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УСТАШКИ ЗЛОЧИНИ ГЕНОЦИДА

(Ар Милан ByAajHh, Усташки злочини геноцида и суЬен>е Андри/и

ApryKoeuhy 1986. године, ки>ига I и II, изд. „Рад", Београд 1988.)

Ово ново двотомно дело дра

Милана ByAajiiha употпунило je

велику празнину о на]мрачни]им

страницамa HCTopnje другог свет-

ског рата на тлу JyrocAaBHje —

о стравичним усташким злочини-

ма каквима се ретко могу найи

примери у истории. Beh je уста-

л>ено миш.ъен.е да je о Toj тема-

тици доста писано и o6jaBA>eHO,

што je само делимично тачно.

Манзих, паршфлних и jeAHOCTpa-

них радова има много, али (едног

целовитог рада у коме се на ни-

воу историографских достигнуЬа,

научно и документовано oöpabyje

ова тематика ниje било до noja-

ве Булащйеве шьете.

BvAajHheBa юьнга у сводим

чврстим градивним темел>има обу-

хвата и oöpabyje ову несретну

nojaey нашега века у две димен-

3nje: ]сдна усмерена према могу-

Ьем захвату, документовано] об-

ради и што BepHHjeM осветла-

ван>у свих облика усташких зло-

чина геноцида на тлу наше земле

у току другог светеког рата;

друга у Hajyxcoj вези са првом,

стручно-научна анализа процеса и

cybêfta Андреи Артуковипу, jeA-

ном од главних усташких коло-

воЬа у там злочинима, одржаног

у Загребу 1986. године.

ПотрудиМемо се да у могуМим

оквирима jeAHor приказа анали-

зирамо прву димензщу овог

обимног дела, али се при том не

бисмо упуштали v другу научно-

-стручну димензщу анализе по-

менутог пооцеса Артуковипу у

Загребу 1986, са ко]нм Була^иЬ

као врхунски стручн>ак и прав-

ник, научник Hnje задовол>ан, по-

ред осталог и зато што je оп-

тужница заснована на основама

ABejy .допуна оптужбе" Koje се

темел>е на сведоченьима осуЬених

усташких злочинаца, што je по

мишл>ен>у avropa кн>иге у коли-

3h¡h са основним правилима кри-

вичног судског поступка. Аело дра

ByAajnha je резултат дугах, на-

порних и веома компликованих

научних истраживан>а, на каква

ce ycybyjy само ретки ентузща-

сти. Задивлэду резултати тих ис-

траживаньа jep je веома тешко

открити оно што улази у ову

тематику, а аутор од изворне,

при.марне rpabe или OAroeapajyhe

литературе HHje искористио. Йсто-

времено, читалац овог текста ос-

Taje просто фасциниран обимом

и разуЬеношЬу материала Koje

je аутор искористио као изворе

или документащцу. Прегледани

су сви архиви и одговара^уЬи

фондови у земли, знатним оби

мом и у иностранству, а на^веЬи

6poj извора и података пружили

су nojeAHHH фондови rpabe у jy-

гословенским архивима: Савезног

секретариата за иностране по-

слове у Београду, Оружаних сна-

га у Београду, Архив тугославще

v Београду, Архив Хрватске у

Загребу, Архив града Загреба, за

тем у ман>нм регионалним архи

вима какви су на пример Архив

Херцеговине у Мостару, Хисто-

pnjcKii архив у Карловцу и друга.

Уз примарну архивску rpaby,

аутор je искористио праву „пра-

шуму" извора мемоарског жан

ра, трудеЬи се да компаративним

коришЬеньем и контролом Beher

Gpoja таквих извора доЬе до по-

датка или чшьснице за Koje не

nocToje нити he икад бита мо-

гуЬно да се открщу неки друга

извори или подаци сем оних Koje

су у току рата или Kacmije за-

бележиле саме noje/urae жртве

Hajpa3AH4HTHjHX облика геноцид-

ног мучевьа или унипттаван.а. Уп-

раво користейи такве податке,

аутор je у oBoj кн>изи успео да

обухвати и у могуйем обиму ос

ветли наinchи 6poj стратишта на

територщ'и тзв. Независне Аржа-

ве Хрватске (НАХ) у копима су

мучене и усмрЬиване жртве ус-

ташког геноцида.

Hajeehy потешкопу су Була]и-

hy у мукотрпном истраживачком

и на стваралачком путу до ове

велике, веома 3Ha4ajHe и корисне

кн>иге — уосталом као и спим

другим истраживачима и аутори
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ма из тематике злочина окупа-

тора и квислинга свих cAojeea —

уз слабу сачуваност изворне гра-

Ье Kojy су злочинци систематски

уништавали, стварали и хетере-

гонст делимично сачуваних изво-

ра, посебно мемоарских и биб-

лиографских радова, затим често

присутна необ)'ективност, покуша-

]И прикривагьа истине из нацио-

налистичких побуда, те упорно и

често бескрупулозно уманъиваае

или увейаван>е Öpoja жртава Koje

су чинили националистички оп-

терейени аутори кад су у пита-

»у „туви" односно „CBojn" на

роди.

Ова ружна навика да се не

само ш^единцима него и мно

гим жртвама (милионима), и не

само геноцидног и ратног него и

политичког злочина, не призна

чак ни право на сахрану, гроб

и ознаку камена на гробу, а да

се и не говори о утврЬиван>у

истинитог казиван>а о насилнич-

Koj смрти, донесена je с прл>а-

вим талогом стал>инистичког дог

матизма у делове сощцалистичког

света, док се ретко cycpehe у

буржоаским земл>ама.

Последица стравичне и докра-

ja примитивне заблуде да je мо-

гуйно сакрити патше мученика,

да je бол>е покрити истину ве-

лом Tajне него je открити и об-

jacHHTH како се више не би по

новила, с протоком времена се

све више негативно манифесту,

уз остало и чивьеницом да ни по

сле готово пола века од страдан»а

у другом светском рату, за вейи

део земле немамо полисе жртава

рата и геноцида, Koje je само

jeAHa акщц'а преживелих, у тра-

jan>y од неколико дана, могла да

донесе и остави за поуку и пору

ку свима, па чак и деци, а сада

Ben унуцима и праунуцима по-

срнулих зликоваца, да се више

никад не крене тамним сатан-

ским стазама. Последица ове заб

луде су и различите 6pojKe му-

ченички уморених на многим

стратиштима усташког геноцида,

и сваким даном су, за]едно с про

током времена, све теже могуй-

ности да се доЬе до тачног, или

бар приближно тачног податка.

На утврЬивавъе стварног 6poja

за хил>аде стратишта коja обра-

byje или помшье, аутор mije смео

ни помислити jep би му за то

требало много л>удских векова.

Зато je др ByAajnh и у овом

cAy4ajy изабрао jeAHHo могуй

пут: НавоЬенъе и евидентиравъе

Hajßeher 6poja жртава за nojeAH-

на стратишта Kojn су наводили

nojeAHHH аутори. Користейи сво-

je право аугора ове юьиге, он се

у HajeeheM 6pojy cAy4ajeea и сам

определио за цифарски податак

KOJH му се учинио нajближим

истини на темел»у многих проце-

на и сучел>аван>а чин>еничких по-

датака. МеЬутим, утврйиван>е и

приближно тачних података о

6pojy геноцидних жртава у по-

jeAHHHM логорима, затворима и

на стратиштима с обзиром на

вандалско затиравъе свих врста

извора коje су учинили сами из-

вршиоци геноцида и правог кош

мара мейу 6pojKaMa Koje су ра-

Hnje или кастце формирале гру-

пе исграживача, или пак noje-

динци, веома je дуг и напоран

посао. Стога je грешка, свакако

ненамерна, могуйна у свим при-

мерима. На Toj основи су могу-

Йи пропусти и у тексту дра Бу-

ла^ийа, за Koje он као avrop

сноси HajMaHie одговорности. Пра-

ви кривци су они KojH нису ор

ганизовали и извели друштвену

акцщу да се доЬе до тачних по

датака, па чак и спискова свих

ратних губитака на тлу JyrocAa-

BHje без обзира на то коме су

они припадали и ко их je учи

нио, односно CBojmi насил>ем

довео до н,их народе тугослави]е.

Аутор се трудно да за свако

страташте, Kojnx je само на под-

py4jy Босне и Херцеговине еви-

дентирано до сада 1.014, у Хрват-

CKoj приближно толики 6poj,

пружи понеки могуй нов податак

и да где je то год могуйно на-

веде 6poj настрадалих, опреде-

л>у1'уйи се на1чешйе за неки стед-

н.и или приближно средвъи 6poj

у суми различитих податка Koje

су оставиле групе исграживача,

KOMHcnie, преживели учесници

или истраживачи жмединци, иэ-

лажуйи се тако Moryfioj критшш

свих оних радикалних Kojn су.
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несавесно или из националистич-

ких побуда, ишли у правду пре-

териван>а или уманьиваньа 6poja

погинулих.

С обзиром на то да део пода-

така за Koje се определио др Бу-

Aajuh HHje темел>ито проверен, то

he одреЬене критике на OBOj ос-

нови Koje су изречене или Koje

he бита изречене, имати и cBoje

оправдание. МеЬутим, то ни у ком

случа]у не може уман>ити огром-

ну вредност и 3Ha4aj овога дела

не само за научна истраживан>а

него и као део моралног дуга

према заборавл>еним и одбаченим

невиним жртвама.

Аутор je посветио доста паж-

н>е и другом важном питан>у ве-

заном за тематику геноцида у

току другог светског рата на тлу

JyrocAaBHje, Koje je иначе досад

било код нас готово потпуно за-

поставл>ено. То je утврЬиваау по

вода, узрока и мотива Kojn су

довели наше народе до такве

братоубилачке катаклизме Koja je

превазишла све раниje погроме

и покоре што су их у овим кра-

jeBHMa чиниле стране деспотше,

yKA>y4yjyhH ту и ocMaHAHjcKy. Он

je и ту дао снажне налазе свих

веЬ познатих чинилаца kojh су

подстакли и омогупили злочине

у току другог светског рата:

друштвеног, политичког, привред-

ног, верског, националног обележ-

ja и других. МеЬутим, огромност

подухвата, потреба да се ради и

хрве са гомилом веома комплек-

сних питан>а и друга чиниоци

онемогупили су му да нешто

више пружи о HCTopnjcKOM ко-

рену овог модерног зла Koje су

1угословени морали преживети

на пола века до ступала у трепи

милени) нове ере. Радепи четири

децешце и на OBoj тематици до-

шао сам до закл>учка, видейемо

KacHHje да ли доброг или пог-

решног, да су историйки чинио

ци били пресудни у доживл>аван.у

судбине какву смо преживели по-

ловином XX века. Прл>ави талози

Koje су низом векова наносиле

и оставл>але стране таратце, по

обича^у су се у сурова времена

претварали у загаЬену баруш-

тану из Koje je ницало и 6yjaAO

стравично семе зла. Y складу са

суровошЬу и нехуманошЬу вре

мена борбе за фашистички „нови

поредак" половиной залазепег

века, то семе зла je 6yjaAO и

замрачивало л>удима сунце као

никад до тада. Братски народи

ове наше земл>е, толико крвно и

свеколико блиски да им je тешко

напи примера у било ком на

роду света, али исто тако стра

вично разбщени и различи™ под

бременом тога наноса kojh hm

онемогуЬава нормалан ход напред,

почели су се меЬу собом клати.

Да су се меЬусобно убщала бра-

ha OTKpHBajy ми спискови Koje

годинама правим сам за себе и

Kojn ми кажу да je меЬу пре-

зименима и именима посрнулих

(мислеЬи на кол>аче или зликов-

це), тешко иаЬн понеког kojh у

стотинама хи.ъада мучених и пок-

ланих нема Kojy десетину, стоти-

ну, па понекад и хил>аду cboJux

презимен>ака и имевьака.

Композитна дела, унутарнл

подела материке и н>ена садржи-

на, иако понегде нешто исувише

стручна и компликована за обич-

ног читаоца Kojn he ову кн>игу

желети да чита, дата су добро

и прегледно. Садржа] o6ejy кн>и-

га обима 1.550 страна je подел>ен

у пет делова. Пре ове целине

дела, аутор je после садржа]ног

предговора академика Владимира

ДелиJ ера дао приступну беседу

(стр. 11—105) у Kojoj су пружена

синтетизована и суштинска раз-

мишл>ан>а о свему оном што je

подробнее обраЬено у кн>изи, те

о многим другим питан>има ве-

заним за тематику усташког ге

ноцида.

Y првом делу прве кн.иге (стр.

109—178) презентована je углав-

ном матерка о Андреи Артуко-

випу, министру за унутарн>е по-

слове НДХ, са тежиштем на прег-

леду pa3Boja усташког покрета

до другог светског рата, затам о

vcTaiuKoi НДХ као изразито ге-

ноцидно) твор>евини фашизма, о

захтевима 1угословенске влале за

АптлгковиЬево изручен>е 1951. и

1984, о cvfceibv нацистичком рат

ном злочинцу АдолАу А1*хману

1961. и. у вези са там, о Артуко-

BHheBoi улози у прогонима и

уништаван,у Jeepeja у НДХ и на
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Kpajy о одлуци суда федюьених

Америчких Држава о изручеау

АртуковиЬа.

Други део, посвеЬен анализи

документации за оптужницу про

тив Андри^е Артуковипа, као Haj-

одговорнщег лица за усташке зло-

чине геноцида, веЬ самим cBojHM

обимом (стр. 179—824 у npBoj

кн>изи 7—308 у Apyroj) ynyñyjc

на CBoj знача] и место у оквиру

целе ове публикащце. Комплекс

овог другог дела, означен у пр-

Boj кн>изи и као глава II, порсд

седам поглавл>а посвеЬених одлу-

кама Зсма.ъске комисще за утвр-

Ьиван>е злочина окупатора и н>и-

хових помагача од 23. jyAa 1945,

оптужница и допуна оптужнице

против АрткуовиИа од 17. Maja

1951, 4. септембра 1951, 29. феб-

руара 1984, 26. и 27. марта 1985.

и акта владе CAA о екстрадивдци

Артуковипа од 3. jyHa 1985. са-

држи joHi осам поглавл>а посве-

Иених темел.ито] обради усташ-

ких злочина геноцида у nojeAH-

ним покра)|[нама усташке држа-

ве. Y npeoj кньизи je захвачено

и веома прегледно и садржарю

обра Ьсно следеНе: геноцидни зло-

чини усташа над Србима у Хр-

eaTCKoj, са тежиштем на на j ра

ите масовне злочине у пролейе

1941; злочини геноцида над пра

вославном црквом; усташки зло

чини извршени над Србима у

Херцеговини; усташки злочини

над Србима у Босни и злочини

геноцида над Србима у Срему.

Y Apyroj кн>изи под ознаком II

део (наставак из прве кн>иге) и

написом Глава II (стр. 7—308), у

joui четири поглавл>а су изван-

редно подробно и документова-

но дати: усташки злочин гено

цида над JeBpejHMa; злочини ге

ноцида над Ромима; систем кон-

центрационих логора тасенован;

на Kpajv je 15. поглавл>е са оз

наком „На^тежн облик усташких

злочина геноцида — масовно уби-

ja»e деце".

На j вейу вредност овог централ-

ног и Hai3Haj4aj*HHjer дела ове

велике т/бликащце чини огроман

6poj нових података, назива стра-

тишта, имена жртава и н>ихових

мучител>а, а посебно то што av-

тор овде први пут Aaje 3Ha4aj-

HHje податке и обраде за noje-

дина стратишта о Kojn.\ia je до

сада мало писано и об]авл>ивано.

ТреЬи део (стр. 309—378 у дру-

roj К№нзи) посвеЬен je анализи

и OTBopeHoj критици судског про-

цеса ратном и геноцидном зло-

чинцу Андри]и АртуковиЙу ко|и

je одржан 1986. у Загребу, са

посебно оштрим примедбама на

нзбор неподобних сведока поред

огромног 6poja joui уви]ек живих

сведока, л,уди Kojn су прежнвели

усташка мучилишта.

Четврти део (стр. 759—675 дру

ге к№иге) oèpabyje односе изме-

Ьу НДХ и Ватикана у току дру

гог светског рата, ставове римо-

католичке цркве према усташама

и н>иховим геноцидним злочинима

над Србима у току рата, па и по

Нэеговом завршетку, те одговор-

ност надпискупа Степшща за на-

сил>а над Србима. На Kpajy овога

дела кн>иге, аутор излаже кратак

садржа^ан зак.ъучак koj'h се бави

питан>има односа католичке црк

ве и Свете столице у Риму према

властима у ново j соцщ'алистичко]

JyrocAaBiiju. Овде je садржан и

непосредан позив на сарадн>у у

утврЬиван>у oöjeKTHBHe истине о

односу надпискупа Степинца пре

ма усташко]' држави и н>еговом

држан>у према прогонима и зло

чинима koj*h су учгаьени у току

Apvror светског рата над Србима

У НАХ.

Y петом делу датом на Kpajv

друге кнзиге (стр. 689—941) пре-

зентовани су разноврсни прило-

зи, есенци)'ални део докумената,

разни прегледи, показателей, гра-

фикони, спискови и друго што

на^непосредгаце допун>ава или

HAycrpyje оно о чему се говори

V тексту. Следе регистри личних

и географских имена и комплет-

на библиографи^а за тематику

Kojy кн.ига oöpabyje.

И на Kpajy да закл>учимо да

he ово дело дра Милана BvAa-

шйа, oöpabyjyhn и осветл>ава1"упи

jeAHy од немилих nojaea и там-

них страница наше новике исто

рике, и данас и vövAyhe привла-

чити пажн»у нових читалаца, Mefcv

н>има и многе потомке мученич-

ки умооених у усташким злочи

нима. Све шири круг нових чи
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талаца захтевапе нова издан>аове

значаjне юьиге, па бисмо аутору

предложили да у цил>у дизан>а

н>ених вредности на joui виши

ниво изврши у новим издан>има

евентуалне допуне и побол>шан>а

у следепим смеровима: nojeAHo-

стяшьевье помало компликоване

композиционе структуре и н>ено

прилагоЬаван>е uinpoj читалачко]

публици; стално допувъаваае по-

датака о 6pojy уморених у по-

уединим логорима и на стратиш-

тима, у HacTojaH»y да се буде

што объективней и да се што je

могуйяо више приЬе истини; да-

ван>е нешто ширег и садржински

öoranijer закл>учног разматранл

на Kpajy дела. Аутор таквог на-

учноистраживачког ранга и ства-

ралац тако обимног и корисног

дела je довольно квалификован

да у закл>учним разматран>има

изнесе и ceoja размишл>ан>а и

конкретне предлоге у коначном

отклан>ан>у недостатака у обра-

ди ове тематике, па и да изнесе

инициативу о покретан>у jyrocAO-

венске акщце за израду пописа

свих ^угословенских губитака и

жртава у току другог светског

рата, као и интердисциплинарном

объективном изучаван>у узрока и

мотива KojH су довели до тако

масовних геноцидних злочина на

тлу Тугославщ'е у току минулог

рата.

Без сваке je сумке да би ко-

начно утврЬиван>е ове истине

представл>ало Hajeehy и наjсигур-

HHjy брану свим nojaBaMa и бу-

jaHiHMa национализма и меЬувер-

ског раскола, те у могупим криз-

ним временима спречило nojaBe

геноцидних злочина и невиних

жртава.

Ови ситни предлози о евен-

туалним допунама и побол>шан»и-

ма приликом поновл>ених издальа,

ни HajMafte не ремете изванредне

утиске Koje ово дело оставл>а на

читаоца.

Кн>ига дра Милана EyAajuha

Усташки злочини геноцида, I и

II, обогаНена многим квалитети-

ма као што су грандиозан науч-

ноистраживачки подухват и стрп-

л>ив рад, cBojoM документованом

и богатом, али веома читл>ивом

садржином, обилием чшьеница,

података, датума и цифара, сво-

joM oöjeKTHBHomhy и другим ко-

рисним особинама представл>а je-

дан од Haj3Ha4ajiorjHX прилога

jyrocAOBeHCKoj историографии у

обради геноцида уопште Kojn се

догодио на тлу JyrocAaBHje. Ово

дело истовремено представл>а je-

дан од наъимпозанттцих и Haj-

TpajHHjroc споменика стотинама

хил>ада знаних и незнаних жрта

ва фаштистичког геноцида у на-

шо) земл>и у току минулог рата.

Ауишн Лукач

ЦРМНИЦА

Тован Вукмановип, Црмница — антропогеографска и етнолошка

испитивагьа, Одел>е№е друштвених наука CAHY, кн>. DLXXXIII,

Београд 1988.

I

Наша етнолошка наука, а

тиме и општа, добила je из пера

дра J. Вукмановипа, великог пре-

гаона на овом послу, jam jeAHO

научно дело вишеструко вредно

пажн>е. Реч je о етнолошким про-

учаван>има Црмнице, медном од

по много чему HajmrrepecaHnrajHX

предеоних целина Црне Горе. Ово

je у ствари део великог мулти-

дисциплинарног npojeKTa Аруш-

твени живот Старе Црне Горе

коме J. Вукмановип ceojHM ис-

траживачким етнолошко-антропо-

географским приступом Aaje вели

ки научни допринос, а посебно

бол»ем етнолошком познаван>у

Црне Горе.
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