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Реч уред ни ка

У неко ли ко про те клих и тешких 
деце ни ја, у који ма се, с вре ме на на вре ме, 
поме не стра дал ни штво при пад ни ка срп-
ског наро да, наро чи то у годи на ма Дру гог 
свет ског рата, а посеб но оног у Неза ви сној 
Држа ви Хрват ској 1941–1945, могу да се, 
поред оста лог, сажму у тек два-три сти ха 
песме На Гази ме ста ну песни ка, дипло ма-
те и рат ни ка Мила на Раки ћа: „Данас нама 
кажу да смо недо стој ни исто ри је наше, и да 
нас је захва ти ла запад њач ка река, и да нам 
се душе опа сно сти пла ше“.

Чува ње успо ме не на стра да ње при-
пад ни ка свог наро да раз ви је но је код Јевре-
ја а уздиг ну то је на нај ви ши сте пен у исто-
риј ској нау ци и наци о нал ној кул ту ри.

 Код нас Срба то је, мање-више, ствар 
пре пу ште на поје дин ци ма и, тек повре ме-
но, изве сним гру па ма струч них људи. Није 
непо зна то да је одре ђе но сећа ње на тра ге-
ди је у про шло сти посто ја ло међу Срби ма 
до Вели ког (Првог свет ског) рата, али се 
од тада се, због при хва та ња нових уну-
тра шњо по ли тич ких зала га ња за забо рав и 
„поми ре ње“ ста нов ни штва у новој јужно-
сло вен ској држа ви, мора ло поти ски ва ти 
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кул ту ра сећа ња срп ске наци о нал не исто-
ри је и при хва та ти што шта тога, може се 
сло бод но рећи, изми шље ног из хрват ске и 
сло ве нач ке там не про шло сти.

Крах Кра ље ви не Југо сла ви је у 
Април ском рату 1941. годи не дошао је, 
осим оста лог, и као после ди ца погре шно 
зами шље не и пла ни ра не држав не зајед ни-
це „јед ног пле ме на с три име на“. Непро-
ми шље ност те исто риј ске аван ту ре, на 
нашу вели ку жалост, суро во се иска за ла 
у вели ким зло чи ни ма у Неза ви сној Држа-
ви Хрват ској, кле ро-наци стич ком гео по-
ли тич ком и гео стра те шком про јек ту уну-
тар гер ман ског зами сли Новог европ ског 
порет ка.

Ни уну тра шња поли ти ка у Југо сла-
ви ји после 1945. годи не није баш допри не-
ла у ства ра њу дуго роч не поли ти ке сећа ња 
на вели ке тра ге ди је. Кому ни стич ка иде о-
ло ги ја и про па ги ра ње тако зва ног брат ства 
и једин ству „свих наших наро да и народ но-
сти“ под ра зу ме ва ла је непри ме ре но вели-
ча ње про шло сти пар ти зан ског покре та 
којим су кому ни сти били јед на од стра на у 
(срп ском) гра ђан ском рату а исто вре ме но 
нему што мини ми зи ра ње зло чи на који је 
почи њен у Неза ви сној Држа ви Хрват ској, 
у држа ви коју је већи на хрват ског наро да 
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при хва ти ла као сво ју тво ре ви ну деце ни ја-
ма ишче ки ва ну.

Упо ре ђи ва њем два про це са који се 
виде у две рав ни – поли ти ка чишће ње цен-
трал них зона Неза ви сне Држа ве Хрват ске 
(Босан ска Кра ји на, Дал ма тин ска заго ра, 
Лика, Бани ја, Кор дун) 1941–1945. и пре-
се ље ње првен стве но срп ског ста нов ни-
штва после 1945. годи не у Срем, Банат и 
Бач ку – могло би се доћи до закључ ка да 
је то један про цес чији је крај њи циљ тре-
ба ло да буде етнич ки чиста држа ва хрват-
ског наро да. Тим пре ако се има ју у виду 
дога ђа ји и после ди це у гра ђан ском рату у 
Хрват ској 1990–1995. годи не – Срби су у 
укуп ном бро ју ста нов ни ка нове, савре ме-
не неза ви сне држа ве Хрват ске, све де ни на 
апсо лут но зане мар љи ву мањи ну.

+++
На првој гене ра ци ји пре се ље ни ка 

коло ни за ци ја у нове кра је ве оста ви ла је 
број не после ди це – и пози тив не и нега тив-
не. О томе је, поред оста лих, писао истак-
ну ти књи жев ник Бран ко Ћопић у сво јим 
рома ни ма, при ме ра ради у Осмој офан зи-
ви. 

Мада су се мно ги тих годи на закли-
ња ли да неће забо ра ви ти сво је ста ре кра-
је ве, прет ке и стра дал ни ке, иде о ло шка 
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матри ца нове држа ве и кому ни стич ка 
поли ти ка нису им дозво ља ва ли да те зами-
сли и оства ре.

Коли ко је нама позна то, од свих коло-
ни стич ких насе ља, једи но су у При гре ви ци 
саве сни мешта ни сачи ни ли спо мен-књи гу 
стра дал ни ка који су при па да ли поро ди ца-
ма пре се ље них из Хрват ске у Срби ју. Сама 
фор ма ука зу је да су они који су ини ци ра ли 
тај посао били дубо ко све сни сво јих оба ве-
за на том задат ку. Да је тако ука зу ју, изме ђу 
оста лих чиње ни ца, и врста и фор мат мате-
ри ја ла па и ћири лич но писмо, а наро чи то 
изглед који под се ћа ма ста ро став не цркве-
не бого слу жбе не књи ге. 

Музеј жрта ва гено ци да учи нио је 
мали напор да се поме ну та спо мен-књи-
га умно жи у дру га чи јој фор ми и фор ма ту 
и учи ни је доступ ном знат но већем бро-
ју чита ла ца. Осно ва за ту одлу ку била је 
потре ба да ука же мо потом ци ма на оба ве зу 
да чува ју сећа ње на прет ке и њихо ве поје-
ди нач не и груп не тра ге ди је. 

Др Вељ ко Ђурић Миши на
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