрватском пореклу и њеној националној вери. Ово је захтевало 
потпуну елиминаиију сваког који није био Хрват. То није био лак задатак, јер 
је велики део ове нове државе био састављен од масивних расно-верских 
група које су биле потпуно туђе усташком католицизму. Од 6.700.000 
становника, свега је било 3.300,000 Хрвата. Међу осталима било је 
Муслимана 700.000, Јевреја 45.000 поред још других мањих група. Било је 
преко 2.000.000 православних Срба”. 

“Партијска идеологија, мада је била расно и верски искључива, примила 
је географско ширење. То значи укључивање у независну Хрватску спорних 
територија, дакле, некатоличких елемената, који су постали аутоматски 
највећа препрека за тотално католичење нове хрватске државе. Да би се 
решио проблем, прихваћена је и брзо стављена у покрет политика која је 
водила брзој елиминацији свих не-Хрвата, не-католичког становништва. Ово 
је више пута отворено и јавно изјављено од стране чланова усташке владе, 
као на пример, 2. јуна 1941. у Новој Градишки, др Милован Жанић, министар 
правде, изјавио је: 

"Ова држава, наша земља, је само за Хрвате, и ни за кога другог. Нема 
путева и начина, које ми Хрвати нећемо да употребимо да начинимо нашу 
земљу заиста нашом, и да је очистимо од православних Срба. Сви они, који 
су дошли у нашу државу пре 300 година морају да нестану. Ми не кријемо 
наше намере. Ово је политика наше државе, и док се она спроводи, ми 
нећемо радити ништа друго, већ да се држимо усташких принципа”. 

Др Миле Будак, министар просвете и културе, није губио ни мало 
времена да објасни својим слушаоцима природу тих принпипа. За време 
његове прве конференције за штампу у својству министра, када су га упитали 
о политици према нехрватским расним и верским мањинама, његов одговор 
је био веома прост: “За њих ми имамо три милиона метака !”. То није било 
хвалисање једне фанатичке особе. То је била суштина једне политике, хладно 



планиране од Павелића у заједници са католичком јерархијом, која је почела 
да се спроводи чим су нацисти ушли у Југославију. Др Милован Жанић, др 
Мирко Пук, др Виктор Гутић, усташки министри, без оклевања су изјавили 
да ће нова Хрватска да се реши свих Срба који су у њеној средини, да би 
постала 100% католичка "у року од десет година”. 22. јула 1941. план је опет 
званично потврдио др Миле Будак: - “Ми ћемо убити један део Срба, ми ћемо 
транспортовати други, а остатак ће бити приморан да прими римо-католичку 
веру. Овај последњи део биће абсорбован од хрватских елемената“. Путеви и 
начини да се изврши овакав план били су брзо усвојени. Најрадикалнији и 
најокрутнији: масовно уклањање Срба из спорних зона. Према министрима 
једна трећина Срба биће послата у ужу Србију, једна трећина ће бити 
“наговорена” да прими католицизам, а од остатка ће се “отрести” другим 
начинима. “Други начини” убрзо је значило биолошко истребљење, и 
"наговор” на насилно мењање вере. 

Промена вере и истребљење су значили једну ствар: тотално уннштење 
Православне цркве. То се, уствари, и показало као званична политика нове 
католичке државе Хрватске. Такву политику званично је предложио у 
парламенту, међу осталима, др Мирко Пук, усташки министар правде и вере. 
Он је рекао: “Ја ћу исто тако да направим примедбе о такозваној Српској 
православној цркви. У том пргледу ја морам снажно да нагласим да 
Независна хрватска држава не може и неће да призна Српску православну 
цркву”. 

Павелићев трајни програм је удешен да се изводи у исто време свуда, од 
самог оснивања нове државе. Његово извршење било је просто, директно и 
брутално. Почело се са уредбама на брзину, као она што ју је издао његов нов 
министар за пропаганду, свега четири дана после Хитлеровог напада (10. 
април 1941), којим се забрањује православцима ступање на Универзитет, сем 
ако су се одрекли православне вере пре 10. априла 1941. - па све до масовних 
депортација, као што су оне, које су Усташе извршиле 4. и 5. јула, 1941 у 
Загребу; до покоља људи, жена и деце, као што су били у Кључу 31. јула, 31 
августа, 1. и 2. септембра 1941., када су “Летећи Усташе” укупно побили око 
2.000 Срба”. 



‘У држави која је до лудила била наклоњена политици расно- верског 
уништавања, закони и законитост, када се добро промотре, били су ништа 
друго него трагично исмејавање. Изванредни суд, већ раније споменут, на 
пример, увек би осудио без обзира на доказе, није дозвољаво право на апел, и 
његова пресуда морала се извршити у року од три сата по њеном доношењу. 
На тај начин су ови судови изрекли смртну пресуду огромном броју људи, а 
да им нису пружили никакве прилике за одбрану, и њихове пресуде су биле 
дословно примењене. У највећем броју случајева судови су кажњавали 
“колективно” под маском “суђења”. Само једно судско оделење у Загребу, на 
пример, само је у року од два дана - августа4. и 5., 1941 - осудило на смрт 185 
особа; оно у Срему од 3. до 25. августа 1942, 217 особа; рад покретног суда у 
Руми 3 августа 1942, је трајао свега два и по сата, за које време је 26 особа 
било осуђено на смрт. У Старој Пазови, 8. августа 1942. рад суда је трајао 
свега пола сата и 18 особа је било осуђено на смрт. У Руми 10. августа 1942, 
бранилац кога су Усташе одредиле, бранио је 25 особа, које је први пут срео 
на самом суђењу, а председник тог судског оделења му је дозволио свега 2 
минута за сваку особу. Судови - најтрагичније исмејавање правде - били су 
прави инструменти покоља, као што је доказано чињеницом да је у року од 
четири године само једно судско оделење изванредног покретног суда у 
Загребу, на челу са Иваном Видњевићем, осудио на смрт 2.500 грађана. 

Али док су судови имали бар форму законитости, усташе су нашле 
начина да истребе хиљаде особа на много бржи начин - на пример, слали су 
их у концентрационе логоре да би их се отресли тамо. Уређење и контрола 
ових логора је била искључиво у рукама Павелића, који је лично водио 
рачуна о њиховом управљању. Хапшење и депортација у ове логоре је 
зависила од усташа, - који су могли да пошаљу тамо когагод су они сматрали 
за “неповерљиву особу”, и који су имали апсолутну власт да убију ма кога 
одмах при доласку. У ствари “постојао је споразум”, да цитирамо Љубу 
Милоша, команданта Јасеновачког концентрационог логора, “да све особе 
осуђене или неосуђене уопште, треба ликвидирати одмах”. На основу овога, 
становници логора су били убијани без реда, било појединачно или 
колективно, чак и без законског изговора. Тако су, марта 1943. становници 
логора у Ђакову намерно били инфицирани тифусом, који је проузроковао 
код 567 особа смрт; 15. септембра 



1941, сви становници логора у Јасеновцу, који нису могли да раде, око 
600 до 700 њих, су били побијени; у логору у Старој Градишки 1000 жена је 
било убијено. Од 5000 православних Срба, који су били одведени у логор у 
Јасеновац крајем августа 1942, 2000 је било убијено још на путу, остатак је 
био премештен у Градину, где су их 28. августа убили чекићима. У логору у 
Крапју, октобра 1941. 4000 заробљеника је било убијено; а у логору у 
Брочицама, новембра 1941, 8000 заробљеника је било погубљено. Од 
децембра 1941 до фебруара 1942. у Великој Кошутарици код Јасеновца, 
преко 40.000 православних Срба је било поклано, док у Јасеновачком логору 
у лето 1942. око 66000 православних Срба, који су били доведени из села 
Босанске Крајине, били су заклани, међу њима и 2000 деце. 

Деца нису била поштеђена и специјални, концентрациони логори били су 
одређени за њих. Девет од ових су били: Јабланац, близу Јасеновца, Млака, 
Брочице, Уштици, Стара Градишка, Сисак, Јастребарско и Горња Ријека. 
Уништавање деце у овим местима било би несхватљиво да није потврђено од 
очевидаца, од којих је један посведочио: 

“У то време нове жене и деца су стизала сваког дана у логор у Старој 
Градишки. Од прилике четрнаест дана доцније Врбан (командант логора) је 
наредио да се сва деца одвоје од њихових мајки и доведу у једну собу. Нама 
десеторици је било речено да их носимо завијене у ћебад. Деца су пузала по 
патосу, а једно је дете пружило и руку и ногу кроз полуотворена врата, тако 
да се врата нису могла да затворе. Врбан је узвикнуо: “Гурни врата !” Пошто 
ја то нисам урадио, он је залупио врата и скрхао дететову ногу. Онда је 
зграбио дете за његову здраву ногу и лупао га о зид док дете није издахнуло. 
После тога ми смо наставили да доносимо децу. Када је соба била пуна, 
Врбан је донео отрован гас и побио их све”. 

На свом суђењу, Анте Врбан је протествовао, - тврдећи да није он лично 
убио стотине деце, “већ свега шездесет троје”. 

1942. године било је око 24.000 деце у самом Јасеновачком логору, од 
којих је 12.000 било хладнокрвно побијено. Велики број осталих, која су 
касније била пуштена на притисак Интернационалног црвеног крста потпуно 
су пропала услед слабости. Стотина ове деце, старе највише до дванаест 



месеци, на пример, умрло је после пуштања из логора, јер су у њихову храну 
додавали каустичну соду. 

Др Катичић, председник Црвеног крста, запрепашћен оваквим масовним 
убијањем, упутио је најстрожији протест, претећи да ће да објави у целом 
свету о овом масовном клању деце. Као одговор на то, Павелић је бацио др 
Катичића у концентрациони логор у Старој Градишки. 

То није било све. Чак и гори ужаси - ако уопште могу бити гори - десили 
су се у Павелићевим концентрационим логорима. Било је случајева 
спаљивања живих жртава: 

“Спаљивање у Јасеновцу се вршило у пролеће у 1942. години. Тако су 
хтели да имитирају нацистичке логоре у Немачкој и Пољској, па је за то 
Пичили дошао на идеју да направи од циглане крематоријум, у чему је и 
успео, па је од 14 пећи (седам на свакој страни) направио крематоријум. Онда 
је донета одлука да се спаљују живи, и да се просто отворе огромна гвоздена 
врата и живи гурну у ватру. која је већ буктала. Тај је план, међутим, 
произвео страшну реакцију међу онима који су требали да буду спаљени. 
Свет је врискао, драо се и физички се бранио. Да би се избегле такве сцене, 
решило се да их прво убијају па онда спаљују”. 

Представници “једине праве цркве”, не само да су знали о овим ужасима - 
није мали број оних који су били на власти у тим истим концентрационим 
логорима - него их Анте Павелић чак и одликовао, као на пример, о. Звонко 
Брекало, из концентрационог логора у Јасеновцу, који је био одликован од 
самог вође 1944. године “Орденом Краља Звонимира”; отац Грга Блажевић, 
помоћник команданта концентрационог логора у Босанском Новом, Тугомир  
Солдо, организатор великог покоља Срба и други. 

Гора злочинства би тешко могла да превазиђу дела оних индивидуа, 
најподлијих издајица цивилизације и човека”. 

II. 

Досад су пренета писања Авра Манхатана из прве четири главе књиге. 
Глава пета носи наслов “Врхунац терора”. Она почиње овако: 



“Као допуна овом ужасном људском баратању, мучењу и легализованом 
усташком убијању, један други страшан инструмент, можда и најодвратнији 
од свих, потресао је већ страхом терорисано становништво: “казнене 
експедиције” које је изводила Павелићева специјална милиција, Усташе, које 
су се за веома кратко време тако злогласно прославиле да се могу упоредити 
само с најстрашнијим чудовиштима у људском облику у прошлости. Ове 
експедиције су рушиле куће и села, хапсиле, мучиле, пљачкале, и често клале 
њихове становнике, а по правилу нису ни покушавале да нађу за то изговор 
или бар форму легалности. Читаве области, као што је, на пример, Босанска 
Крајина, Лика, Кордун, Банија, Горски Котар, Срем и предели Славоније, 
биле су опустошене од њих. Многа мала места као Војнић, Слуњ, Кореница, 
Удбина и Вргин Мост, била су потпуно уништена, док се покољ на велико 
десио у многим местима као Раков Поток, Максимир (близу Загреба), 
висораван Војновић у Бјеловару, Осјечки градски парк и Јадовно у Лици. У 
последњем жртве су биле повезане жицом заједно у групама по двадесет 
одведене на ивицу провалије од 1000 метара, где су Усташе убијале само 
прве особе, тако да оне повуку за собом доле и остале, који су још живи... 

Априла 1941. у селу Гудовцу, Усташе су побили 200 српских сељака, а 
после тога и веће групе у селима Стари Петровац, у срезу Нова Градишка, и у 
Глини. Ту, у почетку маја 1941. Усташе из Карловца, Сиска и Петриње су 
покупили све мушкарце преко 15 година старости, одвезли их камионима ван 
града, и све побили. 

Често су убијања била извршена у кућама самих жртава 
најпримитивнијим оруђем. Неке Усташе су се специјализирале у ослобођењу 
својих жртава тако што су им смрскивали главе секирама, или чак и 
чекићима. Невероватни, али аутентични злочини су били извршени гдегод су 
се Усташе појавиле. У Дубровнику, у Далмацији, на пример, италијански 
војници су фотографисали Усташу који је носио две “огрлице”. Једна је била 
од низа ископаних очију, а друга од ишчупаних језика побијених Срба. 

Масовне депортације и масовна убијања већином у забаченим варошима 
и селима, биле су добро планиране операције. По правилу процедура је била 
једноставна. Усташке власти су позивале групе Срба под изговором да их 
мобилишу за војну службу или јавне радове. Када би се скупили, њих би 



опколиле јединице наоружаних Усташа, и одвеле ван села, где би их побиле. 
У планинским крајевима Горње Далмације, као што је Босна и Херцеговина, 
жене и деца су одвођена у забачена места и поклана. У Брчком, месту рођења 
Џафера Куленовића, усташког заменика председника владе, заробљеници су 
били одведени на мостове, поубијани и бачени у реку. 

Почетком маја 1941. Усташе су опколиле Глину и, пошто су скупили све 
мушкарце преко 15 година старости из Карловца, Сиска и Петриње, одвезли 
су их ван града и побили свих 600 из пушака, ножевима и тешким чекићима. 
Сутрадан су и сви остали Срби били такође побијени. Центар покоља је био у 
селу Босански Грабовац. 

3. августа 1941., преко 3.000 Срба је било поклано на сличан начин у 
Вргин Мосту. 29. јула 1941. Божидар Церовски, шеф усташке полиције у 
Загребу, стигао је у близину Војнића; пошто је скупио више од 3.000 Срба из 
Крњка, Крстиње, Широке Реке, Слуња, Раковице и других села, он их је 
одвео у Павковићево, где су их поклали близу сеоске воденице. 

У селима Башка, Перна и Подгомоље, у области Босанске Крупе, у лето 
1941. 540 жена и деце је било затворено у кућама, које су затим биле 
запаљене. У селу Цреваревац, око 600 лица је било спаљено у њиховим 
кућама. У околини Цазина, у Млиницима Смиљанића, више од 60 жена и 
деце је било спаљено. Пет стотина особа је било поклано у Бугојну. У 
Славонској Пожези, 500 сељака доведених из Босне, било је убијено. У неким 
срезовима у Срему, у лето 1942. преко 6 хиљада Србаје било убијено. У 
Бихаћу само за један дан јуна 1941. 2.000 Срба је било убијено; док је за 
време јула и августа исте године преко 12.000 било поклано. У области 
Босанске Крупе, у лето 1941. укупно 15.000 становника било је побијено. 

Тако масовна убијања су вршена на један систематски начин, и често су 
била планирана директно у Загребу. Понекад су имала форму полузаконитих 
налога. На пример, 2. октобра 1941., Павелић је објавио “уставну одлуку” да 
у ма каквом нападу на Усташе, као одмазда, без икакве судске процедуре, за 
једног Усташу биће убијено десет Срба, које полиција изабере. 30. октобра 
1943. у једном другом “уставном налогу”, он је наредио освету пуцањем, 
вешањем или слањем талаца у концентрационе логоре, и то да буду изабрани 



од полиције, и заједно са њиховим родитељима, децом и женама. 30. јуна 
1944. он је поставио специјалног пуномоћника који ће да прокламује такве 
пресуде за одмазду. Према овим налозима велики број грађана је био убијен, 
обешен или послат у концентранионе логоре без суђења. У Риму 14. августа 
1942. на пример, деведесет талаца било је убијено; у Сремској Митровици, 
19. августа 1942. још других деведесет; а у Вуковару 25. августа 1942. 140 
талаца. 

Најгори злочини, мада изгледа чудновато, извршила је интелигенција. 
Случај Петра Бржице је без сумње један од најневероватнијих у овој 
категорији. Петар Бржица је био ђак фрањевачке школе у Широком Бријегу, 
у Херцеговини, био је такође студент права и члан католичке организације 
Крижара. У концентрационом логору у Јасеновцу, у ноћи 29. августа 1942, 
издати су налози за убијање. Опкладили су се ко може да убије највећи број 
заточеника. Петар Бржица је пресекао гркљан код 1.360 заробљеника 
нарочито оштрим касапским ножем. Пошто је био проглашен за победника 
такмичења, он је био изабран за “краља кољача". Златан сат, сребрни сервис 
и печено прасе биле су награде. Један доктор, др Никола Николић, Хрват, био 
је очевидац у логору када се ово десило, и доцније је сведочио аутентичност 
овог запрепашћујућег дела. 

Масовна убијања су допуњена убијањем појединаца у малом броју, као 
део добро прорачунате политике владе, која је била спровођена без прекида у 
сеоским срезовима са циљем да се терорише становништво. Случајеви 
највећег дивљаштва, који су се одиграли по целој Хрватској били би 
невероватни да нису аутентични. Септембра 1942, Усташе су извршиле напад 
на село Дуковско и убили сваког на кога су наишли. Поред других недела 
они су бацили осам људи у провалију. Један од ових се спасао, јер се закачио 
за истурену стену. Приметивши ово Усташе су се забављале, бацајући тешко 
камење на њега, све док он није пао на дно и издахнуо. Други, - већином 
рођаци или чланови исте фамилије - били су везани заједно и на исти начин 
бачени у јаму. Јула 1941. младић од 16 година, Славко Поповић, био је 
одведен на једну пољану. Усташе су му наредили да ископа себи гроб, и 
убили га још док је копао, и у њему га закопали. 20. септембра 1942. Усташе 
су ухватиле групу Срба која је побегла. Сви они - 54 људи и жена - били су 
поклани, а њихова тела бачена на гомилу и запаљена. Јуна 1943. Усташе, 



пролазећи кроз село Зијимет, покупили су оне који нису стигли да побегну - 
74 старих људи, жена и деце - затворили их у шупу, коју су затим запалили. 
Сви су живи изгорели. Међу њима је била тетка и њена два детета Војислава 
Живанића, који је изгубио 25 чланова своје велике породице, рачунајући ту 
његовог оца и брата, које су усташе заклале за време ових напада. 

То нису били усамљени случајеви. Усташе су више пута поклале све 
становнике српског села, па су немилосрдно мучили и убијали чак и децу, да 
би на крају запалили и села. У селу Шушњари, на пример, Усташе, пошто су 
убили скоро све становнике, одвели су око двадесеторо преживеле деце, 
везали их за улаз једне велике шупе, коју су потом запалили. Већина деце, 
просечно од десет година, жива су изгорела. Мали број деце, која су 
преживела, ужасно унакажена опекотинама, била су потом побијена. Четири 
очевидца овако сведоче: 

“У селу Горевцу, 13. септембра 1941. деца стара око три године била су 
набијена на колац. У неким местима мајке су се бацале у наручју са децом, и 
колац је пролазио кроз дете и мајку. А груди неких младих девојака биле су 
везане или просечене тако да су се неке биле натеране да провуку своје руке 
кроз њих. Људима су исекли уши и носеве, и ископали очи”. 

28. априла 1941. Усташе су опколиле села Гудовац, Туке, Брезовац, 
Клокочевац и Болаћ, у беловарском срезу, ухапсиле су 250 православних 
сељака, међу којима је био Стеван Иванковић и православни поп Божин. 
Пошто су их све извели на једну пољану, усташе су им наредиле: да ископају 
себи гробове, после чега су им везали руке иза леђа и гурнули их живе у 
гробове . Ово дело је узнемирило чак и нацисте, који су створили комитет са 
специфичним задатком да изваде лешеве и да их сликају за доказ. “Усмени 
процес” је био прикључен званичним документима нацистичке Немачке под 
именом дело усташа код Бјеловара. 

У граду Сиску, усташе су ухапсиле православног индустријалца, Милоша 
Теслића, добро познатог по својој добродушности, и живог спалили. А један 
од најодговорнијих за овај злочин је католик усташа Фагет. 

Да крунишу све ове ужасе, неке Усташе се нису двоумиле да разапну на 
крст своје жртве. Да наведем само двојицу: Луку Аврамовића, бившег 



народног посланика, и његовог сина. Обојицу су били разапели на крст, 
затим спаљени у њиховој сопственој кући у Млиништу, срез Гламоч. 

Такви злочини су се тако често догађали да су чак шокирали и саме 
усташке идеолошке савезнике: италијанске фашисте и немачке нацисте. Ово 
је ишло тако далеко да су у више случајева, и италијанске и немачке власти, 
не само одузимале власт од Усташа у читавим крајевима, већ их истеривале 
сасвим, и замењивале италијанским и немачким трупама, да би спречили 
понављање ужасних индивидуалних и масовних убијања вршених од 
Павелићевих католичких јединица. Биће довољно да наведемо само два 
типична случаја у потврду довођења до такве замене. 

2. августа 1941. усташке власти из Вргина Моста и Чемернице објавиле су 
да сви Срби који желе да не буду узнемиравани, најбоље би било да се скупе 
сутрадан у 3 сата по подне у Вргин Мост, где ће католички попови да чекају, 
да их прекрсте у католицизам. Око 5.000 је примило овај савет. Уместо 
католичких попова, Усташе, наоружане митраљезима, опколиле су 
сакупљену масу света и задржале као заробљенике до сутрадан, када су их 
све поклали. Међу њима је било 37 деце старе испод десет година. 

Не дуго после тога, 20. августа 1941.једна друга јединица усташа је 
похапсила Србе из суседног краја, Лијевна, одвела их у шуме Копривнице, 
између Бугојна и Купреша, и све их побили. Неколико дана после тога су 
похапсили и све преживеле фамилије и поклали на истом месту. Пре клања, 
жене, па чак и младе девојке су биле   силоване, после чега већини од њих су 
одсекли груди и поломили руке и ноге. Неким старим људима, пре него што 
су их побили, ископали су им очи ножевима. 

Пет стотина жена и деце је бачено у јаме у брдима Тушнице и 
Комашнице, док је других осамдесет жена и деце поклано у сеоској школи у 
Челебићу. 

Италијанске фашистичке власти су биле тако шокиране таквом 
невероватном суровошћу, да су и поред тога што су послали своје трупе да 
заштити преживеле становнике и да окупирају околину Лијевна и суседна 
места, разоружали Усташе и послали протест у Загреб. 



Усташе су вршиле ни мало мање злочине у другим крајевима земље. У 
граду Приједору, на пример, у ноћи 31. јула и 1. августа 1941. они су поклали 
1.400 људи, жена и деце, остављајући њихове лешеве да труну у кућама и по 
улицама. Нацисти, који су били у близини, потрешени таквим ужасним 
клањем, ушли су у град и отерали усташе. Нацисти имају њихов лични 
рекорд покоља, који не уступају друго место ником. Али ужаси Павелићевих 
усташких трупа су се показали тако брутални да су шокирали чак и њих: тако 
пружајући доказ да су усташки злочини превазишли све што се икада десило 
чак и у Хитлеровој Немачкој. Величина клања може се најбоље приказати 
чињеницом да је у року од првих три месеца, од априла до јуна 1941. на тај 
начин погубљено 120.000 особа. У сразмери према трајању, незнатној 
територији, то је било највећи покољ који се десио ма где на Западу пре, за 
време и после оне највеће катаклизме Другог светског рата. 

III. 

Стр. 60: “Кад се Павелић враћао из Италије у Загреб да преузме вођство 
нове Хрватске, он се зауставио у граду Огулину 13. априла 1941. где се 
посаветовао са једним од његових најфанатичнијих сарадника, усташким 
католичким свештеником каноником Иваном Миканом. Истог дана у јавном 
говору, каноник Микан је прорекао изглед стварима које долазе: “Биће 
чишћења”, викао је поп Микан. “Да, биће чишћења!” Исте вечери, недалеко 
од тога места, прва усташка казнена експедиција је напала појединце Србе у 
неколико места. 

Да ли су ове покоље извршили само Павелићеви присталице ? Њих су 
често пропагирали и извршавали католички свештеници који су тврдили да 
су присталице Христа и представници Цркве која је трубила на сва уста да 
проповеда општу љубав. Биће довољно за нас да поменемо само неколико 
примера. 

Први усташки командант за срез Удбине био је фрањевачки свештеник 
Мате Могус, који је организовао усташку милицију и разоружавао 
југословенске трупе. На састанку у Удбинама 13 јуна 1941. он је дао следећу 
изјаву: "Види народе ових 16 храбрих усташа који имају 16.000 метака и који 
ће да убију 16.000 Срба, после чега ћемо да поделимо на братски начин поља 



Мутилића и Крбаве’' То је био говор, који је дао сигнал за почетак клања 
Срба у срезу Удбине. 

У Двору на Уни, свештеник Антон Ћурић је водио дневник о својој 
активности као функиионер усташки. Дневник показује како су по његовим 
наредбама усташе опљачкали и изгорели село Сегестин, где је било убијено 
150 Срба, и како је у селу Горичка он ухапсио 117 особа, које су биле 
упућене у концентрациони логор, где је већина била и убијена. 

Група фрањевачких свештеника, који су мучили и на крају убили 25 Срба 
у селу Касле, сликали су своје жртве. 

У селу Трамошници, поп Анте Кларић је постао први усташки комесар, и 
лично је водио усташке јединице у напад на српска села. Он је организовао 
усташку милицију и према сведоцима говорио је са предикаонице следеће: 

"‘Ви сте старе жене и треба да обучете сукње, јер ви нисте убили ни 
једног Србина. Ми немамо оружја, нити ножева, па треба да их искујемо - од 
старих коса и српова - тако да би могли да пресечемо српске гркљане гдегод 
их видите’’. 

Свештеник Божо Симлеша, у селу Листани, био је један од најактивнијих 
усташа. Био је шеф у срезу Ливно. За време покоља Срба у околини Листана, 
он је рекао народу са предикаонице да је дошло време да се униште сви Срби 
који живе у Хрватској. Он је лично организовао усташку милицију и набавио 
оружје за њу. 27. јула 1941. он је одржао састанак у селу, и када му је речено 
да су сви српски мушкарци били убијени, и да ће жене и деца бити побијени 
те ноћи, он им је рекао да не чекају на ноћ, јер је већ 24 сата прошло од како 
је шеф издао његову наредбу да ни један једини Србин не сме да остане жив 
у Хрватској. 

Католички декан из Столца у Херцеговини, поп Марко Зовко, одговара за 
убиство 200 особа, чије су лешеве бацили у јарак на пољу у Видову. 

Фрањевац Мијо Цујић из Дувна, лично је дао инструкције за покољ Срба 
у селима Присоје и Врила, где ни једна особа није остала жива... 



Пошто се усташки расизам бацио на политику уништавања Срба, 
следовало је да двојник њен - католицизам, није могао да уради пишта мање 
но да се баци на уништавање свог главног верског непријатеља: на 
Православну цркву... Многе усташке формације су водили католички 
официри - свештеници, а често и калуђери, који су се заклели да се боре са 
ножем и пушком у руци за "победу Христа и Хрватске”. Многи од њих се 
нису колебали да изврше најсрамније задатке, поносили се делима која би 
испунила срамотом ма ког просечног “безбожника или дивљака са Истока”. 
Све у име вере. Док су се неки, како смо већ видели, старали о 
концентрационим логорнма, други су водили наоружане Усташе да затварају 
православне цркве, да конфискују православне матичне књиге, да прогањају, 
хапсе, и да, чак и убијају православни народ, убрајајући ту и православне 
свештенике... 

У Бањалуци, на пример, званична наредба је гласила да се све матичне 
књиге Православне цркве о венчању, крштењу и сахранама пошаљу 
католичким парохијама, док су у Пакрацу католички свештеници заузели 
двор српског епископа после затварања и запечаћења православне катедрале 
(12. априла 1941). 

Православне цркве су биле претворене у сале, као на пример, у 
Прњавору, 10. јула 1941. Друге су биле претворене у католичке цркве, ако 
нису биле потпуно порушене, као на пример, у Лици, Банији и Кордуну, где 
су 172 цркве биле потмуно уништене. Православни манастири су имали исту 
судбину. У Фрушкој Гори 15 српских и православних манастира и цркава је 
било дато католичким калуђерима фрањевачког реда, као што је то учињено 
и са црквеном имовином у Ораховцу, Пакрацу, Лепавини и другим местима. 
Манастир Врдник-Раваница, где су сахрањени остаци Кнеза Лазара, који је 
водио косовску битку против Турака 1389. године, и погинуо у одбрани 
хришћанства,.био је исто тако одузет, као и Сремски Карловци, бивше 
седиште православне патријаршије. Ту су најпре биле опљачкане 
драгоцености велике катедрале, па је она била затворена, по томе када је сву 
физичку имовину преузео католички бискуп. У кратком времену су 250 
православних цркава биле опљачкане или уништене. У ђаковачкој епархији, 
као што је било споменуто раније, 28 православних цркава су биле 
претворене у католичке цркве. 



Заједно са рушењем православних цркава, католичко дивљаштво је 
ударило по самој кичми Православне цркве, тј. по православном 
свештенству. Православни свештеници су били хапшени, терани у 
концентрационе логоре, гоњени, или просто убијани. Стотине њих, укључив 
и православне епископе, су нестали само зато што су били свештеници вере 
која је била непријатељ “праве Цркве”. 

Православни свештеници, пре но што су били убијени или обешени, 
често су били ужасно мучени, као на пример, свештеник Бранко 
Добросављевић, из Вељуна, који је био натеран да служи опело свом сину 
рођеном, кога су Усташе најпре убили у његовом присуству, а затим су њега 
мучили и убили, што је био сигнал за масовна убиства стотина православаца 
у самим црквама у Кладуши, Вељуну, Слушници, Примислу и другим 
местима. 20. априла 1941. у селу Свињица, Усташе су ухапсиле православног 
свештеника Бабића, и после мучења закопале га у земљу у усправном стању 
до појаса. У току неколико недеља усташе и католички свештеници су убили 
135 православних свештеника, од којих је 85 припадало само једној епархији. 

Више свештенство није било поштеђено. У ноћи 5. јуна 1941. по налогу 
усташког шефа Гутића, православни епископ Платон из Бања Луке у 
Западној Босни, заједно са неколико православних свештеника, међу којима 
су били и бивши народни посланици, Усташе су одвеле у предграђе града. Ту 
је брада старог епископа била ишчупана, ватра запаљена на његовим голим 
грудима, затим после подужег мучења, он и сви његови сапатници су били 
убијени секирама, а њихова тела бачена у реку Врбању. 

Доситеј, православни епископ Загреба, престонице независне државе 
Хрватске, где је надбискуп имао свој дворац - резиденцију, полудео је после 
мучења пре но штоје био протеран у Београд. Три православна 
епископа,‘Петар Зимоњић, из Сарајева, Сава Трлајић из Плашког и Платон из 
Бањалуке били су убијени. 

Многобројни католички свештеници и калуђери, од којих неки нису чак 
ни припадали усташким формацијама, вршили су безобзирна убијања својим 
сопственим рукама. Многи од њих су методично и са прецизношћу 
учествовали у невероватно крвавим оргијама. Каноник Иван Микан, већ 



раније споменут, правио је свакодневну туру по хапсанама и немилосрдно 
тукао православне Србе воловским бичем, грдећи усташе да су лењи на свом 
послу, и лично је наредио да се православни манастир у Гомирју опљачка, а 
његови становници пошаљу у концентрациони логор, где су сви били 
побијени. Фра Анто, католички свештеник из Трамошњице, организовао је 
усташке банде с намером да зароби што више православаца и које би он 
веома често сам лично мучио, као што је то урадио и у Брчком. Вјекослав 
Шимић, калуђер манастира у Книну, лично је убио многе православце. 
Сидоније Шолц, калуђер фрањевачког манастира у Нашицама, отерао је 
православно становништво читавих села, док су католички свештеници 
Гунчевић и Драгутин Марјановић, поред тога што су вршили службу као 
полицијска власт, наредили су хапшење стотина православаца, које су 
мучили и затим убили, уз лично учешће у њиховим извршењима. Герман 
Кастимир, опат манастира у Гунтићу, лично је спроводио масовна убијања 
православних Срба у Глини, од којих је стотина била убијена у тамошњој 
православној цркви. Имена многих других је забележила Српска источно-
православна епархија у Америци и Канади, Православна црква у Југославији, 
југословенска влада и друге званичне агенције. Циљ свих ових ужаса је био 
да се униште непријатељи католицизма. Али, док је Католичка црква кадгод 
је имала тоталну власт, могла да постане окрутни разарач својих 
непријатеља, она је могла да води у исто време ни мало мању окрутну 
кампању апсорбирања. То се могло вршити само на један начин: 
прекрштавањем-покатоличавањем. 

Католичка црква није никада веровала у убеђивање које би употребила 
само када не може да ужива потпуну власт. Њене радње су увек биле 
основане на непоречним и типичним католичким догмама: гола снага. Ово не 
само да сруши, већ и да промени. У Хрватској је употребила силу да учини 
оба, уништавање и промену, што је било у свим њеним верским ратовима, - 
два лица исте стратегије. 

Тако је било, када је рушила православне цркве или док је клала 
православне свештенике и епископе. Она је у исто време прекрштавала њене 
вернике у католицизам употребљујући “убеђивање” иза кога је стајао бојкот 
претње, сила, па чак и смрт. Католички свештеници су постали природне 
вође ових специјализованих операција. Свештеници и калуђери су се 



такмичили да виде ко ће моћи више православаца да прекрсти у “једину 
праву веру”. 

Дух, којим је борба била вођена може се најбоље проценити по једном 
типичном памфлету, објављеном 1941. у бискупском журна лу у Ђакову, у 
коме се каже: 

“Господ Исус Христос је казао да ће бити само један пашњак и један 
пастир. Становници грчко-источне вере, послушајте овај пријатељски, мудар 
савет... ђаковачки бискуп је већ примио у Свету католичку цркву хиљаде 
грађана, и ови грађани су примили уверења о поштењу од државних власти. 
Следујте примеру ваше браће и пријавите се што пре ради прекрштавања у 
католичку веру”. 

Ово није био једини случај католичког “убеђивања” потпомогнут 
бајонетима. Свештеници су отворено говорили православцима да постану 
католици ако желе да избегну прогањање, концентрационе логоре и 
уништење. Фрањо Пипинић, свештеник из Пожеге, на пример, вршио је 
масовна прекрштавања крајем 1941. уз помоћ усташког капетана Перановића, 
говорећи српском народу да је примање католицизма једини начин да се 
спасу смрти у концентрационим логорима. У записницима Комисије за 
испитивање ратних злочина има стотине оваквих случајева “убеђивања” од 
којих смо навели само неколико. 

Један од најфанатичнијих мисионара за прекрштавање је био свештеник 
Анте Ђурић у срезу Двор. Он је издао наредбу за покољ, пљачку и 
спаљивање многих села, и отерао је стотине Срба у концентрациони логор у 
Костајници. Он је лично сакатио и убијао Србе у Босанској Костајници. У 
његовим говорима он је увек подвлачио, да Срби у његовом срезу “имају 
само три начина да се извуку: да приме католичку веру, да се иселе, или да се 
очисте металном метлом”. 

Свештеник Амброзије Новак, чувар капуцинског манастира у Вараждину, 
1941. године је отишао у село Моштаницу, у пратњи Усташа, и наредио је 
српском народу да се окупи, говорећи: “Ви, Срби, осуђени сте на смрт, и ви 
можете да избегнете ову пресуду једино ако примите католицизам”. 



Свештеник Мате Могуш, из парохије Удбине, Лика, био је још 
отворенији: “До сада, моја браћо, ми смо радили као католици за нашу 
Католичку веру са крстом и црквеном књигом; међутим је дошао дан да се 
сада латимо револвера и пушке”. И то је он проповедао у својој цркви. 

Неки су, међутим, хтели да употребе пушке да би донели што обилнију 
жетву насилним прекрштавањем, знатно већих размера. То сведоче речи оца 
Петра Пајића, објављене у органу сарајевског надбискупа: 

“До сада је Бог говорио кроз папске енциклике...И? Оне су затварале 
њихове уши... Сада се Бог решио да употреби друге методе. Он ће спремити 
мисије. Европске мисије. Оне ће бити предвођене, не од свештеника, већ од 
војних команданата, на челу са Хитлером. Проповеди ће се чути уз помоћ 
топова, митраљеза, тенкова и бомбардера. Језик ових проповеди биће 
интернационалан”. 

Такве мисли су освајале и свештенике који су били на најутицајнијим 
положајима, као на пример, монсињора Дионисија Јурића, једног од шефова 
у Министарству за културу, а што је још важније, исповедника никог другог 
већ самог Анту Павелића. Када је био у Стази, Банија, отац Јурић је ставио 
ствар покатоличавања овако: 

“Ма који Србин који одбије да постане католик треба да буде осуђен на 
смрт. Данас није више грех убити дете од седам година, ако је то дете против 
нашег усташког покрета”. 

Усташе су извршиле покоље који се не могу избројати. Али побожан 
католик Миле Будак, у говору у Карловцу 13. јула 1941. није се двоумио да 
изјави да “усташки покрет почива на вери”. Католици који су имали ма какве 
сумње о овоме могли су да се увере простим испитивањем професија многих 
усташких вођа, међу којима се велики део састоји од свештеника, калуђера, 
па чак и бискупа, као на пример, ,др Иван Шарић - надбискуп Сарајева. 
Усташа од 1934. Овај стуб Свете католичке цркве, чим је католички терор 
завладао Хрватском, говорио је и понашао се као прави усташа, што је и био, 
куражио је своје свештеничко особље да раде као усташе, чак и да 
“употребљавају револуционарне методе у служби истине, правде и части”; 
речи које је понављао стално у његовом КАТОЛИЧКОМ ТЈЕДНИКУ, у коме 



је без умора изјављивао да “није вредно Христовим ученицима да мисле да се 
борба против зла може водити на племенити начин и у рукавицама”. Поред 
тога што је писао песме о Павелићу, он је куражио католике да следују 
Павелићевом примеру и примеру усташа. 

Али ако је отворено одбијање прекрштавања означавало смрт, примање 
“праве вере”, иако веома често гаранција за земаљски живот, није увек била 
гаранција сигурности. Најмање опирање од стране православаца, ма који 
очевидан знак да постају католици само да себе спасу, врло често би 
пробудило католичку освету. И поред тога, било је случајева када је позив на 
прекрштавање био само изговор за масовни покољ. 

Поджупник Илија Томас, из села Клепца, на пример, био је одговоран за 
смрт стотина Срба у том крају. Да би лакше заробио уплашене жртве које су 
бежале у планине, он им је обећавао да им се никакво зло неће десити ако 
пређу у католичку веру. Када су многи, верујући овоме, долазили код њега,он 
их је предавао усташама, који су их све побили. 

У селу Стикаду, у Лици, католички свештеник Морбер, вођа усташа, 
позвао је Србе да пређу у католичку веру. Због тога што су неки, који су се 
одазвали његовом позиву да се покатоличе устезали помало, усташе су их 
опколили и све побили чекићима или из пушака, и бацили њихове лешеве у 
једну јаму. Када су их доцније откопали установило се да су многи били 
живи закопани. Јосип Орлић, свештеник из Суње, одавно заклети усташа, 
натерао је Србе у свом крају да приме католицизам претећи им 
концентрационим логорима. Велики број Срба у том месту је примио 
католицизам, бојећи се за своје животе. Али кад су они били прекрштени, 
рекли су им отворено да су то учинили да им спасу душе, па су их довели у 
Јасеновачки концентрациони логор, маја 1942., где су скоро сви били 
побијени. 

Неки свештеници и калуђери су се специјализирали за присилно масовно 
прекрштавање. Усташки свештеник Дионисије Јурић, фрањевац и близак 
пријатељ Павелића, кога смо већ раније споменули, био је унапређен за шефа 
једног одељка, па је направио план за систематско прекрштавање и оних 
Срба који су били сачувани од гоњења и покоља. Свакодневна масовна 



убијања која су се спроводила пред њиховим очима постала су најмоћније 
оруђе за масовно “убеђивање”. Многи су следовали “пријатељском савету” и 
били “прекрштени”. Прекрштавање појединаца и маса дешавало се све чешће 
и чешће. Већина ових је била објављена у католичкој штампи. КАТОЛИЧКИ 
ЛИСТ, орган загребачке надбискупије, под контролом А. Степинца, у свом 
издању бр 38, 1941., на пример, саопштио је да “нова парохија од преко 2.300 
душа” створена је била у селу Будинци, као последица прелажења целог села 
у католичку веру, и додао је да је припремање за прекрштавање извршио 
фрањевац из Нашица, отац Сидоније Шолц. Слично масовно прекрштавање у 
близини Осјека, - извршио је отац Петар Берковић, што је било описано у 
УСТАШКОЈ ВЕЛИКОЈ ЖУПИ, број 1372, од 27. априла 1942: 

“Његов рад покрива период од припремања чланова Источно- 
православне цркве за прекрштавање у католицизам све до времена када су 
стварно и били прекрштени, тако да је у областима Воћин, Чачинци и 
Чералије он покатоличио више од шест хиљада особа”. 

Усташки администратор, Анте Ђурић, свештеник у Дивушама, натерао је 
све очеве породица да се окупе око њихових месних учитеља, да донесу 
таксену марку од 10 динара, да би направили молбе за прекрштавање своје и 
својих фамилија. Алтернатива: губитак куће и службе. Куратор Огулина, 
канон Иван Микан, наплаћивао је 180 динара за свако насилно 
прекрштавање, тако да је само из једног српског села - Јасенак - прикупио 
80.000 динара. 

Искрено признање како су ова масовна прекрштавања извршена дато је у 
НОВОЈ ХРВАТСКОЈ, усташким новинама, 25. фебруара 1942: 
“Прекрштавање је извршено на веома свечан начин од курата из Петриње, 
Михајла Разума. Једна усташка јединица је при суствовала овој свечаности”. 

Прекрштавања, која су била тако милозвучно обележена била су често 
прослављена не само с додатком воде, већ и крви. Свештеник Иван Рагиз 
није ћутао о томе. Он је вишеструко наваљивао да се побију сви Срби, 
убрајајући и децу, тако да ни “семе ових животиња не остане”. Његов 
достојан му колега, Божидар Брале из Сарајева, учествовао је у ликвидацији 
Срба са пушком у руци, гласно захтевајући “ликвидацију Срба без 



компромиса”. Духовни савет сарајевског надбискупа је на крају видео 
Бралета. Као кривца пред еклезијастичким судом ? Далеко од тога ! Као 
председника тог католичког тела ! 

Од католичке јерархије, као мозга такве политике терора, и окрутних 
наоружаних католичких банди на њеном расположењу десило се оно што се 
и очекивало. Појединци, целе фамилије и читава села, па чак и мале 
варошице примиле су католичку веру. Њихов званични улазак у “праву веру” 
обично се дешавао за време масовних свечаности, које су приређивали 
усташки свештеници у присуству наоружаних усташких јединица. Одбијање 
или чак и само одлагање, проузроковало би реквизицију имовине спремних 
за покатоличавање, претњу лично њима, њиховим рођацима и чак њиховим 
животима. 

Хиљаде су примиле католицизам на овај начин. После “прекрштавања” 
нови католици су парадно ишли према месној католичкој цркви, обично у 
пратњи јединица побожних наоружаних Усташа, певајући о срећи да су 
најзад постали деца праве цркве, и завршавајући са ТЕ ДЕУМ и молитвама, 
пре свега за папу. Понекад ни ово није било доста, па су читава села, где су 
Срби били прекрштени, морала да шаљу телеграме захвалности А. Степинцу. 
Јер је ревносан надбискуп, као добар пастир, наредио да вест ма којег 
масовног прекрштавања, извршеног у ма којој парохији по целој хрватској 
има да се пошаље директно њему. Телеграми о тако срећним догађајима, су 
били објављивани у усташким новинама, НОВА ХРВАТСКА, као и у 
Степинчевом личном званичном журналу у надбискупији, КАТОЛИЧКОМ 
ЛИСТУ. Овај последњи, ол 9. априла 1942. објавио је четири таква телеграма 
адресованих Степинцу. У њима, масовни уласци у груди “Мајке цркве” били 
су лаконски и концизно описани. Један је, на пример, гласио: “2.300 особа 
окупљених у Слатинском Дреновцу, из села Дреновац, Пушина, Красковић, 
Прекоречан, Миљани и Ђуришић, примило је данас заштиту Римокатоличке 
цркве и шаљу њихове дубоке поздраве свом поглавару”. 

Тридесет процената православних Срба у новој Хрватској је било 
прекрштено у католицизам и то у изванредно кратком времену. Употреба 
страха да ће да изгубе имовину, па чак и живот, међутим, још увек није била 
довољна за већину чланова католичке јерархије, ангажоване у овакав тип 



прозелитизма, и гдегод су наишли на отпор, католичко свештенство је 
наређивало и, у ствари само вршило убијање многих православаца. Када су 
наишли на колективан отпор, немилосрдно колективно кажњавање било је 
примењивано на апатичне православце. Најчешће је то значило мучење, па 
чак и уништење. 

Примера таквих свештеничких убица има много. Довољно је да се помену 
неколико. На пример, отац др Драгутин Камбер, заклети Усташа, али такође 
и језуитски свештеник. Отац Драгугин је наредио убијање око 300 
православних Срба у Добоју, и предао војном суду 250 других, од којих је 
већина била убијена. Или отац др Бранимир Жупанић, који је убио више од 
400 људи, жена и деце само у једном селу, Рагоље, и који је био лични 
пријатељ Анте Павелића. За време једне од његових проповеди у цркви у 
Горици, отац Срећко Перић, из манастира у Горици, близу Ливна, 
препоручивао је масовно убијање следећим речима: “Убите све Србе. Прво 
убите моју сестру која је удата за Србина, па онда све Србе. Када завршите 
овај посао, дођите у цркву и ја ћу вас исповедити и ослободити греха”. То је 
проузроковало масовно убијање 10. августа 1941. када је преко 5.600 
православних Срба изгубило своје животе само у срезу Ливно. 

Главни еклезијастички убица, међутим, није био ни обичан католички 
свештеник нити пак фанатички Језуита. То је био ни мање ни више него члан 
Реда благогсв. Франциса: Мирослав Филиповић, усташа још од пре рата и 
фрањевачки калуђер. Отац Филиповић је убио дете својим сопственим 
рукама у селу Дракулић, док је држао говор батаљону усташа: “Усташе ! Ја 
прекрштавам ове дегенерике у име Бога - Ви следујте мом примеру”. То је 
била његова кратка братска опомена. 1500 православних Срба је тада 
поубијано у једном једином дану. Јасеновац, усташки концентрациони логор, 
једнак по ужасима Дахау, убрзо после тога добио је новог команданта: оца 
Филиповића. У својој новој улози, Филиповић, сарађујући са оцем Звонком 
Брекалом, Звонком Липовцем и оцем Кулином, проузроковали су смрт 40.000 
људи, жена и деце у логору за време његове администрације. 

Губици нанети овим бесним покушајима католика да униште 
Православну цркву били су огромни. Материјална штета достигла је до 7 
милијарди предратних златних динара. Од 21 православних епископа у 



Југославији, један је био интерниран у Италију, двојица су насилно отерани 
из седишта њихових епископија и послати у Србију, један је затворен са 
патријархом Гаврилом, а затим обојица су били одведени у концентрациони 
логор у Дахао, двојицу су испребијали и послали у Србију, где су убрзо после 
тога умрли, двојица су умрли у интернационим логорима, а петорица су били 
хлалнокрвно убијена. Око 400 православних свештеника је послато у 
концентрационе логоре, док око 700 (једна четвртина целог броја 
православних свештеника) било је убијено. Четвртина манастира и цркава је 
била потпуно уништена, око пола од целокупног броја било је оштећено, а 
непознати број је претворен у католичке цркве или католичке дворане. Од 
189 цркава у Горњо-карловачкој епархији, на пример, 175 је изгорело и 
уништено. 

Највећи губитци, међутим, су били нанети скромним члановима 
Православне цркве. У Павелићевој новој усташкој држави, у ствари, између 
априла 1941. и пролећа 1945. захваљујући усташким јединицама, усташкој 
полицији и концентрационим логорима, најмање 850.000 чланова 
Православне цркве и држављана Југославије, убрајајући известан број и 
Хрвата (плус 30.000 Јевреја и 40.000 Цигана) је овако погубљено. Стотина 
католичких свештеника и калуђера је допринело, било директно или 
индиректно, овом огромном покољу. 

Да се каже да су ово била дела појединаца који су патили од верске 
маније, или да су ови исти појединци одбацили најелементарнија правила 
хуманости и радили по својој личној иницијативи у пркос опомена њихове 
Цркве, и који су се побунили против њене власти, то је неистина. Усташки 
покољи, све грозоте које су учинили католичка званична лица, свештеници 
или калуђери, ушло је у хладнокрвно израчунати план за потпуно уништење 
православне масе, која се активно или пасивно одупрла абсорбцији у 
Католичку цркву. У ствари била је то претходно смишљена политика 
Католичке јерархије, која је радила за правог иснпиратора, Ватикан. 

IV. 

Стр. 108: “Усташка држава је била осуђена на пропаст давно пре, но што 
је Степинац покушао да је спасе. У изгубљеној битци да спречи њену 



неизбежну судбину, Павелић и његове крваве банде, месецима раније, завели 
су такву владу терора, који је можда превазишао сва ранија дивљаштва. Људе 
су вешали, осуђивали на смрт или убијали као таоце на и најмању сумњу... 

Упркос свега овог, крај се брзо приближавао. У току од неколико дана 
Загреб, престоница Хрватске, је био ослобођен. Усташе су покушали да спасу 
што су могли. Крајем априла 1945. Павелић са пуним одобрењем од 
Степинца је наредио да се закопа у фрањевачком манастиру загребачког 
катедралског града, Каптол, 36 сандука опљачканог злата и драгоцености - 
прстење, накит, златни сатови, златни зуби, златне пломбе, које су исчупане 
из вилица жртава, које су усташе убили - и два скоро пуна камиона сребра. 
Затим, када је крах био потпун, пошто је дао на чување лично Степинцу 
њихова најважнија документа, усташе су бежали да спасу своје животе. Неки 
су били побијени. Многи су побегли. Павелић је побегао у Аустрију, где је 
постао заробљеник америчких трупа близу Салцбурга. Док су припреме за 
његово суђење већ у велико напредовале “мистериозна интервенција” је 
зауставила процес.    Зашто ? Павелића су пустили на слободу безусловно. 
Пије XII, помоћу Степинца и надбискупа из Салцбурга, се постарао да његов 
штићеник не подлегне судбини многих других ратних злочинаца, који су 
били обешени. Павелић недостижан благодарећи силној   папиној заштити, 
отпутовао је у Италију и нашао се у Ватиканском   граду, где је чекао на боље 
време.   

После извесног времена, да би се избегао скандал, Папа, сада стуб   
победничких демокрација, тражио је од Павелића да напусти Рим.    Павелић 
је ишао из једног у други манастир преобучен као калуђер    под разним 
лажним именима, отац Бенарес или отац Гомез.    

XXVIII. НАКНАДНА РАЗМАТРАЊА  
ЈЕДНОГ ИТАЛИЈАНСКОГ ЛЕВИЧАРА 

 
93. 

У једном угледном италијанском часопису за 1958. објавио је, у     два 
наставка, своју студију под насловом “Рат сиромашних" (рат јадника, рат 
бедника) једну повећу расправу писац Виторио Горезио (85). О писцу нисам 



могао поближе да дознам, мада је гђа Перфети два пута лично тражила 
податке од њега,али овај није хтео да их да. Зна се само да је син једног 
италијанског ђенерала највишег ранга и да је налево настројен. То се види 
такође из наведене његове расправе, која највећим делом описује и 
глорификује партизански рат у Југославији ! 

Изгледа да је био за време рата у “Хрватској”. На једном месту (страна 
373) пише да је тих месеци налазећи се у долинама Купе написао нешто у 
свом новчанику. У каквом својству је био у Прокупљу, ја не знам. Верујем да 
је био бар пасиван посматрач партизанских борби ако не и њихов активни 
саучесник. Свакако њихов симпатизер. 

Па ипак, у првом делу расправе писац се осврће на инфернално стање 
“НДХ" и на зверско тамањење Срба у њој. То хоћемо да преведемо и 
пренесемо овде. Баш то настројство италијанског писца и његове симпатије 
према комунистима чине драгоценцјом његову осуду хрватских злочина. 

Ево шта Горезио каже после кратког увода о предратној и ратној 
Југославији: “Беше баш прави час за освете, и њега ухвати (искористи) Хрват 
Анте Павелић, савезник Осовине, поставши поглавник независне Хрватске. 
Да би рашчистио проблем односа међу разним народностима које су 
сачињавале нову државу, он одлучи утамањење Срба православне вере који 
су настањивали Босну, анектирану Хрватској. Именова обласним комесаром 
неког Виктора Гутића, давши му мало елементарних директива: “Ви ћете 
Босну проћи као челична метла. Срби морају бити очишћени одатле, бачени 
или с оне стране Дрине или у Дрину"... Тако почеше масакри Срба крајем 
јуна 1941. продужише се са појачаним бесом месеца јула, и постигоше 
кулминациону тачку терора у августу. Према     наредбама Павелића, требало 
је очистити сву Лику, која беше гранични предео: “Бања Лука ће бити срце 
нове Хрватске а са срца мора да се отстрани сваки отров”. 

Гутић се прихвати посла, не штедећи ни породице ни села, не чак ни 
читаве области. Објави лов на човека на љупким брежуљцима Глине, 
прошири га на залеђину Херцеговине.. прогура га у босанске шуме, пренесе 
га у долине Саве. У Глини, једног дана крајем августа 1941. доведоше око 
160 сељака ухваћених у пољима Кордуна. Наредише им да уђу у месну 



православну цркву и онда Гутићеве усташе почеше да им се ругају: ‘Молите 
српског Бога да заштити ваше куће, ако може (ако му то успе). Замолите га да 
спаси ваше душе. Смејући се, весели, наредише им да запале свеће и кандила 
у цркви као за неку свечаност. Забављало их је кад су учинили да се простру 
по поду, а онда дадоше наредбу: ‘На ноге, курвини синови !” А затим: 
‘Размакните се. На ноге. Размакните се !’ Кад су се уморили од ове забаве, 
повикаше: “Доста са тим лудостима, курвини синови српски. Свуците се.”  
Сељаци се свукоше голи, и започе масакар. Усташе су познавале занат, јер је 
довољан био један сув и дубок ударац камом на дну врата, и човек је био 
мртав. Двојица која су потражила спас пузајући се дрвеним скелама звоника 
убијени су пуцњавом и падоше вертикално на лешеве. Од 160 њих умаче 
један једини, успевши да се доцније извуче испод гомиле лешева. 

Велика жалост због покоља инспирисала је једну народну песму, која има 
наслов “У Кордуну међу гробовима” и која каже (нажалост ја не знам српски 
оригинал, и морам са италијанског да је у прози преводим, ЛМК):“На 
Кордуну међу гробовима, једна мајка тражила је сина ! Нашла га је, пала је на 
колена и говорила му: ‘О сине, о нежности моја, твој отац плаче самном. Где 
је твоја младост, гробе, забога, отвори се !’ И гроб се отвори, а он одговори 
мајци: ‘О немој оплакивати моју смрт, твоје ме сузе жалосте. Твоје сузе су ми 
теже од земље на гробу. Кажи нашој браћи да сам пао за слободу. Мајко, 
реци им да и они умру, да би сачували ово драгоцено добро. Иди, мајко, то 
реци, па се врати моме гробу’. 

Други пут, у Купрешком пољу, беше у школи сакупљено све српско 
становништво тога места, као што је причала једна сељанка Команди III 
партизанске бригаде “Санџак”. 

‘Усташе нас повезаше и поделише у три групе: оне које треба преклати 
ножем, оне које треба премлатити маљем, и оне које треба бацити у јаму. 
Прве одведоше у собу која имаше рупу на патосу, тако да крв падне у 
подрум. Али прва крв паде на нека говеда која стајаху у подруму и која, 
престрашена, започеше да ричу. Онда изгураше сељаке напоље испред 
школе. Заклаше их ту и лешеве бацише у једну јаму. Три пута тога дана је 
крв прскала из земље, па је покрише песком да би се осушила. Убише и децу. 
Један зграби једно дете из руку мајчиних и, ухвативши га за ногу, разби му 



главу о једну стену. Други натакну једног дечка на виле од сена и баци га 
далеко. Другима су разбијали главу пре него што их баце у провалију, док 
смо ми терани напред од живих. После бацаху камење и бомбе на нас, али 
они који не беху убијени могли су после неколико дана да искоче. Провалија 
беше дубока и беше више него један слој лешина. Ја се изпузах из другог 
слоја; други из трећег или четвртог. Ова девојчица је једва успела да се 
извуче после 7 дана”. “То беше једна бедна девојчица од 10 година, мршава и 
бледа. Сељанка продужи: ‘Једна жена остаде у провалији још много дана и ту 
се породи”. 

Метода фоибе, заједничке јаме, која је примала са мртвима и живе беше 
широке употребе. Усташе су прскале каткад телеса живих кречом, или 
бацаху у њих бомбе да би употпунили посао. После, уопште, постављаху за 
неколико сати стражу око јаме, једући и пијући и напослетку се удаљаваху 
пошто би се помокрили на лешеве. Могло би се каткад догодити да некоме 
успе да се извуче напоље, али то беше живо чудо. Једног заиста упозна у 
Ливну 1943. партизански песник Горан Ковачић. Он га пропита (о свему); 
пусти га да прича на дуго и широко, после стави његово причање у стихове, 
начинивши песму под насловом ‘Заједничка јама’. Спада у дела која уливају 
више страха. Преживели кога је Ковачић нашао, беше од усташа ослепљен; 
шта више, пошто су му ископали очи, натераше га да их рукама гњечи. После 
су му пробушили уши и са канапом повезаше уз друге несрећнике, око 
стотинак људи и жена: ... (Сад писац наводи Ковачићеве стихове, ЛМК). 

“Уз псовке усташе започеше опет свој посао (продужише да раде). 
Отсекавши канап који је жртве повезивао преко ушију, секли су им главе пре 
него би их бацили у заједничку јаму. Приближно на свако туце бацаху по 
једну бомбу. Младић који је после побегао био је прободен као педесети, па 
је можда џелат већ био уморан и зада му само лакшу рану. Убачен у јаму, 
међу страхотом лешина које га прекриваху и страха од бомби које бацаху 
усташе на гомилу, изгуби чула...”. (Сад опет италијански писац наводи у 
преводу делове Ковачићеве песме, веома потресне, али њу треба изнети на 
српском оригиналу, а ја га немам, ЛМК). 

Сад писац цитира потресне ставове Милована Ђиласа о утврђеннм 
злочинима Хрвата у Бугојну и Купрешу 1942. Каже да је то објавио у “књизи 



успомена”. Ја то нећу преносити, мада је сједне стране преносом тих мисли 
од стране једног Италијана то изашло на њиховом језику и од њих, или бар 
њега (тога италијанског писца), усвојено. 

То још више важи за преузимање пишчева из Дневника Дедијеровог (стр. 
366). Па ни песме Назорове и Скендера Куленовића немам у оригиналу, па 
нећу преводити са италијанског. 

Сад само што каже писац Горезио са своје стране (85 с. 367). 

“Жао ми је што сад морам казати да се један велики део католичког клира 
ставио у службу Павелића...”. Спомиње прво надбискупа сарајевског 
Шарића, његово одушевљење за “поглавника” и песме њему певане: 
“осећајући" у грудима дах песника, политичара и мисионара, објашњавао му 
је (“поглавнику”) да је проблем Босне суштествено верски и као такав се 
имао да реши конверзијом у масама њених становника у католичку веру, па 
макар то било и силом...”. 

“Као што се зна из свих историја прекрштавања, било је, нажалост, тешко 
да се мисионарска ревност заустави у правилном моменту, и заиста извесним 
фратрима капуцинима, подивљалим у пратњи усташа, често је изгледало 
лакше или пријатније убити него покрстити шизматика. Фра Мирослав 
Филиповић, војни капелан једног одреда усташа, водио је 7. фебруара 1942. 
експедиције против српских села Дракулићи, Мотика и Шарговац, где је 
укупно убијено 1300 људи, жена и деце. Именован за команданта 
;концетрационог логора у Јасеновцу, учини да нестане 40.000 лица, 
узимајући и сам учешћа у клању. Језуитски свештеномонаси (“оци”) Липовац 
и Цвитан, и францискански Јосип Вукелић, Звонимир Брекало, Јустин 
Медић, Хинко Прлић и они капелани, убише неке заточенике, запалише 
многе куће и опљачкаше разна насеља, борећи се у босанским биткама на 
челу усташа. У Бања Луци осудише на смрт старог православног епископа 
Платона. Оставши у Загребу, поп Антон Ђурић, међутим, потказивао је 
јевреје у друштву са доктором Феликсом Ниеђелским”. 

“Појављивала се једна стидна мешавина верског и војног духа, да би се 
ублажила безбожност насилника. У усташком “Приручнику” беше одређено: 
‘Наша заклетва се врши пред распећем постављеним између две воштанице, 



уз које су били постављени кама, бомба и пиштољ’. Студенти су заклетву 
полагали у школској капели, а католички свештеник, њихов наставник 
веронауке (катихета), читао им је текст заклетве, коментаришући га 
ексхортацијом, често више инспирисаном пиштољем него крстом...”. 

Писац Горезио наводи како су неки католички свештеници тражили од 
италијанских власти да их снабду пиштољима у тобожњој борби против 
комуниста (85, с. 368). Наводи и писмо надбискупа Шарића, у коме се овај 
жали да су сувише високе таксе на молбама за прелаз у католичанство (500 
куна), а требало би их смањити. Наводи и жалопојке мостарског бискупа фра 
Алојсија Мишића који се жали да је насилним методама успех конверзије 
дошао у питање (85, с. 369). То је све на више места објављено. Међутим, 
мени се чини да ово што следи није досад у српској штампи објављено. 
Напомињем да Горезио не наводи изворе својих података, није књигу радио 
“са научним апаратом” као што ми, увек и вазда, чинимо. Али се не може 
сумњати у аутентичност следећег писма које је надбискуп Степинац био 
послао италијанском посланику и министру код “хрватске владе” Рафаелу 
Казертану. Ја чак имам утисак да он то наводи према италијанским изворима. 
Писмо је дато у италијанском оригиналу (Степинац је био римски ђак) и у 
њему се Степинац жали што италијанске власти не помажу него одмажу 
хрватску прозелитску делатност. Он пише дословно: “Да то стање ствари има 
и религиозни карактер, а не само политички и национални, то је очигледно 
(евидентно). Сем тога се мора истаћи околност да је италијански народ 
еминентно католички и да има срећу да у његовом главном граду станује 
Христов викар, глава католичке цркве; околност која чини још осетљивијим 
понеки шкандал учињен од припадника племенитог католичког народа 
Италије, кад ови повредише право народа који резидира на окупираним и 
анектираним територијама Хрватским. Тако се догодило да се на хрватским 
територијама анектираним од Италије запажа стално опадање верског 
живота, па чак и извесна тенденција за прелаз од католицизма на шизму. 
Грех и одговорност ће имати пред Богом и историјом католичка Италија, ако 
овај више католички део Хрватске престане да то буде у будућности...’. 

На то одговара италијански писац Горезио: “Ми смо, дакле, били млаки 
борци и лабави браниоци вере, према надбискупу, јер нисмо уопште 
направили савез са усташама у срамном верском рату...”. (85, с. 270). 



На стр. 372 износи Горезио протесте архиепископа Степинца над 
хапшењем хрватског свештеника у Краварском са неколико католика (који су 
јамачно правили грозоте према Србима). Горезио наводи два узастопна писма 
дословце (и она су јамачно писана италијански), па онда додаје са своје 
стране: “Нема нити трага аналогних брига архиепископових за судбину 
намењену јеврејима. Он стварно, у једном писму упућеном министру 
унутрашњих послова Андрији Артуковићу, показа сагласност са расном 
политиком пишући: ‘Свак одобрава напоре упућене томе да у једној 
националној држави имају да владају само припадници те нације, и да буде 
елиминисан сваки штетни утицај који би био у стању да повезаност разбија. 
Свак одобрава напоре учињене да привреда буде у народним рукама, и да 
буде забрањено ненационалним и аптинационалним елементима да сабирају 
капитал, нити смеју страни елементи да одлучују о држави и нацији”. 

Писац с правом ту види одобравање расних дискриминирајућих закона од 
стране Степинца. 

Горезио описује згражавање италијанске војске и њихову улогу одбране 
гоњених, што ћемо пренети на другом месту. Каже даље да су се “и Немци 
згражавали над ексцесима католичких усташа”. Наводи и примере, али 
такође и немачке репресалије над Србима, и додаје да су мотиви били 
различити (85 с. 370): не религиозни и наиионални као код Хрвата “већ само 
тзв. војничке потребе...”. Спомиње и Крагујеваци остале немачке одмазде, 
што овде не спада. 

  
XXIX. ДВЕ ИТАЛИЈАНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ  

ЈЕВРЕЈСКОГ ПОРЕКЛА 
 

Из Италије сам добио, у своје време, добротом др Векослава Бучара, две 
публикације, одн. две књиге о утамањењу Јевреја за време Другог светског 
рата, обе на италијанском језику. После сам установио да су то преводи са 
енглескога, но ипак намењени Италијанима и примљени од Италијана. Ту су 
изнети сви покушаји и успеси утамањења Јевреја у Европи, али такође и 
хришћанска улога Италијана да их спасу. Отуда ови преводи на италијански. 



Пошто сам ја књиге добио на италијанском и из Италије, укратко ћу их 
овде приказати. Иако примарно не потичу од Италијана, ови су рецепцијом и 
ширењем тих књига постали њихови конаутори. 

94. 

Прва књига, управо књижица од 40 страна, нема аутора. Она носи наслов 
“Утамањење Јевреја” (116). Иза ње стоји “Међусавезнички комитет за 
информације у Лондону”. 

У књизи је описана судбина Јевреја у свим окупираним земљама Европе 
од стране Немаца, са посебним одељком о свакој земљи. Југославији су 
посвећене свега 4 стране (од 21 до 24). 

Ту се износи историјат јеврејског живља на територији доцније 
Југославије, у којој се налазе "још од 1492” после велике сеобе шпанских 
Јевреја гоњених и тлачених у њиховој родној земљи”. И у Турској и доцније 
у Југославији, они су уживали “либерално право азила: "Кад су Јевреји 
западне Европе трпели патње и гоњења, већ су југословенске земље, у то 
доба већим делом подвргнуте Турској царевини, пружиле избеглицама 
сигурно уточиште. Не треба се чудити да су општине Југославије (мисли на 
општине јеврејске у садашњој Југославији) учествовале у свим борбама за 
народно ослобођење и уједињење. Још од 1804. кад је Карађорђе подигао 
заставу устанка у Београдском пашалуку, Јевреји су херојски делили судбину 
борбе и снабдевали устанике помоћу материјалном и моралном”. 

"Јевреји Југославије су са одушевљењем поздравили, на крају другог (не 
овог, ЛМК), рата ослобођење територија још подвргнутих Аустро-Угарској 
монархији, а израелске општине Босне и Херцеговине су сачињавале , с друге 
стране, једно од најчврштих и најродољубивијих језгара новог уједињеног 
режима...”. 

У књизи стоји да су Немци баш хтели да “своју мржњу и свој страх 
изруче на Јевреје, који су, у својој непоколебивој верности принципима 
монархије у Београду пружили јаку помоћ оружаном отпору српског 
становништва.." 



Сад износи писац судбину Јевреја у свим деловима некадашње 
Југославије. Ту стоји (стр. 22): “Нарочито ужасно беше гоњење Јевреја у 
окупираној Србији и такозваној независној Хрватској делима усташких 
банди..” 

Даље стоји да су формације Гестапоа саме у престоници вршиле прогоне, 
јер “псеудо-влада генерала Недића беше принуђена притиском јавног мњења 
да заузме једно у суштини повољно држање према прогоњеним”. 

Ово је драгоцено признање најкомпетентнијих јеврејских кругова у свету 
о држању Срба према прогоњеним Јеврејима. Само није истина да је Недић 
био принуђен да тако поступа. Он је био пун репрезентант општег српског 
става, који није дозволио никакве прогоне Јевреја од стране народа српског. 
Баш је Недић то изречно одбио Немцима и ови му то никад опростили нису. 

Писац књиге признаје да је и влада Цветковића (“влада фило- 
фашистичка”) донела била расне законе, послушна Берлину, али они у 
стварности нису никад примењени. То је права истина. 

Затим у књизи стоји изречно: “После инвазије (Немаца, ЛМК) саме 
поједине српске власти су чиниле све што су могле да спасу неке Јевреје од 
беса нацистичког; али нису могле много да учине...” И то је драгоцено 
признање Србима који су сами били стављени под најтежу тортуру, чак и 
српским властима, које би биле сместа осуђене на смрт да су Немци дознали 
за њихову протекцију Јевреја. 

Сад писац прелази на Хрватску, и каже (с. 23): “У Загребу почеше усташи 
са избацивањем жидова из њихових кућа. Са одвратним цинизмом Павелић 
их је упозорио да треба да се науче да живе, на слободном зраку’, а усташки 
лист који је репродуковао факсимил ове поглавникове наредбе није се стидео 
да уз њу дода као коментар једну велику фотографију заносног хрватског 
пејсажа. После ових гестова и аката рафинираног садизма убрзо је следовала 
уобичајена гадна одисеја затвора у масама, депортација, масакра (покоља), 
осуда на тиху смрт у логорима обавезног рада, или на возовима. 

Довољно је навести неке примере. Неколико хиљада жидова је 
депортирано из Загреба на један далматински оток да раде у сланицима. За 



мало недеља, глад и најтежи рад су пожњели толике жртве да су надживеле 
само неке стотине несрећника. Тада је острво прешло под контролу 
италијанских окупационих трупа, и онда - пошто су се бојали да Италијани 
не би одобрили овако одвратну бруталност - преживели Јевреји из Загреба су 
натоварени у теретне вагоне прописно забрављене (запечаћене), да би у 
Пољској обављали ратне послове. Али, чим је стигао у Загреб, пломбирани 
вагон је био неколико дана званично ‘заборављен’ на једном мртвом 
колосеку - док напослетку нису смрад лешина и јаук малобројних преосталих 
навеле исте усташке власти да вагоне отпечате. 

С друге стране, упознати са тесним везама пријатељства, које су у Босни 
и Херцеговини спајале Србе грчко-православне и Јевреје, усташке власти 
градића Бања Луке у Босни, давши слободан ток њиховој садистичкој 
фантазији, намислише да позову Србе и да их присиле да учествују лепом 
позорју рушења цркве грчко-православне, која је тек била саграђена, а 
Јевреји су били принуђени да је руше, под претњом митраљеза на њих 
уперених. Али усташе нису успели да компромитују ни на један начин 
моралну солидармост која је сједињавала, у босанској касаби Србе и Јевреје, 
и за освету отворише против ових последњих ватру из својих митраљеза. 
Могли би се избројити на прсте једне руке они којима је усмело да се 
спасу...”. 

95. 

Друга је књига са ознаком два аутора Пољаков - Сибиј са насловом 
“Јевреји под италијанском окупацијом", изашла прво 1955. ма енглеском 
језику после 1956. преведена на италијански (117). Та књига је, сасвим 
разумљиво, побудила велику пажњу Италијана и они су је превели на свој 
језик. Иако потиче од два писца, они нису коаутори у формалном смислу 
речи, већ је канда сваки за себе обрадио једап одељак и после склопио у 
књигу. Тако је Жак Сабиј написао расправу “Држање Италијана према 
гоњеним Јеврејима у Хрватској” (117). Из тог дела ћемо пренети понешто и 
овде, јер описујући Италијане спаситеље, писци свакако осуђују оне који 
Јевреје прогањају. 



О писцима немам неке прецизне податке. Први пут сам за њих дознао и 
према томе се потрудио да набавим речену публикацију у књизи ђенерала 
Умберта Салваторес “Берсаљери на Дону” (89). Ту он пише на страни 41: 
“Цитирам неколико одломака из књиге Јевреји под италијанском окупацијом 
од Пољакова-Сабиј. На странама 133 - 135 те књиге, чија су оба аутора 
израелићани, чита се између осталога...”Да ли ђенерал Салваторе под 
Израелићанима мисли на грађане државе Израел или на Јевреје по нацији одн 
раси,ја ме знам. Тек подаци су из јеврејског извора прихваћени и даље 
ширени од Италијана. Преко ових и ја их употребљавам. Разуме се: директно 
из расправе Сабија, не из цитата генерала Салваторес. 

На страни 133, у почетку излагања о “Хрватској”, износи Сабиј исход 
несрећног и кратког рата Југославије са Осовином. После 18 дана се распаде 
Краљевина: “На њеним рушевинама силе Осовине установише државу 
Хрватску са поглавником Антом Павелићем, огавним старешином усташа, 
терористичком хрватском организацијом. Тај злокобни човек био је већ 
познат као организатор убијства у Марсељу краља Александраод Југославије 
и француског министра Луја Барту... Чим се Павелић усталио у Загребу, 
започе без чекања режим терора”. 

Даље говори на страни 134 о “терору који су милиција и усташке банде 
рашириле у земљи на почетку лета 1941. међу Србима католичким, 
православним и међу Јеврејима”. “Читаве породице беху масакриране, 
градови беху опљачкани с врха до дна, беху вршени страшни акти 
садистичке окрутности а да нико није кажњен. Капител усташа, написан у 
лето 1941. беше један од најјезовитијих Другог светског рата, и тиме је мало 
речено. Јевреји су били конфинирани у логорима уништења као што је био 
онај острва Пага, где је њих 8000 мучено до смрти". “Италијанске трупе су 
непосредно и споптано реаговале на такву бестијалност. Није било времена 
чекати наредбе одозго...”. 

Неколико реченица у оригиналу да се овековече: 

Intere famiglie vennero massacrate, le citta furono saccheggiate da cima a 
fondo, furono perpetrati terribili atti di sadica crudeltaseo/a che nessuno venise 



punito.II capitolo ustascia, scritto nell' estate del 1941 fu uno dei più 
raccapriccianti della storia della Seconda .g uerra Mondiale... 

Ha страни 136 пише Сабиј: “ђенерал Виторио Амброзио имао је пуно 
право да изјави у свом извештају Главном ђенералштабу 2. маја 1946.: 
“Команда друге армије, будући потпуно извештена о ономе што се збива у 
Другој и Tpeћoj зони (окупираним од Италијана) не само да беше сагласна са 
оним што чињаху њени официри и војници да спасу хиљаде живота Срба 
католичких, православних и Јевреја али ништа није учињено да би спречила 
употребу војних транспорта у том циљу...”. 

Интересантно је да тај писац (Сабиј) свуда износи злу коб Срба и Јевреја 
у Хрватској, али увек подвлачећи да се ради о Србима католицима и 
православним. Вероватно је он био у Далмацији, можда у Дубровнику, за 
време рата и ту запазио кампању против Срба католика. Он пише даље: 

“Крајем године (мислим да се односи на 1941, ЛMK), Италијани се 
решише да окупирају целу обалну зону до 50 км. дубине и да је подвргну 
цивилној власти. Усташе се повукоше ван демаркационе линије у зону 
окупирану од Немаца. Од тог момента Јевреји и Срби који су се нашли у 
италијанској зони живели су релативно сигурни и несметани...”. То је постала 
била “зона прибежишта за све оне који су били подложни расном гоњењу”. 
“Јевреји против којих је хрватска влада пропагирала један посебан закон маја 
1941.... беху подложни страшним масакрима у лето 1941. од стране усташа, 
који су покушавали све могуће да пређу демаркациону линију и да допру у 
италијанску зону...”. 

Писац сад, на дугачко и широко, и документарно, указује на покушаје 
Хрвата да се домогну Јевреја пребеглих на територију под италијанском 
влашћу. У помоћ су звали Хитлера, али им то није помогло. Италијани и на 
терену и у Риму, одбили су сваку помисао екстрадиције пребеглих хрватских 
Јевреја. Тада, под датумом 20. октобра 1941. хрватски “министар” при 
Квириналу Стијепо Перић, чини Италијанима овај предлог ( 117, с. 146): 
“Хрватска влада (!!! ) нема никакве примедбе на чињеницу да су Јевреји са 
италијанске окупационе зоне пребачени у Италију, под условом да они буду 
експрописами без поговора у свему што поседују на хрватској земљи”. Кад 



нису могли добити Јевреје да их физички униште, Хрвати су се “задовољили” 
тиме да им узму имовину. 

Ha страни 147 износи Сабиј да су 28. октобра Хрвати пристали да Јевреји 
могу са италијанске окупационе зоне прећи на територију италијанску 
(Сплит, Котор, Задар, итд, чак у саму Италију) “у замену за јеврејска добра 
која имају да пређу у имовину хрватске државе”. 

Ове хрватске меродавне изјаве најбоље сведоче о њиховим тенденцијама 
и практикама. 

XXX. ВАПАЈИ ИТАЛИЈАНСКИХ НАУЧНИКА 

96. 

Свега неколико месеци после првих зверстава Хрвата над Србима 
преданих њиховој власти чуо се протест и вапај једног италијанског 
научника, док фашистичка цензура није ни најмање то осујетила. 

У једном од најбољих и најпознатијих италијанских листова "Ресто дел 
Карлино”, који излази у Болоњи, описао је још 18. септембра 1941. један од 
највећих географа Италије, председник њиховог Географског друштва 
Корадо Цоли своја запажања и своја негодовања поводом догађаја у 
Хрватској, чији је донекле очевидац био (19). Тамо стоји изос.: “Стање се 
развија и добива најопасније изгледе верског рата. Биле су банде убица које 
су католички свештеници и монаси тада још водили и потстицали, a 
вероватно то и сад чине. Ствар је више него доказана: 

Ci sono state bande di massacratori che erano, e verosilmamente sono ancora, 
capeggiate e infiamate de sacerdoti e da monaci cattolici. La cosa e arciprovata”. 

Писац продужује: “У Травнику, око 100 км. јужно од Бања Луке, већ је 
првих дана један фратар преузео да банду коју је водио подгрева са распећем 
у руци, па је онда и сам узео оружје. Дакле Средњи век, погоршан још 
употребом митраљеза, ручних бомби, кантама бензина, динамитским 
патронама...”. 

Писац чини упоређење са осниваоцем реда, па каже: “Први францисканац 
из Асисија називао је птице браћом и сестрама, док сви његови ученици и 



духовни потомци који живе у НДХ, пуни мржње, убијају невина лица, 
њихову браћу у небеском Оцу, истог језика, исте крви, у истој земљи 
порекла...;убијају,затрпавају живе, и бацају мртве у реке, у море, у јаме...” У 
оригиналу 

Quel primo francescano di Assisi ha chiamato fratelli e sorelle gli uccellini, 
mentre questi suoi discepoli e discendenti spirituali, pieni di odio, che vivono nell’ 
NDH, uccidono le persone innocenti, loro fratelli nel Padre dei cieli, nella stessa 
lingua, nello stessa sangue, nella stessa terra d’origine...; uccidono, seppelliscono i 
vivi e buttano i morti nei fiume, nel mare o nei abissi. 

У истом листу, 3 дана доцније (21 септембра 1941), потврђују се ови 
наводи и објашњава: “Сви ови јади настали су силаском малог броја усташа 
приспелих из Загреба, који су организовали, наоружали и водили покрет 
прогона против православних, уз заједничку кривицу, често директном 
утакмицом, фанатичног сеоског католинког клира”. 

Овај податак сам преузео из Фалконија (25), који је Цолиа цитирао међу 
наводницима, дакле директно. Само тако се могло знати шта је његово, и то 
сам ја брижљиво превео. 

97. 

Овде се може додати још један италијански научник, од кога имамо само 
две-три реченице. То је Роберто Батаља, историчар који се бави савременом 
историјом. Он је рођен 1913. живи у Остији крај Рима. 

Батаља је издао опис Другог светског рата, чије сам ја треће издање имао 
у рукама, издање из 1962. године (123). Ha стр. 155, те књиге, кад прилази 
приказивању наших прилика, Батаља пише: “У Југославији, где се образује 
ефемерно краљевство Хрватске (на чији трон је био дезигниран дука од 
Сполета, Аимоне ди Савоја, са називом Томислав II) изби уз бок наци-
фашистичких инвазора усташки покрет, вођен од џелата Павелића, унајмљен 
од Мусолинија и Хитлера, који настоји да сасвим елиминише (утамани) 
Србе”. 

И ове речи морају остати забележене у првобитној, оригиналној верзији: 



In Jugoslavia, dove si constituisce l’effimero regno di Croazia... si scatena a 
fianco degli invasori nazi-fascisti il movimento degli ustascia guidato dal boia 
Pavelic, prezzolato da Mussolini e da Hitler, che mira alla eliminazione totale dei 
Serbi. 

И ово cy драгоцени подаци, које треба мало анализирати. Пре свега треба 
казати да реч ефемеран значи буквално “једнодневан” (од грчких речи еис 
хемера - један дан), a у пренесеном значењу нешго сасвим кратког трајања, 
неспособно за живот. Писац назива Павелића џелатом; то је једини епитет 
који му пружа (не каже чак ни у наводницима “поглавник”, већ просто 
“џелат”, или како Хрвати преводе “крвник”). Каже да се тзв. усташки покрет 
појавио “уз бок”, a то значи као прирепак наци-фашиста и да је био “најмљен, 
купљен” од Мусолинија и Хитлера. Смисао и циљ “покрета” је “тотална 
елиминација”, тј. пун нестанак Срба. 

Овај научник говори заиста отворено и све ствари и појаве крсти својим 
именом, што је нарочито значајно, јер се налази у једном скупном прегледу 
догађаја скоре прошлости, тако да ћe га читати и они које сам став Хрвата 
испочетка много не интересује. 

XXXI. ГАЂЕЊЕ ЈЕДНОГ ВЕЛИКОГ  
КЊИЖЕВНИКА 

 
98. 
1. 

Најстрашније и најгнусније, несумњиво, од свега што је писано о 
зверствима Хрвата садржи један податак књиге италијанског књижевника 
Курциа Малапарте. То је толико језиво, да људски ум стаје. 

Малапарте је бивши италијански дипломата, члан фашистичке странке од 
1922. до 1931. године, када ју је напустио и отишао у иностранство, где је 
живео као емигрант, a пo повратку у Италију 1933. год. био је ухапшен и 
осуђен због “антифашистичке делатности у иностранству”. По издржаној 
казни на Липарима, Малапарте се враћа у Рим, где, 1938. године, бива поново 
затворен. За време рата, као резервни капетан и ратни дописник, он борави на 
украјинском фронту. Због симпатија које је гајио према совјетској војсци, 



Немци га протерају. Одлази прво у Финску, затим у Шведску, где дочекује и 
пад фашизма. Као слободан писац, одмах се враћа у слободну Италију. 

Морам и неке накнадне податке о писцу да дам. Он је умро у Риму 19. 
јула 1957. куда је авионом пренет из Кине, где се неколико недеља пред тим 
био разболео. Италијанска влада му је болесном ставила на располагање 
милион лира. Рођен је у Прато, 1898. године, Курцио Малапарте је 
псеудоним, nom de plume , како кажу французи (име за перо, за писање).. 
Право име мује било Курцио Сукерт (можда га је због немачког призвука био 
и мењао). У новој италијанској енциклопедији (125), означен је као “новинар 
и писац... основао је и уређивао новине и ревије политичке и књижевне: жив 
дух и полемичан имао је бурну каријеру”. ebbe carriera tumultosa. 

У фељтону (некрологу) Ноје Цирхер Цајтунга од 21. јула 1957. г. стоји за 
њега да је био "једна од најснажнијих литерарних потенција Италије 
последњих 20 или 30 година... Малапартин прави елеменат писања то је 
полемика...”. Оставио је 12 романа, новела и путописа, 10 томова есеја, 2 
збирке песама,4драмска комада. Био је политичка врдалама, али несумњиво 
књижевник великог талента. 

Један амерички лист из Окланда, у Калифорнији, ( Post Enquirer, Oakland, 
Calif.) пише: “Курцио Малапарте је један од малог броја италијанских писаца 
који уживају међународни углед. Био је дипломата и дописник ратни, као 
што је и аутор”. Други калифорнијски лист’( Post, Bakersfìeld, Calif.) “Овај 
италијански екс- дипломата је од многих сматран као највећи живи 
италијански писац”. 

Књига која нас специјално интересује и која је добила светски глас зове 
се "Капут” и о њој треба нешто поближе рећи, бар толико колико о самом 
писцу (124). 

Оригинал књиге је, као и свих осталих дела Малапарте на    италијанском 
језику, али наслов њен није италијански нити је у Италији уобичајен. Ово је 
требало нагласити, јер кад се књига цитира српски многи ћe мислити (тако 
сам мислио и ја), да је то неки огртач. 

 



II. 

Наслов јој је немачки: Kaputt, мада је сама реч јеврејског и француског 
порекла. Али је данас Немци употребљавају веома често и то вулгарно (израз 
није академски или уопште дистингвиран). Каже се да је нешто капут: 
покварило се, разбило се, сломило, уништило. Све се то означава са речју 
“капут”. Сам писац објашњава у предговору (“историја манускрипта”): 
“Ниједна реч не може боље него тврда, готово мистична немачка реч капут 
(која књижевно означује нешто разбивено, свршено, парампарчад) да означи 
оно што смо, оно што је сад Европа: гомила разбијених парчади”.У њему 
писац износи махом страхоте збивања за време Другог светског рата. Зато је 
ваљда тако популарна и постала. 

Та књига је преведена на више језика, а имала је више издања на многим 
од њих, можда ипак највише на италијанском. Ја сам набавио десето издање 
на италијанском језику (по начелу да се свуда где је то могуће мора добавити 
оригинална верзија), а оно је (124) објављено нешто после 1948. ! Значи ипак 
даје неколико година пре тога књига изашла. Према библиографији на 
почетку овог издања она се канда први пут појавила у Напуљу за време рата: 
1943. Прво издање на француском преводу појавило се 1946. Изгледа да је 
италијанско издање од 1948. дефинитивно, јер је на њему писац резервисао 
ауторска права. У сваком случају, цитирати се може свако издање, на било 
коме језику, али увек уз прецизну ознаку дела. 

Књига је још објављена у Њујорку, у Лондону, у Барцелони, Рио де 
Женеиру, Брислу, Букурешту, Штокхолму, Ослу, Копенхагену, Карлсруе 
итд., јамачно на одговарајућим језицима. То је до 1950. Отада је можда и на 
још више језика преведена. Ово је требало нарочито нагласити да Срби који 
живе у тим крајевима набаве књигу и утврде има ли у њој даље цитирани 
пасус. Уколико га нађу, а мало је вероватно да је негде избачен, они треба да 
га што више стављају до знања и шире. 

Веома обдарен писац, Малапарте, врло живим језиком, реалистички 
описује све грозоте које је видео и доживео. 

У приказима његовог дела нашао сам да га је започео писати чим је 
Немачка навалила на Русију, дакле у лето 1941. Тај датум може да има 



значаја, али ја нећу да нагађам којег. Важно је ипак знати га. Тада је и “НДХ” 
постојала свега неколико недеља. 

Већ кад је књига изашла нашла је ретко повољне,такорећи ентузиастичке 
приказе целе светске штампе, а нарочито, то треба нагласити, америчке. 
Многи се слажу у томе да је то најбољи литерарни продукт Другог светског 
рата. Ја имам на омоту италијанског издања низ тих мишљења одн. рецензија, 
у којима се писци скоро надмећу ко ће га више похвалити. Највећи део 
француских приказа је из лета и јесени 1946. 

Чикашки лист Chicago Sun је писао одмах иза рата: “Из Италије нам 
долази овај ужасни Капут, кога су ауторитетни италијански критичари 
поздравили као најтрајнији литерарни догађај настао после рата...”. Лист 
Times Star, Cincinnati, пише: “Европски критичари првог реда су примили" 
ово дело као трајан литерарни догађај...”.  

И светска критика која је појаву овог дела попратила са интересом и 
признањем као ретко које дело новога времена. Признаје му у јакој мери 
аутентичност. Циљ књиге је био жигосање фашистичких практика, у првом 
реду у Италији, али не само у Италији, већ и у Немачкој и код сателита. Тако 
је дошло до приказа стања у Хрватској. Тај писац има много будне очи да 
запази све достојно запажања и дрскост да све запажено прикаже драстички. 
Ова сцена са Павелићем није једина, мада је, можда, најстрашнија. Амерички 
лист “Стар” је писао после појаве књиге (Индијанаполис, Индијана): "Капут 
Курција Малапарте је најужаснија књига личних реминисценција које су се 
од рата појавиле...”. 

Нико од стотине приказивача тога дела не сматра да је ту штогод 
монтирано. То би се косило са личном интегралношћу Малапарте коју му сви 
признају. 

III. 

Књига Малапартина “Капут”је за нас (а и за цео свет) од изузетног 
значаја што приказује један спектакл и једно изјашњење Анте Павелића у 
које нормалан људски ум једва може да верује. Тако нешто се заиста могло 



десити само у наказној “НДХ” и код криминалца “поглавника" те државе. 
Али пре него на њу пређемо приказаћемо још нешто из његове књиге. 

У њој Малапарте описује неколико својих боравака у “НДХ”. Први пут 
априла 1941., идући из Београда у Загреб. “Рат против Југославије био је пре 
неколико дана завршен, слободна хрватска држава беше тек рођена, у 
Загребу владаше сад Анте Павелић са својим бандама усташа...” 
(Интересантно да употребљава исте речи као и гроф Ђано за прву 
карактеристику усташа !!). 

Он описује своју етапу у Илоку. “Жандарми у српским униформама са 
хрватском кокардом..”. “Беше час фајерабенда. Наоружане сељачке патроле 
куцале су на вратима Јевреја, позивајући их монотоним гласом по имену. 
Врата су била означена Давидовом звездом црвено обојеном. Јевреји се 
појављиваху лично на прозору одговарајући ‘ту смо, у кући смо’. Сељаци 
викаху ‘добро, добро’, ударајући кундацима пушака по земљи..”. Важно је то 
да су већ априла 1941. Јевреји у Хрватској били стигматизовани ! 

Павелићеве слике су га стално пратиле на целом путу и он је на више 
места описао утиске посматрајућито чудовиште. На једној кући у Вуковару 
угледао је Павелићев портрет. “Поглавник ме је упорно гледао својим 
великим, црним очима, дубоко усађеним испод ниског, грубог и тврдоглавог 
чела. Уста су му била широка. усне дебеле, нос прав и меснат, уши 
простране. Никад нисам могао да замислим да човек може да има тако 
велике, тако дугачке уши. Смешне и наказне. оне су се спуштале до половине 
његових образа”. 

IV. 

Најважнији је за нас опис Малапартине “аудијенције” код крвожедног 
“поглавника”. Ту се десило оно што је овековечило и књигу и писца, за нас 
од непроцењиве важности. 

Малапарте је посетио “поглавника”. То му је предложио његов познаник, 
да не кажем пријатељ конте (гроф) Макиједо који је био ађутант Павелића, 
иначе Далматинац, некад капетан аустријске војске. Он га је у кафани 
замолио да посети Павелића и свакако му је испословао пријем, 



објашњавајући разбојнику - поглавнику важност ове посете која ће бити 
објављена у штампи за озбиљан свет. Био је присутан и министар (посланик) 
Италије у Загребу Казертано, који је био сведок догађаја који се описује. Да 
пређемо на тај догађај. Прво Малапарте описује своје утиске о изгледу 
Павелића. Он каже: “Из дубоких очију на бледом лицу избијала је црна ватра; 
његове огромне уши, гледане изблиза, изгледале су још веће, још смешније, 
још наказније но на сликама... Кад је Анте Павелић окренуо главу, тако да 
сам је могао посматрати са профила, чинило се као да му огромне уши 
придржавају главу, као два крила која се упињу да подигну тешко тело... 
Шаке су му биле широке и маљаве, зглобови надувени и чворновати ! Видело 
се да му руке сметају и да не зна шта с њима да чини. Час их је стављао на 
сто, час их је уздизао и њима миловао доњи део својих огромних ушију, час 
их је турао у џепове од панталона; али је најчешће стављао шаке на ивицу 
свог писаћег стола, укрштао је дебеле и маљаве прсте и трљао их је једне о 
друге и гладио, неотесаним и стидљивим покретима”. 

Слушајући га, Малапарте је размишљао о “терористи који је припремио 
убиство Краља Александра, о човеку који је на души носио смрт Бартуову”. 

У томе тренутку ушао је у собу Павелићев ађутант, који је јавио да у 
чекаоници чека италијански посланик Рафаело Казертано. Павелић је примио 
Мусолинијевог представника у присуству Малапарте. (с. 313). 

“Док су разговарали посматрао сам котарицу од трске која се налазила, 
лево од Поглавника, на писаћем столу. Поклопац је био уздигнут; видело се 
да је котарица пуна морских плодова. Тако је бар мени (Малапарти) 
изгледало. Рекао бих да су то остриге, али ишчупане из својих шкољки, 
онакве као што се понекад виђају изложене на послужавницима код Фортнам 
енд Месон, на Пикадилију, у Лондону. Казертано ме погледа и оком даде 
знак: 

- “Да ли би ти пријала добра чорба од острига ?” 

- “Јесу ли то далматинске остриге ?” - упитах Поглавника. 



Анте Павелић подиже поклопац корпе и показујући му те морске 
плодове, ту лепљиву и пенасту масу, рече, смешећи се, оним својим осмехом 
добрим и уморним: 

- “То је поклон мојих верних усташа, то су двадесет килограма људских 
очију”. 

Морам још једном да изразим уверење да је посланик Казертано намерно 
хтео да дође у “аудијенцију” док је Малапарте био тамо: да би га на то 
упозорио и да би оба били сведоци тога зверства које се није још у историји 
појавило. Према стилизацији Малапартеа изгледа да је посланик Италије 
Казертано чак знао унапред шта котарица садржи, јер га је значајно погледао 
и намигнуо пре него што је изазвао “поглавника” да говори. 

Позивање на министра Казертана је овде од необичног значаја. Он је то 
јамачно читао, али никад ни речи демантија. Он као дипломата то није хтео 
да износи; пустио је једном књижевнику да тај догађај филмски, као што и 
заслужује, опише. Министар Казертано био је иницијатор тога, није хтео да 
то остане незабележено. Био је и сведок, хтео не хтео. 

Неоспорно види Малапарте један од најеклатантнијих симптома лома и 
расула Европе у чињеници да шеф једне њене државе из XX века не само 
наређује да се невини убијају, већ сакупља као трофеје очи тих несрећних 
жртава. Заиста ниједан други континент света, данас чак ни Африка, то не 
показује. 

Нека је обојици, и посланику Казертану и књижевнику Малапарти, хвала 
што су то овековечили. 

За сваки случај, тај став треба дати и у оригиналу. Нешто маркантније и 
драстичније не може да се искаже у опису хрватских грозота према Србима, 
нити се може адекватније да заврши ова књига. Он гласи: 

Mentre si parlava, io osservato un paniere di vimini posto sulla scrivania, alla 
sinistra del Poglavnik. Il coperchio era sollevato, si vedeva che il paniere era colmo 
di frutti di mare, cosi mi parvero, e avrei detto di ostriche ma tolte del guscio, come 
quelle che si vedono talvolta esposte, in grandi vassoi di Fortnum and Mason, in 
Piccadilly, a Londra. Casertano mi guardo, stiringendo il occhio: 



‘Ti piacerebbe, eh, una bella zuppa di ostriche ?’ 

‘Sono ostriche della Dalmazia ?’ domandai al Poglavnik 

Ante Pavelic sollevo il coperchio del paniere a monstrando quei frutti di mare, 
quella massa vischida e gelatinosa, disse sorridendoj con quel suo sorriso buono e 
stanco: ‘E un regalo dei miei fedeli ustascia: sono venti chili di occhi umani’." 

Божја воља je била да ce тај податак овековечи, да цео свет, и у свим 
временима, упозна дивљаштво вође Хрвата овога века. 

Истини за вољу треба рећи да Малапарте не каже да су то биле очи Срба, 
нити му је то “поглавник” рекао. Али чије би друге биле које му донеше 
његови верни усташе ? Можда је понеко око било и каквог Јеврејина, али је 
огромна већина била ископана са несрећних Срба. За нашу аргументацију је 
то сасвим споредно чије су очи биле: једна је ствар несумњива. “Шеф” једне 
државе, чак државе народа који каже да “посједује тисућљетну културу” 
држи на свом писаћем столу котарицу људских очију као триумф своје 
политике ! 
 

V. 

Природна је ствар да ова “открића” Малапарте нису остала без одјека. Ми 
смо навели већ (у одељку 9 реакцију једног истакнутог немачког политичара 
и члана бонског Парламента Јакоба Алтмајера који је, не спомињући 
директно Малапарту, свој суд несумњиво на њему базирао, тврдећи да нема 
примера у историји да је ма који крвник или масовни убица тражио да му се у 
корпама сервирају очи од његових жртава: “То је био специјалитет Павелића 
и његових усташа”. Овога јер је то тражио и добио, оних што су му слали. 

И многи су се други гадили од ове вести, не само Јаков Алхмајер. 
Наведени су и два швајцарска листа из последњег времена( 169, 172), која са 
гнушањем преносе ова саопштења Малапарте, према његовом личном visu et 
auditu: оно што је он сам чуо и видео. 



Несумњиво је било још по целом свету таквих зграњавања, али ја до њих 
нисам доспео. Ова књига и његови пренети оригинални ставови допринеће да 
се овај догађај не заборави. 

У америчком листу New Republic пише Richard Watts :“Нико ко чита 
Капут неће дуго времена моћи да заборави његове епизоде које мору 
производе. Хрват Павелић са својом котарицом очију партизана...”. (Наводи 
још неке епизоде). 

Чак наслов одељка ове књиге, тринаестог по реду, гласи “Једна корпа 
очију" ! Хрват Винко Грубишић каже да је “већ више пута писано да је ова 
анегдота само пропагандна фантазија против Хрвата”. Ово је заиста писано 
на хрватски начин: тврди се да је више пута то таксирано као пропаганда 
против Хрвата. То је сасвим могуће: то су писали сами Хрвати, јер не могу 
друкчије да пишу. Нама није познато да је иједан Италијан посумњао у 
тачност те вести, а да је то демантовао сам Курцио Малапарте, то не тврди 
чак ни Грубишић. Ни Малапарте ни Казертано нису то опоречили никад, а 
имали су огромно прилика за то. Сви други деманти су сасвим без дејства. 

Има чак потврда од стране италијанских функционера у Хрватској да су 
наводи Малапарте сасвим тачни. То је случај са Франћеском Басотијем, који 
је цитиран у одељку XXIII ове књиге. Он каже (ту кратку реченицу морамо 
поновити): “Оно што је писао Малапарте сушта је истина, јер сам и ја лично 
видео гомиле повађених очију и нашим војницима и официрима”. Он је 
видео своје италијанске припаднике и војне силе, са ишчупаним очима. Али 
су италијански официри снимали (ако се не варам у Дубровнику) лица 
(Хрвате) који су улицом ишли са гривном очију. Сад не знам где сам то 
читао, али ће доћи и ово до аутентичног извештаја. То саопштавам да би ме 
људи помогли (мала сам се и досад мало у то поуздавао). 

Та мрља се не може избрисати са тела хрватског нарола и његовог 
поглавника. Тако нешто, као што је казао, поч. народни посланик Алтмајер, 
само Павелићу доликује. 

  

 



XXX. САВРЕМЕНЕ ИТАЛИЈАНСКЕ  
НОВИНЕ О ЗБИВАЊИМА У “НДХ” 

 
Било је несумњиво у италијанским новинама, и за време рата, и после, 

много података о хрватским злочинима у њиховој “плебисцитарној” држави. 
Ја их нажалост нисам био у стању да накупим, а наши људи у Италији нису 
том феномену поклањали никакав значај. О неком сакупљању података, или 
бар евидентирању (да се запише где се налазе) није могло бити ни говора. 
Тешко ће се то икад моћи да надокнади. Можда само неки подаци, нпр. 
поводом смрти Павелића, јер би се тражиле новине само од неколико дана. Ја 
сам имао један ванредан чланак у Коријере дела Сера и послао га Ноје 
Цирихер Цајтунгу као модел како треба писати о Павелићу. Они су одбили да 
о томе пишу, а лист задржали. 

Срећним стицајем околности, можда најзначајније и најкорисније по нас 
што су италијанске новине донеле, то су званични извештаји војих 
окупационих власти Италије објављени у листу Ил Темпо, септембра 1953. и 
они су сачувани од заборава на другим местима у овој књизи одељак ХХ, (81) 
и одељак XXII (96). Такође на другом месту (одељак ХХV) налази се један 
веома значајан став органа Ватикана “Осерваторе Романо” (98). Изванредној 
осуди хрватских практика која је изашла у листу “Ресто дел Карлино” још за 
време самог рата (19) признајемо такође изузетну важност опредељујући јој 
цео један посебан одељак ове књиге (XXX). Тако не остаје никакав одјек 
новина за овај одељак, тадашњих новина или изашлих непосредно после 
рата. Али имамо неколико одјека из последњег времена и њих ћемо 
забележити као доказ да наше патње у Италији нису ипак заборављене. 

99. 

У последње време појављују се у појединим италијанским новинама 
реминисценције на хрватска зверства у последњем рату. Тако је тршћански 
“Ил Пиколо” октобра 1967. (97) излагао још једном о спасавању Јевреја од 
стране Италијана. То ће се, можда, изнети у некој другој нашој књизи. Но већ 
у уводу чланка писац констатује да су у тој накази од државе “Срби и Јевреји 
поднели најтеже патње”: serbi ed ebrei subirono le piu dure angherie (Лист ми је 
љу- базно послао др Векослав Бучар из Тераћине), аутор чланка је добар 
познавалац прилика код нас Франко Ла Гвидара. 



Исти писац Франко Ла Гвидара дао је свега месец дана затим у једном 
миланском листу сличан напис, али ипак посебан и по садржају и по наслову 
(99). Наднаслов је сличан као у “Пиколу”. Он гласи: “Сведочанство о 
племенитости Италијана у рату”. Главни наслов је овај: “Мост чистог 
пријатељства изгради се у заплашеној Хрватској”. Сад долазе веома значајни 
поднаслови који гласе: “Анте Павелић, поглавник усташа, хтео је у току 
последњег сукоба да елиминише (истражи) све Србе и Јевреје. Али сва наша 
војска се енергично опре масакру”. Пошто је то квинтсенција чланка, те речи 
ћемo пренети у оригиналу: 

Ante Pavelic, capo degli ustascia, voleva eliminare nel corso dell' ultimo 
conflitto tutti i serbi a gli ebrei. - Ma tutti i nostri militari si opposero 
energicamente al massacro. 

Чланак je написан y циљу да нагласи италијанску племенитост у 
последњем рату, специјално, као што се видело, у спасавању угрожених Срба 
и Јевреја који су сви одреда у том руглу од државе били осуђени на смрт. Па 
ипак чланак успут садржи и понеку реченицу о тој злочиначкој намери 
чистог и двоструког геноцида и то треба пренети. 

Он почиње овим речима: “Страх који је већ неко време владао над 
Србима и Јеврејима Југославије прели се са већом жестином у пролеће 1941. 
доласком СС нациста. Бивша краљевина Југославија постаде држава 
Хрватска са ‘поглавником’ Антом Павелићем, терористом познатим по 
организовању уморства у Марсељу краља Александра од Југославије и 
француског министра Луј Бартуа.Срби и Јевреји претрпеше врло опора 
мучења...”. Сад описује разне злочине и каже: “Према таквој бестијалности 
италијанске трупе реагираше сместа и спонтано. У том моменту није било 
времена да се чекају наредбе виших...” Бар прва реченица у оригиналу, јер 
она и италијански назива хрватске практике бестијалним: 

Di fronte a tanta bestialità le truppe italiane reagirono subito e spontanemente... 

100. 

И још неке италијанске новине потсећају на хрватске злочиие, нарочито у 
вези неког збивања које с тим има везе. Тако је најпознатији и најбољи лист 



Италије милански “Вечерњи Гласник” писао крајем марта 1971. о посети 
Јосипа Броза Риму и папи, и то из пера познатог балканолога Енца Бетице. 
(100). Тамо стоји: “За време државе ‘усташа’ Анте Павелића, Католичка 
црква из Загреба тешко је умешана и компромитована у ‘Поглавниковој’ 
политици сепаратистичкој, антисрпској и антиправославној. У тој клими 
погроми које су организовали хрватски фашисте против српског 
становништва били су често праве вартоломејске ноћи”. (Ово је изнето према 
допису Д.С.Аћимовића у ‘Гласу канадских Срба” од 22. априла 1971.). 

XXXIII. ИТАЛИЈАНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 
О “НДХ” 

 
101. 

Италијани имају такође више енииклопедија. Једна од њих, мада се не 
зове “велика”, сасвим је велика, већа, по мом мишљењу, од иједне 
енциклопедије света. Она се назива “Италијанска енциклопедија науке, 
књижевности и уметности”, али је такође зову вулгарно "Енциклопедија 
Трекани”. Ја сам често наилазио на овај назив и узаман тражио такву 
енциклопедију, као што сам већ једном у тексту казао. Међутим, код ове 
наведене енциклопедије стоји да је објављена у Институту Италијанске 
енциклопедије Ђовани Трекани. (101). Ја поуздано верујем да се ради о истој 
енциклопедији. 

Овако је Енциклопедију назвао и Карло Фалкони и њен навод о броју 
Срба убијених од Хрвата узео сасвим озбиљно. Као да је сумњао у то док 
није нашао одговарајуће наводе у истој Енциклопедији. 

Ова Еициклопедија је објављивана и њено објављивање завршено у 
фашистичкој ери. (Зато је тако и добра, јер дуче није жалио средстава за њу 
!). После Рата пак изашли су суплемани те Енциклопедије, укупно два, која 
обухватају збивања у годинама 1938. до 1948. (102). 

IV се на више места, иако сасвим укратко, могу наћи подаци и о тој 
државној накази која се звала “НДХ”. Писац је Оскар Ронди, историчар из 
Рима, који је ванредно добро познавао наше ствари. Рекосмо да су кратки 



подаци, али с обзиром где се налазе, од еминентног су значаја. Ево их, у још 
скраћенијем облику, и овде: 

У Додацима великој Италијанској енциклопедији који се односе иа 
године 1938. до 1948. пише Оскар Ронди, под речју “Хрватска” да су 
"Италијанн ушли у II и III зону да би обуздали масакре Срба и сузбили 
експлозије одијума против Јевреја не из расистичког фанатизма, већ из духа 
освете, јер су се Јевреји држали Београда против покрета усташа....”( 103). 
Каже како је “нова хрватска држава почела да масакрира ‘четнике’, оне који 
су стајали под наредбама Лондона... 

Он се овако, у званичној италијанској Енциклопедији изјашњавао “НДХ”: 
“НДХ” је живела у своје четири године живота потресена нередом и 
размирицама и осрамоћена колективним беснилом, окрвављеним масакрима 
(покољима), пљачкањима, убиствима”. 

He верујем да се о иједној савременој држави тако нешто налази у 
званичним енииклопедијама... У оригиналу: 

L'avversione all’Italia crebbe quando l’occupazione militare italiana fu estesa 
alla cosidetta Il e III zona per frenare i massacri di Serbi e contendere le esplosioni 
di odio contro gli Ebrei, determinato non da fanatismo razzista, ma da spirito di 
vendetta, perchegli Ebrei avevano tenuto von Belgrado contro il movimento 
ustascia. Il nuovo stato croato prese a massacrare i cetnici serbi e quelli che 
stavano agli ordini di Londra... I.o stato indipendente croato visse in suoi quattro 
annie di vita, sconvolto del disordine e della discordia e macchiato da una colletiva 
frenesia sanguinaria di massacri, saccheggi, assassini. 

Исти Оскар Ронди, говорећи o Павелићу (104), каже: "За 4 године, колико 
је трајала НДХ (доб. маја 1945), Павелић је управљао владом са фанатичном 
одлучношћу све до свирепости (до зверстава). Упртих очију у визију једне 
католичке Хрватске, предзиђа хри шћанства (то писац наводи латински, 
ЛМК), у борби, као за неку историјску мисију са неверницима 
мухамеданским и православним, који су се у гоку векова инфилтрирали 
силом у хрватско тело, нарочито у Босни и Херцеговини, хтео је спровести 
мисао ослобођења другом силом од ових, 'натрунака' (два милиона 
православних и можда милион муслимана у целини од мало више од шест 



милиона становника). Од православних је једна трећина побијена, трећина 
принуђена на бег у Србију, a остали преверени у католицизам”. Један део 
ћемо пренети у оригиналу. 

Pavelic resse il governo con risolutezza fanatica fino la crudeltà. Degli 
ortodossi un terzo fu massacrato, un terzo costretto alla fuga in Serbia, il resto 
convertito a forza al cat- tolicismo. 

Под речју “усташе” пише Оскар Ронди (105): “Усташе и њихова милиција 
имали су учешћа при масакрирању, како изгледа не мање од 700.000 Срба 
православних из Хрватске, Босне и Херцеговине”. И тај ћемо став 
италијански навести: 

Gli ustascia e la loro milizia ebbero mano nel massacro, pare, di non meno di 
700.000 ortodossi serbi della Croazia, della Bosnia e dell’ Erzegovina. 

Писац не сумња y масакре “усташа”али за сам број верује да није мањи од 
700 хиљада. Јасно је да он није могао да броји жртве. Али је неке изворе ипак 
имао и то свакако италијанске. Он ни овде не сматра Босну и Херцеговину 
као саставни део Хрватске. 

Ови подаци, и с обзиром на едицију у којој су изашли и коју читају и 
читаће милиони Италијана, па не само њих, од велике су важности за 
раскринкавање хрватских зверстава. 

 

ПОГОВОР: 

ЦИЉ И СМИСАО ОВОГА ДЕЛА 

Ово што следи могло је такође да уђе у предговор. Ми смо га одвојили из 
више разлога. Прво, што би предговор био превелик. Затим, што је сам 
предговор ограничен на објашњење техничких "обстојатељства”, има да 
објасни рад на књизи, начин како је она постала и како треба да се разуме 
поједини став. Треће: и у првом издању је ово било донекле одвојено. Било је 
и у самом предговору понеко објашњење ове врсте, али је на крају књиге 
додат био један "Епилог” са поднасловом “Какви се закључци могу из књиге 
извући". Велики део тога биће овде пренет, али такође и нове контемплације. 



1. 

Ево како је гласио почетак нашег споменутог “Епилога” у првом излању 
(у збирци “Примери хиљадугодишње културе Хрвата) са неким 
изостављањима (омисис омитендис): 

Према Предговору, ова књига спада у серију едиције “тисућљетне 
културе Хрвата” и то јој је био првобитан циљ: да њиховим културним 
“подвизима" многих векова дода и ове последње. 

Али тај циљ није једини. Читаоци су видели из излагања да се на основу 
изнетих полатака могу још многе друге ствари и друге околности да закључе. 

Ми смо мислили да то сами учинимо у овој књизи, бар да скицирамо 
наше конклузије, па смо одустали од тога. Разлога има више: Пре свега би то 
одударало од досадашњих излагања у истој збирци. Затим, однело би много 
времена. Књига је испала, мимо сваког очекивања, поприлична по свом 
опсегу и није опортуно још је проширивати. Закључци дати на крају саме ове 
књиге морали би бити, по својој природи, доста штури и кратки, а то би било 
од штете по саму ствар. 

Зато смо одлучили да и ова свеска садржи само грађу, само првобитан 
материјал, који се да после многоструко публицистички искористити и 
обрадити. Гледаћемо и сами нешто од тога да обрадимо, а то могу да чине и 
други (разуме се, цитирајући дело из кога су материјал црпли; ја то стално 
понављам, јер знам менталитет наших писаца). 

Било је још података о хрватским злочинима у последњем рату, а јамачно 
ће их одсад бити знатно више. Ипак за научну обраду ниједна збирка неће 
моћи да ову превазиђе: Јер су овде махом званични извештаји и директне 
опсервације. То не могу да дају ни Французи ни Енглези, ни Американци, ни 
Руси, ни ма ко други сем Немаца и Италијана. Уколико ови још нешто дају, 
то ће бити добро. Но и то што су пружили досад, и чија је квинтесенција овде 
приказана, биће доста за најдалекосежније и најзначајније закључке, 
послужиће као аутентична и непобитна, рашчишћена многих досад 
контрадикторних схватања, уништиће хрватску "промиџбу” у корену. Већ и 



због тога се није смео штедети никакав труд и никакав трошак да се ово 
сакупи и публикује. 

Разноликост извора из којих потичу подаци у овој књизи показује 
страховиту сагласност у осуди хрватских практика, у дистанцирању од 
њихових злочина, у гнушању према њиховим зверствима. 

А таквих изјава има на стотине. Ми смо их сами пронашли много 
десетина, свакако најинтересантнијих и од најкомпетентнијих лица. А кад се 
они сви слажу, јао онима на које се односе ! Хрватски народ је осуђен више 
него иједан народ овога века, за дела којих би се стидели и дивљаци из 
прашума. 

Досад су Хрвати стално на истицање њихових злочина одговарали: све је 
то”великосрпска промиџба ” , није ништа од тога истина. Сад то они не могу 
више рећи, ни они ни нико други. Поједини подани из ове књиге то не 
дозвољавају, сви заједно дају једну страховиту потресну слику, најгнуснијих 
злочина која је учинила једна нововека нација. 

Српске невине жртве које су бацане у јаме, које су черечене на пањевима, 
којим је кидана кожа са тела, ломљене кости, откидане уши, итд., имали су 
само јелну жељу да то не прође некажњено. Најбоља и најхуманија казна, 
најхришћанскија казна је све то обелоданнти, али тако да се не може 
оспоравати. Ето, то је циљ ове књиге, испуњен у потпуности. 

II. 

Рекли смо да нећемо овде изводити те закључке ин екстензо, да их нећемо 
чак ни скицирати, али што можемо учинити, и што треба учинити да би 
потстакли и рад других, то је: установити или бар предвидети у главноме 
какви закључци могу да се учине. Биће посла за многе стручњаке: и за 
криминалисте, и за социологе, и за статистичаре, и за стручњаке на војном 
пољу, на пољу међународног права, за историчаре, теологе итд. На крају и за 
наше политичаре, специјално Југословене. 

Зато ћемо ипак овде наговестити неколико закључака из података саме 
књиге по овом питању. 



За разлику од прве четири књиге, чији је садржај Србима био потпуно 
непознат, подаци из ове и следећих књига неће за њих бити нови. Напротив, 
они знају некад више од тога, много шта су лично видели, а појединци и 
проживели далеко више него што овде стоји. 

Зато ће се несумњиво појавити сумња да ли је ово уопште било потребно 
презентирати Србима. Та сумња није оправдана, и то из ових разлога. 

Често није важно што знају Срби већ што знају странци; они верују 
својим а не српским извештачима. А Срби треба да знају са којим подацима 
иностранство располаже. То треба да знају да би евентуалну дискусију 
водили, то треба да знају да би кад-тад настојали да странци и нешто друго 
дознају (не да се вртимо увек у истом кругу извора). То треба да знају да би 
разбили жал да смо сасвим заборављени од странаца, да ови чак свуда и вазда 
узимају Хрвате у одбрану. То нам треба да “подигнемо срца”, да увидимо да 
не може злочин ни да се крије увек, ни да се оправдава. 

Неће од овога Срби имати штете, већ само користи. Злочини се не могу 
репарирати, али кривци се ипак жигошу. 

Нека ми је дозвољено овде учинити једну аналогију. Вођа Лабуристичке 
партије у Енглеској, сад већ покојни Хју Гејтсел, казао је на једном састанку 
рудара, према извештају Јунајтед Прес, од 22. јуна 1957. (састанак је морао 
бити тог дана или дан раније) да "западне силе не могу оружјем да ослободе 
Маџарску. Али слободни свет мора да покаже свој презир према руском 
поступку....”. Онда директно продужује: “Једно ипак ми можемо да урадимо. 
Ми можемо извештај о устанку и његовом гушењу да ширимо кроз цео свет. 
Ми се можемо за то побринути да остали свет покаже мржњу и презир према 
поступцима совјетских вођа. Ми можемо и народима који живе под 
совјетском тиранијом показати да нису заборављени...”. Зар није овде 
аналогија потпуна ? Ни ми нећемо да одговарамо истом мером Хрватима, али 
можемо и морамо да те њихове поступке жигошемо и да се постарамо да их 
што више народа дозна и жигоше. То је најмање што смемо и што морамо 
учинити. Њихова недела према Србима су бар сто пута гора и срамнија него 
недела Руса према Маџарима. 



Специјално у нашем, српско-хрватском, будућем спору око државе ови 
подаци ће добро доћи: видеће се ко би желео да поново влада над Србима и 
како би владао. Инострани кругови ће моћи да буду упозорени на књиге и 
ставове у њима, који ће их запрепастити. Зато је потребно не само тачно све 
превести, већ свуда указати и на страну и на пасусе одн. одељке. Јер 
консументи књиге не желе да троше у то време; нека га писац троши. А 
странци још мање. 

III. 

Свакако би за српску ствар било боље и корисније да се сва ова грађа 
дала на неком страном, светском језику. То је тачно, али треба водити рачуна 
о материјалним могућностима. Многи су ми предложили да тако нешто 
учиним, нарочито траже да се то објави на енглеском. Али нико, ниједно 
једино лице, не каза како би се то финансирало, а још мање да је понудило 
бар неколико стотина долара (а и то би било скоро нула). 

Да је среће, ја бих ово дело издао паралелно: на српском и језику 
оригинала (немачки одн. италијански). То би било савршено и сви би циљеви 
били постигнути. Али би књига опет више него двоструко коштала. Морао 
сам одустати и од тога, не својом кривицом. (Лево би нпр. био српски текст, 
десно немачки, одн. италијански, или обрнуто). То би био успех невиђен. 
Нажалост, то није било могуће извести, али једна мала надокнада налази се у 
цитирању појединих ставова или реченица драстично приказаних. 

Но не треба багатализирати појаву књиге на српском језику. Њу ће читати 
наши и многи ће то саопштавати познаницима страних држава. Скретаће им 
на њих пажњу и можда заинтересовати на даље акције. 

Ако буде потребно, књига се може превести на један страни језик. То је 
далеко лакше, сто пута лакше него сакупљати и обрађивати материјал за 
првобитно издање. Пошто је у овој књизи наведена сва литература на 
страним језицима, преводилац може увек да поједине ставове пронађе и у 
оригиналу. 

Околности ће наложити у коме језику треба преводити. А и садржај се 
може према томе удешавати: пренети оно што члановима дотичних нација 



изгледа најинтересантније, једнима једне другима друге делове. Кад би се 
књига објавила само на једном страном језику, о свему овоме не би се могла 
водити рачуна. 

Има све више страних научника који читају српски (мада не умеју да 
пишу) и биће их стално све више. Они који о нама желе да пишу морају знати 
бар нешто наш језик. 

И други страни писци кад се баве овим проблемом посебно траже податке 
по целом свету и срећни су кад их готове добију и на српском језику, који 
они не знају. То им се преведе, а кад су извори прецизно означени, они се 
после праве да су податке црпли директно са извора. 

Ја имам доста доказа да су страни писци преко српских писаца дознавали 
чак за писце на свом језику, а још више на неком другом светском језику. 

IV. 

Даље: Хрвати не само што желе да даље владају над свим територијама у 
којима су Србе убијали, већ траже и нове српске територије: Бачку, Боку, 
Срем итд. Разуме се, да докрајче где су стали 1945. Треба иностранству, 
треба целом свету показати шта имају Срби да очекују ако опет дођу под 
власт тога расистички расположеног, нецивилизованог народића. А ничим 
јачим, ничим сигурнијим, ничим веродостојнијим не може се то показати 
него сведочанствима њихових ранијих савезника, који би имали сваки разлог 
да Хрвате бране. 

Као што се види,ови подаци и имају не само значај жигосања 
народоубица, већ и превентивну улогу спасавања преосталог Српства. Један 
доказ више да се није смело даље оклевати са израдом и публиковањем 
оваквог дела. 

Не само да је циљ ове књиге предохрана Срба, већ такође и једна грдна 
опомена Хрватима. Кад виде како су их све странци карактерисали, чак 
њихови савезници, који одреда перу руке и неће да имају ишта заједничко са 
убицама, предомислиће се дубоко да ли да то понављају. То им се мора 
стално подметати под нос. Маса неће то читати, али хоће њихове вође. 
Никоме од њих неће изгледати пријатно да свој народ подвргне још једанпут 



оваквом црњењу. Она би, дакле, могла произвести обострану предохрану: и 
код убица да то не понављају и код жртава да буду опрезни. Управо, ове две 
предохране се допуњавају и условљавају. 

Српска књига ће им бити приступачнија него стране, тим пре што те 
стране треба пронаћи и у њима наћи оно што Хрвате жигоше. То је баш овде 
случај: то је пронађено, доступно и концентрично приказано. Ако и најмање 
има стида, сваки Хрват ће посути главу пепелом, кад ово прочита. Да Срби то 
пишу, он би их лако одбацио применом српске “промиџбе”. Овако не може. 

Ово је дакле потребно објавити и због Хрвата. Они говоре, нажалост, 
исти језик и, кад треба, читају српски. Они знају шта су урадили, то је тачно, 
али они треба да знају и шта ми о томе знамо одн. шта иностранство зна. 
Онда нема више врдања и фалсификовања као што су чинили ево већ четврт 
века ! И као што нама ово објављивање пружа наду за бар морално 
кажњавање криваца, а то је углавном цео хрватски народ, и њима ће оно да 
допринесе увићај да су кривци и дужници. Неће им бити ни пријатно ни лако 
кад ово прочитају. А читаће га, бар неко од Хрвата ! Некима ће произвести 
осећаје стида, то је мањи део, код других страх и жалост да су откривени. Да 
нема српских превода, мало би ко од њих дознао ово, јер Хрвати сами себе не 
оптужују ! 

Ја сам се одао задатку да их изобличим и да онда прикажем њихове 
злочине према Србима. Божјом помоћу то ми је у многоме успело. Ја сматрам 
да сам тиме испунио жељу мучених својих земљака које је судбина била 
оставила једном некултурном народу на милост и немилост. Мучени и 
убијани нису могли имати другу мисао него ову: Да ли ће нас неко осветити, 
да ли ће неко наше муке да опише, да ли ће неко хрватске злочине да жигоше 
? Нарочито су то морали мислити они несрећници који су данима умирали у 
безданим јамама, бачени тамо од нељуди и зверова. С тим се мало ко бави у 
српској емиграцији, научно нико сем мене. Многи чак нападима личним на 
мене хоће да онемогуће ту акцију. Али она ипак иде напред и све је 
разгранатија. Ја захваљујем Босподу Богу што ми је дао снаге и способности 
да испуним ту националну улогу. 



Ето зашто и ово мало података има трајну и за нас високу вредност. Зато 
сам се постарао да их прибавим, обрадим и објавим. Имао сам ја и другог 
посла исте националне проблематике, а овоме сам морао дати предност. 
Молим читаоце да то све уваже. 

V. 

Ево још неколико индикација застварање закључака о хрватским 
зверствима у време рата и њиховим даљим последицама. То такође као израз 
смисла и циља ових излагања. 

Прво, разуме се, јесте постојање хрватских злочина, јер Хрвати у 
слободном свету, међу којима се налази мноштво “усташа” који су "спремни 
за дом” напустили земљу чим је њима запретила опасност, изокрећу 
чињенице на начин који је само Хрватима својствен. Они, пре свега, побијају 
да је над Србима вршено насиље. По свом старом обичају “ниекања 
чињеница”, које им је и њихов Крлежа пребацио, они просто негирају све 
што им је од штете. А за време рата су званично тврдили да су Срби убијали 
Хрвате. Срби су морали ћутати ! 

Публиковани подаци показују на најсигурнији начин - иако веома 
парцијелно - зверства која су Хрвати починили у последњем рату над 
Србима. 

Затим се из извора немачких и италијанских потврђује оно што нико 
живи и не сумња, а што Хрвати хоће такође да оспоре или сакривају: да су 
сви злочини учињени над Србима зато само што су Срби. Нити је било 
њихове кривице, нити је она тражена: јавно и отворено су Хрвати у својој 
првој држави после “Станимира” покушали да убију све ту насељене Србе. 
Можда би један мали број преверили, а све остале побили. То су странци и 
сами потврђивали. То су у своје време признали и хрватски комунистички 
вођи, који данас желе да се то никако не истиче, да се преда забораву. 

Не само да су Хрвати “ниекали” своје злочине у време кад су их вршили, 
него их ниечу и дандањи. Срби су зликовци, а они су јањашци. То је отишло 
толико далеко да је један од њихових, тамо њихових, најуглелнијих 
књижевника Вјекослав Калеб у органу “Матице Хрватске" “Хрватски 



тједник” од 19. новембра 1971. обрнуо све наопачке и казао између осталога 
и ово: "Знам да они који удесетостручују број убијених рецимо у Јасеновцу, 
једноставно, знају лобро да је у том логору убијено далеко највише Хрвата, 
али они хоће да уновче тућу крв и потежу је за своје нечисте сврхе”. 

Ето, ми лажемо да су у Јасеновцу убијани Срби, “далеко највише” је било 
Хрвата, а ми хоћемо да “уновчимо туђу крв... за своје нечисте сврхе”. 
Страшније заиста нико није говорио и нека то буде опомена свим онима који 
верују да Хрвати икад могу бити друкчији. Тај напис је највише допринео да 
све учиним да дође до овог излања. Колебао сам се, а нисам имао ни услове 
за ово издање, док не наиђе тај дрски напис једног реномираног и за њих 
значајног књижевника. 

Утаман би било ма шта порицати, јер би Хрвати опет све поизврћали па 
ћу се ја позвати на самог Јосипа Броза Тита, који је 25. октобра 1945. 
полемишући са “Пастирским писмом” католичких бискупа ол 20. септембра 
1945. казао и ово: “Зашто господа бискупи нису рецимо издали такву 
посланицу и читали је у својим црквама за вријеме Павелића и Нијемаца 
против они страшних клања Срба у Хрватској, где је изгинуло на стотине и 
стотине хиљада жена, дјеце и људи ?... Зашто се нису бунили против 
најстрашније људске клаонице логора у Јасеновцу, гдје су усташе 
уништавале Србе на стотине и стотине хиљала?...”. 

Значи да је Хрвата тамо убијено неколико милиона ! Докле иду хрватске 
лажи, нека овај пример најбоље прикаже ! 

Срба је, дакле, према самом шефу тадашње државе и Хрвату по рођењу и 
васпитању Јосипу Брозу Титу убијено у Јасеновцу “стотине и стотине 
хиљада", а према Вјекославу Калебу Хрвата је ту убијено и више ! Кад тако 
тврде реномирани њихови књижевници, шта да кажемо о другима. И какав 
одговор дати: само онај што садржи ова књига ! 

Сад позив на још једног Хрвата партизанског првоборца скоро из истог 
времена али сасвим другим поводом. Тадашњи генерал-мајор (сад много 
виши чин) Мате Јерковић, сам Хрват, казао је на Првом конгресу Срба у 
Хрватској одржаном 30. септембра 1945. да се Павелићева Хрватска 



“базирала на клању српског братског народа”. И он је ту видео њену базу, 
њену основу, смисао њеног постојања. 

(О првом конгресу Срба из хрватске, “Просвјета” Загреб, април 1971, 
посебно издање, стр. 22). 

VI. 

И немачки и италијански писци, они први нарочито, износе и процене 
српских жртава, на више стотина хиљада. Врло је интересантно да се ти 
бројеви поклапају са бројевима које су Срби дали. (Мислим да сам ја о томе 
први мериторно расправљао, а и позван сам на то по своме занимању: ја сам 
изнео своје процене у Канадском Србобрану од 10. маја 1954. под насловом 
“Колике су жртве Срба у II светском рату”). Поближе о томе биће опет 
расправљано на другом месту. 

Наведени страни писци не слажу се увек у тачном броју српских жртава, 
што би било и немогуће, јер неке прецизније евиденције није било нити је 
могло бити. Али сви они говоре о стотинама хиљада. Неки дају бројеве само 
за кратак период времена итсл. У суштини ти бројеви не противурече. 
Најмеродавнији међу њима Херман Нојбахер тврди категорички да су жртве 
изнеле три четврти милиона Срба. То сам исто ја тврдио у поменутом 
новинском чланку читавих 12 година пре Нојбахера. 

Ако се неко преда специјално Испитивању броја српских жртава у 
инферналној држави Хрватској, имаће овде лепу и корисну подлогу. Може да 
трага и даље, и да нађе даље податке, али без ових овде не би много 
постигао. 

Писци цитирани у овој књизи као поприште догађаја означују најчешће 
“Хрватску,али и као виновнике Хрвате, ређе усташе, што смо ми неколико 
пута у књизи нагласили. У њој се могу наћи и наводи о првобитном броју 
усташа: нешто више од 360 ! А сви злочини хоће да се њима приписују, чак и 
они у крајевима где није било ниједног “усташе”. И као да су се злочинци 
најпре легитимисали као усташе, па онда убијали! И овде ће бити погођени 
наши Југословени са многим њиховим апсурдним теоријама. 



Немачки извештаји очигледно утврђују да је свим злочинима био циљ 
рекатолизирање и рекроатизирање земље. Зато је овим питањима посвећена 
нарочита пажња. Једном је сам пок. Адам Прибићевић одговарао Хрватима 
(ако се не варам предсједнику др Мачку) на њихово тврђење да није било 
рушења цркава, и навео је да их је у самој Хрватској било 199 порушених. 
Замислите: скоро све цркве порушене, у њима народ клан, а они у емиграцији 
тврде да је то проста пропаганда ! Сад то неће моћи да тврде. Пред нама нису 
могли никад, али су могли пред странцима. И ови ће сад из поменутих извора 
сазнати истину. 

Из изложених података се утврђује у најнеспорнијој форми начин 
извршења злодела од стране Хрвата, кога сами немачки генерали називају 
бестијалним и томе слично. Потврђује се сасвим аутентично клање скроз 
невиних лица: жена, стараца, деце. И кад наши Југословени кажу да су 
окупатори то својим примером показали како треба поступати, то је лаж, јер 
су они убијали само зреле мушкарце. 

VII. 

Најважнији закључци из књиге биће ова два: Прво, да нису Срби 
започели недела, као што тврде Хрвати кад немају других оправдања, па је то 
чак тврдио и др Мачек. То им је била последња котва спасења, да бар мало 
своје грехове и своје злочине ублаже. Баш су ови подаци изнети у књизи за 
њих катастрофални. 

За иностранство је то необично важно утврдити које први започео, и ко се 
појавио као нападач а ко у нужној одбрани. Кад се завршио Први светски рат, 
настала је читава литература, до хиљаде књига и расправа, која је третирала 
питање узрока Првог светског рата: ко му је виновник. Немачки, а нарочито 
аустријски кругови пребацивали су Србији да је она рат изазвала и да је 
крива за њ. Она то није олако примила (мада ја не видим потребу оправдања). 
У Југославији је створен читав сервис са задатком да оправда Србију од тих 
клевета. Набављена је сва могућа литература, подељен рад међу стручњацима 
који су били пребогато плаћени, стављена им на располагање и остала 
средства (канцеларије, дактилографкиње, возне карте итд). Новац се није 
штедео да се та теза докаже. Милиони су на њу трошени ! 



Питање ко је крив за убијање Срба у последњем рату, ко је први започео, 
далеко је значајније од оног о виновницима Првог светског рата, много 
значајније за Српски народ и његову будућност. Па ипак, то се питање 
оставља једном самом човеку да га он расправља без ичије помоћи. 

Недавно је изашла моја књига под насловом “Ко је крив за злочине над 
Србима у ‘НДХ’,” (Минхен, 1972, страна 270). То нас ослобађа дужности да о 
том питању подробније расправљамо. Па чак и други аспект целог овог 
питања које ево сад додирујемо. 

Друго је основно питање чије решење такође произилази из датих 
података: како су се односиле окупационе власти према хрватским 
злочинима. Многи хоће да их на њих пребаце и то више српски Југословени 
одн. Југосрби него сами Хрвати. Мада сви ми који смо живели у пределима 
бивше Југославије знамо да то није истина, ови подаци из прве и компетентне 
руке то ће потврдити. Зато ћемо и њима посветити малу пажњу (јер су то 
“споредни продукти” теме која се расправља), да олакшамо онима који ће то 
подробније описивати. И сами ранији пријатељи и савезници Хрвата биће 
срећни да их ослобађају приговора који не стоје. 

Из ове књиге се чак види да су окупатори те злочине спречавали, да их 
никад нису одобравали, да би ови били бар два-три пута већи да није било 
ових спречавања. То је најглавније што ће се из књиге моћи да извуче. 

Ја сам увек сумњао у ту могућност да су окупатори потпомагали 
нарочито католицизирање земље, а посебно сам сумњао у нацисте који су 
били изразити антикатолици. (Ту своју сумњу сам истакао још 1946, у листу 
“Уједињено Српство”, број од 5. септембра, у чланку "Срби и Хрвати”, са 
којим се био одушевио владика Николај). Овде су, у књизи, пренета директна 
негодовања СС кругова. 

VIII. 

Још један закључак произилази из сакупљених и пренетих података, али 
он није споран, јер га признају и Хрвати, да су “усташка” недела пунила 
редове партизана. Овде се то најаутентичније потврђује. 

  



Има још читав низ закључака које ови подаци омогућују, или чак 
изазивају. 

Има их и на другом плану који за нас Србе нису од непосредног значаја. 
Тако нпр. омаловажавање хрватске војске, спрдање са хрватском државом 
итд. 

Сви писци који говоре о хрватским злочинима за време рата дају и 
карактеристике ругла од државе у којој је то чињено. Ја сам у новинама, кад 
сам приказивао изјаве појединих писаца, доносио и ова њихова гледишта, 
често веома интересантна и карактеристична. 

Овде сам све то изоставио, или бар већину од тога. Јер наслов дела каже 
да се износе њихови “злочини, а не карактеристика њихове државе, ма да то 
има везе. Јер се ја, у свим својим радовима, строго држим принципа чистоте 
излагања, јединства теме, немешања различитог садржаја, па то чиним и 
овде. У првом издању сам био обећао појаву књиге о хрватској државности 
кроз векове. Она је изашла 1967. под насловом “Истина о хрватској 
тисућљетној државности” (издање Америчког института за балканска 
питања), али само до 1918. Ако буде издавача, обрадио бих засебно њихову 
државу и њихову државност од 1941. до 1945. под мотом: Не требује царство 
нељудима, - Нако да се пред свијетом руже (Његош). 

Новији писци нарочито замерају Ватикану и папама што се нису оградили 
од ових хрватских злочина; многи сматрају да их је Ватикан чак одобравао. И 
то је једна тема за себе, која се овде не може детаљно претресати. Ја сам неке 
ставове унео, али само зато што се у њима наглашују хрватски злочини. Онда 
то спада овамо. Нарочито је поводом смрти кардинала Степинца било много 
писања о држању клира. Те податке нажалост нисам скупљао. 

Елем, као што се види, конклузије су најразноврсније и могућност научне 
и полемичне обраде огромна. То треба да раде разна лица из разних научних 
области. 

Из свега тога се види колико је ова мала зибрка била потребна, колико 
она помаже наше тезе а сузбија непријатељске. То највише оправдава њену 
појаву. 
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22. У ОДБРАНУ КРАЉЕВИћА МАРКА. (Одбијање хрватских напада). 
Специјално издање Билтена Српског национално-културног клуба у 
Швајцарској. Књига друга. Берн 1963. Шапирографско издање, Берн. Стр. 38 
ин фолио 

23. У ОДБРАНУ КРАЉЕВИћА МАРКА (Одбијање хрватских напада). 
Друго допуњено издање. Српског национално-културног клуба у 
Швајцарској. Шапирографирано издање. Берн. 1968. Страна 40 ин фолио. 

24. ДУБРОВАЧКИ ЈЕЗИК И ДУБРОВАЧКА КЊИЖЕВНОСТ. 
Национално опредељење. Културно историјска и етнографска студија. 
Штампано трошком Радише Никашиновића, Аустралија 1974. Стр. 160. 

4. ОДБРАНА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ТЕРИТОРИЈЕ 
(Територијално-етнографски проблеми) 

25. СПОРНИ ПРЕДЕЛИ СРБА И ХРВАГА. Чикаго 1957. Издање 
Америчког института за балканска питања, књ. I. Стр. 520 осм. укоричено. 



26. ПРОСТОРНИ РАЗМЕШТАЈ СРБА У ПРОШЛОСТИ И 
САДАШЊОСТИ. - Збирка: Обим Срба и Хрвата, 1. књига. Минхен 1965. 
Страна 184 осмине. Излање пишчево. 

27. ЧИЈА ЈЕ БОСНА. Мишљења страних научника и политичара о 
етничкој припадности Босне и Херцеговине. Торонто. Канада, 1955. Издање 
часописа “Братство". Стр. 88 вел. осмине. 

28. ШТА СУ СРБИ МИСЛИЛИ О БОСНИ. Политичко-историјска 
студија. Национални проблеми Босне и Херцеговине. Књига 5. Издање 
пишчево. Торонто, 1965. Стр. 128 осмине. 

29. ВЕРСКИ ОДНОСИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ. Демографско - 
историјска студија. Национални проблеми Босне и Херцеговине. Књига I. 
Издање пишчево. Минхен 1965. Страна 176 осмине. 

30. ЕТНИЧКИ ОДНОСИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ. Историјска и 
етнополитичка студија. Нациопални проблеми Босне и Херцеговине. Књига 
II. Трошком пишчевим уз обилату помоћ Михаила Д. Милановића. 
Швајцарска 1967. Страна 256 осмине. 

31. Изливи Хрватске мегаломаније. ИСТОРИЈСКА И СЛИЧНА “ПРАВА" 
НА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ. Историјска, правна и политичка студија. 
Национални проблеми Босне и Херцеговине. књ. 4. Трошком пишчевим уз 
кнежевску помоћ Гаша Кнежевића. Баден. Швајцарска. 1968. Страна 312. 

32. КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ. (УДЕО СРБА У 
КУЛТУРИ БиХ). Културно-историјска и културно-политичка студија. 
Национални проблеми Босне и Херцеговине. Књига 6. Трудом пишчевим уз 
штедру помоћ Михаила Д. Милановића. Швајцарска. 1971. Стр. 320. 

33. О СРПСКОМ КАРАКТЕРУ БОКЕ КОТОРСКЕ. Цирих 1961. Издање 
пишчево. Стр. 160 осмине. 

5. ПЕРСОНАЛНО-ЕТНОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ 

34. НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРПСКИМ ПРЕДЕЛИМА. 
Демографско- етнографска студија. Торонто 1961. “СРПСКИ ПРОБЛЕМИ”, 



Серија националних списа I. свеска. Издаје Српски културни клуб "Св. Сава”, 
Канада. Стр. 80 осмине. 

35. СРПСКА ВОЈВОДИНА И ЊЕНЕ МАЊИНЕ. Демографско - 
етнографска студија. “СРПСКИ ПРОБЛЕМИ”. Серија националних списа. II. 
свеска. Издаје Српски културни клуб “Св. Сава”. Канада. Торонто, 1962. Стр. 
112 осмине. 

36. НОВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ “НАРОДНОСТИ”. Демографско - 
егнографска студија. "СРПСКИ ПРОБЛЕМИ”, Серија национадних списа. III. 
свeска. Издаје Српски културни клуб “Св. Сава” за Канаду. Торонто, 1965. 
Страна 112 осмине. 

37. КАТОЛИЧКИ СРБИ. Политичко-историјска расправа. "СРПСКИ 
ПРОБЛЕМИ”, Серија националних списа. 4. свеска. Издаје Српски културни 
клуб “Св. Сава", Канада, Торонто, 1965. Стр. 120 осмине. 

38. НАУКА УТВРЂУЈЕ НАРОДНОСТ Б-Х МУСЛИМАНА. Етнографска 
студија. “СРПСКИ ПРОБЛЕМИ”, Серија националиих списа. 5. свеска. 
Издаје Српски културни клуб “Св. Сава” за Канаду. Торонто 1967. Страна 
128 осмине (У исто време III. књига “Националних проблема Босне и 
Херцеговине). 

39. ОСВРТ НА ПОПИС НАРОДНОСТИ У ЈУГОСЛАВИЈИ. Статистичко- 
метододошка, демографска и политичка студија. Издање пишчево. Минхен, 
1973. Страна 152 осмине. 

6. ДРЖАВНИ ПРОБЛЕМИ СРБА 

40. СРБИЈА ИЛИ ЈУГОСЛАВИЈА. Политичка студија. Књига 1: Начелна 
разматрања - Етнички и територијални ироблеми. Хамилтон, Канада, 1957. 
Издање пишчево. Сгр. 160 вел. осмине. 

41. СРБИЈА ИЛИ ЈУГОСЛАВИЈА. Политичка студија. Књига П: 
Државно-правни моменти. Хамилтон 1959. Издање пишчево. Стр. 208 велике 
осмине. 



42. СРБИЈА ИЛИ ЈУГОСЛАВИЈА. Политичка студија. Књига III: 
Спољно- политички и војни аспекти. Хамилтон 1961. Издање пишчево. Стр. 
170 велике осмине. 

43. СРБИЈА ИЛИ ЈУГОСЛАВИЈА. Политичка студија. Књига 4: 
Прогивници и присташе Југославије. Хамилтон, 1969. Излање пишчево. 
Страна 160 велике осмине. 

44. КАКО БИ ИЗГЛЕДАЛА ТРЕЋА ЈУГОСЛАВИЈА. Планови 
самозваних државника. Приватно издање Милутина П. Бајчетића и Лазара Ђ. 
Стојшића. Хамилтон 1965. Стр. 92. велике осмине. 

45. КОМУНИСТИЧКО ТАКСИРАЊЕ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ. 
Етнополитичка студија. Збирка “СРПСКИ ПРОБЛЕМИ”. Серија 
националних списа. 4. свеска. Издаје Српски културни клуб “Св. Сава” у 
Канади. Торонто, 1969. Стр. 432 осмине. 

7. СРПСКО - ХРВАТСКИ ОДНОСИ 

46. ВЕКОВНА РАЗДВОЈЕНОСТ СРБА И ХРВАТА. Издање Српске 
народне одбране у Аустралији. Месни одбор Мелбурн, 1964. Страна 82 мале 
осмине. 

47. КОЈИ СУ ГЛАВНИ И ОСНОВНИ СРПСКИ ЗЛОТВОРИ Српско-
хрватски односи последњих година. Свеска прва, Торонто. 1953. Издање 
Српске народне одбране у Канади. Библиотека “Српска књига”. Стр. 87. 

48. МЕГАЛОМАНИЈА ЈЕДНОГ МАЛОГ И НЕСКРУПУЛОЗНОГ 
НАРОДА.Српско-хрватски односи последњих година. Свески друга. 
Хамилтон 1955. Издање СНО у Камади, Библиотска “Сриска књига".. Страна 
87. 

Обе ове последње књиге - 47. и 48. – изишле су под псеудономимом др 
Л.П.Поповић. 

49. ОБМАНЕ И ИЗВРТАЊА КАО ПОДЛОГА НАРОДНОСТИ Српско-
хрватски одпоси моследњих година. Свеска трећа. Хамилтон, 1960. Издање 
СНО у Канади, Библиотека “Срнска књига", Стр. 152. 



50. О ОДГОВОРНОСТИ ЗА УБИЈАЊЕ СРБА У ПОСЛЕДЊЕМ РАТУ. 
Српско-хрватски односи последњих година. Свеска четврта. Библиотека 
“Српска књига” СНО у Канади. Хамилтон, 1963. Стр. 72, велике осмине. 

51. КО ЈЕ КРИВ ЗА ЗЛОЧИНЕ НАД СРБИМА У “НДХ”. Правна и 
социолошка расправа. Издање пишчево. Швајцарска 1972. Страна 276 
осмине. 

52. СТЈЕПАН РАДИЋ. Серија портрета “Врли хрватски мужеви". 
Портрет I. Јужна Аустралија 1972. Фотомеханички умножено. Издаје Српска 
народна одбрана у Аустралији. Публикације П коло, св. 7. Страна 32 кварт 
формат. 

8. ХРВАТСКЕ ИСТОРИЈСКЕ СРАМОТЕ 

53. ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ КУЛТУРЕ ХРВАТА. 1. књига. 
подвизи Хрвата у 17. веку (Тридесетогодишњи рат). Чикаго 1953. Издање 
Српске народне одбране у САД. Стр. 61 осмине. 

54. ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ КУЛТУРЕ ХРВАТА. II књига. 
Подвизи Хрвата у 18. веку: Шлески ратови и Седмогодишњи рат. Чикаго 
1955. Издање СНО у САД. Стр. 45 осмине. 

55. ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ КУЛТУРЕ ХРВАТА. III. књига. 
Четрдесет и осма. Хамилтон 1956. Издање СНО у Канади. Стр. 104 велике 
осмине. 

56. ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ КУЛТУРЕ ХРВАТА. 4. књига. 
Подвизи Хрвата кроз векове. Хамилтом 1958. Издање СНО у Канади. Стр. 88 
велике осмине. 

57. ПРИМЕРИ ХИЉАДУГОДИШЊЕ КУЛТУРЕ ХРВАТА. 5. књига. 
Подвизи Хрвата у Другом светском рату изнети од њихових савезника. 
Издање СНО у Канади. Хамилтон 1967. Стр. 190, велике осмине. 

58. ИСТИНА О ХРВАТСКОЈ ТИСУЋЛЕТНОЈ ДРЖАВНОСТИ. 
Историјско - политичка студија. Чикаго 1967. Издање Америчког института 
за балканска нитања. Стр. 148 осмине. 



59. ХРВАТСКА ЗВЕРСТВА У ПОСЛЕДЊЕМ РАТУ ПРЕМА 
ИЗЈАВАМА ЊИХОВИХ САВЕЗНИКА. Издање СНО из Америке и Канаде. 
Чикаго 1974,Страна 288. 

9. ЕМИГРАНТСКЕ СЛИКЕ И ПРИЛИКЕ 

60. НАЦИОНАЛНИ СТАВ СРПСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ. “Српски 
емигрантски списи", св. I. Мелбурн, Аустралија 1959. Стр. 82. 
Шапирографирано. 

61. МИ И ОНИ. Разликовања у српској емиграцији. "Српски емигрантски 
списи” Св. II. Баден. Швајцарска, 1969. Офсет репродукиија типоскрипта. 
Стр. 88. 

62. ИЗЈАВЕ ПРИЗНАЊА ПРОФЕСОРУ ЛАЗИ М. КОСТИЋУ. Изводи из 
писама. Минхен 1966. Стр. 164 осмине. 

10. РАЗНИ СПИСИ 

DIE WAHLEBETEILIGUNG IN DEN VOLKSDEMOKRATIEN - Estratto 
dai “Studi in onore di Corrado Gini” (voi. 2) Università degli studi di Roma. 
Istituto di Statistica della Facolta di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, 
P. 31. Roma 1961. 

  

ДОДАТАК 

ВЕЋЕ КЊИГЕ ПРОФ. ЛАЗЕ М. КОСТИЋА  
ИЗАШЛЕ У ЗЕМЉИ ИЗМЕЂУ РАТОВА 

 
Поред двадесетак мањих или спореднијих књига и неколико стотина 

правних и стручних расправа, изашле су и ове велике књиге, уствари 
универзитетски уџбеници, сви у издању Геце Кона. Београд: 

1. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ. I. књ. 
Устројство управе. 1933. око 420 страна велике осмине. 

2. Исто, II. књига. Делатност управе. 1936. око 400 страна. великe осмине 

3. Исто, III књига. Надзирање управе. 1939. око 400 страна. 



4. КОМЕНТАР УСТАВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
(ЈУГОСЛОВЕНСКО УСТАВНО ПРАВО). 1934. 300 страна. велике осмине 

5. ТЕОРИЈСКА СТАТИСТИКА. 1937. око 320 страна. велике осмине. 

У (Крлежиној) Енциклопедији Југославије, књ. 6. страна 584. под 
насловом Правна наука. Србија. налазе се ови редови: “Лаза Костић својим 
делом "Алминистративно право Краљевине Југославије”(1-III, 1933- 1939) 
дао је прво дело у српској и југословенској правној литератури, које је 
обухватило управно право у целини”. Тај том Енциклопедије Југославије 
изашао је 1965. 

И теоријска Статистика је први уџбеник на српском језику из Статистике, 
а Коментар Устава од 3. септембра 1931. је био једини уџбеник Уставног 
права у целој земљи. 

 




