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МОЛБЕ И ВАПАЈИ

Услед ве ли ких стра да ња срп ског на ро да, је рар хи ја Срп ска пра
во слав на цр ква је то ком исто ри је у ви ше на вра та би ла при мо ра на да 
тра жи по моћ и за шти ту на раз ли чи тим стра на ма 

 Осмо ве ков на исто ри ја са мо стал не (ау то ке фал не) Срп ске пра во-
слав не цр кве мо же се по де ли ти на не ко ли ко вре мен ско-те ри то ри јал них 
де ло ва, од но сно це ли на:

а. пр ви део об у хва та пе ри од по сто ја ња са мо стал не срп ске др жа-
ве (у ран гу кра ље ви не, ца ре ви не или де спо то ви не) – од до би ја ња са-
мо стал но сти (ау то ке фал но сти) и по све ће ња (хи ро то ни је) ар хи ман дри та 
Са ве Не ма њи ћа за ар хи е пи ско па 1219. до па да срп ске др жа ве под тур ску 
осман ску власт 1459. го ди не, од но сно до по след њег па три јар ха у том 
пе ри о ду, Ар се ни ја (1457–1463);

б. дру ги део об у хва та вре ме вла да ви не тур ске осман ске ца ре ви не 
и то од об но ве Срп ске па три јар ши је 1557. го ди не (па три јарх Ма ка ри је 
Со ко ло вић) до ње ног уки да ња 1766. го ди не (па три јарх Ка ли ник II);

в. тре ћи део се од но си на вре ме Кар ло вач ке ми тро по ли је устро-
је не на те ри то ри ји ау стриј ског цар ства по сле Ве ли ке се о бе Ср ба под па-
три јар хом Ар се ни јем III Чар но је ви ћем 1690. го ди не и до би ја ња цар ских 
при ви ле ги ја за срп ски на род. Пећ ки па три јарх Ка ли ник I дао је 1710. 
го ди не ау то но ми ју Кар ло вач кој ми тро по ли ји. На цр кве но-на род ном са-
бо ру 1848. го ди не ми тро по лит Јо сиф Ра ја чић иза бран је за па три јар ха 
(што је по твр дио и ау стриј ски цар). По след њи кар ло вач ки па три јарх био 
је Лу ки јан Бог да но вић (на сил но усмр ћен 1913. го ди не у бли зи ни Бе ча);

г. че твр ти део се од но си на до ба по сто ја ња кне же ви не и кра ље ви-
не Ср би ју. На и ме, по сле два устан ка 1804. и 1815. го ди не у Бе о град ском 
па ша лу ку и до би ја ња ста ту са за ви сне кне же ви не, кнез Ми лош Те о до ро-
вић Обре но вић ис по сло вао је од ца ри град ског па три јар ха Кон стан ти ја I 
ау то ном ни ста тус Ми тро по ли је бе о град ске (пр ви ми тро по лит био је Ме-
лен ти је Па вло вић). На кон сти ца ња не за ви сно сти Ср би је (и Цр не Го ре) 
на Бер лин ском кон гре су 1878. го ди не, ца ри град ски па три јарх Јо а ким III 
1879. го ди не пот пи сао је то мос ко јим је Ми тро по ли ја бе о град ска до би ла 
са мо стал ност (ау то ке фал ност). По след њи ми тро по лит био је Ди ми три-
је Па вло вић (по то њи пр ви па три јарх об но вље ње Срп ске па три јар ши је);

д. пе ти део се од но си на по сто ја ње ју жно сло вен ске др жа ве од 
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ује ди ње ња по ме сних цр кве них ор га ни за ци ја и об но ве Па три јар ши је 
1920. го ди не (под чи јим окри љем се на шла ве ли ка ве ћи на срп ског на-
ро да, осим ма њег де ла ван те др жа ве), до рас ту ра ња по ме ну те за јед ни це 
у ра то ви ма 1990–1995. го ди не. Рас пад Ју го сла ви је до вео је до то га да је 
у Ср би ји „остао“ ма њи број епар хи ја не го у ди ја спо ри, али то већ ни је 
пр вен стве на те ма овог тек ста.

***
Исто ри ја Срп ске православне цр кве, ра зу мљи во, бо га та је успо-

ни ма и па до ви ма, уз ди за њем и стра да њем. По зна то је да су ње ни нај ви-
ши ве ли ко до стој ни ци у од ре ђе ним пе ри о ди ма мо ли ли све тов не го спо да-
ре за по моћ у раз ли чи тим фор ма ма.

У не ма њић кој Ср би ји нај че шће је тра же на по моћ за по ди за ње 
хра мо ва; од Ве ли ке се о бе Ср ба па три јарх Ар се ни је III Чар но је вић и ње-
го ви на след ни ци су ви ше пу та пи са ли мол бе ау стриј ским ца ре ви ма, нај-
пре да би за шти ти ли сво је су на род ни ке у тур ској ца ре ви ни, а по том и да 
би мо гли сло бод но да ужи ва ју да те им цар ске при ви ле ги је ко је су укљу-
чи ва ле и сло бо ду у цр кве ном ор га ни зо ва њу.

На те ри то ри ја ма где су вла да ли Мле чи ћи, пра во слав ни Ср би мо-
ли ли су пред став ни ке вла сти пр вен стве но да их за шти те од на сил ног 
по кр шта ва ња, то јест по ка то ли ча ва ња.
 Стра да ње срп ског на ро да на те ри то ри ји под тур ском осман ском 
ца ре ви ном пред ста вља ло је не по сре дан по вод игу ма ну Са ви Де чан цу 
да се обра ти чла но ви ма др жав них де ле га ци ја на Бер лин ском ми ров ном 
кон гре су 1878. го ди не и за тра жи по моћ и за шти ту.

Го ди не не мач ко-ау стро у гар ско-бу гар ске оку па ци је Кра ље ви не 
Ср би је (1915–1918) та ко ђе су би ле обе ле же не ве ли ким стра да њи ма срп-
ског на ро да што је на ве ло по је ди не ар хи је ре је и све ште но слу жи те ље 
(пре свих епи ско па Вар на ву Ро си ћа, је ро мо на хе Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа 
и Јо си фа Цви јо ви ћа) да се тим по во дом обра те са ве зни ци ма Кра ље ви не 
Ср би је мо ле ћи по моћ и за шти ту...

Има ју ћи у ви ду све те исто риј ске чи ње ни це, по ста је ја сни је за-
што су по сле са зна ња о ве ли ким тра ге ди ја ма што су за де си ле срп ски на-
род на те ри то ри ја ма Кра ље ви не Ју го сла ви је (нај пре вој нич ки по ра же не 
у Април ском ра ту 1941. го ди не и по том рас пар ча не), срп ски ар хи је ре ји 
сма тра ли да им по след њу ин стан цу за тра же ње по мо ћи пред ста вља ју 
не мач ке оку па ци о не вла сти.

У пу бли ци сти ци и исто ри о гра фи ји из вре ме на по сто ја ња Ју го-
сла ви је ме мо ран ду ми Срп ске пра во слав не цр кве, упу ћи ва ни на раз ли-
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чи те адре се у ци љу да срп ски на род ко ли ко-то ли ко бу де за шти ћен, ни су 
на ро чи то ана ли зи ра ни и ту ма че ни из ме ђу оста лог за то што суд би на Цр-
кве вла да ју ћим струк ту ра ма и по ли тич ком ре жи му углав ном ни је би ла 
„ин те ре сант на“ и по ти ски ва на је, нај бла же ре че но,  у дру ги план. Тек, 
го ди ну-дв е пред рас пад Ју го сла ви је у не ко ли ко тек сто ва у хр ват ској пу-
бли ци сти ци ти ме мо ран ду ми су спо ме ну ти, али су ту ма че ни као вид 
отво ре не ко ла бо ра ци је. Те оце не и да нас про ве ја ва ју у За гре бу, по не кад 
под окри љем Ри мо ка то лич ке цр кве, то јест у ње ним гла си ли ма.

Оце њу ју ћи да су по ме ну ти ме мо ран ду ми, у да тим тре ну ци ма,  
би ли је ди но мо гу ћи чин ва па ја за за у ста вља ње ве ли ког стра да ња или 
ма кар убла жа ва ње тор ту ре над срп ским на ро дом, по сле увод не сту ди је 
ко ја об ја шња ва кон текст и дру ге исто риј ске окол но сти, об ја вљу је мо их 
у ори ги нал ној фор ми.
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Увод не напо ме не

О стра да њу срп ског наро да и Срп ске пра во слав не цркве у пери о-
ду од апри ла 1941. до апри ла 1942. годи не у гото во свим кра је ви ма Кра-
ље ви не Југо сла ви је, рас ко ма да не после крат ко трај ног Април ског рата, 
обја вље но је на десе ти не радо ва раз ли чи тих кван ти те та и ква ли те та, али 
све га неко ли ко ауто ра тих радо ва су исто ри ча ри по обра зо ва њу. Мало је, 
међу тим, радо ва засно ва них на архив ској гра ђи наста лој у окви ру Срп-
ске патри јар ши је. Ни сам, пре око 25 годи на, при ли ком рада на док тор-
ској дисер та ци ји „Срп ска пра во слав на црква 1941–1945. годи не“, нисам 
добио на увид пре ви ше реле вант не гра ђе. Ипак, мој док то рат обја вљен 
1997. под насло вом Гол го та Срп ске пра во слав не цркве 1941–1945. годи
не још увек у осно ви није пре ва зи ђен. Доду ше, обја вље но је неко ли ко 
крат ких радо ва што су одре ђе не тврд ње и закључ ке из мог док тор ског 
рада поја шња ва ли и обо га ћи ва ли новим чиње ни ца ма и самим тим допу-
ња ва ли дота да шња сазна ња.1

Осно ва овог тек ста јесте запра во субли ма ци ја теза из мог док то-
ра та, про ши ре на са чиње ни ца ма из поме ну тих нови јих радо ва.

Архив ску гра ђу пре гле дао сам у онда шњем Архи ву Вој но и сто-
риј ског инсти ту та (данас Вој ни архив), Архи ву Југо сла ви је, Архи ву 
Срби је, Архи ву Све тог архи је реј ског сино да, Исто риј ском архи ву Бео-
гра да, Архи ву Хрват ске (данас Хрват ски држав ни архив). До писа ња 
овог тек ста нисам оба вљао додат на истра жи ва ња јер сам у том тре нут ку 
сма трао да је то било довољ но.

Кори шће на лите ра ту ра при па да разним про ве ни јен ци ја ма, нај ве-
ћи део је на срп ско-хрват ском јези ку, а неко ли ко насло ва и на енгле ском.

1 Такав је, при ме ра ради, сле де ћи рад: Алек сан дар Сто ја но вић, Раст ко Лом пар, 
„Осни ва ње Хрват ске пра во слав не цркве у кон тек сту немач ке поли ти ке и рат них инте-
ре са у оку пи ра ној Југо сла ви ји“, Срп ска поли тич ка мисао, 3, Бео град 2017, 35–53. 
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1.1. Кра ље ви на Југо сла ви ја 
уочи и после Април ског рата 1941. годи не

Прва јужно сло вен ска држа ва Кра ље ви на Срба, Хрва та и Сло ве-
на ца, одно сно Југо сла ви ја била је, гото во од самог про гла ше ња 1. децем-
бра 1918. годи не, опте ре ће на број ним уну тра шњим про бле ми ма, првен-
стве но тзв. хрват ским пита њем које је, на неки начин, реше но феде ра ли-
за ци јом Југо сла ви је 26. авгу ста 1939, тј. ства ра њем Бано ви не Хрват ске. 
У нову адми ни стра тив ну једи ни цу ушле су дота да шње бано ви не Сав ска 
и При мор ска, дело ви Врба ске и Дунав ске, одно сно тери то ри је које су 
само у Аустро-Угар ској биле у истој држав ној зајед ни ци. Мада је апсо-
лут на већи на хрват ског наро да подр жа ва ла поли ти ку Хрват ске сељач-
ке стран ке, пред во ђе не Вла ди ми ром – Влад ком Маче ком, похр ва ће ним 
Сло вен цем, мањи на је, уз непри мет ну подр шку нижег све штен ства 
Римо ка то лич ке цркве, наро чи то при пад ни ка фра ње вач ког реда, подр жа-
ва ла пла но ве „Usta še Hrvat ske revo lu ci o nar ne orga ni za ci je“, коју је фор-
ми рао и водио Анте Паве лић, прав ник по обра зо ва њу и изве сно вре ме 
народ ни посла ник у Скуп шти ни Кра ље ви не Срба, Хрва та и Сло ве на ца, 
а касни је поглав ник. Уста шки циљ била је неза ви сна и вели ка Хрват ска.2

Напад Немач ке на Пољ ску 1. сеп тем бра 1939. годи не био је повод 
Вели кој Бри та ни ји да обја ви рат Немач кој; потом су то учи ни ле још неке 
држа ве па је запо чео Дру ги свет ски рат. Како се рат ширио по европ ским 
држа ва ма и довео до тога да су на гото во свим гра ни ца ма Југо сла ви је 
биле непри ја тељ ске силе, кнез Павле Кара ђор ђе вић, први наме сник уме-
сто мало лет ног кра ља Петра II, поку шао је да обе збе ди помоћ код Вели-
ке Бри та ни је, нека да шњег саве зни ка из Првог свет ског рата, али без у-
спе шно, док је Фран цу ска у међу вре ме ну била пора же на од Немач ке. 
Све стан свих непо вољ них окол но сти по држа ву, кнез наме сник Павле, 
Крун ски савет и Кра љев ска вла да сма тра ли су да је при хва та ње пону-
де немач ког вође Адол фа Хитле ра о при сту па њу Југо сла ви је држа ва-
ма Трој ног пак та мање зло. При сту па ње је пот пи са но 25. мар та 1941. 
у Бечу. Тај чин довео је у ноћи од 26. на 27. март до вој ног пуча, сме не 
дота да шње вла де Дра ги ше Цвет ко ви ћа и фор ми ра ња нове под пред сед-
ни штвом гене ра ла Душа на Симо ви ћа, до сме не кне за наме сни ка и про-

2 Mario Jareb, Ustaš kodomo bran ski pokret od nastan ka do trav nja 1941. godi ne, 
Zagreb 2006; Bog dan Kri zman, Pave lić i usta še, Zagreb 1986 (у даљем тек сту: Б. Кри зман, 
Паве лић и...,). 
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гла ше ња кра ља Петра II Кара ђор ђе ви ћа пуно лет ним. Мада је нова вла да 
обзна ни ла да оста је при члан ству у Трој ном пак ту, исто га дана Адолф 
Хитлер, немач ки вођа, наре дио је бру та лан напад на Кра ље ви ну Југо-
сла ви ју.

У об ја ви на па да Хи тлер је оп тужио Ср бе као глав не крив це за рат. 
У том кон тек сту на чел ник немач ке Вр хов не коман де гене рал Вил хелм 
Кај тел је 28. мар та у „Смер ни цама за про па ган ду про тив Ју го сла ви је“, 
сво је вр сној дирек ти ви о рас ту ра њу Југо сла ви је, нагла сио да је срп ска 
вла да, не освр ћу ћи се на дале ко се жне уступ ке и зна чај не гаран ци је, кре-
ну ла у рат про тив Не мач ке.3

Рат је запо чео у ноћи од 5. на 6. април напа дом на гра ни цу у Ђер-
да пу, наста вљен бом бар до ва њем Бео гра да и дру гих гра до ва и ата ци ма 
са свих стра на. Услед број них раз ло га Југо сла ви ја је врло брзо вој нич ки 
пора же на и 17. апри ла је пот пи са ла вој ну капи ту ла ци ју.4 У међу вре ме ну 
је запо че ло њено рас ту ра ње,  окон ча но на Беч кој кон фе рен ци ји 21–22. 
апри ла.5

Уни ште њем ју го сло вен ске др жа ве ство ре ни су усло ви да Ита ли-
ја, Мађар ска и Бу гар ска, као са ве зни ци Не мач ког рај ха, до би ју знат не 
награ де у тери то ри јал ном сми слу.

Нем ци су анек ти ра ли дело ве Сло ве ни је; Мађа ри Бач ку, Бара њу, 
Међу мур је и Пре ко мур је; Ита ли ја ни јужни део Сло ве ни је са Љубља ном, 
а Буга ри Јужну Срби ју (Маће до ни ју), источ ни део Ста ре Срби је (Косо во 
и Мето хи ја) и Источ ну Срби ју.

Ита ли ја ни су оку пи ра ли део Дал ма ци је, Црну Гору, Сан џак, 
запад ни део Ста ре Срби је (Косо во и Мето хи ја) и запад ни део Јужне 
Срби је (Маће до ни ја).

Ство ре на је исто вре ме но Неза ви сна Држа ва Хрват ска саста вље-
на од Хрват ске, Сла во ни је, Лике, Бани је, Кор ду на, дела Дал ма ци је, Сре-
ма, Босне и Хер це го ви не.

Банат је добио спе ци фи чан ста тус, првен стве но због чиње ни це 
да је на тој тери то ри ји живео већи број Нема ца, као и због еко ном ских и 
поли тич ких раз ло га.

Оста так је чини ла Вој но о ку па ци о на тери то ри ја Срби је.

3 April ski rat 1941, Beo grad 1987, 346–351 (у даљем тек сту: Април ски рат 
1941...,). 

4 Април ски рат 1941, 797.
5 Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o Na rod no o slo bo di lač kom ra tu ju go slo ven skih na

ro da, XII/1, Beo grad 1973, 36–40 (у да љем тек сту: Збор ник...,).
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1.2. Неза ви сна Држа ва Хрват ска

Бал кан ско по лу о стр во пред ста вља ло је при ма мљив про стор за 
Немач ку али и за Ита ли ју, што је по не кад дово ди ло до укр шта ња њихо-
вих ин те ре са. Зајед нич ка им је би ла на ме ра да по ни ште Вер сај ски миров-
ни уго вор и ње го ве пото ње ре зул та те. Први озбиљ ни ји суко би наста ли 
су ка да је на тери то ри ја ма Југо сла ви је, др жа ве ко ја у том тре нут ку рату-
је, у Загре бу 10. апри ла про гла ше на хр ват ска држа ва уз изда шну по моћ 
немач ких офи ци ра, без Ита ли јана. А Ита ли ја и њен чел ник Бени то Му-
со ли ни годи на ма су пома га ли уста шки покрет Ан те Паве ли ћа, ка ко би 
уз ње га, као са ве зни ци, сти гли на дру гу стра ну Јадра на. Ти неспо ра зу ми 
Немач ке и Ита ли је убр зо су, међу тим, пре вла да ни; те држа ве поде ли ле 
су Неза ви сну Држа ву Хрват ску у две гео по ли тич ке зоне раз дво је не пре-
ци зном демар ка ци о ном лини јом, што им је дава ло за пра во да сва ка у 
сво јој зони ста ци о ни ра сво је вој не фор ма ци је.

Неза ви сну Држа ву Хр ват ску фор мал но је зва нич но про гла сио 
уста шки вој ско во ђа Слав ко Ква тер ник 10. апри ла 1941. аоди не6, али 
орга ни за то ри и реа ли за то ри тог чина би ли су, у ства ри, Нем ци. Је дан 
од нај ва жни јих у тој рабо ти  био је пуков ник Едмунд Везен ма јер, лич-
ни иза сла ник Јо а ки ма фон Ри бен тро па, тада шњег мини стра ино стра них 
по сло ва Не мач ког рај ха.7

Про гла ше ње хр ват ске др жа ве над би скуп за гре бач ки Алој зи је 
Сте пи нац дожи вео је као ве ли ку пре крет ни цу у жи во ту хрват ског на ро-
да, по што је држао да се Ју го сла ви ја рас пар ча ла на де ло ве, и да је Хр ват-
ска тиме по ста ла не за ви сна држа ва.8 Два да на по сле про гла ше ња но ве 
тво ре ви не, над би скуп Сте пи нац је бла го сло вио вој ско во ђу Ква тер ни ка, 
да би 14. апри ла поздра вио и поглав ни ка Анту Паве ли ћа и уста ше ко ји 
су у Загреб сти гли из Ита ли је.9

6 „Bo ži ja pro vid nost i vo lja na še ga sa ve zni ka, te mu ko trp ne sto ljet ne bor be hr vat skog 
naro da.., od re di li su da da nas pred dan us kr snu ća si na bož je ga us kr sne i na ša do mo vi na, Hr-
vat ska dr ža va.“ – Hr vat ski narod, Zagreb, 10. 4. 1941.

7 Не мач ка оба ве штај на слу жба, V, Бео град 1958, 14–15, 90 (у да љем тек сту: 
Не мач ка оба ве штај на...,).

8 Aloj zi je Ste pi nac, Dnev nik, 10. 4. 1941.
9 Са Ан том Па ве ли ћем из Ита ли је је сти гло 195 уста ша. Тај број код изве сних ауто-

ра стал но се поми њао ка да су се хте ли оправ да  ти уста шки зло чи не. У исте свр хе ко ри шће-
ни су и нео д ре ђе ни пода ци о „два-три ка ми о на уста ша“. Том игром ре чи хте ло се запра во 
до ка за ти да то ли ко љу ди није мо гло по би ти мно го Ср ба – Б. Кри зман, Паве лић и..., 403. 
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Хр ват ска вла да пред во ђе на поглав ни ком Паве ли ћем поло жи ла је 
закле тву  16. апри ла пред ри мо ка то лич ким све ште ни ком Ви ли мом Це-
це љом, муф ти јом загре бач ким Исме том ефен ди јом Муф ти ћем и еван ге-
ли стич ким би скуп ским вика ром Мај клом Бе ке ром. За кли ња ли су се на 
књи жи ци Ustaš ka naa če la, док је текст „при се ге“, исто вре ме но, чи тао 
уста шки доглав ник Ми ле Бу дак.10

Немач ка и Ита ли ја при зна ле су, дакле, Хрват ску, да би потом 
то учи ни ле и дру ге држа ве чла ни це Трој ног пак та. Ва ти кан је у За греб 
послао сво га пред став ни ка, Ђузе пеа Рами ра Мар ко неа, чије зва ње је гла-
си ло „апо стол ски деле гат у Неза ви сној Држа ви Хрват ској“. То, међу тим, 
ни је зна чи ло да је вати кан ска држа ва и зва нич но при зна ла но вопро гла-
ше ну хрват ску тво ре ви ну. Ипак, није нева жно да је папа Мар ко неа на 
функ ци ју свог пред став ни ка у Неза ви сној Држа ви Хрват ској име но вао 
на дан Све тог Анте падо ван ског, у част имен да на поглав ни ка Паве ли ћа. 
Исто вре ме но, Не за ви сна Држа ва Хр ват ска име но ва ла је сво га по сла ни-
ка у Ва ти ка ну.

Немач ки Тре ћи рајх имао је у Загре бу дво ји цу сво јих посла ни-
ка: у име Вер мах та гене ра ла Едмун да Глејз фон Хор сте на уа11, и пуков-
ни ка Зиг фри да Кашеа12, наци стич ког прво бор ца са зва њем „изван ред ни 
посла ник и опу но мо ће ни мини стар Вели ког Рај ха у Неза ви сној Држа ви 
Хрват ској“.

Ства ра ње Хр ват ске, пре ма за бе ле шка ма над би ску па Сте пин ца, 
пред ста вља ло је, као што је већ напо ме ну то, пре крет ни цу у исто ри ји 
хр ват ског наро да. Он је дан про гла ше ња те др жа ве, 10. апри л 1941, сма-
трао оства ре њем дав но са ња ног и же ље ног иде а ла. Сто га је кра јем апри-
ла, као један од нај ви ших зва нич ни ка Римо ка то лич ке цркве, под ре ђе ном 
све штен ству са ве то вао да се спрем но ода зо ве на узви ше ни рад у вези са 
чува њем и уна пре ђе њем држа ве, моле ћи и по зи вају ћи их да свим си ла ма 
насто је и ра де на томе да Хрват ска бу де Бо жи ја зе мља.13 Ка ко је ри мо ка-
то лич ка цр кве на орга ни за ци ја била пре ци зно хије рар хиј ски устро је на, 
што је јед но став ни је рече но под ра зу мењ ва ло да у њој вла да стро га и 
за вид на дисци пли на, јасно је шта је сле ди ло по сле над би ску по вог зах-
те ва. То је зна чи ло да ниже ран ги ра ни  римо ка то лич ки све ште ни ци мо гу 

10 Hrvat ski narod, Zagreb, 17. 4. 1941.
11 Edmund Glez fon Hor ste nau, Izme đu Hitle ra i Pave li ća, Beo grad 2007.
12 Nada Kisić Kola no vić, „Sieg fried Kasche: nje mač ki pogled na Hrvat sku 1941. 

godi ne“, Časo pis za suvre me nu povi jest, 3, Zagreb 2011, 773–800. 
13 Вој ни архив, фонд НДХ (у даљем тек сту: ВА, НДХ), 310а-3/4; Исто, 310а-

27/4.
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сло бод но да про па ги ра ју „неке дру ге“ актив но сти као што је то, при ме-
ра ради, чинио Ма то Мо гуш, жуп ник из Уд би не у Лици: „До са да смо за 
като лич ку вје ру ра ди ли мо ли тве ни ком и крстом, а сад је до шло ври је ме 
да ра ди мо пу шком и револ ве ром.“14

После утвр ђи ва ња гра ни ца са Немач ким рај хом, Ита ли јом и 
Мађар ском, Неза ви сна Држа ва Хрват ска има ла је повр ши ну од око 
100.000 км2. Про це не бро ја ста нов ни ка нове држа ве биле су раз ли чи-
те – немач ке од 6.275.000 (од тога око 3.300.000 Хрва та) и хрват ске од 
6.996.729 ста нов ни ка (од којих око 4,817.100 Хрва та). И про це не о бро ју 
Срба на тој тери то ри ји су вари ра ле: немач ке од 1.925.000, хрват ске од 
1.848.700 Срба.15 Срп ска патри јар ши ја наво ди ла је број од 2.403.998 пра-
во слав них Срба.16

1.3. Вој но о ку па ци о на тери то ри ја Срби ја

Те ри то ри ја из ме ђу Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, Ма ђар ске, Руму-
ни је, Бугар ске и Ита ли је (и Ал ба ни је) пред ста вља ла је не мач ко вој но о-
ку па ци о но под руч је Срби ја. Таква Срби ја била је уну тар гра ни ца ужих 
од оних пре Бал кан ских рато ва 1912–1913. го ди не и са Бана том. Зау-
зи мла је, пре ма немач ким пода ци ма, око 51.000 км2 и бро ја ла је око 
3.810.000 ста нов ни ка. Пре ма по да ци ма вла де Мила на Не ди ћа, у Ср би-
ји је тада живе ло 3.773.000 ста нов ни ка: 3.367.000 Ср ба, 23.000 Хр ва та, 
51.000 оста лих Сло ве на, 102.000 Ма ђа ра, 146.000 Не ма ца, 66.000 Ру му-
на и 18.000 при пад ни ка дру гих наци ја.17

Мада је Ба нат нај пре био до де љен Ма ђар ској, Адолф Хитлер је, 
да избег не су ко бе изме ђу Ма ђар ске и Ру му ни је, од ре дио да та тери то ри-
ја оста не под немач ком оку па ци јом и да на том под руч ју буде ус по ста-
вље на вој на упра ва.18 Банат је 21. апри ла тако делом при пао но во ство ре-

14 No vi list, Za greb, 24. 7. 1941.
15 Hr vat ski na rod, 19. 5. 1941; Нешто дру га чи је хрват ске про це не виде ти у: 

Fikre ta Jelić Butić, Usta še i Neza vi sna Drža va Hrvat ska, Zagreb 1977, 106 (у даљем тек-
сту: Ф. Јелић Бутић, Уста ше и...,). 

16 Гла сник Срп ске пра во слав не цркве, 4, Бео град 1946, 53. Међу тим, у мемо ран-
ду му Сино да од 15. јану а ра 1942, пре да том гене ра лу Хајн ри ху Дан кел ма ну, наве де но 
је да је толи ко Срба било реги стро ва но у попи су 1931. годи не – ВА, Неди ће ва архи ва 
(у даљем тек сту: Нћа), 1-2/3. 

17 Bran ko Pe tra no vić, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 1939–1945, Be o grad 1992, 
111 (у да љем тек сту: Б. Пе тра но вић, Ср би ја...,).

18 Шан дор Вег, „Си стем не мач ке оку па ци о не вла сти у Ба на ту 1941–1944“, 
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ној вој ноо ку па цио ној  тери то ри ји Ср би је, са се ди штем у Бео гра ду.
Вој ноо ку па ци о ном упра вом ру ко во дио је „вој но у прав ни коман-

дант Ср би је“ (Mili tar ver wal tung sbe fehlsha ber Ser bien или кра ће Mili tar-
be fehlsha ber Ser bien). Коман да су во зем них сна га из Бер ли на 20. апри ла 
1941. по ста ви ла је Хел му та Фер сте ра на ту функ ци ју.19 По сле ње га, 4. 
ју на, име но ван је Вил хелм Шре дер. Како је Шре дер 18. ју ла стра дао у 
ави он ској не сре ћи код Бе о гра да, 28. јула је име но ван но ви за по вед ник, 
ге не рал Хајн рих Дан кел ман.20 Наме сто Дан кел ма на је, потом сре ди ном 
ок то бра, по ста вљен гене рал Франц Бе ме, а ње га је од 6. де цем бра 1941. 
на сле дио Паул Ба дер.21 (Послед њи запо вед ник био је ге не рал Ханс Гу-
став Фел бер, и то од 4. сеп тем бра до 20. ок то бра 1944. го ди не.)

О уну тра шњо по ли тич ким окол но сти ма оку пи ра не Ср би је ста рао 
се Фе ликс Бен цлер, опу но мо ће ник Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
из Бер ли на. Иа ко је при па дао шта бу вој ноу прав ног ко ман дан та Ср би је, 
Бен цлер је био ди рект но одго во ран ми ни стру Јо а ки му фон Ри бен тро пу.

Ко ман дант Ср би је био је ди рект но пот чи њен Бер ли ну све док 9. 
ју на Хитлер ту ко ман ду ни је под ре дио ге не ра лу Вил хел му Ли сту, ко ман-
дан ту сна га „Југо исток“. Овај је, та ко ђе, у свом де ло кру гу имао све вој не 
и ци вил не по сло ве Ср би је.

Ра ди лак шег ор га ни зо ва ња по сло ва по сто ја ла су два шта ба, 
Команд ни и Управ ни. Ко манд ни штаб, ко јим је до де цем бра 1941. руко-
во дио пу ков ник Гра фен хорст (веро ват но је то Otto Gra ven horst, касни-
је коман дант 26. Пан цир диви зи је), а потом пу ков ник Рудолф Ки блер, 
заду жен да реша ва све по сло ве вој ног карак те ра, али не и вој не опе-
ра ци је јер је то би ло у доме ну ко ман де „Југо и сток“. Управ ни штаб, ко-
јим је ру ко во дио ге не рал Ха ролд Тур нер, ре ша вао је све по сло ве у вези 
са ци вил ним ста нов ни штвом оку пи ра не Срби је, оне ко ји су били из ван 
доме на Ко манд ног шта ба. Исто вре ме но, Управ ни штаб пред став љао је и 
саве то дав но те ло коман дан та Ср би је.

По што је Ср би ја пред ста вља ла ве о ма ва жно под руч је због сво јих 
при вред них, еко ном ских и дру гих по тен ци ја ла, вла да Не мач ког рај ха је 
апри ла 1941. осно ва ла Ге не рал но пу но моћ ство за при вре ду. За ру ко во-

Збор ник за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске, 35, Но ви Сад 1963, 63–104.
19 ВА, Немач ка архи ва (у даљем тек сту: На), 50-1/5.
20 Пери ца М. Вишњић, „Не мач ки оку па ци о ни си стем у Срби ји 1941. годи не“, 

Исто риј ски гла сник, 3–4, Бео град 1956, 86 (у даљем тек сту: П. М. Вишњић, н. д.,).
21 Mu ha rem Kre so, Nje mač ka oku pa ci o na upra va u Be o gra du 1941–1944, Be o grad 

1979; Вељ ко Ђ. Ђурић, „Ко су би ли вој ноу прав ни ко ман дан ти Ср би је 1941–1944“, Гла
сник Вој но и сто риј ског инсти ту та, бр. 3, Бе о град 1996, стр. 159–168. 



18

Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 

дио ца те инсти ту ци је име но ван је Франц Ној ха у зен, пред рат ни кон зул 
у Бе о гра ду. Он је био ди рект но од го во ран мар ша лу Хер ма ну Герин гу.22

Слу жба јав не си гур но сти на под руч ју Ср би је по себ но је орга-
ни зо ва на а дело ва ла је дво стру ко: ци вил но, по сред ством ор га на Глав не 
упра ве без бед но сти Рај ха, и вој но, пре ко вој но о ба ве штај не слу жбе Вер-
мах та. Тако су ор га ни ра зних не мач ких слу жби има ли под сво јом тотал-
ном кон тро лом цело ку пан живот у Срби ји.

Не мач ка упра ва у Ср би ји ус по ста вља ла се у три ета пе. У пр вој 
је заве де на вој ноо ку па ци о на упра ва, вре мен ски крат ко трај на али при-
лич но зна чај на за Нем це. За две не де ље ди рект не вој не упра ве Нем ци су 
на сто ја ли да ство ре та кве усло ве ра да ко ји ће им омо гу ћи ти да све окол-
но сти држе под сво јим не по сред ним над зо ром.

У дру гој ета пи (запо че та 1. маја) ство рен је Савет коме са ра, пред-
во ђен Мила ном Аћи мо ви ћем. Мада је тај ко ме са ри јат у сушти ни имао 
ци вил ни карак тер, био је под ре ђен немач кој вр хов ној и кон трол ној вла сти 
вој но у прав ног коман дан та. Савет коме са ра је без у слов но и по сва ку це ну 
желео, чак и по цену слу же ња оку па то ру, да обез бе ди по вољ ни је живот не 
усло ве срп ском на ро ду у новом европ ском порет ку, као и да про ши ри на-
ци о нал ну ин те гра ци ју Ср ба на про сто ри ма бив ше држа ве. У том кон тек-
сту, при ме ра ради, Са вет ко ме са ра је у пи са ном ме мо ран ду му тра жио од 
Не ма ца за шти ту за срп ски на род у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.23

У тре ћој ета пи ус по ста вље на је и функ ци о ни са ла ци вил на вла да 
Ср би је под пред сед ни штвом Ми ла на Не ди ћа. Њега је на ту функ ци ју 29. 
ав гу ста име но вао вој ноу прав ни коман дант ге не рал Хајн рих Дан кел ман. 
Нем ци ма је Не дић одго ва рао и као дока за ни вој ни ста ре ши на, јер им је 
била по треб на ауто ри тар ни ја осо ба од Аћи мо ви ћа. При ли ком раз го во ра 
са немач ким гене ра ли ма, Не ди ћу је пре до че но да ће у слу ча ју одби ја ња 
њихо вог пред ло га Ср би ја бити по деље на изме ђу Бу га ра, Ал ба на ца и Хр-
ва та, што је зна чи ло да ће у земљу, ра ди сми ри ва ња на ро да, до ве сти и 
ко ри сти ти бугар ске, ма ђар ске и хрват ске вој не је ди ни це ко је би уче ство-
ва ле у не ми ло срд ној од ма зди над срп ским ста нов ни штвом.24

Пре при хва та ња по ну ђе не ду жно сти, Не дић је од ге не ра ла Тур-
не ра и Дан кел ма на зах те вао ауто но ми ју за Ср би ју, што је под ра зу ме ва ло 
ства ра ње нацио нал них ору жа них сна га, утвр ђи ва ње кон крет них оба ве-

22 П. М. Вишњић, н. д., 86.
23 Аћи мо ви ћев ме мо ран дум из ју на 1941. годи не упу ћен не мач ком вој ноу прав-

ном ко ман дан ту садр жа вао је и об је ди ња ва ње срп ских зе ма ља и ста нов ни штва под 
не мач ким окри љем – Б. Петра но вић, Срби ја..., 138.

24 Ве ро до стој ност тих прет њи по твр дио је и Ха ролд Тур нер на саслу ша њу 2. 
ав гу ста 1946. го ди не – ВА, На, 27-2/5.
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за пре ма оку па тор ској упра ви, као и за шти ту срп ског на рода у дру гим 
обла сти ма бив ше Ју го сла ви је.25 Нем ци су дели мич но при хва та ли такве 
зах те ве, углав ном оне мање бит не.

25 Инте грал ни текст пи сма Ми ла на Неди ћа (у фор ми усло ва за при хва та ње по-
ну ђе не функ ци је пред сед ни ка вла де) од 27. ав гу ста не мач ким вла сти ма виде ти у: Вен-
це слав Гли шић, „Усло ви под ко ји ма је Не дић при стао да фор ми ра срп ску вла ду под 
оку па ци јом“, Исто риј ски гла сник, 1–2, Бео град 1993, 143–145.
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2.1. Суд би на срп ског на ро да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској

Ха ран га про тив срп ског наро да за по че ла је нај пре у штам паним 
меди ји ма.26 Оно што се спре ма ло срп ском на ро ду би ло је ре ша ва ње тзв. 
срп ског пи та ња или „хр ват ска ра сна рево лу ци ја“. Та кова ни ца зна чи ла је 
уни ште ње, се о бу и пре кр шта ва ње Срба.

За срп ски на род усле ди ла су вре ме на не ста ја ња; тада су за ко ни-
ма, на ред ба ма и про пи си ма про гла ша ва ни за на род дру гог ре да. Поче ло 
је 24. апри ла 1941. годи не када је поглав ник Анте Па ве лић писа ном на-
ред бом нало жио да у држав ној ад ми ни стра ци ји ру ко во ди о ци пра во слав-
не ве ре мо рају да пре пу сте сво ја рад на места римо ка то ли ци ма, од но сно 
му сли ма ни ма.27

Све оно што је обич но било у вези и поис то ве ћи ва ло се са пра во-
сла вљем и срп ством за бра њи вано је ни зом за ко на. Такве мере у прак си 
биле су оли че не у осу ди на неста ја ње. Поме ну ти за ко ни и за кон ске од-
ред бе про гла ша ва ни су сва ко днев но. Прва забра на од но си ла се на ћири-
лич но писмо.28

У Не мач кој су Је вре ји мо ра ли но си ти тра ке око ру ке са нат пи сом 
„Је вре ји“ од но сно „Ј“. У Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској Ср би су, слич но, 
мо ра ли но си ти тра ку на којој је пи са ло „Srbin“ а не што ка сни је „P“ што 
је зна чи ло „pra vo sla vac“.29 Међу тим, то обе леж је ни је се од но си ло на 
Ру му не, Укра јин це и Ру се. Они су осло бо ђе ни те оба ве зе. Уоп ште, дис-
кри ма тор ски за ко ни про тив Ср ба ни су ва жи ли за оста ле.30

За бра ње на је потом упо тре ба име на „срп ска пра во слав на ве ра“ 
и на ре ђе но да се кори сти појам „grč ko-istoč na vje ra“, а не што ка сни је, 
у скла ду са за ко ни ма о новом хрват ском пра во пи су, „grč ko-iztoč na“.31 
Срп ски из ра зи до тада кори шће ни  у сва ко днев ној кому ни ка ци ји и је зи-
ку тако ђе су би ли за бра ње ни.32 Исто се одно си ло и на пра зни ке ко је је 

26 „U NDH ne ma srp skog na ro da, ne ma ta ko zva ne srp sko-pra vo slav ne cr kve... U 
Hr vat skoj ne mo že bi ti Sr ba ni ti pra vo sla vlja, a Hr va ti će se po bri nu ti, da se to čim pri je is-
pu ni.“ – Hr vat ski na rod, 30. 7. 1941.

27 ВА, НДХ, 1-1/1.
28 Na rod ne no vi ne, Zagreb, 25. 4. 1941.
29 ВА, НДХ, 313-35/1.
30 ВА, НДХ, 143-47/4; Исто, 189-9/2; Исто, 201-12/22; Исто, 203-14/1.
31 Na rod ne no vi ne, 19. 7. 1941; Hrvat ski narod, 21. 7. 1941.
32 Уста шки сто жер ник за Кра ји ну Вик тор Гу тић доста вио је 16. ма ја 1941. свим 
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обе ле жа вао и свет ко вао срп ски народ; пр во је забра њена про сла ва Ви-
дов дана. Забра ње не су и срп ске кон фе си о нал не народ не шко ле и за ба ви-
шта. Школ ски фон до ви ко ји су до тада носи ли име на срп ских вла да ра и 
дру гих зна чај ни јих исто риј ских лич но сти мора ли су про ме ни ти нази ве 
и при хва ти ти чисто хр ват ске. По сле школ ских фон до ва, на ред до шла 
је и имо ви на срп ских уста но ва у Срем ским Кар лов ци ма (то јест Хрват-
ским). Забра ње но је било и кори шће ње јули јан ског кален да ра.33 Ши ром 
Не за ви сне Држа ве Хр ват ске посто ја ла су број на на се ља што су у свом 
име ну носи ла срп ске одред ни це или не што што је асо ци ра ло на срп ско 
име. Хр ват ске вла сти би ле су рев но сне и у про ме на ма тих име на и то је 
тра ја ло за све вре ме по сто ја ња хрват ске мари о нет ске тво ре ви не.34

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Неза ви сне Држа ве Хрват-
ске оба ве сти ло је 14. ма ја ло кал не и под руч не уста шке вла сти да ни у 
ком слу ча ју не тре ти ра ју јед на ко Ср бе и Црно гор це, обја снив ши да се 
Цр но гор ци ни су огре ши ли о инте ре се њихо ве држа ве.35 Држав но рав на-
тељ ство за по но ву 9. ав гу ста 1941. наре ди ло је да се оба ве зно хап се они 
Цр но гор ци ко ји се из ја шња ва ју као Ср би и да буду такви ин тер ни ра ни у 
исе ље нич ке лого ре.36

Попис пра во слав них Срба запо чет је 23. ју ла 1941. наред бом 
Рав на тељ ства уста шког ре дар ства Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске.37 У том 
рас пи су под ре ђе ни су инстру и са ни да попи сом не обу хва та ју Ср бе пре-
кр ште не прет ход но у про те клих неко ли ко месе ци, као и да не тре ба да 
по пи сују Цр но гор це, Ру се, Укра јин це и Руму не пра во слав не ве ре. 

Уста шки гла со го вор ни ци про па ги ра ли су став да су Ср би ис ко-
ри шћа ва ли Хр ва те за све вре ме по сто ја ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, од но сно Кра ље ви не Ју го сла ви је, па су сто га сма тра ли и твр-
ди ли да је осве та по ло ги ци „на љу ту ра ну, љу та тра ва“ је ди на прав да. 
Уз син таг му „љу та ра на“, уста ше су изми шља ле зло чи не над хр ват ским 
на ро дом у пе ри о ду 1918–1941. наво де ћи да Хр ва ти у сво јој „слав ној али 

ло кал ним инсти ту ци ја ма вла сти сле де ће на ре ђе ње: „Na ređu jem da se u svim slu žbe nim 
do pi si ma iz ba ce srp ski – srbi jan ski iz ra zi, i da se upo tre blja va ju či sti hr vat ski iz ra zi.“ – ВА, 
НДХ, 318-35/1.

33 Закон ске одред бе обја вљи ва не су у слу жбе ном гла си лу Na rod ne no vi ne.
34 Про ме не име на места обја вљи ва не су у слу жбе ном гла си лу Na rod ne no vi ne.
35 ВА, НДХ, 143-47/4; 175-10/4-3; Исто, 171-4/10; Исто, 179-6/6; Исто, 189-

2/9; Исто, 201-4/22; Исто, 201-12/22; Исто, 203-2/34; ; Исто, 203-14/1; Исто, 203-
34/2; Исто, 237-56/2.

36 ВА, НДХ, 201-4/22; Исто, 203-34/2. 
37 ВА, НДХ, 156-1/1; Исто, 176-13/2; Исто, 179-2/13; Исто, 195-1/20; Исто, 

203-19/2. По врат ни изве шта ји – ВА, НДХ, 174-8/11; Исто, 202-1/14.
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кр ва вој по ви је сти“ ни су под не ли то ли ко жрта ва као по след ње 22 го ди-
не.38

Уста шки гла ва ри с тим у вези исти ца ли су да Неза ви сна Држа ва 
Хрват ска мора да реши срп ски про блем. Тешко је у том сми слу наве сти 
шта су све про тив Срба изго во ри ли уста шки чел ни ци на разним ску по-
ви ма. (Посао истра жи ва ча ипак је олак шан чиње ни цом да је о гото во 
сва ком таквом збо ру обја вљен текст у загре бач кој штам пи.)

Више хрват ских зва нич ни ка, про у ста шки на стро је них, оправ да-
ва ло је уни ште ња Ср ба. На пр вом ме сту су у том циљу исти ца ли по ре кло 
срп ског на ро да у тим кра је ви ма и ње гов од нос пре ма хр ват ском на ро ду. 
О по ре клу срп ског на ро да у Хрват ској гово ре но је на јав ним ску по ви ма, 
као и у др жав ним ин сти ту ци ја ма, на при мер у Хр ват ској ака де ми ји. Та ко 
је, при ме ра ради, Фи лип Лу кас об ја шња вао да Ср бе тре ба по де ли ти на 
две гру пе, за пад ну и ис точ ну; запад ну су, наво дио је, чини ли они Ср би 
ко ји „ne ra de za slo bo du i kul tu ru ze mlje i na ro da me đu ko jim ži ve, osim ri-
et kih po je di na ca.“39

Уни шта ва ње срп ског на ро да оправ да ва ли су исто вре ме но и ри-
мо ка то лич ки све ште ни ци, на се би свој ствен на чин. Они су сма тра ли да 
мо ра ју и тиме да се ба ве пошто је уста шки покрет тра жио и на ла зио 
при ста ли це и ме ђу при пад ни ци ма римо ка то лич ког кле ра.40 Један од нај-
ра ди кал ни јих међу като лич ким све штен ством био је жуп ник из До бо ја 
др Дра гу тин Кам бер.41

Срп ско обе леж је било је ла ко би ло пре по зна ти пошто је у про-
те клом пери о ду било одва ја но од хрват ско га у сва ком по гле ду: Кру но-
слав Крстић и Пе тар Гу бе ри на гово ри ли су о раз ли ка ма изме ђу срп ског 
и хрват ског је зи ка; Ру долф Бића нић огла ша вао се са тезом о еко ном ској 
пљач ки Хр ват ске; све ште ник Кру но слав Дра га но вић са при чом о насил-
ној по ја ви пра во сла вља ме ђу римо ка то ли ци ма; Мла ден Лор ко вић је при-
по ве дао о хиља ду го ди шњем хрват ству.

Копи ра ју ћи немач ку поли ти ку, хрват ске вла сти фор ми ра ле су 
број не сабир не и кон цен тра ци о не лого ре. Поче ло је са ком плек сом лого-
ра и стра ти шта код Госпи ћа ка и по Веле би ту у Лици! Када су Ита ли ја ни 
при ну ди ли Хрва те да затво ре Јадов но, они су фор ми ра ли дру ги, у немач-

38 Hrvat ski narod, 11. 4. 1941. Тврд ње да су Хрва ти у Кра ље ви ни Срба, Хрва та и 
Сло ве на ца касни је Југо сла ви ји били под вели ким теро ром срп ских вла сти могу се про на-
ћи у: Vatro slav Mur var, Na izvo ri ma srp skih nei sti na, Zagreb 1941 (интер нет вер зи ја, 1999).

39 Ф. Је лић Бу тић, Уста ше..., 139.
40 Hrvat ska smo tra, 7-10/1943.
41 ВА, НДХ, 85-38/15.
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кој оку па ци о ној зони, у Јасе нов цу. То нај ве ће стра ти ште Ср ба у Дру-
гом свет ском рату, ком плекс кон цен тра ци о них ло го ра Ја се но вац, би ло 
је ме сто где је, по твор ци ма, мо гао ста ти нео гра ни чен број за то че ни ка.42 
Љубо Ми лош, је дан од ко ман да на та зло гла сног лого ра Ја се нова , отво-
ре но је го во рио да су таква стра ти шта пра вље на за зати ра ње срп ства.43

Зати ра ње Ср ба спро во ђено је широм Неза ви сне Држа ве Хрват ске 
бесо муч ним уби ја њем, да би потом сле ди ло пљач ка ње срп ске имо ви не у 
гра до ви ма и ва ро ши ма.

Ка да су се Ср би по че ли су прот ста вља ти хр ват ским зло чи ни ма, 
Еуген Ква тер ник је об зна нио на ред бу у којој је су ро во за пре ће но да ће за 
сва ку гла ву Хрва та, под ра зу ме ва ју ћи под тим име ном и му сли ма не, бити 
стре љано 50 нај у глед ни јих пра во слав них Ср ба.44

Сви ре по чи шће ње Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске од срп ског на-
ро да изне на ди ло је сво јом бру тал но шћу мето да и изве стан број не мач-
ких офи ци ра.45 Због бести јал ног одно са уста ша пре ма Срби ма поје ди ни 
Нем ци су про те сто ва ли вер бал ним нота ма код хр ват ских вла сти. Хр ва ти 
су све то, међу тим, по ку ша ли да зата шка ју.46 Ваља напо ме ну ти да је и 
по ред Хи тле ро ва раз у ме ва ња за уста шке зло чи не, би ло и не мач ких офи-
ци ра ко ји су на раз не на чи не на те ре ну по ку ша ва ли да по мог ну Ср би-
ма.47 Ни ита ли јан ски по сле ни ци ни су оста ја ли не ми у вре ме ну зло чи на 
над Ср би ма.48 И они су про те сто ва ли у За гре бу што је био раз лог да се 
Па ве лић на њих жа лио као на ло ше са ве зни ке!49

По до ла ску пр вих срп ских из бе гли ца с под руч ја Неза ви сне Држа-
ве Хрват ске у Ср би ју до зна ва ло се посте пе но каквој је тор ту ри изло жен 
срп ски на ро д у тој наци стич кој тво ре ви ни. Но, о то ме се ни је сме ло пи-
са ти у нови на ма, шта ви ше, мо ра ло се ћу та ти. Ко ме сар ска упра ва Ср би-
је до би ја ла је с дру ге стра не по дат ке од људи ко ји ма се мо гло ве ро ва-
ти. Милан Аћи мо вић и Са вет ко ме са ра од мах су реа го ва ли затра жив ши 
помоћ код не мач ког вој ног за по вед ни ка Ср би је ге не ра ла Лу дви га Шре-
де ра у насто ја њу да за шти те Ср бе од план ског уни ште ња ко је је спро-
во дила хрват ска др жа ва, као и због њихо вог стра да ња у дру гим кра је ви-

42 ВА, НДХ, 202-5/18; Исто, 162-31/3; Исто, 191-11/1.
43 Лазо М. Костић, Ко је крив за зло чи не над Срби ма у НДХ, Швај цар ска 1968.
44 ВА, НДХ, 84-27/1.
45 ВА, НДХ, 75-14/4; Исто, 162-9/8.
46 ВА, НДХ, 73-24/2.
47 ВА, НДХ, 234-55/1; Исто, 239-33/213.
48 ВА, НДХ, 153-13/5.
49 Б. Кри зман, НДХ из ме ђу..., 130.
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ма.50 Тај мемо ран дум про сле ђен је из Бе о гра да у Бер лин. Али оту да ни је 
би ло ни ка квог одго во ра.

Савет ко ме сара је, зна ју ћи за уста шка зло де ла, не ко ли ко пу та слао 
сво је поу зда ни ке у Хр ват ску, нај пре да поје ди нач но спас ша ва ју одре ђе не 
љу де, а по том и све што се спа си ти могло, на рав но, уз помоћ Не ма ца.51

За по моћ су се по је ди нци обра ћа ли и Ди ми три ју Љо ти ћу, чел ном 
чове ку про фа ши стич ке стран ке Збор. У таквим мол ба ма су из но ше не 
број не чи ње ни це о стра вич ном срп ском стра да њу.52 И Ми ла ну Не ди ћу, 
пред сед ни ку срп ске вла де, љу ди из наро да пи са ли су и мо ли ли га да спа-
са ва Ср бе од уни ште ња.53

Више пи са ма са из ве шта ји ма о ста њу и мол ба ма за по моћ на 
више адре са упу ћи вао је и Бог дан Ра шко вић, спе ци јал ни опу но мо ће ник 
Црве ног крста у Бео гра ду.54

Но ви ца Кра ље вић, у име Ср ба из Хер це го ви не, про те сто вао је 
кра јем ав гу ста 1941, због стра да ња Ср ба, у писму упу ће ним лич но па пи 
Пи ју XII.55

Вести о стра да њу Ср ба сти гле су и до Лон до на, међу при пад ни-
ке југо сло вен ске еми гра ци је оку пље не око кра ља Петра Кара ђор ђе ви ћа 
и вла де. Захва љу ју ћи тим инфор ма ци ја ма, краљ се 6. ју на 1941. годи не 
обра тио писми ма аме рич ком пред сед ни ку Фран кли ну Рузвел ту и па пи 
Пи ју XII.56 Како је то оста ло забе ле же но, вла да је по сред ством свог по-
слан ства у Вати ка ну, про те сто ва ла нај пре 31. ок то бра 1941, по том по чет-
ком но вем бра и 8. де цем бра 1941. годи не и тра жи ла за у ста вља ње зло чи-
на над срп ским живљем у Хр ват ској. Кра јем исте годи не вла да је сачи-
ни ла и посеб ни мемо ран дум за вла де Ве ли ке Бри та ни је, Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва и Ва ти ка на.57 Кра љев ска вла да сма тра ла је, наи ме, 

50 Пи смо ко ме са ра за фи нан си је од 15. ма ја 1941. Ми ла ну Аћи мо ви ћу за мол-
бом да про те сту је код Не ма ца – Ар хив Ср би је, Ко ме са ри јат за из бе гли це и пре се ље ни-
ке, не ре ги стро ва но (у да љем тек сту: АС, Ко ме са ри јат за из бе гли це...,).

51 Ме ђу љу ди ма ко ји су спа са ва ли Ср бе из Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске по себ но 
ме сто зау зи ма  Бог дан Ра шко вић. Ње го ви из ве шта ји пре да ва ни су нај ви шим ин стан ца-
ма срп ске вла сти – ВА, Нћа, 1а-3/1. 

52 Пи смо од 8. ју на 1941. пред сед ни ку Ју го сло вен ског на род ног по кре та Збо р, 
Ди ми три ју Љо ти ћу – АС, Ко ме са ри јат за из бе гли це.., не ре ги стро ва но.

53 Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве, За о став шти на Ра до сла ва Гру ји ћа, не ре ги-
стро ва но.

54 ВА, Нћа, 1а-3/1.
55 ВА, НДХ, 85-3/14; Исто, 183-4/1; Исто, 313-4/1.
56 АЈ, 103, 3-29.
57 АЈ, 110, Инв. бр. 12.905; АЈ, 103, 3-29.
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да је за ти ра ње срп ског на ро да „mag na car ta“ хр ват ске др жа ве. Сто га је 
моли ла пред сед ни ка Аме ри ке да ин тер ве ни ше и код Ва ти ка на. На та кве 
апе ле Рузвелт је, међу тим, мо гао са мо да реа гу је про те сту јући код па пе 
по сред ством свог послан ства у Ва ти ка ну.58

Ца ри град ски па три јарх упу тио је тако ђе про тест па пи Пи ју XII 
због стра да ња Срба. Тај про тест об ја ви ле су и поје ди не тур ске но ви не.59

У ма ђар ском пар ла мен ту, у Бу дим пе шти, би ло је ви ше про те ста 
због стра да ња Ср ба; пр ви је свој глас дигао, пре ма доступ ним доку мен-
ти ма, ба рон Јосиф Ра ја чић (26. ма ја 1941), а ка сни је је то учи нио и Ен дре 
Бај чи Жи лин ски.60

Над би ску пу Сте пин цу сти за ла су у истом кон тек сту и пи сма вер-
ни х. Би ло је дакле, разу мљи во, и та квих ко ји су, из нај ду бљих хри шћан-
ских по бу да, од тог цркве ног вели ко до стој ни ка тра жи ли за шти ту за Ср-
бе. Ни на јед но од тих пи са ма над би скуп се ни јед ном једи ном реч ју 
ни је освр нуо ни у свом бри жљи во вође ном днев ни ку, нити је било шта 
пред у зео како би изи шао у сусрет моли о ци ма .61 

У том сми слу поме ни мо и да је над би ску пу из Бе о гра да, са пре-
по ру ком над би ску па бе о град ског Јо си па Уј чи ћа, сти гао у посе ту и Бог-
дан Ра шко вић и молио да помог не за то че ни ци ма у Ја се нов цу.62

Над би скуп Ујчић доби јао је од поје ди них римо ка то ли ка наста ње-
них у  Срби ји писма раз ли чи те садр жи не у који ма је иска зи ва на забри-
ну тост од могу ћих непри ли ка због стра да ња Срба у Неза ви сној Држа-
ви Хрват ској. Он је с тиму вези 24. јула 1941. годи не упу тио опшир но 
писмо Секре та ри ја ту Вати ка на. Осим оста лог, напо ме нуо је да су му се 
обра ћа ли раз не лич но сти, па и срп ски архи је ре ји, како би посре до вао у 
Вати ка ну да зло чи ни над Срби ма буду обу ста вље ни.63

У исто ри о гра фи ји и пу бли ци сти ци, од вре ме на после Дру гог 
свет ског ра та до да нас, као при мер искре ног про те ста про тив за ти ра-
ња Ср ба у Не за ви сној Држа ви Хр ват ској, нај че шће се по ми ње и ци ти-
ра пи смо Пр ви сла ва Гри зо го на, упу ће но 8. фе бру а ра 1942. над би ску пу 

58 АЈ, 103, 32-186.
59 Бран ко Ми љуш, Ре во лу ци ја у Ју го сла ви ји 1941–1945, Бе о гра д–Ло за на–Са ра-

је во 1991 (у да љем тек сту: Б. Ми љуш, н. д.,).
60 Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве, За о став шти на Ра до сла ва Гру ји ћа, не ре ги-

стро ва но; АЈ, 110, Инв. бр. 16.746.
61 Aloj zi je Ste pi nac, Dnev nik, IV, 300, 310–312.
62 Milan Bula jić, Misi ja Vati ka na u Neza vi snoj Drža vi Hrvat skoj, II, Beo grad 1991, 772.
63 Actes et Doce men tes du Saint Sie ge Rela tifs a la Secon de Guer re Mon di a le, Le 

Saint Sei ge et la guer re en Euro pe, V, Vati can, 1967, 104–105. Цити ра но пре ма: Пре драг 
Илић, Вати кан и слом Југо сла ви је у Дру гом свет ском рату, Бео град 1995, 406–407.
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Сте пин цу.64 Не ко ли ко ме се ци ра ни је, Гри зо го но је пи сао и уста шком ми-
ни стру Ми лу Бу да ку, али без жеље ног од је ка. На про тив, Бу дак је по сле 
то га био још дра стич ни ји у прет ња ма.65

Сло ве нач ки ри мо ка то лич ки све ште ни ци, ко је су сре ди ном 1941. 
годи не Нем ци про те ра ли у Ср би ју, на пи са ли су тако ђе над би ску пу Уј чи-
ћу, оп шир но про тест но пи смо.66 Као и над би скуп Сте пи нац, и Уј чић је, 
коли ко је позна то, са мо при мио то пи смо.

И му сли ма ни из ра зних гра до ва на тери то ри ји Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске би ли су про тив уста шких зло чи на, че сто да би се бе спа си ли од 
оп ту жби за сау че сни штво или да би та неде ла при пи са ли по је дин ци ма. 
Про тест не пред став ке вла сти ма у За гре бу са ста вља ли су и у Ба њој Лу ци, 
Би је љи ни, При је до ру, Босан ском Пе тров цу и Мо ста ру.67

Но, и поред све га уста шки зло чини су се надо ве зи ва ли један на 
дру ги несма ње ним тем пом, све до послед њих дана рата, до сре ди не маја 
1945. годи не.

Ко ли ко је поби је но Ср ба у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској ни ка да 
до са да ни је пре ци зно, па ни ти и при бли жно утвр ђе но. Раз ло га за то има 
мно го, ма ло је оправ да них, мно го ви ше оних који то нису. 

Утвр ђи ва ње бро ја стра да лих је ве о ма сло жен по сао и из и ску је 
мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња ти ма струч ња ка, од исто ри ча ра до 
ста ти сти ча ра. Таква гру па могла би да науч ним и струч ним мето да ма 
сачи ни про це ну бар при бли жног бро ја жрта ва. Та про це на мора ла би 
по бро ју стра да лих бити дру га чи ја то јест знат но пре ци зни ја од доса-

64 Сачу ва но је више инфор ма ци ја о садр жа ју писма – ВА, НДХ, 197-22/12; 
Исто, 242-21/2; Исто, 242-33/2; Исто, 256-2/7; Исто, 310а-17/4; Пи смо су по ми ња ли и 
ци ти ра ли стра ни ауто ри попут Деј ви да Мар тина (Da vid Mar tin, Ally be trayed, Lon don 
1946), Авра Ман ха тана (Avro Man hat tan, The Vati can holo ka ust, Spring fi eld/USA, 1988) 
и Едмон да Па риса (Edmond Paris, Geno ci de in satel li te Cro a tia 1941–1945, Chi ca go/USA , 
1968). Љубо Бобан је поку шао да дока же да поме ну ти про тест није писао Гри со го-
но већ неко дру ги и нагла ша ва да је тај доку мент настао у вре ме ни ма када Срп ска 
пра во слав на црква пише мемо ран ду ме немач ким гене ра ли ма, вој ним коман дан ти ма 
Срби је – Lju bo Boban, Hrvat ska u arhi vi ma izbje glič ke vla de 1941–1945, Zagreb 1985, 
291 (У даљем тек сту: Љ. Бобан, Хрват ска у...,).  Бобан, међу тим, не спо ри аутен тич-
ност писма Гри со го на Буда ку – Исто, 282. Првислав Грисогоно није могао да напише 
писмо надбискупу загребачком Алојзију Степинцу јер је почетком новембра 1941. 
године био интерниран у логор на Бањици у Београду под оптужбом за припадност 
масонерији и англофилства.

65 Љ. Бобан, Хрват ска у..., 283;.
66 АСин, „Про го ни Ср ба у Хр ват ској 1941–1942“, не ре ги стро ва но; АЈ, 110, 

Инв. бр. 249.
67 ВА, НДХ, 62-12/5; Исто, 72-32/2; Исто, 310а-15/4; Исто, 310а-35/1.
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да шњих које обја вљу ју хрват ска и срп ска публи ци сти ка – од неко ли ко 
десе ти на хиља да до гото во 1,4 мили о на!

а. Про те ри ва ње и пре се ље ње Срба

Про те ри ва ње пра во слав ног ста нов ни штва запра во је пред ста-
вља ло вер ско чи шће ње тери то ри ја како би Неза ви сна Држа ва Хрват ска 
била ет нич ки и кон фе си о нал но хо мо ге на др жа ва. Та ква др жа ва би ла је 
крај њи циљ уста шке иде о ло ги је и стра те шке поли ти ке Ва ти ка на.

Пр ва фа за уни ште ња срп ског на ро да огле да ла се у стра хо ви том 
те рору и застра ши ва њу, ка ко би се Срби нате ра ли на исе ља вање у Ср-
би ју. Хр ва ти су 19. апри ла 1941. у мно гим срп ским се ли ма пре ти ли срп-
ском на ро ду и отво ре но гово ри ли о коб ном усу ду ко је му је наме ње но. 
Већ од 23. апри ла застра ши ли су их да се мо ра ју исе ли ти у ро ку од пет 
да на.68 Ср би до та да нена ви кли на та кве прет ње па у мно гим слу ча је-
ви ма све то ни су узи ма ли пре ви ше озбиљ но. Ме ђу тим, ка да су Хр ва ти 
пре ста ли да пре те и када су по че ли са физич ким теро ром и про га ња њем, 
по че ли су се отре жња ва ти и тра жи ти могу ћа ре ше ња.69

Про те ри ва ње Ср ба из Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске укла па ло се и 
у не мач ке стра те шке пла но ве о свој стве ном уре ђе њу про сто ра Евро пе. 
На и ме, они су пла ни ра ли пре се ље ње Сло ве на ца у Хр ват ску а по том и 
у Ср би ју, а исто вре ме но из Хр ват ске су пла ни ра ли пре се ље ње исто то-
ли ког бро ја Ср ба у Ср би ју. Ра ди оства ре ња тих пла но ва пред став ни ци 
Не мач ке и Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске више пу та су се саста ја ли и дого-
ва ра ли начел не актив но сти у вези с тим. На тим са стан ци ма, међу тим, 
често је пре и на ча ван план се о ба и пре се ље ња што је зна чи ло и мења ње 
бро ја евен ту ал них пре се ље ни ка.70

Сре ди ном ма ја 1941. годи не Адолф Хи тлер при хва тио је пла но ве 
хр ват ских држав них ор га на да „сма ње из ван ред но ја ку срп ску ма њи ну 
у Хр ват ској“. Ка да му је ми ни стар ино стра них посло ва Јоа ким фон Ри-
бен троп ука зао на број ност Ср ба, Хи тлер је по ми њао ра ни ја пре се ље ња 
у Пољ ској и пре по ру чио да се то чи ни и у Хр ват ској. Хр ва ти ма је та да 
пре нео да ако же ле да њи хо ва, хр ват ска, др жа ва буде трај на, он да мо ра-

68 Slo bo dan D. Milo še vić, Izbe gli ce i pre se lje ni ci na teri to ri ji oku pi ra ne Jugo sla vi je, 
Beo grad 1981, 113 (у даљем тек сту: С. Д. Мило ше вић, Избе гли це и...,).

69 Кому ни стич ка пар ти ја Хр ват ске штам па ла је про гла се где је исти ца ла бес-
по тре бан страх у вези наја ва да ће би ти спро ве де на пре се ље ња у Ср би ју, па и у вези 
дру гих опа сно сти попут ма сов них зло чи на – Стан ко Ћани ца Опа чић, Ср бин у Хр ват
ској, Бео град 1989, 35.

70 ВА, НДХ, 234-55/1; Исто, 244-48/1; Исто, 268- 23/3; АЈ, 110, Инв. бр. 7.637.
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ју про во ди ти на ци о нал но не то ле рант ну по ли ти ку наред них 50 го ди на.71

О план ском пре се ља ва њу постиг нут је до го во р немач ких и хрват-
ских држав них, вој них и оба ве штај них екс пе ра та и на састан ку одр жа-
ном у Бео гра ду од 21. до 25. ма ја 1941. годи не.72 

Месец дана касни је, за кон ском од ред бом од 24. ју на 1941, ство-
ре но је Држав но рав на тељ ство за поно ву, а пр ви рав на тељ био је Јо сип 
Ро жан ко вић.73 Основ ни зада так тог мини стар ства био је, да ра ди раз ме не 
ста нов ни штва, оба ви  пре се ље ње Ср ба из Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
у Ср би ју. Др жав но рав на тељ ство за по но ву има ло је три по дру жни це, у 
Ба њој Лу ци, Оси је ку и Са ра је ву, као и мно штво одго ва ра ју ћих ни жих 
ор га на у ко та ре ви ма и оп шти на ма.

Хр ват ска власт је 29. ју на 1941. тај ном окру жни цом изда ла на ре-
дбу са упут стви ма на који начин тре ба оба ви ти пре се ље ње.74 Пла но ви о 
про те ри ва њу срп ског на ро да пр во су об зна ње ни на пла ка ти ма. Нај пре је 
то ура ђе но у За гре бу, а по том и у дру гим мањим гра до ви ма.75 Из Загре ба 
је и пре исти ца ња тих пла ка та исе ље но мно го Ср ба, с чиме је уве ли ко 
поче ло већ 5. ју на.76

Пре се ље ње срп ског ста нов ни штва из Хр ват ске сву да се одви ја-
ло уз број не поте шко ће и било је пра ће но не за пам ће ним зло чи ни ма над 
Срби ма.77 Такве зло чи нач ке мето де је не мач ки опу но мо ће ник у Хр ват-
ској, Едмунд Глез фон Хор сте нау, при го ва рао Ан ти Па ве ли ћу и тра жио 
про ме ну начи на ра да. Па ве лић је на то са мо при знао оправ да ност жал би, 
на по ми њу ћи да су такве окол но сти карак те ри стич не за све ре во лу ци је.78

Из Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске у Срби ју је од ма ја до ав гу ста 

71 Ladi sla us Hory, Mar tin Bros zat, Der Kro a tischeUstascha Sta at 1941–1945, Stut-
tgart 1964, 97 (у даљем тек сту: Л. Хори, М. Бро сцат, н. д.,).

72 С. Д. Мило ше вић, Избе гли це и..., 29–30.
73 Narod ne novi ne, 24-26. 6. 1941.                                
74 „Ra se lja va nje Sr ba mo ra se spro ve sti na bez ob zi ran na čin. Po treb no je na vri je-

me ura di ti spi sko ve onih ko ji će bi ti pro tje ra ni u Sr bi ju. Hap še nja i in ter ni ra nja se vr še no ću 
i da nju bez pre da ha. Uhap še nik je dužan da se spre mi naj du že za 30 mi nu ta.“ – Хрват ски 
држав ни ар хив, НДХ, Др жав но рав на тељ ство за по но ву, 95/41.

75 ВА, НДХ, 179-13/2; Исто, 201-31/2; Исто, 203-31/2; Исто, 204-2/11; Исто, 239-
33/2.

76 Hrvat ski narod, 8. 5. 1941; ВА, Нћа, 43а-48/2.
77 О то ме су ве о ма пре ци зно и кон крет но са зна ва ли и пред став ни ци ра зних 

вој них оде ље ња саве знич ких зе ма ља Не мач ке за ве зу са вој ноу прав ним ко ман дан том 
Ср би је. Је дан од тих офи ци ра био је и Ла ди сла ус Хо ри, ко а у тор књи ге о хр ват ској 
уста шкој др жа ви – Л. Хорy, М. Бро сцат, н. д., 104.

78 Л. Хорy, М. Бро сцат, н. д., 99–100.
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избе гло нај ма ње 100.000 Ср ба. Хр ват ске вла сти пре се ли ле су око 9.900 
Ср ба то ком авгу ста 1941. годи не.79 (О укуп ном бро ју про те ра них, избе-
глих и пре се ље них Ср ба из Неза ви сне Држа ве Хрват ске у Ср би ју об ја-
вље но је мно го раз ли чи тих по дата ка.80 Ко ли ка је била та број ка не мо гу-
ће је тач но утвр ди ти, али заси гур но није ма ња од 200.000.)

б. Ри мо ка то ли че ње

Пре кр шта ва ње пра во слав них Ср ба у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 
спро во ђе но је из мно го број них раз ло га који се мо гу гру пи са ти по сми слу 
и садр жа ју. Пр ви је реа ли за ци ја ва ти кан ске стра те шке цр кве не по ли ти ке 
пре ма пра во сла вљу. Та поли ти ка је у сво јој су шти ни ра то бор на и екс пан-
зи о ни стич ка, са ја ким при ме са ма ми си о нар ства ме ђу пра во слав ним хри-
шћа ни ма (јер их ва ти кан ска ве ков на по ли ти ка не при зна је за хри шћа не и 
сто га их на зи ва ши зма ти ци ма). Дру ги раз лог је сти ца ње ма те ри јал ног бо-
гат ства кроз пљач ку имо ви не пра во слав ног живља. Тре ћи раз лог је ка то-
ли че ње, што омо гу ћа ва бр зу и успе шну де на ци о на ли за ци ју, од но сно аси-
ми ла ци ју, нај пре кул тур ну а по том и ду хов ну до то тал ног не ста ја ња Ср ба.

Ри мо ка то лич ка цр ква и хр ват ска власт пре кр шта ва ли су, дакле, 
пра во слав не Ср бе у ду ху ве ков не тра ди ци је ва ти кан ског ри мо ка то ли чан-
ства пре ма пра во сла вљу.81 Пре кр шта ва ње у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 
у су шти ни пред ста вља нај те жи вид ду хов ног те ро ра над срп ским на ро дом. 
Тај чин пони жа вао је по је ди нач но и на ци о нал но до сто јан ство. Са др жав-
ног ста но ви шта, пре кр шта ва ње је тре ба ло да оправ да кро а ти за ци ју Ср ба.82

Пре кр шта ва ње је запо че ло ста вља њем пот пи са по глав ника Ан те 

79 An dri ja Lju bo mir Li sac, „De por ta ci je Sr ba iz Hr vat ske 1941“, Hi sto rij ski zbor nik, 
1-4, Za greb 1956, 126; Ка сни ји ис тра жи ва чи при хва та ли су овај по да так као поу здан – 
Сло бо дан Ми ло ше вић, „Избе гли це и пре се ље ни ци у Ср би ји 1941“, НОР и Ре во лу ци ја 
у Ср би ји 1941–1945, Бе о град 1972, 71–86.

80 Пре ма на ла зи ма ко ми си је Све тог ар хи је реј ског си нода Срп ске пра во слав не 
цркве, из Не за ви сне Држа ве Хр ват ске про те ра но је око 300.000 Ср ба – Гла сник СПЦ, 
4/1946, 53. Ко ме са ри јат за избе гли це при вла ди Ми ла на Не ди ћа наво дио је број ку од 
око 400.000 из бе гли ца, од којих је би ло 82.000 де це – Milan Bor ko vić, Kon tra re vo lu ci ja 
u Srbi ji, I, Beo grad 1979, 198–199; Ста ни слав Кра ков, Ге не рал Милан Не дић, II, Мин хен 
1968, 183 (у да љем тек сту: С. Кра ков,  н. д.,).

81 О поли ти ци Ва ти ка на пре ма пра во сла вљу на Бал ка ну кроз ве ко ве пи са ло је 
не ко ли ко исто ри ча ра. Ме ђу њи ма нај зна чај ни ји је Јо ван Ра донић – Рим ска ку ри ја и ју
жно сло вен ске зе мље од XVI до XIX века, Бе о град 1950.

82 Slo bo dan D. Milo še vić, „O pre krš ta va nju pra vo slav nog sta nov niš tva u NDH u vre-
me Dru gog svet skog rata“, Isto ri ja 20. veka, Бе о град 1985, 71–92; Bog dan Kri zman, NDH 
izme đu Hitle ra i Muso li ni ja, Zagreb 1986, 120.
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Па ве лића и ми нистра за бо го што вља и на ста ве Ми ле Бу дака на доку-
мент насло вљен „Закон ске од ред бе о пре ла зу с јед не вје ре на дру гу“.83 
Тај акт је, услед мно гих несна ла же ња на са мом тере ну, убр зо допу њен 
„Упу том при го дом пре ла за с јед не вје ре на дру гу“.84

Кле ри кал на штам па зду шно је по др жа ва ла за ко не и ме ре које су 
се одно си ле на пре кр шта ва ње. У то ме су пред ња чи ли уред ни ци Kato lič
kog lista, објaвљујући, поред оста лог, да они по сто ја ње уста шке хрват ске 
др жа ве не ис ти чу због про зе лит ских, не го из чи сто прак тич них на ме ра.85

Иако су на пре кр шта ва њу зајед нич ки анга жо ва њу држа ва и црква, 
др жав на власт је се бе у тим актив но сти ма по ста ви ла из над цр кве не 
хије рар хи је.86 Са мим тим, ком плет но пре кр шта ва ње тре ба ло је пред ста-
вља ти др жав ну поли тич ку акци ју, од но сно посао уста шке др жа ве. Ри-
мо ка то лич ка цр ква у пот пу но сти је при хва ти ла све зако не о пре кр шта-
ва њу, чак и при мат др жа ве у том про це су. Зато је Над би скуп ска кан це ла-
ри ја 15. ма ја об ја ви ла ди рек тив ну окру жни цу насло вље ну са „Одред бе 
Над би скуп ског ду хов ног сто ла у За гре бу“, у којој су вео ма пре ци зно и 
детаљ но об ја шње ни усло ви за пре кр шта ва ње.87 Потом је усле ди ло сла ње 
про пи са свим бискуп ским упра ва ма.

Од је л за бо го штов не по сло ве Ми ни стар ства пра во су ђа и бо го-
што вља, под руко вод ством Ра до сла ва фра Гла ваша, но вим на ре ђе њем 
у ви ду Окру жни це од 14. јула 1941. на ре дио је свим ло кал ним и под-
ре ђе ним вла сти ма да пре кр шта ва ње оба вља ју за јед но и у са гла сно сти 
са римо ка то лич ком цр кве ном ор га ни за ци јом.88 Нарав но, уз на по ме ну да 
Ср би ма неће ни ка ко до зво ли ти упи си ва ње у уни јат ску, од но сно гр ко-
ка то лич ку цр кву. Посеб ну пажњу у Окру жни ци тре ба обра ти ти на део 
тек ста где се из ри чи то нагла ша ва ло ка ко хр ват ска вла да не до зво ља ва 
пре кр шта ва ње пра во слав ним све ште ни ци ма, учи те љи ма, ин те ли ген ци-
ји и бога ти јим сло је ви ма Ср ба. Исто вре ме но је истак ну то да си ро ма-
шни је пра во слав но ста нов ни штво тре ба пре кр шта ва ти уз по у ку о ка то-
ли чан ству. Такви поступ ци ја сно из ра жа ва ју сушти ну и раз ло ге пре кр-
шта ва ња. Исто та ко, ја сно је зашто су спре ча ва на пре кр шта ва ња гра ђа на 
из кру го ва инте ли ген ци је и бо га ти јих сло је ве срп ског на ро д – они нису 

83 Narod ne novi ne, 5. 5. 1941.
84 Narod ne novi ne, 27. 5. 1941.
85 Kato lič ki list, 3. 6. 1941.
86 Narod ne novi ne, 5. 5.1941.
87 Kato lič ki list, 15. 5. 1941. Виде ти и збор ник тек сто ва: Nad bi skup Ste pi nac i Srbi 

u Hrvat skoj u kon tek stu Dru go ga svjet skog rata i pora ća, Zagreb 2016.
88 ВА, НДХ, 87-6/37.
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били подоб ни за бр зу дена ци о на ли за ци ју као дру ги сло је ви срп ског на-
ро да. За њих је пред ви ђе на физич ка ликви да ци ја, поред оста лог и због 
пљач ке еко ном ског и оста лих бога тста ва, а што је, пре ма изве сним под-
са ци ма, тре ба ло да буде осно ва раз во ја хрват ске држа ве.

За гре бач ка над би ску пи ја и фор мал но је по ка за ла да ди рект но уче-
ству је у пре кр шта ва њу об ја вљи ва њем „Про пи са за при ма ње у Като лич-
ку цр кву“.89 Сви над би ску пи и би ску пи, по сле при је ма др жав не Окру-
жни це о пре кр шта ва њу од 14. јула, про сле ди ли су одго ва ра ју ћа упут ства 
под ре ђе ним све ште ни ци ма.

Кри же вач ки би скуп Јан ко Ши мрак, од но сно вла ди ка гр кока то-
лич ки (уни јат ски), оба ве стио је сво је под ре ђе не све ште ни ке о суштин-
ским ци ље ви ма пре кр шта ва ња: „Сад се на дје лу има по ка за ти оно, што 
смо ја ко ма ло учи ни ли само за то што смо би ли нео д луч ни и што смо се 
бо ја ли ма лих за пре ка и при го во ра љу ди. Сва ко вели ко дје ло има сво јих 
про тив ни ка, али за то не сми је мо кло ну ти духом, јер се ради о све тој уни-
ји, о спа са ва њу ду ша.“90

Хр ват ске вла сти, то јест Ми ни стар ство уну тар њих по сло ва, об-
зна ни ле су 30. ју ла 1941. годи не још јед ну окру жни цу где су дате но ве 
смер ни це о пре кр шта ва њу. По тим смер ни ца ма за бра ње но је пре кр шта-
ва ње пра во слав них у гр ко-ка то ли ке, одно сно уни ја те, осим у ме сти ма 
где већ по сто је та кве жу пе; до зво ља вана је про те стан ти за ци ја с тим што 
се нико ме не би пома га ло у наме ри да се свр ста у немач ку наци о нал ну 
ма њи ну.91 И том при ли ком вр хо ви Римо ка то лич ке цр кве вео ма бр зо су 
ра за сла ли сво јим под ре ђе ним кан це ла ри ја ма до би је не др жав не дирек-
ти ве и обја ви ли их у сво јим слу жбе ним нови на ма. Та ко је учи нио и над-
би скуп Сте пи нац.92

Поме ну та окру жни ца раз ли ку је се од ра ни јих по томе јер са др жи 
пре по ру ку за груп но пре кр шта ва ња Ср ба.93 И про чел ник Вјер ског од сје-
ка Ди о ни си је фра Јури чев, ина че лич ни духов ник по глав ни ка Па ве ли-

89 Kato lič ki list, 11. 6. 1941.
90 Epar hij ski vje snik kri že vač ke bisku pi je, 2, Kri žev ci 1941, 10–11.
91 Kato lič ki list, 8. 8. 1941; ВА, НДХ, 182-31/1; Исто, 87-3/37.
92 Kato lič ki list, 8. 8. 1941.
93 До ку ме на та о ма сов ном пре кр шта ва њу има при лич но мно го у ар хи ви ма као 

што су Хрват ски држав ни архив у За гре бу, Хи сто риј ски ар хив у Сла вон ској По же ги 
итд. Та гра ђа је ма ло кори шће на јер је за број не заин те ре со ва не истра жи ва че буквал-
но не при сту пач на. След стве но томе,  ве о ма ма ло тих доку ме на та је об ја вље но. То је 
учи ње но углав ном са они ма што се нала зе у архи ви ма Ср би је – Вељ ко Ђ. Ђу рић, Пре
кр шта ва ње Ср ба у Не за ви сној Др жа ви Хрват ској – При ло зи за исто ри ју вер ског ге но
ци да, Бе о град 1991. (У да љем тек сту: В. Ђ. Ђу рић, Пре кр шта ва ње Ср ба...,)
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ћа, пре по ру чи вао је та кав вид пре кр шта ва ња.94 Он је 24. ок то бра 1941. 
оба ве стио све држав не орга не вла сти о ко лек тив ном пре кр шта ва њу као 
нај бо љем, нај бр жем и по жељ ном ре ше њу срп ског пи та ња. Потом је по-
новио ра ни ју пре по ру ку пре ма ко јој се Ци га ни ма и Цин ца ри ма не сме 
до зво ља ва ти пре кр шта ва ње.95

И сам врх Ри мо ка то лич ке цр кве у Ва ти ка ну, на по сре дан на чин, 
био је актив но укљу чен у пре кр шта ва ње Ср ба у Не за ви сној Др жа ви Хр-
ват ској. На и ме, Све та кон гре га ци ја за Источ ну цр кву упу ти ла је 17. ју ла 
1941. пи смо пред сед ни ку Бискуп ских кон фе рен ци ја, над би ску пу Сте-
пин цу, у ко ме по тен ци ра те зе о по ре клу пра во слав них Ср ба из ет но са 
ри мо ка то лич ког хр ват ског на ро да.96

По жу ри ва ње пре кр шта ва ња којe је под сти цао држав ни врх, а 
при хва тио и клер Римо ка то лич ке цркве, нај пре, кра јем ју ла, по том, сре-
ди ном сеп тем бра 1941. годи не, било је после ди ца про гра ма реша ва ња 
срп ског пита ња у цели ни.97 То ли ка је би ла жур ба у вези с тим поступ ци-
ма да се ра ни је оза ко њен начин у том пери о ду убр за вао та ко што су из-
о ста вље ни уста шки табор ни ци и логор ни ци као ин стан це у од лу чи ва њу 
о по доб но сти пре кр ште ни ка.98

Др жав не вла сти об зна ни ле су, још јед ну у ни зу, За кон ску од ред бу 
ко ја је регу ли са ла ис пла ћи ва ње ра зних тро шко ва све ште ни ци ма за пре-
кр шта ва ње.99 Наи ме, отва ра њем но вих жу па по ве ћа ва ли су се тро шко ви 
све ште нства. По ред све га то га, би ло је до ста тро шко ва у вези са пре у-
ре ђе њима пра во слав них цр ка ва у римо ка то лич ке или у гр ко-ка то лич ке, 
на бав ком ра зних књи га итд. Због то га су биску пи по је ди нач но тра жи ли 
од др жав них вла сти додат на нов ча на сред ства.100

Пре ла ти Ри мо ка то лич ке цр кве у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, 

94 ВА, НДХ, 182-31/1; Ди о ни си је фра Ју ри чев пору чио је пра во слав ним Срби ма 
у се лу Ста зи, при ли ком пре кр шта ва ња, и ово: „U ovoj ze mlji ne mo že da ži vi ni tko osim 
Hr va ta, jer ovo je ze mlja Hr vat ska, a tko se ne će po kr sti ti, mi zna de mo kud će mo s njim.“ – 
Јosip Hor vat, Zden ko Štam buk, Doku men ti o pro tu na rod nom radu i zlo či ni ma jed nog dije la 
kato lič kog kle ra, Zagreb 1946, 59.

95 ВА, НДХ, 182-31/1.
96 Viktor Novak, Magnum Crimen – Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Beograd 

1986, 623 (у даљем тексту: В. Новак, н.д.); Сима Симић, Пре кр шта ва ње Срба за вре ме 
Дру гог свет ског рата, Тито град 1958, 109 (у даљем тек сту: С. Симић, Пре кр шта ва ње...,).

97 Kato lič ki list, 1. 10. 1941; ВА, НДХ, 310-1/23; Исто, 182-31/1.
98 ВА, НДХ, 182-31/1; Исто, 213-41/2.
99 ВА, НДХ, 313-54/1.
100 Пи смо ђа ко вач ког би ску па Ан ту на Ак ша мо ви ћа Ве ли кој жу пи Ву ка од 3. 

ок то бра 1941. годи не – ХДА, НДХ, Ми ни стар ство пра во су ђа и бо го што вља, 4.800.
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као јед на стра на уче сни ца у пре кр шта ва њу пра во слав них Ср ба, на кон-
фе рен ци ји като лич ког бискуп ства 17–18. но вем бра 1941, рас пра вља ли 
су и о тој делат но сти.101 О свом ра ду оба ве сти ли су јав ност.102 Оп шти 
за кљу чак са тог ску па био је да Римо ка то лич ка цр ква, на осно ву дог-
мат ских на че ла, је ди на има оба ве зу да ре ша ва про бле ме пре кр шта ва ња, 
јер је за то, како се наво ди, овла шће на по Божан ском пра ву и канон-
ским од ред ба ма. Пре кр шта ва ње је за њих био за вет ни по сао па су све то 
мора ли из ди ћи на ви ши ни во. Сто га су хр ват ски ка то лич ки над би ску пи 
и би ску пи и гр кока то лич ки би скуп иза бра ли изме ђу се бе тако зва ни Од-
бор тро ји це ко ји су са чи ња ва ли пред сед ник би скуп ских кон фе рен ци ја и 
над би скуп за гре бач ки Алој зи је Сте пи нац, би скуп сењ ски Вик тор Бу рић 
и адми ни стра тор биску пи је кри же вач ке Јан ко Ши мрак. Од бор је пре ма 
пла но ви ма тре ба ло да буде вр хов но са ве то дав но те ло за пре кр шта ва ње 
пра во слав них и њего ви чла но ви су има ли оба ве зу да сво је актив но сти 
ускла ђу ју са ра дом Мини стар ства пра во су ђа и бо го што вља. 

По ред Од бо ра тро ји це, по сто јао је још и Рад ни из вр шни од бор, 
ко га су чини ли про фе со ри Бо го слов ског фа кул те та у За гре бу. Ме ђу њи-
ма, нај по зна ти ји је био Кру но слав Дра га но вић.103 То тело тре ба ло је, 
поред оста лог, да при ку пља и по дат ке о поте шко ћа ма на те ре ну и пред-
ла же мо гу ћа ре ше ња. Нажа лост, о њихо вим актив но сти ма за сада нема 
об ја вље них и до ступ них по да та ка.

Уче сни ци би скуп ских кон фе рен ци ја обра ти ли су се по глав ни ку 
Па ве ли ћу пи смом и пре до чи ли му за кључ ке ску па, ко ји су, како је наве-
де но, моти ви са но њихо вом пре ве ли ком љу ба вљу и бри гом за хр ват ски 
на род, за Не за ви сну Др жа ву Хр ват ску и за ка то лич ку ве ру. Би ску пи су 
сво је кон фе рен ци је прав да ли мно гим по гре шка ма у пре кр шта ва њу, ко је 
су мо ра ли ис пра вља ти јер су ути цал на то да сав пла ни ра ни по сао ни је 
за вр ша ван ка ко се же ле ло.104

Не по сред но пре пре кр шта ва ња, ши ром хр ват ске др жа ве, по сред-
ством ради ја, бро шу ра, ле та ка, про гла са, про по ве ди ма и на мно штво 

101 Тим би скуп ским кон фе рен ци ја ма ни је при су ство вао хер це го вач ки би скуп 
Алој зи је фра Ми шић. Вик тор Новак то об ја шња ва ње го вим не сла га њем са пре кр шта ва-
њем, наво де ћи и Миши ће во писмо над би ско пу Сте пин цу у којем исти че да уста ше хап-
се пре кр ште не Ср бе у цр ква ма и уби ја ју их у пор ти испред хра мо ва – В. Но вак, н. д., 630.

102 ВА, НДХ, 227-12/34.
103 О Кру но сла ву Дра га но ви ћу – С. Си мић, Пре кр шта ва ње..., 5–14; Prof. Kru no-

slav Stje pan Dra ga no vić, „Kra tak živo to pis“, Љето пис дви је хиља де деве те, Загреб 2009, 
8–48; Miro slav Akma dža, Kru no slav Dra ga no vić, Iska zi komu ni stič kim istra ži te lji ma, Zagreb 
2010; Kru no slav Stje pan Dra ga no vić. Sve će nik, povje sni čar i rodo ljub, Sara je vo 2014.

104 В. Ђ. Ђу рић, Пре кр шта ва ње Ср ба..., 64.
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дру гих на чи на, покре ну та је стра вич на про па ган да у циљу завр ша ва ња 
„завет ног посла“ про пу ште ног у про те клим веко ви ма. По себ но ме сто у 
про па ганд ној ма ши не ри ји има ле су број не но ви не.105 За рас ту ра ње ле-
та ка и про гла са ко ри шће ни су чак и ави о ни.106 Ђа ко вач ки би скуп Антун 
Ак ша мо вић је штам пао ле так „При ја тељ ски са вјет“, на којем је, из ме ђу 
оста лог, пи са ло: „Sin Bož ji Isus Krist je do šao na ze mlju, da za vječ ni ži vot 
pri pra vi i da spas do ne se lju di ma. Za to nam ob ja vlju je: bit će je dan ovči njak i 
je dan pa stir. To zna či: Bit će jed na cr kva i je dan cr kve ni go spo dar ko ji je Kri-
stov na mje snik na ze mlji i vr hov ni sve će nik u Kri sto voj cr kvi. To je din stvo 
tre ba da pro ve de mo u NDH.“107

Да би се пре кр шта ва њу да о по себ ни зна чај, при пре мље н је план 
да изве стан број пре кр ште них Срба при ми и сам по глав ник Па ве лић.108 
Ти си лом на ме ште ни су сре ти сни ма ни су чак и каме ра ма, да би сто ри је 
потом биле при ка зи ване у филм ским жур на ли ма.

Та чан, или бар при бли жан, број пре кр ште них Ср ба у Не за ви сној 
Др жа ви Хрват ској, ни ка да ни је утвр ђен, прем да су ло кал ни ор га ни вла-
сти, као и сви римо ка то лич ки све ште ни ци, мо ра ли во ди ти еви ден ци је о 
пре кр шта ва њу. Сто га, у утвр ђи ва њу макар при бли жног бро ја пре кр шта-
них Ср ба, нај пре тре ба има ти у виду са му тех но ло ги ју пре кр шта ва ња, 
од но сно за ко но дав ну ре гу ла ти ву о еви ден ти ра њу то га „за вет ног по сла“.

За кон ска од ред ба о пре кр шта ва њу („пре ла зу с јед не вје ре на дру-
гу“), под ра зу ме ва ла је неко ли ко фаза. Пр ва је под но ше ње мол бе ко тар-
ској обла сти од но сно град ском по гла вар ству о иска за ној же љи за пре кр-
шта ва њем. На осно ву мол бе доби ја ла се по твр да о при ја ви.

Исто је би ло по но вље но и у Окру жни ци од 30. ју ла 1941. годи не 
са до пу ном да по твр де о че сти то сти из да ју ко тар ска и оп штин ска по-
гла вар ства у до го во ру са уста шким та бо ри ма и ло го ри ма.109 Овај члан 
окру жни це ин те ре сан тан је због кон ста та ци је да су оп шти не, од но сно 
ко та ри, ду жни из ве шта ва ти о бро ју оних који ма се дозво ља ва ло, или од-
би ја ло, пре кр шта ва ње. То је тре ба ло да зна чи да ће бити вође на пре ци-
зна еви ден ци ја о бро ју при ја вље них за пре кр шта ва ње, али и оних ко ји ма 

105 Но ви не ко је су пред ња чи ле у обја вљи ва њу тек сто ва о пре кр шта ва њу биле 
су: No vi list, Hr vat ski list, No va Hrvat ska, Hr vat ski na rod, Kato lič ki list, Kato lič ki tjed nik 
и Sprem nost.

106 ВА, НДХ, 3191-25/2; Исто, 319а-36/2.
107 Ј. Хор ват, З. Штам бук, н. д., 55.
108 Пре кр ште ни ке је при мао Па ве лић чак и у да не одр жа ва ња Би скуп ских кон-

фе рен ци ја но вем бра 1941. годи не – Kato lič ki list, 46/1941; Hrvat ski narod, 19. 11. 1941.
109 Тач ка 2. Окру жни це 48.468/1941 – ВА, НДХ, 182-31/1.
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то не ће бити до зво ље но.110 При ли ком фор ми ра ња Вјер ског од сје ка при 
Ми ни стар ству пра во су ђа и бо го што вља, пла ни ра но је да ће бити еви-
ден ти ра ни сви пре кр ште ни.111 Про чел ник од сје ка тра жио је не ко ли ко пу-
та од свих под руч них вла сти де таљ не изве шта је и одго во ре на пита ња о 
томе ко ли ко има пра во слав них, ка кво је ин те ре со ва ње за пре кр шта ва ње, 
ко ли ко их је пре кр ште но, ко ли ко их је иска за ло жељу, ко их под у ча ва ка-
то ли чан ству, зашто се не пре кр шта ва ју итд.112 Осим тих зах те ва, Вјер ски 
од сјек је им пе ра тив но тра жио да им се одго во ри доста вља ју у фор ми 
де таљ ног ме сеч ног из ве шта ја.

Чла но ви Вјер ског одсје ка сма тра ли су да ће би ти пре кр ште н 
вели ки број Срба, око ми лион њих, под усло вом да се све од ви ја ка ко је 
и пла ни ра но.113

Ваља напо ме ну ти да су пре кр шта ва ње у не ким ме сти ма Хер це-
го ви не спре ча ва ли Ита ли ја ни па су те пла ни ра не актив но сти про па ле. 
Због оме та ња тог посла, ло кал ни ри мо ка то лич ки све ште ни ци жали ли су 
се свом над ле жном орди на ри ја ту.114

Све ло кал не вла сти по Хр ват ској оба ве шта ва ле су на раз не на чи не 
пра во слав не Ср бе да се при ја вљу ју за пре кр шта ва ње и упо зо ра ва ле их на 
после ди це нео да зи ва ња. То је углав ном чи ње но по сред ством окру жни ца.115 
О могу ћим после ди ца ма оглу ши ва ња на по зив за пре кр шта ва ње хр ват ске 
вла сти нису се јав но огла ша ва ле не го су их у ме ђу со бним кому ни ка ци ја-
ма, од ни жих ка ви шим ин стан ца ма, са оп шта ва ле као пре су ду саста вље-
ну од све га две-три ре чи. Пре су да је пред ста вља ла ка зну за не под но ше ње 
зах те ва за пре кр шта ва ње и би ла је ве о ма ја сна: „Smješ taj u logor.“116

Нај ви ше хр ват ске вла сти не ко ли ко пу та, у на ред ба ма и окру жни-
ца ма, упо зо ра ва ле су под ре ђе не да пре кр ште не Ср бе при хва та ју као и 
Хр ва те римо ка то ли ке. Ме ђу тим, све то ни је има ло било каквог од је ка на 
те ре ну јер и они Ср би ко ји су, ова ко или она ко, „ми лом“ пре кр шта ва ни 

110 Изве штај Осјеч ког ди ви зиј ског под руч ја од 18. 10. 1941. годи не о пре кр шта-
ва њу око Оси је ка, Но ве Гра ди шке и Вин ко ва ца – ВА, НДХ, 61-30/18.

111 Рас пис Ми ни стар ства за по но ву од 12. 9. 1941. годи не – ВА, НДХ, 203-52/1.
112 Рас пис Вјер ског од сје ка од 24. 10. 1941. годи не – ВА, НДХ, 182-31/1.
113 Ј. Хор ват, З. Штам бук, н. д., 117.
114 ВА, НДХ, 189-2/10; Пи смо је упу ће но би ску пу хер це го вач ком Алој зи ју фра 

Ми ши ћу, што зна чи да је он до бро знао шта се све де ша ва ло у ње го вој би ску пи ји. Са-
мим тим от па да ју и тврд ње да је био из у зе так ме ђу би ску пи ма и над би с ку пи ма у Не-
за ви сној Др жа ви Хр ват ској – Си ма Си мић, Хер це го вач ки би ску пи за вре ме оку па ци је 
Ју го сла ви је, Бе о град, 1990.

115 Gra đa za hi sto ri ju NOPa u Sla vo ni ji, II, Sla von ski Brod, 1963, 19, 28, 48, 63–64.
116 Исто, 56, 61, 63–64.
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ни су ужи ва ли ни ка кву зашти ту.117 Исту суд би ну дожи вља ва ли су и Ср би 
ко ји су на те ра ни да при хва те ислам.118

Пре кр ште ни Ср би оп ту жива ни су и за ко му ни зам па су их, при-
ме ра ради, сла ли у ло гор у Госпи ћу, од но сно на Ја дов но на Ве ле би ту. Од 
то га их ни је спа са ва ла ни чиње ни ца што су били пре кр ште ни.119 Сто га 
би окру жни це тре бало схва та ти са мо као пер фид ну игру. Забе ле же но је 
и не ко ли ко слу ча је ва да су Ср бе пре кр шта ва ли, а по том уби ја ли у цр-
ква ма, на при мер у Гли ни. Број ни су тако ђе слу ча је ви да су пре кр ште не 
Ср бе уби ја ли ма сов но и за то оп ту жи ва ли чет ни ке или ко му ни сте, под 
из го во ром да су то они ура ди ли; навод но, ка жња ва ли су на род што се 
дао пре кр сти ти.120 

Пре кр шта ва ње су мо ра ли да при хва те чак и зато че ни ци у кон-
цен тра ци о ним ло го ри ма, па и они ко ји ма су са мо са ти или да ни би ли 
пре о ста ли од жи во та. Но, исти не ради, би ло је и слу ча је ва када је пре кр-
шта ва ње зна чи ло спас и изла зак из ло го ра.121

Де ша ва ло се да су Ср би тра жи ли спас и у при ма њу про те стан ти зма. 
Али, уста ше су и такве брзо ка жња ва ли, нај че шће сла њем у Ја се но вац.122

Пра ви циљ ко ји се же лео по сти ћи пре кр шта ва њем, хр ват ске уста-
шке вла сти по ка за ле су и об зна ни ле ди рек ти вом Пред сед ниш тва вла де, 
13. ја ну а ра 1942, упу ће ном свим др жав ним ин сти ту ци ја ма. Ди рек ти ва се 
са сто ја ла са мо од две рече ни це, од ко јих је пр ва: „Saob ću je Vam se, da se 
grko-iztoč nja ci koji su preš li na rimo ka to lič ku vje ru – sma tra ju Hrva ti ma.“123 
Не што ка сни је, зва нич но су саоп шти ли да се то од но си и на оне Ср бе 
ко ји су при ми ли ислам.124 На тај на чин по твр ди ли су у прак си све то уста-
шко све то трој ство – један број Ср ба по би ти, дру ги про те ра ти у Ср би ју 
а оста ле по ка то ли чи ти и та ко пре то пи ти у Хр ва те! 

Пр ви зва ни чан број пре кр ште них Ср ба, из ре чен у За гре бу, наве-
ден је у писму над би ску па за гре бач ког Алој зи ја Сте пин ца 12. ма ја 1943. 

117 ВА, НДХ, 182-31/1.
118 ВА, НДХ, 195-7/18.
119 В. Де ди јер, А. Ми ле тић, н. д., 265.
120 ВА, НДХ, 61а-54/8; ВА, НДХ, 61а-54/6.
121 АЈ, 110, Инв. бр. 12.901; Алој зи је Бе ни гар је твр дио да је над би скуп Сте пи-

нац спа са вао из лого ра пре кр ште не Ср бе и тим пово дом упу ћи вао мол бе по глав ни ку 
Па ве ли ћу. Ме ђу тим, Бе ни гар за те тврд ње ни је на во дио ни ка кве до ка зе – И. Цвит ко-
вић, Ко је био..., 87.

122 С. Авра мов, Ге но цид..., 384.
123 ВА, НДХ, 160-26/8; Исто, 190-45/3.
124 ВА, НДХ, 200-15/7.
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годи не па пи Пи ју XII. Над би скуп је пре ци зи рао да је реч о 244.000 пре-
кр ште них Ср ба.125 

Срп ска пра во слав на цр ква је при хва ти ла у сво јим по сле рат ним 
саоп ште њи ма, доку мен ти ма и пу бли ка ци ја ма поме ну ти број пре кр ште-
них Ср ба као свој зва ни чан по да так.126

в. Уни ја ће ње
 
У Кри же вач кој би ску пи ји, од но сно гр ко ка то лич кој епи ско пи ји, 

била је при мет на же ља би ску па да пра во слав ни свет пре ђе у уни ја те. 
Хр ват ска власт, међу тим, то ни је дозво ља ва ла.127

Ра до слав фра Гла ваш, про чел ник Од је ла за бо го што вље Ми ни-
стар ства пра во су ђа и бо го што вља, окру жни цом од 14. ју ла 1941, зах те-
вао је од свих бискуп ских и над би скуп ских ор ди на ри ја та да, у стро гом 
пове ре њу, оба ве сте под ре ђе не жуп ске кан це ла ри је да пра вослав ним ни-
ка ко не сме бити доз во љено да по ста ну уни ја ти.128 Хр ват ска власт је, 
окру жни цом од 30. ју ла, не дво сми сле но упо зо ра ва ла на сво ја ра ни ја на-
ре ђе ња по ко ји ма ни је до зво ље но уни ја ће ње, осим у ме сти ма где та квих 
жу па има од ра ни јих вре ме на.129 Иа ко је власт по тен ци ра ла забра ну уни-
ја ће ња, ипак су се та кви слу ча је ви деша ва ли и у 1942. го ди ни. Крај њи 
циљ и тог про це са био је исти, а то је кро а ти за ци ја.130

У Пр ња во ру и око ли ни је до пред рат живе ло око 5.000 Ру си на 
и Укра ји на ца. Ту је по сто ја ла и пра во слав на па ро хи ја где је слу жбо вао 
Гри го ри је Кри жа нов ски, ина че све ште ник Срп ске пра во слав не цр кве. 
Уста ше су га, као и оста ле срп ске све ште ни ке, ухап си ле са на ме ром да 
га про те ра ју у Ср би ју. Кри жа нов ски је ухап шен и спро ве ден у Ца праг 
код Си ска. Ода тле су га вра ти ли у Ба ња лу ку и та мо му нуди ли да се при-
кло ни гр ко-ка то ли ци ма, од но сно уни ја ти ма. Хр ват ске вла сти хте ле су 
на тај начин да га при во ле на са рад њу, ка ко би он на неки начин по стао 
„пу то каз“ дру гим све ште ни ци ма. Кри жа нов ски је све то од био па је сто-

125 Suđe nje Lisa ku, Ste pin cu, Šali ću i dru ži ni, ustaš ko kri žar skim zlo čin ci ma i nji ho
vim poma ga či ma, Zagreb 1946, 289–306.

126 Гла сник СПЦ, 1946, 53. АСин, За пи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947. Тај 
по да так ци ти ра ли су број ни ауто ри и при хва та ли га као нај тач ни ји.

127 ХДА, НДХ, Ми ни стар ство пра во су ђа и бо го што вља, 5.612-Б-1942.
128 ВА, НДХ, 87-6/37.
129 ВА, НДХ, 182-1/31.
130 Пи смо Ми ни стар ства пра во су ђа и бо го што вља од 1. ма ја 1942. годи не кри-

же вач ком би ску пу (уни јат ском или гр ко ка то лич ком вла ди ци) Јан ку Ши мра ку – ХДА, 
НДХ, Ми ни стар ство пра во су ђа и бо го што вља, 5.612-Б-1942.
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га вра ћен у Ца праг и про те ран у Ср би ју.131 
Слич но се де си ло и све ште ни ци ма у се ли ма код Ко прив ни це и 

Оси је ка. У селу Плав шин ци код Ко прив ни це, тамо шњи пра во слав ни 
све ште ник при стао је на уни ја ће ње, мада није имао сво ју паству јер је 
прет ход но сав народ оте ра н у кон цен тра ци о ни ло гор у Јасе нов цу. Тако-
ђе, не ко ли ци на ри мо ка то лич ких и уни јат ских све ште ни ка ну ди ли су 
пра во слав ном све ште ни ку из Сла вон ске Ора хо ви це да при хва ти уни ју, 
ка ко би потом све мешта не окол них се ла при во ле ли на исти чин, али тај 
циљ није био оства рен.132

До данас није утвр ђе но коли ко је пра во слав них Срба током Дру-
гог свет ског рата поу ни ја ће но, па и у овом делу нема чак ни веро до стој-
них про це на. 

г. Исла ми за ци ја

Ју на 1941. го ди не, и током наред них ме се ци, сви уста шки гла ва ри 
ис ти ца ли су мусли ма не као нај чи сти је Хр ва те, под се ћа ју ћи да је то пр-
ви на гла ша вао њи хов учи тељ Ан те Стар че вић.133 То је под ра зу ме ва ло да 
је ислам рав но пра ван римо ка то ли чан ству у уста шкој Хр ват ској. Вер ска 
рав но прав ност дру гих би ла је са мо фор мал на и по ли тич ки оправ да ва на 
вре ме ном ства ра ња др жа ве.

Ср би су, услед те ро ра који су трпи ли и стра да ња са мо за то што су 
пра во слав ни, при хва ћали и ислам, же ле ћи да спа су голи живот. Му сли-
ман ски све ште ни ци обе ћа ва ли су им за шти ту уко ли ко при хва те ислам-
ску веро и спо вест.134 Ме ђу тим, у оним кра је ви ма где су му сли ма ни чини-
ли већин ско ста нов ни штво Срби ма то им ни је би ла ни ка ква га ран ци ја, о 
че му има до вољ но по да та ка а што је, поред оста лог, видљи во и у жал би 
му сли ман ског по гла ва ра уста шким др жав ним вла сти ма.135

На поме ну тим тери то ри ја ма му сли ма ни, нај че шће у уста шким 
уни фор ма ма, при мо ра ва ли су Ср бе да при ма ју ислам, уз неви ђе на ши-
ка ни ра ња и прет ње.136 Било је, доду ше, и дру га чи јих слу ча је ва, са свим 
су прот них. На и ме, у поје ди ним сре ди на ма са ми му сли ма ни, пред во ђе ни 

131 АС, Ко ме са ри јат за из бе гли це..., Изја ве све ште ни ка, не ре ги стро ва но.
132 В. Ђ. Ђу рић, Пре кр шта ва ње Ср ба..., 75.
133 Kato lič ki dnev nik, 20. 7. 1941.
134 ВА, НДХ, 195-5/10.
135 Пи смо ре ис ул уле ме Пред сјед нич тву вла де – ВА, НДХ, 169-30/2; Исто, 

189-4/49; Исто, 213-3/45.
136 ВА, НДХ, 174-9/7.
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сво јим хо џа ма, ну ди ли су Срби ма исла ми за ци ју као спа с. Би ло је, с дру-
ге стра не, и мно го слу ча је ва да му сли ман ско ста нов ни штво во ди пра ви 
вер ски рат про тив Срба, упа да ју ћи у њихо ва се ла, пре те ћи, пљач ка ју ћи 
и уби ја ју ћи, ка ко би на те ра ли што ви ше гра ђа на срп ске наци о нал но сти 
да при хва те ислам.137

Исла ми за ци ја ни је спа са ва ла Ср бе од стра да ња; би ло је слу ча је-
ва да су ком плет на се ла на се ље на Ср би ма по и слам ње на, а по сле само 
не ко ли ко да на у њима је по би је но цело куп но ста нов ни штво.138 Исла ми-
за ци ју Ср ба пред ви део је на свом под руч ју и би скуп ко тор ски и адми ни-
стра тор ду бро вач ке би ску пи је, Па вао Бу то рац; но вем бра 1941. у пи сму 
над би ску пу Сте пин цу, из ме ђу оста лог, наво де да се мо ра ра чу на ти да ће 
Срби при хва та ти ислам из ина та пре ма ка то ли ци ма. Сто га је пред ла гао 
да ме ђу Ср бе не ша љу све ште ни ке који ради је ко ри сте нож и пи штољ 
не го крст.139

Ни у овом делу није утвр ђе но коли ко је тач но пра во слав них Срба 
исла ми зо ва но, нема чак ни при бли жних про це на.

2.2. Суд би на све ште но слу жи те ља Срп ске пра во слав не цр кве

а. Архи је ре ји
 
Април ски до га ђа ји 1941. за те кли су ми тро по ли та за гре бач ког 

До си те ја (Васи ћа) у Загре бу. Исто га да на, чим је про гла ше на Не за ви сне 
Др жа ва Хр ват ска, митро по лит је ухап шен за јед но са сво јим ђа ко ном.140 
У за тво ру су га мал тре ти ра ли гото во сви одре да. По што је био бо ле стан, 
а уз то и му чен, хр ват ске вла сти су га из стра ха да не умре у за тво ру пре-
ме сти ле у ри мо ка то лич ку Бол ни цу мило срд них се ста ра. Уме сто ле че ња 
у тој уста но ви и да ље је тр пео пони же ња, увре де и ба ти не. Ми тро по ли та 
До си те ја, у ве о ма те шком пси хич ком и фи зич ком ста њу, 8. ма ја 1941. до-

137 ВА, НДХ, 195-10/5.
138 Е. Ло ри јер, н. д., 106.
139 В. Ђ. Ђу рић, Пре кр шта ва ње Ср ба..., 72.
140 Novi list, Zagreb, 9. 5. Би ло је и ауто ра ко ји су пи са ли и ова ко: „Уста ше 

су (не у твр ђе ног да на сре ди ном 1941), умо ри ли и за гре бач ког срп ско пра во слав ног 
ми тро по ли та До си те ја ко га су ухап си ли кра јем апри ла те го ди не“ – Ferdo Čulinović, 
Okupatorska podjela Jugoslavije, Beograd 1970, 345. Да тум хап ше ња је раз ли чит од 
ауто ра до ауто ра. У Спо ме ни ци пра во слав них све ште ни ка 1941–1945. сто ји да  се то 
деси ло 10. апри ла. Исто је уствр дио и Ду шан Кашић – „Срп ска цр ква у тзв. Не за ви сној 
Др жа ви у Хрват ској“, Срп ска пра во слав на цр ква 1920–1970, Бео град 1970, 186.
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Епископ бањалучки Платон 
(Јовановић), 1939–1941.

Епископ горњокарловачки Сава 
(Трлајић), 1938–1941.

Митрополит дабробосански Петар 
(Зимоњић), 1920–1941.
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не ли су до же ле знич ке ста ни це и сме сти ли у воз за Бео град.141 Измр цва-
ре ног ми тро по ли та су по до ла ску у Бе о град, од 9. ма ја током наред них 
месе ци ле чи ли у јед ном са на то ри ју му. Потом је не ко ли ко ме се ци био 
сме штен код при ја те ља, а по сле у ма на сти ру Ваве де ње. Како су по сле-
ди це тор ту ре у За гре бу би ле и више него видљи ве, због њих ми тро по лит 
ни је био у ста њу да сам о се би во ди бри гу, Си нод му је од ре дио ста ра-
те ља. Умро је 13. ја ну а ра 1945. годи не у Бе о гра ду и сахра њен у пор ти 
ма на сти ра Ваве де ње, на бео град ском Сења ку.142)

Април ски рат 1941. го ди не ми тро по лит да бро бо сан ски Пе тар 
(Зимо њић) доче као је у сре ди шту ми тро по ли је. По сле бом бар до ва ња 
Са ра је ва, на наго вор при ја теља скло нио се у ма на стир Све те Тро ји це 
код Пље ва ља и та мо остао до 21. апри ла, ка да се вра тио у Са ра је во. При-
ја те љи су га тада упу ћи ва ли да пође у Срби ју или Цр ну Го ру, али их 
ми тро по лит ни је по слу шао. Пр ви ко ји су га посе ти ли (27. апри ла) би ли 
су не мач ки офи ци ри и то су учи ни ли ра ди пре тре са згра де митро по ли је.

По ве ре ник хр ват ске вла сти за Бо сну, Бо жи дар Бра ло, ри мо ка то-
лич ки све ште ник и за кле ти уста ша из ра ни јих го ди на, за бра нио је ми-
тро по ли ту и пра во слав ним све ште ни ци ма упо тре бу ћи ри ли це. Митро-
по лит је то одбио па га је убр зо сти гла ка зна оли че на у разним неде ли-
ма. То је био по че так стра да ња ми тро по ли та Пе тра. Све стан шта му се 
спре ма, позвао је под ре ђе не све ште ни ке ко ји су мо гли да дођу код ње га 
и саве то вао их шта даље да чи не како би спа си ли вла сти ти живот и чла-
но ве сво јих поро ди ца.

Ми тро по лит Пе тар ухап шен је 12. ма ја и од ве ден у уста шку 
поли ци ју.143 После три да на вра ти ли су га у згра ду ми тро по ли је да узме 
нај о снов ни је ства ри и истог дана спро вели у За греб. У за тво ру су се пре-
ма ње му од но си ли као пре ма нај о бич нијем кри ми нал цу. Из За гре ба је 
пре ба чен у за твор Ке ре сти нац код Само бо ра и тамо био за то чен до 12. 
ју на, да би потом био оте ран у Го спић. О њего вој даљ њој суд би ни по сто-
је ви ше вер зи ја.144 По пр вој, из Го спи ћа је одве ден у Коприв ни цу где се 

141 Ни је утвр ђе но на чи је је тра же ње ми тро по лит До си теј от пре мљен за Бе о-
град. Ме ђу тим, има инди ци ја да је то учи ње но по не мач ком зах те ву. Би ло је ауто ра 
ри мо ка то лич ке про ве ни јен ци је ко ји су пи са ли да је ми тро по лит спа шен за хва љу ју ћи 
над би ску пу за гре бач ком Алој зи ју Сте пин цу. Њихо ве тврд ње, међу тим, нису пот кре-
пље не ни ка квим до ка зима – И. Му жић, Па ве лић и Сте пи нац, 73; М. Лан дер ци, Кар ди
нал Сте пи нац, 97.

142 Гла сник СПЦ, 4/1945, 46–48.
143 На лог за хап ше ње пот пи сао је ри мо ка то лич ки жуп ник Бо жи дар Бра ло – Е. 

Па рис, н. д., 73.
144 Тач но ме сто стра да ња ми тро по ли та Пе тра оста ло је не по зна ни ца – Љу бо-
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насмрт раз бо лео, па су га мора ли одве сти у бол ни цу Сте ње вац; ту му се 
гу би сва ки траг.145 По дру гој, од ве ден је у ло гор Ја дов но на Веле би ту и 
та мо уби јен у неком од стра ти шта, зајед но са још неко ли ко све ште ни ка 
и број ним на ро дом.146 По тре ћој, од ве ден је из Го спи ћа у ло гор Јасе но вац 
где је уби јен и ба чен у пећ.

Про гла ше ње Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске епи ско па ба ња луч ког 
Пла то на (Јова но ви ћа) зате кло је у њего вом седи шту у Ба њој Лу ци.147 
Исто га да на на ре ђе но му је да као Ср би ја нац мо ра напу сти ти нову др жа-
ву. Ме ђу тим, он је остао у гра ду, у сре ди шту сво је епар хи је. У ме ђу вре-
ме ну, у епи скоп ски двор сти гли су Нем ци зау зев ши неко ли ко про сто ри ја 
за сво је по тре бе, али епи ско па Пла то на, пре ма све до че њи ма, ни су мал-
тре ти ра ли.

Уста шки по ве ре ник за Кра ји ну Вик тор Гу тић зах те вао је у писму 
од 27. апри ла од епи ско па Пла то на да по ста ви ар хи је реј ског за ме ни ка 
јер ће, како је било наве де но, он, Пла тон, мо рати оти ћи.148 Епи скоп одби-
ја и тај зах тев.149 Његов одго вор зна чио је и смрт ну пре су ду. Узгред буди 
рече но, без об зи ра на све што је пред о се ћао, епи скоп је о про бле ми ма у 
вези са уста шком вла шћу отво ре но го во рио сво јим нај бли жим све ште-
ни ци ма.

У не де љу, 4. ма ја Хр ва ти су на ре ди ли епи ско пу да у ро ку од не-
ко ли ко са ти на пу сти град. Исто га да на он се обра тио за по моћ би ску пу 
Јо си пу Га ри ћу.150

мир Дур ко вић Јак шић, „Уче шће па три јар ха Га ври ла и Срп ске пра вослав не цр кве у 
до га ђа ји ма пре и за вре ме мар та 1941. и њи хо во стра да ње у то ку ра та“, Гла сник СПЦ, 
6/1980, 146; Пре ма из ја ва ма про те ра них Ср ба, митро по лит Пе тар био је ав гу ста 1941. 
за то чен у Го спи ћу, у те шком ста њу и обри ја не бра де. Да ља суд би на је не по зна та – АС, 
Ко ме са ри јат за из бе гли це, не ре ги стро ва но, изја ва Ми ла на Љу шти це из До њег Лап ца.

145 Та вест сти гла је и у Па три јар ши ју, па је ми тро по лит Јо сиф мо лио Ми ла на 
Не ди ћа за инте р вен ци ју код не мач ких вој ноу прав них вла сти, како би била про ве ре на 
њена  исти ни тост код  хр ват ских уста шких вла сти. Пи смо ми тро по ли та Јо си фа Не ди ћу 
од 2. ју ла 1942. годи не – АСин, За пи сни ци, Син. бр. 1759/зап. 250. Не дић је тек ок то бра 
1942. годи не одго во рио да је суд би на митро по ли то ва непо зна та – АСин, За пи сни ци, 
Син. бр. 1841 од 5. но вем бра 1942.

146 Име ми тро по ли то во на ла зи ло се на спи ску стра да лих ар хи је ре ја и све ште-
ни ка, укле са ном у сте ну на Ве ле би ту, а по сто ја ло је до 1992. го ди не – Ата на си је Јев-
тић, Од Ко со ва до Ја дов на, 250.

147 Спо ме ни ца..., 23.
148 Hrvat ska kra ji na. Banja Luka, 29. 4. 1941.
149 Љ. Дур ко вић-Јак шић, Пла тон..., 132.
150 Бискуп ба ња луч ки Јо сип Га рић имао је уде ла у кро је њу суд би не епи ско па 

Пла то на – В. Но вак, н. д., 687.
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Те но ћи од ве ли су њега и ар хи је реј ског на ме сни ка из Бо сан ске 
Гра ди шке Ду ша на Су бо ти ћа у прав цу Ко тор Варо ши. Њи хо ва те ла на-
ђе на су 23. ма ја у ре ци Врба њи. Прет ход но су их жи ве ма са кри ра ли, 
вади ли им очи, се кли уши и но се ве, чу па ли бра де, пре би ја ли им и но ге 
и ру ке, кла ли их. Уби је ни су на кра ју пушча ним хици ма у по ти љак.151 На 
тај звер ски начин окон чао је жи вот епи скоп Пла тон.

Април ски рат 1941. го ди не епи скоп Са ва (Тр ла јић) до че као је у 
епи скоп ском сре ди шту у Пла шком.152 Тај крај оку пи ра ли су Ита ли ја ни 
и др жа ли га до кра ја маја 1941. годи не. По том су до шли Хр ва ти уста ше. 
Они су 21. маја ухап си ли гру пу виђе ни јих и бо га ти јих Ср ба, ме ђу њи-
ма и епи ско па Са ву и још не ко ли ко све ште ни ка. Не ко ли ко да на ка сни је, 
уста шки ло гор ник Јо сип То мље но вић наре дио је епи ско пу да мо ра, као 
Ср би ја нац, на пу сти ти Хр ват ску. Епи скоп је то од био и тиме пре су дио 
са мом се би. Ухап шен је 17. ју на за јед но са тро ји цом све ште ни ка153, њих 
а потом су их из Пла шког тран спор то ва ли у прав цу Госпи ћа. По след њи 
пут виђе ни су по ло ви ном ав гу ста ка да су у гру пи од око 2.000 Срба одве-
де ни ка Ве ле би ту, ка гу би ли шти ма.154

Ита ли јан ска оку па ци ја Ши бе ни ка за те кла је епи ско па дал ма тин-
ског Ири не ја (Ђор ђе ви ћа) у самом гра ду. По што је про це нио на ме ре ита-
ли јан ских вла сти и њихо ву при вид ну на кло ност пре ма Ср би ма, при стао 
је да са чел ни ци ма ита ли јан ске вој ске раз го ва ра о но вим окол но сти ма 
и ра ду Срп ске пра во слав не цркве.155 Хр ва ти су, међу тим, пред Ита ли ја-
ни ма оп ту жи ли епи ско па као ен гле ског аген та, па су га ухап си ли 8. но-
вем бра 1941. годи не. Ка сни је су га од ве ли у интер на ци ју у Ита ли ју, код 
Фирен це, где је био за то чен од 30. де цем бра исте годи не.156

151 Ру ко пис „Про го ни и стра да ња срп ских пра во слав них епи ско па у Не за ви сној 
Др жа ви Хр ват ској“ – АЈ, 103, 17, стр 11; Са оп ште ња Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва
ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча бр. 6693, Бе о град, 1946, 77.

152 Спо ме ни ца..., 25–26.
153 Да је ло гор ник Јо сип То мље но вић на ре дио хап ше ње и ли кви да ци ју епи ско-

па и оста лих све ште ни ка, еви дент но је и из садр жа ја писма Ми ни стар ства до мо бран-
ства Бр. 2858/Тај У од 8. 5. 1943. годи не – ВА, НДХ, 92-55/4.

154 Бо ри во је М. Кара пан џић је навео да је епи скоп уби јен у Пла шком, што ни је 
тач но – Б. М. Кара пан џић, Гра ђан ски рат.., 32.

155 Срп ска пра во слав на цр ква 1920–1970, 512; Пи смо епи ско па Ири не ја Е. Број 
227 од 30. ју на 1941. ми тро по ли ту Јо си фу – АС, Ко ме са ри јат за из бе гли це, не ре ги стро-
ва но.

156 АЈ, Еми грант ска вла да – По слан ство у Лон до ну, нере ги стро ва но. Сре ди ном 
мар та 1942. годи не митро по лит Јосиф пре дао је Геор гу Маје ру, немач ком офи ци ру 
заду же ном за пра ће ње јерар хи је Срп ске пра во слав не цркве, писмо епи ско па Ири не ја 
упу ће но мај ци. Епи скоп Ири неј је писао, поред оста лог, да је ухап шен после опту жби 
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Епи скоп звор нич ко-тузлан ски Нек та ри је (Круљ) избе гао је у 
Срби ју уз помоћ Нема ца, а захум ско-хер це го вач ки Нико лај (Јока но вић) 
уз помоћ Ита ли ја на.

Поме ну ти про го ни архи је ре ја дове ли су до тога да почет ком јесе ни 
1941. годи не на тери то ри ји Неза ви сне Држа ве Хрват ске није дан од њих 
није оба вљао сво је архи је реј ске дужно сти. Тако је, може се сло бод но кон-
ста то ва ти, на тим под руч ји ма, обез гла вље на Срп ска пра во слав на црква.

У међу вре ме ну, запо чео је и про цес уни ште ње ниже јерар хи је 
спро во ђен кроз бру тал на уби ства и депор та ци је у Срби ју.

б. Све ште но слу жи те љи

Про те ри ва ње све ште ни ка Срп ске пра во слав не цр кве из Не за ви-
сне Др жа ве Хр ват ске, пр ви пут је спо мену то на сед ни ци не мач ких и хр-
ват ских пред став ни ка 4. ју на 1941. у За гре бу. Том при ли ком рече но је 
да је то сво је вр стан ре ци про ци тет за римо ка то лич ке све ште ни ке ко ји ће 
би ти про те ра ни из Сло ве ни је у Хр ват ску.157

Др жав но рав на тељ ство за по но ву фор ми ра ло је 2. ју ла 1941. Од-
бор за пре се ље ње пра во слав них све ште ни ка у Ср би ју. Од бор је убр зо 
за тим свим локал ним орга ни ма вла сти ра за слао окру жни цу са на ред-
бом за хап ше ње пра во слав них све ште ни ка. Истом на ред бом зах те ва но 
је до во ђе ње све ште ни ка у при пре мље ни са бир ни и исе ље нич ки ло гор 
Ца праг код Си ска.158 У по чет ку је било пла ни ра но фор ми ра ње са мо јед-
ног таквог ло го ра, али су ка сни је ство ре на два са би ра ли шта: Да ни ца код 
Ко прив ни це и Сла вон ска По же га.

Не де љу да на по сле фор ми ра ња Од бо ра за пре се ље ње све ште ни ка, 
хр ват ске вла сти су 9. ју ла рас пи сом тра жи ли од сво јих под ре ђе них ор га на 
тач не по дат ке о бро ју све ште ни ка Срп ске пра во слав не цр кве.159 Хап ше-
ња пра во слав них све ште ни ка, пла ни ра но за 10. и 11. ју ли, ни је оства ре но 
она ко ка ко је то било пла ни ра но. За само дели ми чан успех те опе ра ци је 
би ло је ви ше раз ло га. Нај пре, не ко ли ко све ште ни ка већ ра ни је је избе гло 
у Ср би ју.160 У ме ђу вре ме ну, у уста нич ким је ди ни ца ма би ло је од пр вих 
да на и све ште ни ка ко ји су се при сту па њем шти ти ли од уста ша и стра да-

месног римо ка то лич ког све ште ни ка – Исто риј ски архив Бео гра да, БдС, Д-9.
157 ВА, На, 49-3/1.
158 ВА, НДХ, 179-3/1; Исто, 180-59/1; Исто, 201-9/22.
159 ВА, НДХ, 170-10/12.
160 У Ср би ју је, на раз не на чи не из Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске из бе гло 18 све-

ште ни ка – Срп ска пра во слав на цр ква, Ње на про шлост и са да шњост, Бе о град 1992, 41.
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ња, али и због осе ћа ја да тре ба ју да буду са на о ру жа ним на ро дом.161

Пр ви тран спорт све ште ни ка, прог на них из Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске, сти гао је на же ле знич ку ста ни цу Топ чи дер у Бе о гра ду 1. ав гу-
ста.162 При хва ти ли су их пред став ни ци Ко ме са ри ја та за из бе гли це. Три 
тран спор та све ште ни ка из сабир ног ло го ра Цапраг код Си ска, сти гла су 
у Аран ђе ло вац. Ту су их до че ка ли ми тро по лит Јосиф и не ко ли ко слу жбе-
ни ка Па три јар ши је.163

Хап ше ње и ин тер ни ра ње све ште ни ка у ло го ре поно вље но је и 9. 
ав гу ста, тако ђе на осно ву на ре ђе ња Др жав ног рав на тељ ства за по но ву 
упу ће ног свим орга ни ма вла сти.164 Исто вре ме но, та окру жни ца са др жа-
ва ла је и на ред бу да се свим пре о ста лим све ште но слу жи те љи ма за бра ни 
сва ко да ље чи но деј ство ва ње.165 Та наред ба тре ба ло је да буде кру на свих 
ка зни над Срп ском пра во слав ном црквом у Не за ви сној Др жа ви Хр ват-
ској. У ме ђу вре ме ну, вели ки број све ште ника је поби јен на раз не мон-
стру о зне на чи не и на ра зним стра ти шти ма. Мно го ви ше их је по хап ше но 
и пре се ље но у Ср би ју; 166 Они ма, пак, ко ји су игром слу ча ја оста ли у 
жи во ту и на сло бо ди, био је за бра њен сва ки да љи рад.167

161 Пре ма из ве шта ју ко тар ске вла сти из Кни на, ни је дан од све ште ни ка у се-
вер ној Дал ма ци ји ни је ухап шен јер су се на вре ме скло ни ли од уста ша – ВА, НДХ, 
201-38/16.

162 Овај по да так само услов но је та чан. На и ме, још 17. ју ла у Ср би ју су сти гли 
све ште ни ци из са бир ног и исе ље нич ког ло го ра Ца праг код Си ска – ВА, Нћа, 27-3/1.

163 А Син, XI/147/1941. 
164 Ре дар стве но рав на тељ ство из Са ра је ва оба ве сти ло је 12. ју ла над ле жне у 

За гре бу да ни су мо гли по хап си ти све пра во слав не све ште ни ке у сво јој обла сти. Том 
при ли ком пи са ли су да су на кнад но ухап си ли само јед ног, ко ји је у ме ђу вре ме ну био 
у бол ни ци на ле че њу, и да ће га спро ве сти у са бир ни ло гор у Ца пра гу код Си ска – ВА, 
НДХ, 179-4/1. „U ve zi sa već ra ni je da nim upu ta ma uhi ti te sve još pre o sta le mo na he i ka-
lu đe re, te grč ko-is toč ne po po ve za jed no sa nji ho vim obi te lji ma i pre pra ti te ih u ise lje nič ki 
lo gor Ca prag kod Si ska. Ovo se od no si sa mo na po po ve ko ji su po na rod no sti Sr bi i na Cr no-
gor ce, ko ji su se osje ća li Sr bi ma.“ – ВА, НДХ, 180-59/1.

165 ВА, НДХ, 180-59/1; Две не де ље ка сни је, тач ни је 24. ав гу ста 1941, ко тар ска 
област у Ири гу оба ве сти ла је под ре ђе не ор га не да „na osno vu na lo ga Dr žav nog rav na telj-
stva za Po no vu u Za gre bu od 18. ko lo vo za 1941 br 7891 na pod ruč ju ovog ko ta ra uhi ti te sve 
pra vo slav ne po po ve kao iz 8 ma na sti ra sve ka lu dje re i mo na he, a dja ke iz ma na sti ra od mah 
od stra ni te“ – Зло де ла и гре си, Бе о град 1990, 23.

166 Ве о ма не у вер љи во делу је пи са ње Ре дар стве ног рав на тељ ства из Са ра је ва 
од 15. ју ла Др жав ном  рав на тељ ству за по но ву када чел ни ке тог тела обе ве шта ва ју да 
ни су мо гли ухап си ти ми тро по ли та Пе тра (Зи мо њи ћа) и још не ко ли ко све ште ни ка из 
Са ра је ва – ВА, НДХ, 179-3/1.

167 Та ко је на осно ву на ред бе Рав на тељ ства за по но ву Ко тар ска област у Оси је ку за-
бра ни ла рад све ште ни ку Ла ву До сје да лу – АС, Ко ме са ри јат за из бе гли це.., не ре ги стро ва но.
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При ли ком хап ше ња све ште ни ка Срп ске пра во слав не цр кве ни је 
се ма ри ло што ме ђу њи ма има и Ру са и Укра јин ца. Не ко ли ко да на ка-
сни је, из За гре ба је сти гло на ре ђе ње да се пре ма све ште ни ци ма ро дом 
из Цр не Го ре, а ко ји се ни су осе ћа ли Срби ма, мо ра  по сту па ти дру га чи је 
не го пре ма оста ли ма.168 Слич но је било и са ухап ше ним све ште ни ци ма 
Ру си ма и Укра јин ци ма па су пу ште ни на сло бо ду до даљ њег.169

За хр ват ске пла но ве о хап ше њу и про те ри ва њу пра во слав них све-
ште ни ка из Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске сазна ва ли су и не мач ки офи ци-
ри у За гре бу. О то ме су раз го вара ли и са над би ску пом за гре бач ким Алој-
зи јем Сте пин цем и тада им је потвр ђе но да он те поступ ке одо бра ва.170

Са бир ни и исе ље нич ки ло гор Ца праг код Си ска фор ми ран је по-
чет ком ју ла, а рас фор ми ран кра јем сеп тем бра 1941. го ди не.171 Као и сви 
оста ли ло го ри у Неза ви сној Др жа ви Хр ват ској, и то стра ти ште било је 
под ди рект ном ко ман дом Тре ћег оде ље ња Уста шке над зор не слу жбе. 
Пр ви ло го ра ши у њему би ли су пра во слав ни све ште ни ци из Ли ке, Кор-
ду на, За гре ба и око ли не, се вер не Хр ват ске и Сла во ни је, са чла но ви ма 
сво јих по ро ди ца. Дру га гру па ухап ше ни ка би ла је из Бо сан ске Кра ји не 
и сти гла је 13. ју ла. Сле де ћа гру па би ла је из Сре ма и Источ не Бо сне, а 
при сти за ли су од 15. до 17. ју ла.172

Пр ви тран спорт из ло го ра Ца праг ка Сла вон ском Бро ду, Вин ков-
ци ма, Зему ну и Бе о гра ду, кре нуо је 17. ју ла 1941. го ди не. Про те ри ва ње 
све ште ни ка у Срби ју оба вља но је и у дру гој по ло ви ни ав гу ста, ка да је 
тран спор то ва но још 30 њиха. Ко ли ко је тач но би ло све ште ни ка у са бир-
ном ло го ру Ца праг код Си ска, одно сно ко ли ко их је ода тле про те ра но за 
Ср би ју, ни је тач но утвр ђе но. По да ци обја вље ни у исто ри о гра фи ји и пу-
бли ци сти ци по сле Дру гог свет ског ра та ве о ма су раз ли чи ти: бара та ло се 
нај че шће бро је ви ма од 270 до 338 исе ље них све ште ни ка.173

168 Пи смо Ди ми три ја Вит ко ви ћа, ар хи је реј ског за ме ни ка ми тро по ли ту за гре-
бач ком До си те ју, новем бра 1941. годи не – АС, Ко ме са ри јат за из бе гли це.., не ре ги-
стро ва но.

169 За ни мљив је слу чај све ште ни ка Се ра фи ма Куп чев ског: он је бо ра вио у За-
гре бу све до 21. авгу ста 1941. ка да је оте ран у исе ље нич ки ло гор. Из ло го ра је, уме сто 
у Ср би ју, вра ћен у За греб где је остао до про гла ше ња тзв. Хр ват ске пра во слав не цр кве.

170 И. Цвит ко вић, Ко је био.., 88.
171 О том ло го ру виде ти: Ва си ли је Пе ро вић, „Се ћа ње на Ца пра шки ло гор“, Спо

ме ни ца по во дом осам де се то го ди шњи це оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не (1878–1958) и 
пе де се то го ди шњи це анек си је (1908–1958) и че тр де се то го ди шњи це осло бо ђе ња и ује
ди ње ња (1918–1958), Бе о град, 1959, 116; Виде ти и: ВА, НДХ, 234-1/55; Исто, 315-1/6; 

172 ВА, НДХ, 315-1/6.
173 Дра го слав Стра ња ко вић, Нај ве ћи зло чи ни са да шњи це, Бе о град 1991, 437 (у 
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Ло гор у Сла вон ској По же ги фор ми ран је као по моћ ни ло гор 
посто је ћег у Цапра гу. У ње му су, углав ном, би ли мо на си из ма на сти ра са 
Фру шке Го ре. Пре ма све до че њу јед не од за то че ни ца, по до ла ску у Ср би-
ју, у ло го ру је би ло око 200 мона ха.174

Ни је ла ко утвр ди ти ка да је рас фор ми ран тај ло гор. Без об зи ра на 
поје ди на твр ђе ња да је то учи ње но кра јем сеп тем бра 1941, у ње му је и 
кра јем ок то бра би ло за то че них Ср ба, па и све ште ни ка.175

Хр ват ске вла сти фор ми ра ле су 29. апри ла ло гор у Ко прив ни ци. 
Исто га да на у ње га је до ве де но око 300 љу ди из окол них ме ста. Ме ђу 
за то че ни ци ма, по себ но су мал тре ти ра ни пра во слав ни све ште ни ци до-
ве де ни, углав ном, из епар хи ја Загре бач ке и Гор њо кар ло вач ке. Наи ме, 
сва ке но ћи про зи ва ни су љу ди, ме ђу њи ма и све ште ни ци, који би убр зо 
потом би ли од во ђе ни из ло го ра на стра ти шта. По сећа њи ма јед ног од за-
то че них, ка сни је про те ра них све ште ни ка, у том ло го ру би ло их је 26. Из 
ло го ра је у Срби ју про те ра но њих 10, а 16 је уби је но на раз не начи не.176

Ло кал не хр ват ске вла сти ве о ма рев но сно су из ве шта ва ле над ре-
ђе не орга не у За гре бу о хап ше њу и ин тер ни ра њу све ште ни ка Срп ске 
пра во слав не цркве. Захва љу ју ћи тим до ку мен ти ма, са чу ва ним по ра-
зним архи ви ма, мо же се поле ми са ти о мно гим кон тро верз ним чи ње ни-
ца ма, па тако на при мер и о бро ју про те ра них све ште ни ка.

Ри мо ка то лич ки све ште ник, жуп ник из До бо ја и уста шки по ве-
ре ник, др Дра гу тин Кам бер пи сао је сеп тем бра 1941. по глав ни ку Ан ти 
Па ве ли ћу: „Bi li smo ve o ma eks pe di tiv ni: pro tje ra li smo nji ho ve sve šte ni ke, 
kon fi sko va li im naj ve ći dio imo vi ne, po u bi ja li ve li ki broj, a osta lim sta vi li do 
zna nja da ne će mo ći osta ti kod nas kao Sr bi i pra vo slav ci.“177

У исто ри о гра фи ји и пу бли ци сти ци, као и у тек сто ви ма све ште ни-
ка Срп ске пра во слав не цр кве, још увек ни је тач но утвр ђе но ко ли ко је све-
ште ни ка про те ра но и избе гло из Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске у Ср би ју.178

да љем тек сту: Д. Стра ња ко вић, н. д.,); Ата на си је (Јев тић), Вели ко му че ник Ја се но вац, 
Бе о град 1991, 31; В. Де ди јер, А. Ми ле тић, Про те ри ва ње Ср ба..., 42; Antun Mile tić, 
Ustaš ka fabri ka smr ti 1941–1945, Бео град 1988, 41.

174 Пи смо ми ни стра прав де Ми ла ну Не ди ћу – ВА, Нћа, 1а-4/3.
175 Све ште ник Са ва Ди мо вић от пре мљен је из овог ло го ра тек 6. ок то бра 1941. 

годи не – АСин, XIII/85/1941.
176 О ло го ру Да ни ца, где је и сам био за то чен до про те ри ва ња у Ср би ју, пи сао 

је све ште ник Дими три је Јо ка – Спо ме ни ца..., 189–192.
177 Б. Ми љуш, Ре во лу ци ја..., 92.
178 По да ци су ве о ма раз ли чи ти:  прва гру па ауто ра писа ла је о 324, дру га о 338, 

а тре ћа о 334 про те ра на све ште ни ка. Као нај ме ро дав ни ји по да ци могли би се узе ти они 
у из ве шта ју Си но да: Избе гло је из свих кра је ва Кра ље ви не Југо сла ви је 639 и про те ра-
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Пр ви пра во слав ни све ште но слу жи тељ ко га су уста ше уби ли био 

је Ми лош Петро вић из Бо сан ских Лужи на, Епар хи ја звор нич ко-ту злан-
ска; усмр ћен је 14. апри ла 1941. го ди не.179

Ми лош Ман дић из Гра ча ца, Епар хи ја гор њо кар ло вач ка, уби јен је 
та ко што су му од се кли гла ву. За кла ни су све ште ни ци Бог дан Вра ње ше-
вић и Си мо Бањац.180

Све ште ник Но вак Ма сти ло вић био је у гру пи Ср ба ко је су уста ше 
хте ле да уби ју. Ме ђу тим, он се спа сио бегом у Цр ну Го ру.181

Све ште ник Ђор ђе Бо гић из На ши ца, уби јен је на бе сти ја лан на-
чин, по сле му че ња, дра ња ко же и одсе ца ња де ло ва те ла.182 

У слич ним му ка ма, нао чи глед по ро ди це, уби је ни су и Бран ко 
Добро са вље вић из Вељу на код Кар лов ца и Сте ван Чур чић из Огу ли на.183

У уби стви ма пра во слав них све ште ни ка, ди рект но или ин ди рект-
но, уче ство ва ли су на раз не на чи не и ри мо ка то лич ки све ште ни ци.184

Није утвр ђе но коли ко је на стра ти шти ма на Веле би ту усмр ће но 
Ср ба нити коли ко је међу њима било све ште ни ка Срп ске пра во слав не 
цр кве. У тим гуду ра ма  су (нај ве ро ват ни је) стра да ли ми тро по лит да бро-
бо сан ски Пе тар и епи скоп гор њо кар ло вач ки Са ва, за јед но са још ви ше 
од 50 све ште ни ка.185

но 500 све ште ни ка. Ме ђу тим, на два ме ста Запи сни ка по сто је раз ли чи ти по да ци,  на 
при мер, 599 избе глих свешт еникa, па и њих тре ба узи ма ти са ре зер вом – АСин, За пи-
сни ци, Син. бр. 1070/зап. 237/1947. 

179 У пи са ном из ве шта ју Сино ду епи ско па Нек та ри ја од 22. де цем бра 1941. 
об ја шње не су окол но сти и вре ме уби ства поме ну тог све ште ни ка. Хр ва ти ко ји су га 
уби ли, сли ка ли су се над мртвим телом Петро ви ћа са пи што љем и ту сли ку об ја ви ли 
у но ви на ма – АСр, Ко ме са ри јат за избе гли це..., не ре ги стро ва но. У Спо ме ни ци пра во
слав них све ште ни ка 1941–1945 пи ше: „На кон про гла ше ња та ко зва не НДХ, 14. ју на 
1941 год., на па ли су уста ше на стан све ште ни ка Пе тро ви ћа и уби ли га.“ Та не ло гич-
ност пред ста вља осно ву за тврд њу да је уби јен 14. апри ла – Спо ме ни ца..., 114.

180 Ed mond Pa ris, Ge no ci de in sa tel li te Cro a tia, Chi ca go/USA 1962, 104.
181 Изве штај За по вјед ни штва ору жнич ког во да Гац ко – ВА, НДХ, 143-39/9.
182 Пи смо не мач ког по слан ства у За гре бу Управ ном шта бу вој ног за по вед ни ка 

Ср би је – ВА, НДХ, 233-15/2.
183 Пи смо Управ ног шта ба вој ног за по вед ни ка Ср би је не мач ком по слан ству у 

За гре бу – ВА, НДХ, 233-15/2.
184 У јед ном од из ве шта ја за по вед ни ка коп не не вој ске, мар ша ла Вла ди ми ра 

Лак са, осим оста лог, сто ји: „27. 5. kato lič ki sve će nik Eugen Gujić /s. Gora, kotar Zeni ca/ 
ubio je srp skog popa iz Bilje šev ca Mila na Mini ća, čet ni ka.“ – ВА, НДХ, 85-8/3. Исправ но 
је: Мила дин Минић; Спо ме ни ца..., 95.

185 Ата на си је (Јев тић), Од Ко со ва до Ја дов на, Бе о град 1987, 251; An tun Mi le tić, 
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Виши не мач ки ор га ни на те ри то ри ји Кра ље ви не Ју го сла ви је има-
ли су про ве ре не по дат ке о хап ше њи ма и уби стви ма све ште ни ка Срп ске 
пра во слав не цркве. Они такве поступ ке ни су спре ча вали јер су то ра ди-
ле уста ше по Хр ват ској. Једи но што су мо гли би ло је ме ђу соб но оба ве-
шта ва ње о тим зло де ли ма ин стан ци у За гре бу и Бео гра ду. Та ко је, при-
ме ри це, не мач ко по слан ство из За гре ба 24. ју на 1941. оба ве сти ло Управ-
ни штаб вој ног ко ман дан та Ср би је о бе сти јал ном му че њу све ште ни ка 
Ђор ђа Бо ги ћа из Наши ца.186 Исто по слан ство два дана касни је пи са ло је 
о стра да њи ма Ср ба у Дал ма ци ји.187

Ха ролд Тур нер, на чел ник Управ ног шта ба коман дан та Срби је 
оба ве стио је 25. ју на 1941. немач ко по слан ство у За гре бу о стра да њи ма 
по је ди них ис так ну тих Ср ба. У пи сму су тако де таљ но опи са на и уби-
ства све ште ни ка Бран ка Добро са вље ви ћа из Вељу на, Сте ва на Чур чи ћа 
из Огу ли на, Бог да на Вра ње ше ви ћа из Ба ње Лу ке и Си ме Бањ ца из Дрва-
ра.188

Стра да ње срп ског све штен ства би ла је уз гред на те ма мно гим пи-
сци ма и исто ри ча ри ма. Нажа лост, ни у Срп ској патри јар ши ји до да нас 
ни је на пи сан текст ко ји би био нај при бли жни ји пот пу ној исти ни, кад је 
реч о бро ју стра дал ни ка.189 

По зва нич ним по да ци ма Си но да, од 6. апри ла 1941. до 9. ма ја 
1945. го ди не, при пад ни ци вој ске Неза ви сне Држа ве Хрват ске уби ли су 
171 све ште ника.190

Kon cen tra ci o ni logor Ja se no vac, Be o grad, 1986, I (у да љем тек сту: А. Ми ле тић, Кон
цен тра ци о ни ло гор....); Срп ска пра во слав на цр ква – Ње на про шлост и са да шњост, 
Бе о град 1992, 38.

186 „О ин кви зи тор ским тор ту ра ма ко ји ма су Ср би у Хр ват ској из ло же ни и о 
ме то да ма ко је хр ват ске уста ше при ме њу ју за њи хо во ко нач но уни ште ње, до био сам 
сле де ћи из ве штај, пре при чан од ре чи до ре чи...“ – ВА, НДХ, 233-15/2.

187 „До ста вља се на зна ње сле де ћи из ве штај срп ског Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва од 26. ју на 1941. о те ро ри стич ким ак ти ма Хр ва та ... У це лој Дал ма ци ји 
уста ше вр ше не чо веч не стра хо те, ко је се усме ра ва ју на ро чи то на Ср бе, тр гов це, све-
ште ни ке и учи те ље.“ – ВА, НДХ, 233-15/2.

188 „По по вер љи вим из ве шта ји ма до го ди ла су се сле де ћа те ро ри стич ка ак та 
Хр ва та пре ма Ср би ма ко ји ста ну ју на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске...“ – ВА, 
НДХ, 233-15/2.

189 Спо ме ни ца пра во слав ног све штен ства 1941–1945, Бео град 1965. Ову књи-
гу ко ри сти ли су мно ги ис тра жи ва чи и пре носи ли из ње по дат ке не про ве ра ва ју ћи их. 
Нешто шири спи сак – Чедо мир Дра шко вић, „Жр тве све штен ства Срп ске пра во сл ав не 
цр кве у то ку Дру гог свет ског ра та“, Удру же ње пра во слав них све ште ни ка 1989–1969, 
Бео град 1969, 241–255; Д. Кашић, Срп ска црква..., 191.

190 АСин, За пи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947.
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2.3. Суд би на цр кве них обје ка та 

Пред сед ни штво вла де Неза ви сне Држа ве Хрват ске рас пи сом од 
26. ју на 1941. оба ве сти ла је под ре ђе не вла сти о пред ло гу за ре ша ва ње 
тзв. срп ског пита ња.191 На осно ву са чу ва не и рас по ло жи ве до ку мен та-
ци је хр ват ске про ве ни јен ци је на ста ле у ка сни јим вре ме ни ма, мо же се са 
си гур но шћу твр ди ти да је у овом пред ло гу ре ше ња, поред оста лог, би ло 
ре чи и о фор ми ра њу јед ног одбо ра ко ји би имао зада так да се бри не о 
ру ше њу пра во слав них цр ка ва у др жа ви. Исто та ко, мо же се твр ди ти да 
је то чиње но у до го во ру са Др жав ним рав на тељ ством за по но ву, јер кад 
је реч о ру ше њу цр ка ва и ски да ње зво на посто ји више ја сних наред би.192 
Наи ме, Др жав но рав на тељ ство за по но ву почет ком сеп тем бра 1941. 
годи не оба ве сти ло је окру жни цом ло кал не вла сти да је оно заду же но за 
све објек те Срп ске пра во слав не цр кве.193 У ме ђу вре ме ну број ни локал ни 
ор га ни вла сти изве шта ва ли су над ле жне о ситу а ци ји на те ре ну, о усло-
ви ма и ста њу у коме су се нала зи ли пра во слав ни хра мо ви.194

Ипак, реа ли за ци ја пла ни ра ног није те кла глат ко и без про бле ма. 
У јед ном од слу ча је ва, ина че ти пич них за те ри то ри ју Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске ко ја је би ла у ита ли јан ској зо ни, до го ди ло се сле де ће: ло кал не 
хр ват ске вла сти у ме сту Рав но у Хер це го ви ни, на осно ву ра ни јих на ред-
би из За гре ба, за тво ри ле су ма на стир Зава лу. Али, ита ли јан ске вла сти 

191 Од тог рас пи са сачу ва на је само омот ни ца та ко да је мо гу ће са мо прет по ста-
вља ти шта је садр жа вао – Зло де ла и гре си, 34.

192 Хр ват ске вла сти на ре ди ле су ру ше ње цр кве у Бо сан ској Ко стај ни ци – ВА, 
НДХ, 203-2/2; Наре ђе ње за ру ше ње цр кве у Ра је вом Се лу код Брч ког – ВА, НДХ, 75-5/4; 
Изве штај о ру ше њу и па ље њу цр кве у се лу Ра до вић код Це тин гра да – ВА, НДХ, 1-24/2.

193 Окру жни ца Др жав ног ра в на тељ ства за по но ву од 9. ав гу ста 1941. пре нета је 
у рас пи су Котар ске обла сти Ириг од 4. сеп тем бра 1941. под ре ђе ним ор га ни ма а њоме се 
нала га ло за тва ра ње свих пра во слав них цр ка ва и мана сти ра – ИАБ, НДХ, не ре ги стро ва но.

194 Та ко је Ко тар ска област у Зе му ну 23. сеп тем бра 1941. тра жи ла по дат ке о 
ста њу пра во слав них цр ка ва у сво јој обла сти. На тај рас пис од го во ри ли су из оп шти-
на Кар лов чић, Деч, Крње шев ци, Ши ма нов ци, Пе тров чић, Обреж, Ку пи но во, Аша ња 
и Зе мун. При сти гли из ве шта ји би ли су гото во иден тич ни: „Izvješ ću jem, da su ma ti ce 
sa osta lim ured skim knji ga ma i ar hi vom ov da šnje grč ko is toč ne pa ro hi je pre u ze te po ovoj 
op ći ni. Cr kva grč ko is toč na je za klju ča na, a ključ se kod pot pi sa tog na čel ni ka na ču va nju na-
la zi“ – ИАБ, НДХ, не ре ги стро ва но. Слич но се изно си ло и у изве шта ји ма из Бо сан ског 
Бро да: „Izvješ ta vam da je pra vo slav na cr kva u Ma loj Bru sni ci, Vin skoj i Liješ ću zatvo re na-
za pe ča će na i klju če vi od u ze ti ko ji se do sta vlja ju na slo vu.“ – Изве штај Ору жнич ке по ста је 
у До њем Кла ка ру код Босан ског Бро да – ВА, НДХ, 202-14/18.
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Блатуша, 
Епархија горњокарловачка

Манастир Кувеждин, 
Архиепископија београдско-карловачка
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Босанска Дубица, 
Епархија бањалучка

Гламоч, 
Епархија далматинска



60

Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 

Јабланац, Епархија славонска

Манастир Ђипша, Архиепископија београдско-карловачка
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Манастир Купиново, Архиепископија београдско-карловачка

Коларић, Епархија горњокарловачка
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Кусоње, 
Епархија славонска

Ливно, 
Епархија далматинска
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Млака, 
Епархија славонска 

Петриња, 
Епархија горњокарловачка
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Садиловац, 
Епархија горњокарловачка

Тење, Архиепископија 
београдско-карловачка
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Смиљан, Епархија горњокарловачка

Бања Лука, Епархија бањалучка
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су га отво ри ле и до зво ли ле срп ском пра во слав ном мо на ху да сло бод но 
на ста ви да оба вља све ште не рад ње.195

У пе ри о ду од апри ла 1941. годи не до ства ра ња тзв. Хр ват ске пра-
во слав не цр кве, апри ла 1942, са мо јед ном су се пра во слав ни Ср би усу-
ди ли да тра же отва ра ње сво је цр кве за бого слу же ње. Од то га на рав но 
ни је би ло ни шта јер је врхов на хр ват ска власт већ била ре ши ла шта ће 
ура ди ти са хра мо ви ма Срп ске пра во слав не цр кве.196

По сле пљач ке срп ских цр ка ва обич но је сле ди ло рас ту ра ње уну-
тра шњо сти тих све ти ња, паље ње и ру ше ње, де ли мич но или до те ме ља.197 
И тај део пла на Уре да за руше ње грч ко-ис точ них цр ка ва спро во ђен је за 
све вре ме посто ја ња Неза ви сне Др жа ве Хр ват ске. Углав ном је власт та 
зло де ла фор си ра ла али кат кад и успо ра ва ла, што је за ви си ло од си ту а ци-
је.198 За то вре ме, у цр ква ма су се деша ва ла и дру га непо чин ства; у да ни-
ма пр вих зло чи на над срп ским на ро дом, ле та 1941, Хр ва ти су сило ва ли 
де вој ке, нај че шће у ол та ри ма;199 у ме сту Удре жње, Хер це го ви на, по чет-
ком ју на 1941. го ди не кла ли су ме шта не;200 у Јај цу, у тамо шњој цр кви, 
закла ли су 158 Ср ба.201

Хр ват ске вла сти су у неко ли ко срп ских се ла по уну тра шњо сти 
ново ство ре не др жа ве нате ра ли њихо ве жите ље да до несу сла му у цр кву, 
а по том би их све зајед но запа ли ли. У Гли ни су у цр кви нај пре покла ли 
саку пље не жите ље окол них села, па по том је за па ли ли;202 у Драк се ни ћу 
су затво ри ли 360 осо ба и за кла ли их у јед ном дану та ко да је, пре ма ка зи-
ва њу све до ка, крв пре лива ла пре ко пра га цр кве; у Кусо ња ма су за па ли ли 

195 Пи смо ко тар ске обла сти Рав но – ВА, НДХ, 244-36/1.
196 Ср би, ста нов ни ци Ка ли но ви ка, мо ли ли су упра ву Ве ли ке жу пе Врх бо сна да 

им до зво ли отва ра ње њи хо ве цр кве за Бо жић 1942. годи не. Ме ђу тим, Рав на тељ ство за 
јав ни ред и си гур ност то није дозво ли ло – ВА, НДХ, 182-7/1.

197 Цр кву у Ме ђе ђи До њој код Ба ње Лу ке ру ши ли су бом ба ма. Тај исти храм 
за па ље н је и ав гу ста 1942. годи не – ВА, НДХ, 61а-42/15; На сли чан на чин сру ше на је 
и Спо мен-ко стур ни ца срп ских рат ни ка из Пр вог свет ског ра та – ВА, НДХ, 114б-25/1.

198 Пре пи ска вр хов не вла сти у За гре бу, ло кал не вла сти Ве ли ке жу пе По са вје и 
ме сне вла сти у Раје вом Се лу о ру ше њу пра во слав не цр кве – ВА, НДХ, 175-7/32; Ло-
кал не хр ват ске уста шке вла сти ни су сме ле да сру ше пра во слав не цр кве у Бо сан ској 
Ко стај ни ци, „po što je do njih ne mo gu će do ći, jer u se li ma gdje se iste na la ze go spo da re 
čet nič ko ko mu ni stič ke ban de“ – ВА, НДХ, 204-10/2.

199 Бо шко Н. Костић, За исто ри ју на ших да на, Лил/Фран цу ска 1949, 28.
200 Хер це го ви на у НОБ, II, 451.
201 ВА, НДХ, 85-45/11.
202 По кољ у цр кви у Гли ни по ми ње се без број пу та у исто ри о граф ским ра до ви-

ма и пу бли ци сти ци – Kon stan tin Fo titch, The war we lost, New York 1948, 119.
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цр кву пу ну при пад ни ка срп ског на ро да, нате рав ши их пре тога да у храм 
доне су сла му; у Кола ри ћу је за па ље но око при ве де них 80 мушка ра ца и 
десе так же на које су им до не ле хра ну; у Збо ри шту су у цркви запа ли ли 
више мај ки са ма лом децом; у До бром Се лу, у цр кву пу ну на ро да ба чене 
су бом бе; у Сади лов цу су за па ли ли цркву тако ђе пу ну Срба, међу који-
ма је било чак и де це у ко лев ка ма.203 Мно ге цр кве пре тво ре не су уз то у 
коњу шни це, мага ци не, ка сап ни це и објек те за дру ге на ме не, по не кад у 
римо ка то лич ке или уни јат ске бого мо ље.204

По Бо сни су пра во слав не цр кве ру ши ли нај че шће му сли ма ни 
уста ше, по Хрват ској Хр ва ти. Нај ма ње су то чини ли Нем ци или Ита-
ли ја ни. Цр кве су ру ши ли про фе сио нал ни зи да ри, по на ло гу хр ват ских 
вла сти. Рад ну сна гу за ту руши лач ку делат ност нала зи ли су међу Срби-
ма и Јевре ји ма, силом их при мо ра ва ли да у томе уче ству ју.205 Поје ди не 
срп ске цр кве ру ши ли су где год и са ми мешта ни Хр ва ти, из раз ли чи тих 
раз ло га, и обич но би за то би ли награ ђе ни гра ђе вин ским ма те ри ја лом 
или не чим дру гим што им је било у кори сти.206 У тим рабо та ма уче ство-
ва ли су чак и ри мо ка то лич ки све ште ни ци, под из го во ром да ви ше не ма 
пра во слав них јер су се пре то га пре кр сти ли.207

У опе ра ци ју зати ра ња пра во слав них цр ка ва укљу чио се и кри же-
вач ки вла ди ка, од но сно би скуп Јан ко Ши мрак; он је јед ном при ли ком 
по слао про фе со ра Шпи ру Петра но ви ћа у ма на стир Ле па ви ну да спре чи 
ње го во скр на вље ње, али само због тога да га нетак ну тог у пот пу но сти 

203 Цр ква 1992, 39.
204 О стра да њу пра во слав них цр ка ва до зна ло се и у Швај цар ској, у Свет ском 

са ве ту цр ка ва – Inter na ci o nal cri stian press, Ge ne ve, март 1942.
205 Цр кву у Ја се нов цу ру ши ли су Је вре ји ко је су Хр ва ти на то при мо ра ли. При 

ру ше њу по ги ну ло је око 80 љу ди – А. Ми ле тић, Ја се но вац.., II, 927; О ру ше њу цр кве у 
Ило ку – АЈ. 110, Инв. бр. 14. 654.

206 У Ру ми, у Сре му, пра во слав ну цр кву ру шио је Хр ват Ни ко ла Му же вић, без 
на ре ђе ња или дозво ле ви ших др жав них вла сти. По што је том при ли ком и пљач као, 
кри ти ко вао га је ве ли ки жупан Ан те Ни ко лић, из Ми ни стар ства уну тар њих по сло ва 
– АЈ, 110, Инв. бр. 11.541: О овим дога ђа ји ма по сто је број на све до че ња Ср ба и пра во-
слав них све ште ни ка. Јед но све до че ње, ти пич но и ка рак те ри стич но за број не обла сти 
Хр ват ске, да ли су ме шта ни се ла Те ња код Ву ко ва ра: „На дан 12. ок то бра 1941. го ди не 
би ли смо при сил но пре кр ште ни из сво је срп ско-пра  во слав не вје ре у римо ка то лич ку 
вје ру... Но во по ста вље ни жуп ник Фра њо Јун гвирст усе лио се у до та да шњи паро хиј-
ски дом срп ско-пра во слав ног све ште ни ка, ко ји је био про тје ран... Тај дом нала зио се у 
истом дво ри шту гдје је би ла срп ско-пра во слав на цр ква, ко ју су уста шке вла сти да ле на 
сам дан пра во слав ног Бо жи ћа, 7. ја ну а ра 1942. го ди не да се сру ши, а цркве на имо ви на 
опљач ка на, имо ви на раз ву че на, зво на не ка мо од пре мље на.“ – Зло де ла и гре си, 19.

207 О ру ше њу цр кве у Ра је вом Се лу у По са вју – ВА, НДХ, 175-7/32.
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пре у зме. Би скуп Ши мрак хтео је, наи ме, да са ма на сти ром ура ди исто 
што и са цр квом у се лу Ле па ви на – да га пре тво ри у уни јат ски обје кат.208

У ле то 1941. го ди не Нем ци су из Сло ве ни је про те ра ли не ко ли ко 
сто ти на римо ка то лич ких све ште ни ка, Сло ве на ца. Они су би ли сме шта-
ни и у пра во слав ним ма на сти ри ма. Поје дин ци су, као жуп ни ци у но вим 
жу па ма, уче ство ва ли у руше њу пра во слав них цр ка ва. То су ра ди ли на 
Све тог Са ву 1942. у Буч ју, за јед но са мешта ни ма.209

Апри ла 1942. годи не поје ди не ло кал не вла сти на ре ђи ва ле су, по 
свој при ли ци, на осно ву на ред би из За гре ба, да се об у ста ви ру ше ње пра-
во слав них црка ва.210 То је очи глед но ра ђе но у скла ду с пла но вима о ства-
ра њу тзв. Хр ват ске пра во слав не цр кве.

Ко ли ко је опљач ка но и по ру ше но, и на дру ге на чи не де ва сти ра но, 
пра во слав них цр ка ва, ни ка да ни је тач но утвр ђе но.211 По сле рат на Др жав-
на коми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, у 
сво јим ела бо ра ти ма наво ди ла је, нај че шће, да је реч о 450 по ру ше них и 
800 оште ће них пра во слав них цр ка ва на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске.212 Срп ска пра во слав на цр ква у сво јим пу бли ка ци ја ма об ја вљи-
ва ла је да је по ру ше но ви ше од 430 цр ка ва.213

***
Вр хов на хр ват ска власт у За гре бу је не ко ли ко пу та у ле то 1941. 

по на вља ла на ред бу о од у зи ма њу свих пред ме та из обје ка та Срп ске пра-

208 Hrvat ski narod, 3. 3. 1942.
209 С. Авра мов, н. д., 401.
210 Рас пис Ве ли ке жу пе Ву ка – АЈ, 110, Инв. бр. 10.591; Исто, Инв. бр. 11.541.
211 Нај ви ше је у сва ком по гле ду стра да ла Епар хи ја гор њо кар ло вач ка (обу хва та-

ла је Лику, Бани ју и Кор дун и део Босан ске кра ји не). Иако је још 1941. годи не у кален-
да ру Црква 1941 обја вље но да Епар хи ја гор њо кар ло вач ка посе ду је 237 бого слу жбе них 
обје ка та, у Срп ској пра во слав ној цркви су поми ња ни раз ли чи ти бро је веи нај че шће 
око 180, од којих је више од 120 постра да ло – АСин, Запи сни ци, Син. бр. 1070/зап. 
237/1947; АСин, За пи сни ци, Син. бр. 967/зап. 188 од 17. мар та 1948; АЈ, 110, ф-25, док 
1-8 и Инв. бр. 16.492; АЈ, 144, 46-398; Си меон вла ди ка гор њо кар ло вач ки, 250 годи на 
Епар хи је Гор њо кар ло вач ке, Бе о град 1964, 88; Ду шан Кораћ пи сао је о 258 стра да лих 
цр ка ва и пет ма на сти ра – Д.  Кораћ, н. д., 142; Ма не Пе шут је твр дио да је од 237 црка-
ва њих 213 на раз не на чи не и у раз ним окол но сти ма стра да ло – Ма не Пе шут, „Срп ско 
пи та ње у Хрват ској“, Гла сник СИКД Његош, 51, Чика го/САД, 1983, 94.

212 АЈ, 110, 675-466; АЈ, 144, 5-103.
213 Пра во сла вље, 1. 7. 1991, 7; По да так о 450 стра да лих цр ка ва обја вљен је и у 

пу бли ка ци ји Срп ска пра во слав на цр ква – Ње на про шлост и са да шњост, Бе о град 1992, 
19; Ме ђу тим, Ри сто Гр ђић је вео ма кон кре тан: стра да ло је 330 цр ка ва, 49 ка пе ла и 20 
ма на сти ра – Р. Гр ђић, Срп ска цр ква..., 15.
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во слав не цр кве. То је ура ђе но и 23. ав гу ста, штам па њем и сла њем окру-
жни це на адре се број них ни жих ор га на вла сти ши ром др жа ве. Но, и без 
тих на ред би, већ је на том пла ну би ло учи ње но мно го зло де ла. На при-
мер, у се лу Лежи мир, срез Срем ска  Митро ви ца(у то вре ме Хрват ска), 
срп ска цр ква је опљач ка на већ ју на 1941. го ди не.214

Ти пи чан при мер ка ко се нало же но спро во ди ло ви ди се из сле де-
ћег слу ча ја: уста ше су ухап си ле све ште ни ка Ко сту Ста ни ши ћа у ку ћи у 
Лив ну, и уби ли га. После то га, сву ње го ву имо ви ну опљач ка ли су, како 
су наве ли, у ко рист др жа ве.215

Уста шки та бор ник Јо сип То мље но вић у се ди шту Епар хи је гор-
њо кар ло вач ке лич но је ухап сио епи ско па Са ву Тр ла ји ћа и оста ле пра во-
слав не све ште ни ке у Пла шком. Потом је То мље но вић из са бор не цр кве 
од нео све вред ни је ства ри, укљу чу ју ћи и вред не умет нич ке сли ке.216

Пре у зи ма ње ства ри из срп ских цр ка ва и па ро хиј ских до мо ва, по 
за ми сли над ле жних вла сти тре ба ло је оз вани чи ти за пи сни ком о (на вод-
ној) при мо пре да ји, у град ском по гла вар ству.217

Пра во слав не цр кве пљач ка не су и у 1942. го ди ни о че му посто је 
са чу ва ни доку ме н ти. Карак те ри сти чан слу чај збио се у Вал по ву: Ко тар-
ска област у том месту је сре ди ном мар та 1942. из ве сти ла Ми ни стар-
ство пра во су ђа и бого што вља о „актив но сти ма“ у вези са пра во слав ном 
цр квом; на кра ју пи сма би ло је наве де но, осим оста лог, и сле де ће: „...
kod ob ćin skog po gla var stva Val po vo trg po hra nje no: 14 kom sli ka, od to ga 6 
ve ćih i 6 ma njih, 1 knji ga Sv.Evan gje lja, na vod no u po zla će nim kori ca ma, 2 
svjeć nja ka-stol na, 2 ve li ka vi se ća lu ste ra sa lam pa ma.“218

214 ВА, НДХ, 52-42/1.
215 Изве штај Ко тар ске обла сти Лив на – ВА, НДХ, 235-36/2; За ни мљи во је да су 

ита ли јан ске вој не вла сти при вре ме но спре чи ле пљач ку, али имо ви ну ни су мо гле дуго 
бра ни ти, та ко да је ипак рас про да та у ко рист хр ват ске др жа ве. У овом кон тек сту ваља 
по ме ну ти и слу чај Све то сав ског дома у Мо ста ру. На и ме, тај обје кат су хр ват ске вла-
сти опљач ка ле и за тво ри ле. Све ште ник Ву кан Ро дић насто јао је уз по моћ ита ли јан ских 
вој них вла сти да се опљач ка но вра ти и дом отво ри за упо тре бу – ВА, НДХ, 235-42/3.

216 Изве штај Об ћин ског на чел ства у Пла шком – ВА, НДХ, 92-55/4.
217 „Pre ma od red bi Ve li ke žu pe Vu ka od 25. VIII 1941 g. Taj. br. 124-1941 i od lu ci 

grad skog pogla var stva od 30.VIII 1941 Taj. br. 33-1941 čla no vi po vje ren stva Jo sip Pe tri čić, 
grad ski taj nik Du ško Mar ce lja, pro fe sor glas be i Ma to Su bo tić, pro fe sor sa sta li su se u 3 sa ta 
po slie pod ne u cr kvi i pri stu pi lo se pre se lje nju po kret nih pred me ta u skla di šte u ku ći na se lje-
ni ka Grin vald, uli ca Dr. Pa ve li ća br 12. Iz crkve su pre ni e ti sli e de ci pred me ti... 2 zdje li ce i 
po klo pac od sve te vo de, 5 za sta va i ko plja, 4 ve li ka svjeć nja ka i 1 ma li, 2 sto li ce sa sli kom... 
U cr kvi su osta li vi se ći elek trič ni lu ste ri, di e lo vi iko no sta sa, uz zid pri čvr šći va ni sje da li ce i 
sje da la“ – АЈ, 110, 679-14.

218 ХДА, Ми ни стар ство пра во су ђа и бо го што вља, 2361.
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У пљач ка њу срп ских цр ка ва, на по се бан на чин, уче ство ва ла је 
и је рар хи ја Ри мо ка то лич ке цр кве. То су ра ди ли све ште ни ци по на ре ђе-
њу над ре ђе них би ску па и над би ску па, нај че шће у до го во ру са ло кал ним 
вла сти ма. Карак те ри сти чан при мер пред ста вља де ло ва ње ђа ко вач ког 
би ску па Ан ту на Ак ша мо ви ћа. Он је, у ме ђу вре ме ну, по до зво ли др жав-
них вла сти, број не пра во слав не цр кве пре тво рио у римо ка то лич ке, јер је 
упо ре до с тим пре кр шта вао Ср бе. Све то ра ђе но је по логи ци: ако не ма 
пра во слав ног наро да, он да не тре ба да буде ни пра во слав них црка ва, од-
но сно за но ве ри мо ка то ли ке тре ба ства ра ти но ве цр кве.219

У Сре му, на Фру шкој гори, било је 15 мана сти ра Срп ске пра во-
слав не цркве. Њихо ва суд би на у Неза ви сној Држа ви Хрват ској била је 
слич на суд би ни оста лих мана сти ра и паро хиј ских хра мо ва: гото во сви 
су опљач ка ни, поје ди ни су сру ше ни или су доби ли дру ге наме не. О томе 
посто ји довољ но архив ске гра ђе кори сне за рекон струк ци ју тада шњих 
зби ва ња.220

По што би на бра ја ње свих зло де ла над Срп ском пра во слав ном 
црквом зах те ва ло мно го више про сто ра, за др жа ће мо се са мо на поје ди-
ним при ме ри ма стра да ња. Сре ди ном ав гу ста 1941. хр ват ске вла сти из 
За гре ба из да ле су на ре ђе ње свим под руч ним, од но сно ко тар ским вла-
сти ма, шта тре ба да чи не са пра во слав ним цр ква ма.221 Тако је кра јем 
ав гу ста 1941. одлу ком Др жав ног рав на тељ ства за по но ву имо ви на свих 
ма на сти ра по ста ла имо ви ном Не за ви сне Др жа ве Хрват ске.222

Ма да ско ро са свим опљач ка ни и ис пра жње ни, ма на сти ри на Фру-
шкој го ри пред ста вља ли су и да ље при ма мљи ва зда ња. За ма на сти ре Ра-
ва ни цу и Ја зак интер е со вао се ђа ко вач ки би скуп Ак ша мо вић, 223 али и 
не само он; над би скуп загре бач ки Сте пи нац до го во рио је са врхов ном 
хр ват ском вла шћу да про те ра не ри мо ка то лич ке све ште ни ке из Сло ве-

219 Би скуп Акша мо вић оба ве стио је 8. ју на 1942. годи не Хр ват ски др жав ни 
му зеј за умјет ност и обрт у Загре бу о то ме ко је су пра во слав не цр кве пре тво ре не у ри-
мо ка то лич ке и о суд би ни њи хо вог инвен та ра. На бро јао је 20 цр ка ва – АЈ, 110, 679-160.

220 Стра да ње ма на сти ра и оста лих пра во слав них цр кве них обје ка та у Сре му 
ве о ма де таљ но об ра ди ла је првих месе ци 1945. годи не Покра јин ска ко ми си ја за утвр-
ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча у ела бо рату „Зло чи ни на кул тур но и-
сто риј ским спо ме ни ци ма и пред ме ти ма у Сре му“. Дуго го ди на ве ро ва ло се да су сви 
при мер ци ела бо ра та не ста ли. Ме ђу тим, је дан са чу ва ни при ре дио је и об ја вио Дин ко 
Да ви дов у књи зи под насло вом Зло де ла и гре си, Бе о град 1990.

221 Зло де ла и гре си, 24.
222 Ко пи ја од лу ке Бр: Н. 2/2 од 25. 8. 1941. годи не – Зло де ла и гре си, 30; Ко пи ја 

од лу ке Бр: Н. 7/7 од 24. 10. 1941. годи не – Исто, 32.
223 Зло де ла и гре си, 33.
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ни је, а би ло их је 86, сме сте на Фру шку го ру. На тај на чин, и сам врх 
Римо ка то лич ке цр кве у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској уче ство вао је у 
рас ту ра њу пра во слав них све ти ња.

По сто је број на све до че ња о то ме ка ко је спро во ђе но за тва ра ње 
цр ка ва и мана сти ра и по пи си ва ње њи хо ве имо ви не.224

Посе бан вид пљач ке пра во слав них мана сти ра и црка ва чињен је 
под изго во ром њихо вог тобо жњег спа са ва ња. То је рађе но под руко вод-
ством музеј ских струч ња ка и на осно ву посеб не закон ске одред бе од 22. 
маја 1941. годи не.225 Та закон ска од ред ба би ла је по зна та свим ло кал ним 
ор га ни ма вла сти у др жа ви и они су се пре ма њој мо ра ли од но си ти од го-
вор но јер је та ко нало же но у оба ве ште њи ма свим ве ли ким жу па ни ма.226

У пљач ка њу пра во слав них цр ка ва би ло је и слу ча је ва не пла ни ра-
ног уни шта ва ња: по сле при ку пља ња цркве них дра го це но сти из Бу ва ча, 
Смо ља но вић Бр да, Мо чи ла, Му ња ве, Пе тро ва Лич ког Се ла и Ра до ви це, 
при ли ком (пла ни ра ног) при вре ме ног сме шта ја у Слу њу, на мер но је за-
па ље на згра да у ко јој је све изго ре ло.

Вла ди мир Ткал чић, дирек тор Хрват ског пови је сног музе ја и 
пред вод ник  акци је, до пре мио је и де по но вао у За гре бу, у спре ми шта 
Хр ват ског др жав ног архи ва, вели ки број цр кве них пред ме та. Та ко је из 
Па кра ца дове зао чети ри сан ду ка вред них пред ме та и 40 сан ду ка књи га, 
из Пла шког 81 пред ме т и 80 сан ду ка књи га, из Бео чи на девет пред ме та 
и 20 сан ду ка књи га. Том при ли ком Хр ват ском др жав ном ар хи ву пре да то 
је шест сан ду ка ар хив ске гра ђе из Пла шког.227

***
Хр ват ске вла сти број ним за ко ни ма, од ред ба ма и на ред ба ма пла-

ни ра ле су да све ма те ри јал не вред но сти Срп ске пра во слав не цр кве от му 
и углав ном уни ште.

При ли ком хап ше ња пра во слав них све ште ни ка и ар хи је ре ја, и 
пре тре са њихо вих ста но ва, од у зи ма но им је све што је било вре дно. У 
таквој акци ји спро ве де ној у епи скоп ском дво ру у За гре бу ни су зао би-
ђе не ни па пир не (бан ков не) дра го це но сти, а ни је се пре за ло ни од од у-

224 АЈ, 110, Инв. бр. 249/стр 49.
225 „Ova se od red ba ima de br zo, stro go i po vjer lji vo uz osob nu di sci plin sku i ma te-

ri jal nu od go vor nost svih čim be ni ka pro va dja ti.“ – ВА, НДХ, 179-6/2; Зло де ла и гре си, 27 
и 235.

226 ВА, НДХ, 179-6/2.
227 По сле ра та, ју ла 1946, то бо гат ство до пре мље но је у Бе о град у 11 ва го на – 

АЈ, 110, 679-368; Зло де ла и гре си, 238–239.
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зи ма ња и ве о ма те шких спред ме та, као што је, на при мер, ме тал на ка са 
Цр кве ног су да епар хи је За гре бач ке.228

Да је пљач ка имо ви не Срп ске пра во слав не цркве била систе мат-
ски пла ни ра на потвр ђу ју и доку мен ти од 30. апри ла 1941. годи не насло-
вље ни на коме са ре за кон тро лу рада цркве них општи на и епар хиј ских 
орга на.229

По себ но те мељ но пљач ка не су згра де у Срем ским Кар лов ци ма, 
не ка да шњем цр кве ном и кул тур ном сре ди шту срп ског на ро да. Сре ди ном 
сеп тем бра 1941. обја вље на је за кон ска од ред ба о пре у зи ма њу имо ви не 
свих уста но ва Срп ске пра во слав не цркве у ко рист хр ват ске др жа ве.230

По глав ник Ан те Па ве лић је од ре дио да се у Кар лов ци ма, у згра ди 
патри јар шиј ског дво ра 1. авгу ста 1941. годи не отво ри хр ват ска уста шка 
Дужно снич ка шко ла.231 По иде ји Па ве ли ћа, огњи ште срп ства и пра во-
сла вља у Кар лов ци ма, па ла ти где су жи ве ли и слу жи ли срп ски патри јар-
си, беше богом да но место за уче ње уста шке иде о ло ги је!

У ита ли јан ској зони, у поје ди ним мести ма, хрват ске пла но ве 
оме та ли су ита ли јан ски вој ни ци. Тако су Ита ли ја ни, као што је већ кон-
ста то ва но, где год насто ја ли да отво ре већ запе че ће не цр кве.232 Ка да су 
Хр ва ти наме ри ли да от му сву по крет ну и непо крет ну имо ви ну мана сти-
ра За ва ла код Рав на у Хер це го ви ни, ко га су пре то га за тво ри ли а мо на-
хе про те ра ли (или су се они са ми бегом спа си ли стра да ња), Ита ли ја ни 
су отво ри ли ту све ти њу и у њу вра ти ли из бе глог мо на ха да не сме та но 
оба вља бого слу же ње.233 Током поку ша ја уста ша из Др ни ша у Дал ма ци ји 
да за па ле пра во слав ну цр кву, то су тако ђе спре чи ли ита ли јан ски вој ни-
ци пре те ћи да ће упо тре би ти си лу. По чет ком сеп тем бра 1941. годи не у 

228 Про та Ди ми три је Вит ко вић, ар хи је реј ски за ме ни к, оба ве стио је митро по-
ли та Доси те ја да су хрват ске вла сти оте ле и бан ков не књи жи це ма на сти ра Ле па ви не, 
цр кве Све те Пет ке у За гре бу, Цркве них оп шти на Це ља, Ма ри бо ра и Љу бља не, и дру ге 
дра го це но сти – АС, Ко ме са ри јат за избе гли це, не ре ги стро ва но.

229 Зло де ла и гре си, 119.
230 Narod ne novi ne, Zagreb, 20. 9. 1941.
231 Се кре тар шко ле Па вле Дра ги ће вић изја вио је за но ви не Gra ni čar о тој шко-

ли: „U ovu ško lu dola zi li su dje ča ci sa još mo žda ne iz gra đe nom ide o lo gi jom, ko ji me đu tim 
ka da uđu u ovu ve li čan stve nu zgra du, ob u zi ma ih ne ki neo bi čan osje ćaj a to ne što su ušli 
u tu đu bo ga to uređ je nu zgra du, no baš napro tiv osje ća ju da je to za jed nič ko usta ško, da su 
te me lji usta štva ja ki i ne raz ru ši vi kao i te me lji ove ško le. Ova zgra da je ide al no mje sto za 
ško lu du žnost ni ka. Mo žda je ova zgra da sa gra đe na za ne ka da šnje dru ge, na ma su prot ne svr-
he, ali sa da je i bi će og nji šte usta štva i nje go vih na če la, usta ške bor be i napret ka.“ – Зло де ла 
и гре си, 117–118.

232 ВА, НДХ, 213-18/3.
233 ВА, НДХ, 235-36/2; Исто, 244-36/1.
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Дрниш је до ла зио епи скоп Ири неј у прат њи ита ли јан ског пу ков ни ка и 
фо то гра фа. Том при ли ком пре гле да ли су и сни ми ли оште ће не цркву и 
па ро хиј ски дом. Ка ко ште та ни је би ла ве ли ка, цр ква је отво ре на и у њој 
је уско ро слу жен по мен за стра да ли на род.234 Не што слич но де си ло се и 
у обли жњем селу Крич ке.235 Посто ји и све до че ње да су Срби из 26. сеп-
тем бра 1941. годи не хте ли да отво ре сво ју цркву уз помоћ Ита ли ја на, а 
хр ват ске вла сти су зах те ва ле од ита ли јан ске ко ман де да тако не што не 
до зво ли.236

Ко ли ко је тач но опљач ка но пра во слав них цр ка ва тако ђе ни ка да 
ни је пре ци зно утвр ђе но. Ипак, по сто ји о то ме при лич но по да та ка, што 
олак ша ва истра жи ва ње. На осно ву њих, би ло је и сле де ћих за кљу ча ка: 
„.. опљач ка но је више од 40 ва го на цркве но у мет нич ких и дру гих исто-
риј ских вред но сти ...“237

Кад је реч о то тал ном уни шта ва њу обје ка та Срп ске пра во слав не 
цр кве посеб но ме сто при па да ски да њу цр кве них зво на. И то је ор га ни-
зо вало Др жав но рав на тељ ство за по но ву, по сред ством ло кал них вла сти 
ши ром др жа ве. Та наре ђе ња би ла су иден тич на и ја сна.238 Оста ло је тра-
го ва и о то ме шта су вла сти наме ра ва ле с њима: зво на из цр кве у Ја се нов-
цу ски ну та су ра ди пре та па ња.239 Било је слу ча је ва да су зво на одно ше на 
у ри мо ка то лич ке објек те и та мо су скри ва на или су по ста вља на уме сто, 
сла би јих, по сто је ћих.

Ни тај „по сао“ ни је увек те као без те шко ћа. Са чу ва но је не ко ли-
ко из ве шта ја ло кал них вла сти о то ме да не мо гу опљач ка ти пра во слав не 

234 ВА, НДХ, 221-35/5; Исто, 233-42/2.
235 Изве штај ве ли ког жу па на из Кни на од 5. ок то бра 1941. годи не – ВА, НДХ, 

220-36/7.
236 Зах тев Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва у За гре бу од 18. сеп тем бра 1941. 

годи не – ВА, НДХ, 213-18/3.
237 Сло бо дан Ми ле у снић, „Му че нич ко стра да ње Срп ске пра во слав не цр кве на 

под руч ју тзв. НДХ у то ку II свет ског ра та“, Срп ска пра во слав на цр ква – Ње на про
шлост и са да шњост, Бе о град 1992, 43. Узо ран при мер на во ђе ња тач них по да та ка о 
ма те ри јал ним стра да њи ма Срп ске пра во слав не цркве пред ста вља текст Ри сте Гр ђи ћа 
ма да их ни је раш чла нио већ са мо навео гло бал не резул та те без ши рих обра зло же ња – 
Р. Гр ђић, н. д., 15.

238 „Od mah sa pra vo slav nih cr kvi ski ni te sva zvo na i sa in ven ta rom do pre mi te u ovoj 
Ko tar. obla sti u ro ku od 48 sa ti pod pret njom naj stro že ka zne.“ У дру гим наре ђе њи ма било 
је и ова квих фор му ла ци ја: „Ima du se ski nu ti zvo na cr ka va u se lu Sla bi nji, Ba čva ni ma, Či-
tlu ku, Stri go vu i u Bos.Pe tri nji.“ – ВА, НДХ, 203-2/2; Та ква на ре ђе ња су број на попут 
на ре ђе ња Ко тар ске из по ста ве у Бо сан ској Костај ни ци о ру ше њу цр ка ва о обла сти око 
Бо сан ског Но вог – ВА, НДХ, 203-2/2.

239 А. Ми ле тић, Ја се но вац, II, 927.
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цр кве јер се у се ли ма на ла зе чет нич ке је ди ни це. Таквих слу ча је ва би ло 
је на десе ти не.240

Ко ли ко је зво на ски ну то ни је утвр ђе но, ма да по сто ји ви ше по да та-
ка. Држав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га-
ча утвр ди ла је да је са пра во слав них хра мо ва одне то ви ше од 700 зво на.241

По сле ски да ња зво на обич но би усле ди ло ру шење и цр ква, често 
до те ме ља. Од тог ма те ри ја ла зида ни су углав ном објек ти за дру ге на ме-
не; на при мер, мате ри јал пору ше не срп ске цр кве ис ко ри шћен је за пра-
вље ње „Усташког до ма“.242

240 „Izjveš ću je se na slov da se pred njem na lo gu za sa da udo vo lji ti ne mo že što se cr-
kva gr ko i stoč njač ka na la zi pod te škim okol no sti ma to jest ta mo na la ze čet nič ke sku pi ne ra di 
če ga bi sa da in ter ven ci ja oko ski da nja zvo na bi la iz li šna”: Изве штај за по вјед ни ка по ста је 
Бо сан ске Ко стај ни це Тај. бр. 182 од 6. 10. 1941. го ди не – ВА, НДХ, 203-2/2.

241 АЈ, 110, Инв. бр. 16.492.
242 Писмо Велике жупе Билогора, од 21. фебруара 1942, Министарству 

правосуђа и богоштовља о рушењу српско-православне цркве у селу Граберје код 
Бјеловара – Хрватски државни архив, НДХ, Министарство правосуђа и богоштовља, 
B-1864 од 26. фебруара 1942. године.
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3. Делат ност Све тог Архи је реј ског Сино да
 
Патри јарх Гаври ло напу стио је Патри јар ши ју после бом бар до ва-

ња Бео гра да. Конач но је сти гао у мана стир Острог. Тамо су га ухап си ли 
немач ки вој ни ци и пре ко Сара је ва спро ве ли за Бео град. Посла саслу ша-
ва ња био је при тво рен у мана сти ру Рако ви ца код Бео гра да. Касни је је 
пре ба чен у мана стир Вој ло ви ца код Пан че ва. Рат је про вео изван Патри-
јар ши је и без пра ва да оба вља сво је патри ја ра шке оба ве зе и дужно сти.243

Када су немач ки вој ни ци 13. апри ла 1941. годи не зау зе ли Бео-
град, у згра ди Патри јар ши је била су само дво ји ца патри јар хо вих викар-
них епи ско па, Вале ри јан (Сте фа но вић) и Арсе ни је (Бра два ре вић).

Нем ци су 23. апри ла зау зе ли згра ду Патри јар ши је узур пи ра ју ћи 
је за сво је потре бе; испра зни ли су је од све га оног што им је сме та ло, 
од наме шта ја до адми ни стра тив них књи га. Дозво ли ли су да инвен тар 
из Патри јар ши је буде сме штен  у згра ду Кона ка кње ги ње Љуби це где је 
тада био и Цркве ни музеј. У том зда њу почео је нови живот свих орга на 
Патри јар ши је и Архи е пи ско пи је бео град ско-кар ло вач ке Срп ске пра во-
слав не цркве.244

У сво јим епар хи ја ма бора ви ли су сле де ћих месе ци, поје ди ни ско-
ро до кра ја рата: митро по лит црно гор ско-при мор ски Јоа ни ки је Липо вац, 
епи ско пи нишки Јован Илић, бра ни чев ски Вени ја мин Тау ша но вић, банат-
ски Дама скин, шабач ки Симе он Стан ко вић, тимоч ки Еми ли јан Пипер ко-
вић и бач ки Ири неј Ћирић. Епи ско па рашко-при зрен ског Сера фи ма Јова-
но ви ћа ухап си ли су Албан ци и потом одве ли у Тира ну.245 Епи скоп дал-
ма тин ски Ири неј Ђор ђе вић бора вио је у сво јој епар хи ји до јесе ни 1941. 
и оба вљао вла ди чан ске дужно сти. Касни је је ухап шен и интер ни ран у 
Ита ли ју.246 Епи ско па мука чев ско-прја шев ског Вла ди ми ра (Раји ћа) про те-
ра ле су у Бео град немач ке вла сти. Епи скоп жич ки Нико лај (Вели ми ро вић) 
маја 1941. саслу ша ван је у Бео гра ду. Касни је је био при мо ран да бора ви 

243 Мио драг Бли за нац, Вељ ко Ђурић Миши на, Патри јарх Гаври ло (Дожић), 
Нови Сад 2004; Рад ми ла Радић, Живот у вре ме ни ма: Гаври ло Дожић (1881–1950), 
Бео град 2006.

244 Немач ки вој ни ци су патри јар шиј ску архи ву рас ту ри ли. Сто га је 21. јуна 
1941. митро по лит Јосиф нало жио слу жбе ни ци ма Патри јар ши је да је сре де како би се 
могла кори сти ти – АСин, IX/119/1941.

245 Гла сник СПЦ, 5-6/1945, 62–63.
246 Писмо епи ско па Ири не ја митро по ли ту Јоси фу – АС, Коме са ри јат за избе-

гли це..., нере ги стр о ва но.
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у мести ма око мана сти ра Љубо сти ње.247 У Бео град је 5. маја 1941. сти гао 
митро по лит ско пљан ски Јосиф (Цви јо вић) кога су про те ра ли Буга ри.248 
Убр зо за њим, гоњен истим усу дом, сти гао је и епи скоп зле тов ско-стру-
мич ки Викен ти је (Про да нов). Епи ско пи звор нич ко-тузлан ски Нек та ри-
је (Круљ) и захум ско-хер це го вач ки Нико лај (Јока но вић) успе ли су да се 
домог ну Срби је уз изве сну помоћ Нема ца, одно сно Ита ли ја на. О суд би-
ни епи ско па бања луч ког Пла то на (Јова но ви ћа) у Бео гра ду се дозна ло 15. 
маја од јед ног зва нич ни ка Цркве ног суда из Бање Луке.249 Из Загре ба је 
допре мљен измр цва ре ни митро по лит загре бач ки Доси теј (Васић).250

Одлу ка ма са послед њег Сабо ра одр жа ног кра јем мар та 1941. 
годи не, Синод су чини ли пред сед ник патри јарх Гаври ло и чла но ви 
епи ско пи бач ки Ири неј, тимоч ки Еми ли јан, нишки Јован и звор нич ко-
тузлан ски Нек та ри је. Заме ни ци су били митро по лит скоп ски Јосиф и 
епи скоп бра ни чев ски Вени ја мин.251 Међу тим, рат не непри ли ке спре чи ле 
су рад тог тела у поме бу том саста ву. Мада Синод фор мал но није радио, 
ипак су архи је ре ји, већ сре ди ном маја, поку ша ва ли да делу ју оно ли ко 
коли ко је то било могу ће.252

Обра ћа ње немач ким оку па ци о ним вла сти ма, како би сазна ли суд-
би не епи ско па дабро-босан ског Петра (Зимо њи ћа) и гор њо кар ло вач ког 
Саве (Трла ји ћа), био је први зада так архи је ре ја.253 Како дуго вре ме на није 
било одго во ра, архи је ре ји су се 20. сеп тем бра обра ти ли и вла ди Мила на 
Неди ћа. Од њега су доби ли одго вор тек 24. апри ла 1942. годи не.254 Пошто 
су сви одго во ри били непот пу ни, архи је ре ји су се још неко ли ко пута обра-
ћа ли за инфор ма ци је. Исто тако, епи ско пи су моли ли поје ди не мини стре 
и самог Неди ћа за интер вен ци је код немач ких вла сти ради спа са ва ња оно 
мало све ште ни ка за које су сазна ли да се нала зе по разним лого ри ма у 
Хрват ској. Све такве мол бе при ма ли су срп ски мини стри, али и Нем ци. 
Тако је дола зи ло до интер вен ци ја код хрват ских вла сти и допре ма ње ухап-

247 Та казна тра ја ла је до 16. децем бра 1942. годи не када је интер ни ран у мана-
стир Вој ло ви ца код Пан че ва – АСин, Запи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947.

248 ВА, Нћа, 20а-1/3.
249 АСин, Запи сни ци, Син. бр. 47/1941.
250 АСин, Запи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947.
251 Црква 1941, 47.
252 Епи скоп бра ни чев ски Вени ја мин пред ла гао је 30. маја 1941. годи не да се 

архи је ре ји саста ну и поку ша ју да наста ве рад у новим окол но сти ма. Као први корак ка 
нор ма ли за ци ји ста ња, сма трао је да тре ба издеј ство ва ти осло ба ђа ње патри јар ха Гаври-
ла – АСин, IX/87/1941.

253 АСин, Син. бр. 86/11941.
254 АСин, Запи сни ци, Син. бр. 2015/1941.
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ше ни ка у Бео град, али је било, нажа лост, и слу ча је ва када су доби ја ли 
инфор ма ци је да тра же ни свеште но слу жи те љи нису више међу живи ма.255

Почет ком јула 1941. пред став ни ци немач ких вла сти саоп шти ли 
су архи је ре ји ма да је нужно да се „коли ко је могу ће, одр жи једин ство 
Срп ске пра во слав не цркве под упра вом про пи са ном њеним Уста вом“.256 
То је зна чи ло да би епи ско пи тре ба ло да се кон сул ту ју са патри јар хом о 
томе шта ваља чини ти да се Црква пови ну је немач ким зах те ви ма и усло-
ви ма. О дета љи ма тих раз го во ра архи је ре ја нема писа них тра го ва.257

***
Ср би ја је и сама би ла пре оп те ре ће на број ним оба ве за ма пре ма 

оку па тор ским вла сти ма. Но, и таква Ср би ја при ми ла је више од 400.000 
прог на них и из бе глих Ср ба из дру гих кра је ва Кра ље ви не Ју го сла ви је. У 
том мо ру не срећ ни ка на шло се и око 600 све ште нослу жи те ља Срп ске 
пра во слав не цр кве. Избе гли све ште ни ци јавља ли су се цр кве ним вла-
сти ма због по мо ћи и до би ја ња слу жбе. Сва ко је имао оба ве зу да сачи ни 
из ве штај о „сви ма до га ђа ји ма ко је је пре из бе гли штва пре жи вео и под 
ка квим окол но сти ма је из бе гао“. Наи ме, Си нод је у међу вре ме ну фор-
ми рао посеб ну ко ми си ју за при ку пља ње поме ну тих изве шта ја од избе-
глих све ште ни ка.258 Ко ми си ја је, уз то, и на дру ге на чи не до би ја ла изве-
сне по дат ке. Реци мо, поје ди ни епи ско пи су пи са ли Си но ду из ве шта је о 
прог на ним све ште ни ци ма и њи хо вој суд би ни. То су при лич но по у зда ни 
по да ци, али и неком плет ни јер се ста ње ме ња ло ско ро из дана у дан, чак 
и у пр вој поло ви ни 1942. го ди ни.259 Ти пода ци тре ба ло је да озна ча ва ју 
и број про те ра них или из бе глих све ште ни ка. Тај број, међу тим, не мо же 
се при хва та ти као та чан јер поје ди ни све ште ни ци ни су били у ста њу да 
пи шу, услед те шког пси хич ког и фи зич ког ста ња, а не ки су у међу вре ме-
ну умр ли итд. Из тих и слич них раз ло га, до са да су наво ђе ни раз ли чи ти 
по да ци о бро ју про те ра них или из бе глих све ште ни ка.260

255 АСин, XIII/146/1941; Исто, XIV/23/1941.
256 АСин, Запи сни ци, Син. бр. 585/зап. 3 од 8. јула 1941.
257 Мемоари патријарха српског Гаврила, Париз 1974, 533–538.
258 АСин, За пи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947.
259 Ми тро по лит Јо сиф у свој ству ад ми ни стра то ра Ми тро по ли је бе о град ско-кар-

ло вач ке писао је 14. ав гу ста 1941. годи не о 90 све ште ни ка рас по ре ђе них у тој епар хи ји 
и при хва та њу још 20 њих – АСин, XI/147/1941. И епи скоп бра ни чев ски Ве ни ја мин 20. 
сеп тем бра 1941. сачи нио је из ве штај и упу тио га Си но ду – АСин, IX/26/1941. О но вим 
све ште ни ци ма у Епар хи ји жич кој до 19. фе бру а ра 1942. годи не – АСин, I/220/1942.

260 Дра го слав Стра ња ко вић имао је још 1941. го ди не на рас по ла га њу до ку мен-
та ци ју о стра да њу све ште ни ка па су ти ње го ви по да ци вео ма зна чај ни ји. Ње гов по да-
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Дола ском прог на них све ште ни ка у Срби ју, намет ну ла се потре ба 
систе мат ског саку пља ња доку ме на та о стра да њу. По цркве ним кано ни-
ма, сва ки све ште ник био је дужан да начи ни изве штај о сво јој суд би ни 
одно сно раз ло зи ма одла ска из паро хи је. Како се вре ме ном мно жио број 
тих изве шта ја, тре ба ло је систе мат ски обра ђи ва ти доку мен та ци ју. Из тих 
потре ба кра јем окто бра 1941. оформ ље на је и Коми си ја за при ку пља ње 
мате ри ја ла о стра да њу Срп ске пра во слав не цркве и наро да. Чини ли су 
је пред сед ник епи скоп Нек та ри је, про фе со ри Бео град ског уни вер зи те та 
Перо Сли јеп че вић и Милен ко Фили по вић, а дужност секре та ра оба вљао 
је про та Нико ла Ала гић. Коми си ји су доде ље ни про фе сор бого сло ви је 
Бого љуб Ћир ко вић, секре тар Цркве ног суда из Сара је ва Жар ко Попо-
вић, при прав ник Цркве ног суда из Тузле Перо Јова но вић, слу жбе ник 
из патри јар хо ва каби не та Љубо мир Дур ко вић и дак ти ло граф Цркве ног 
суда из Пакра ца Милан Комле нић. Коми си ја се саста ја ла све га неко ли-
ко пута у пуном саста ву, и то само у почет ку. На првом састан ку њени 
чла но ви дого во ри ли су се о мето да ма и зада ци ма рада. Том при ли ком 
саста вље но је „упут ство“ по коме је тре ба ло да све ште ни ци све до че у 
сво јим изве шта ји ма.261

Вре ме ном је Коми си ја има ла све више посла па су се обра ти ли 
за помоћ зва нич ни ци ма и изван Патри јар ши је. Дру ги раз лог за тра же ње 
помо ћи про ис ти че из рани јег дого во ра да по један при ме рак изве шта ја 
шаљу и Пред сед ни штву вла де и Коме са ри ја ту за избе гли це. Прав но оде-
ље ње Коме са ри ја та при ку пља ло је подат ке о стра да њу срп ског наро да. 
Касни је је дого во ре но да те две коми си је сара ђу ју, поред оста лог и раз-
ме ном саку пље них доку ме на та.262 Њихов рад син те ти зо ван је у чети ри 
све ске: Акци ја римо ка то лич ке цркве, Акци је фра ње ва ца, Јасе но вач ки 
логор и Лобор Град.

Пре пи си ва ње и раз вр ста ва ње доку мен та ци је био је тех нич ки 
посао. Глав ни посао пред ста вља ло је сре ђи ва ње. Пла ни ра но је пра вље-
ње: азбуч ног реги стра свих осо ба (уз наво ђе ње нај о снов ни јих пода та ка), 
које су поми ња не у свим изве шта ји ма; пре глед дога ђа ја и стра да ња Срба 

так о бро ју, међу тим, тек је при бли жан, гото во узгре дан, јер на во ди да је у Ср би ју сти-
гло око 700 прог на них или из бе глих све ште ни ка из Неза ви сне Др жа ве Хр ват ске. – Д. 
Стра ња ко вић, н. д., 19. Ду шан Кашић  је уствр дио да је из Неза ви сне Др жа ве Хр ват ске 
у Ср би ју про те ра но 334 све ште ни ка – Д. Кашић, Срп ска цр ква..,195–196.

261 АСин, Запи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947.
262 Коме са ри јат за избе гли це про сле дио је Патри јар ши ји 3.032, а добио око 

4.500 изве шта ја – АСин, Запи сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947; АСин, III/10/19433. 
Саслу ша ње Милен ка Фили по ви ћа пред кому ни стич ким орга ни ма вла сти 30. јану а ра 
1945. годи не – АЈ, 110, Инв. бр. 16.390.
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по сре зо ви ма; спи сак зло чи на ца, али и заштит ни ка итд.263

На осно ву те гра ђе, Синод је начи о нио опши ран ела бо рат о стра-
да њу срп ског наро да, саста вљен од два дела: „Звер ства над Срби ма у 
Неза ви сној Држа ви Хрват ској од стра не уста шког режи ма 1941/1942“ и 
„Звер ства Арба на са извр ше на над Срби ма Косо ва и Мето хи је“.264

Пошто су Нем ци има ли сазна ња о свим актив но сти ма у Патри-
јар ши ји, логич но је било да су били упо зна ти и са посто ја њем поме ну те 
Коми си је. С обзи ром на то да је Црква била под паском Геор га Маје-
ра, оба ве штај ног офи ци ра заду же ног за Срп ску пра во слав ну цркву, он 
је сход но тој чиње ни ци био први посе ти лац код митро по ли та Јоси фа. 
Дру гом при ли ком састао се са Милен ком Фили по ви ћем. Овај је Маје-
ру обја снио све актив но сти Коми си је, наво де ћи да је то засно ва но на 
цркве ним зако ни ма али и да, на изве стан начин, пред ста вља и науч но 
истра жи ва ње.265 Нем це је у доку мен ти ма Коми си је посеб но инте ре со-
ва ла актив ност Римо ка то лич ке цркве у Неза ви сној Држа ви Хрват ској. 
Јед ном при ли ком узе ли су мно го број на доку мен та, која су вра ти ли после 
неко ли ко дана.266

Архи је ре ји и митро по лит Јосиф посеб но поку ша ва ли су у више 
навра та да доби ју дозво лу немач ких вој но у прав них вла сти да посе те 
интер ни ра ног патри јар ха. На кра ју, то им је и омо гу ће но 7. јула 1941. 
годи не, па су патри јар ха посе ти ли епи ско пи Нек та ри је, Јован, Ири неј и 
Еми ли јан.267

263 Милен ко Фили по вић пише 31. јула 1942. годи не Сино ду и пред ла же шта 
би све тре ба ло истра жи ва ти у доку мен та ци ји која наста је у патри јар шиј ској Коми си ји 
и Коме са ри ја ту за избе гли це. Уз оста ло, пред ла гао је ства ра ње кар то те ке за подат ке о 
суд би на ма архи је ре ја, све штен ства, мона штва, мана сти ра, црка ва, цркве не имо ви не, 
мати ца цркве них, гро ба ља, ста ри на, библи о те ка, кул тур них и хума ни тар них уста но-
ва, о про гон ству, стра да њу, пре се ље њи ма, пљач ка њи ма, муче њи ма, пока то ли ча ва њу 
и мно штво дру гих рубри ка. У настав ку, аутор пред ла же и ства ра ње тима струч ња ка 
који би чини ли ста ти сти ча ри, исто ри ча ри, поли циј ски екс пер ти, суди ја, књи жев ник, 
публи ци ста, кано ни ста и аграр ни инжи њер. Тај посао је и запо чет али није завр шен 
– АСин, III/10/1943. О истом упо ре ди ти саслу ша ње Милен ка Фили по ви ћа 30. јану а ра 
1945. годи не – АЈ, 110, Инв. бр. 16.390.

264 АСин, Про гон Срба у Хрват ској 1941–1942, нере ги стро ва но; АСин, Запи-
сни ци, Син. бр. 1060/зап. 237/1947.

265 Почет ком 1943. годи не Мајер је опет посе тио Патри јар ши ју са задат ком да 
испи та како је у ино стран ство сти гао Мемо ран ду ма који је Синод, посред ством вла де 
Мила на Неди ћа, послао јану а ра 1942. годи не вој но у прав ном запо вед ни ку Срби је. Њихо-
ви касни ји раз го во ри одр жа ва ни су у про сто ри ја ма немач ких оба ве штај них слу жби.

266 АЈ, 110, Инв. бр. 16.390.
267 АСин. Син. бр. 585/ зап. 3 од 8. јула 1941.
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Прва сед ни ца (кон фе рен ци ја) Сино да одр жа на је 7. јула. Цркве-
ни вли ко до стој ни ци раз ма тра ли су ста ње у Срп ској пра во слав ној цркви 
у посто је ћим при ли ка ма и непри ли ка ма. Међу зна чај ним одлу ка ма, 
прва по важно сти била је она која је тре ба ло да убла жи про блем одсу-
ства патри јар ха као пред сед ни ка Сино да. С обзи ром да је патри јарх био 
интер ни ран, њего ву уло гу тре ба ло је да пре у зме епи скоп бач ки Ири-
неј, нај ста ри ји по посве ће њу епи скоп, ина че члан Сино да и Сабо ра.268 
Мађар ске вла сти, међу тим, забра ни ле су епи ско пу бач ком Ири не ју напу-
шта ње Новог Сада и одла зак у Бео град. Синод из Бео гра да, посред ством 
Саве та коме са ра, поку ша вао је од Нема ца доби ти сагла сност и прат њу 
за његов пут од Новог Сада до Бео гра да. Но, ни то није помо гло.269 На 
тај начин при вре ме но је, може се рећи, пара ли сан рад Сино да. Али и то 
је брзо пре вла да но. Посту пи ло се по сло ву Уста ва Срп ске пра во слав не 
цркве. У скла ду с тим, епи ско па Ири не ја тре ба ло је да заме ни нај ста ри ји 
по посве ће њу архи је реј који је редов ни члан Сино да. Међу тим, то се из 
неког раз ло га није деси ло, већ је функ ци ју заме ни ка патри јар ха пре у зео 
митро по лит Јосиф, у том момен ту само синод ски заме ник. Он је на тој 
функ ци ји остао до кра ја рата.270

Сутра дан, 8. јуна, на првој редов ној сед ни ци, Синод је закљу чио: 
„У бри зи за суд би ну Срп ско га наро да, и у уве ре њу да ће све та Срп ска 
Пра во слав на Црква у сво јим епар хи ја ма и даље моћи без смет ње врши-
ти сво ју божан ску миси ју, и да ће њена сте че на и зако ни ма при зна та 
пра ва зајед но са њеним тра ди ци ја ма и даље бити пошто ва на и чува на, 
Све ти Архи је реј ски Синод ће лојал но извр ша ва ти зако не и наред бе оку-
па тор ских и земаљ ских вла сти и ути ца ће пре ко сво јих орга на на пот пу но 
одр жа ње реда, мира и покор но сти.“271

268 АСин, Запи сни ци, Син. бр. 585/зап. 3 од 8. јула 1941; Устав Срп ске пра во-
слав не цркве од 31. сеп тем бра 1931, члан 55.

269 АСин, XIV/72/1941.
270 Име но ва ње митро по ли та ско пљан ског Јоси фа за заме ни ка патри јар хо вог 

у свим посло ви ма и дужно сти ма, још увек иза зи ва број не недо у ми це код исто ри ча-
ра. Митро по лит Јосиф тума чио је то ини ци ја ти вом само га патри јар ха – ИАБ, БдС, 
М-17; Патри јарх Гаври ло у свом изве шта ју Сино ду 1947. годи не неги рао је твр ђе ње 
митро по ли та Јоси фа –АСин, Запи сни ци, Син. бр. 1060/зап 237/1947. О овом про бле му, 
зани мљи ви пода ци могу се наћи у књи зи – Мемо а ри патријарха српског Гаврила, 512-
513. Оста је чиње ни ца да је Синод рас пи сом од 2. јуна 1941. оба ве стио све архи је ре је 
да је митро по лит Јосиф као „нај ста ри ји архи је реј и члан заме ник Сино да а у дого во ру 
са Њего вом Све то сти Висо ко пре о све ште ним Гаври лом“ пре у зео бри гу о посло ви ма 
Цркве – АСин, IX/24/1941 од 31. маја 1941; Исто, IX/1/1941 од 2. јуна 1941.

271 АСин, Запи сни ци, Син, бр. 585/зап. 3 од 8. јула 1942.
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Архиепископ пећки, митрополит београдско-
карловачки и патријарх српски Гаврило (Дожић), 

1938–1950.
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Митрополит скопљански Јосиф (Цвијовић), 
1932–1957.
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Насловна страна Новог времена, 10. јул 1941. године



84

Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 

Епископ зворничко-тузлански 
Нектарије (Круљ), 1928–1951.

Епископ нишки Јован (Илић), 
1933–1970.

Епископ тимочки Емилијан 
(Пиперковић), 1922–1970. 
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а. Први меморандум

Чла но ви Сино да, пред во ђе ни митро по ли том Јоси фом, посе ти ли 
су 8. јула 1941. годи не немач ког гене ра ла Лудви га фон Шре де ра, вој-
ног коман дан та Срби је.272 Том при ли ком архи је ре ји су се пожа ли ли на 
стра да ње срп ског наро да и њего ве Цркве од Хрва та, Мађа ра, Буга ра и 
Алба на ца. Гене рал је саоп штио да ће све те жал бе (накнад но) при ми ти у 
писа ној фор ми. То потвр ђу је и у првој рече ни ци увод ног дела Мемо ран-
ду ма: „При ја тељ ски при јем, којим сте поча сти ли 8. ов. м. Све ти Архи-
је реј ски Синод као и Ваша љуба зна изја ва, да ћете при ми ти нашу том 
при ли ком изја вље ну жал бу о сада шњем тешком ста њу Срп ске цркве и 
Срп ског наро да, дају нам сло бо ду да Вам у име Врхов не извр шне вла сти 
Срп ске пра во слав не Цркве под не се мо сле де ћу пре став ку...“273

Архи је ре ји Срп ске пра во слав не цркве пре да ли су Мемо ран дум 
немач ким офи ци ри ма 24. јула 1941. годи не, али не и гене ра лу Шре де ру 
пошто је он, неде љу дана пре тога, стра дао у ави он ској несре ћи.274 Ово 
твр ђе ње засни ва се на неко ли ко непо бит них чиње ни ца, вео ма реле вант-
них за одре ђи ва ње дату ма пре да је.275 У тек сту Мемо ран ду ма има неко-
ли ко пода та ка о дога ђа ји ма што су се деси ли сре ди ном јула. То гово ри 
да текст није могао бити писан пре тога дату ма. Тако, на при мер, прва 
рече ни ца у дру гом дела гла си: „Пода ци о неде ли ма хрват ске вла сти пре-
ма све штен ству и наро ду на тери то ри ји хрват ске држа ве, пре ма пода ци-
ма доби ве ним до 20. јула 1941 годи не“.

О томе ко је пот пи сао Мемо ран дум, у публи ци сти ци и исто ри о-
гра фи ји, посто ји више вер зи ја.276 Мемо ран дум није пот пи сао тада шњи, 

272 АСин, Син, бр. 1060/Зап. 237/1947.
273 АСин, XIII/49/1941. Ори ги нал Мемо ран ду ма није сачу ван. Копи је су неста-

ле током рата или окто бра 1944. годи не по дола ску пар ти за на у Бео град. Пре пи са има 
у више архи ва – АСин, Мемо ран ду ми, нере ги стро ва но; Музеј Срп ске пра во слав не 
цркве, Зао став шти на Радо сла ва Гру ји ћа, нере ги стро ва но; ВА, НДХ, 87-26/1; Исто, 233-
22/2; Исто, 312-58/1; Исто, 312-17/1; ВА, Нћа, 39-1/2; АЈ, 110, Инв. бр. 12.905, 16.097 и 
16.954; Исто, 103, 5-51. И хрват ско Запо вед ни штво домо бра на из Зему на кра јем новем-
бра 1941. годи не писа ло је над ле жни ма у Загреб о Мемо ран ду му и том су при ли ком 
посла ли само део оног што је био наме њен гене ра лу Шре де ру – ВА, НДХ, 233-22/2.

274 Гене рал Шре дер је тешко повре ђен у уде су ави о на код Бео гра да па је пре ба-
чен у Бер лин и тамо умро неко ли ко дана касни је. Мада о дату му пре да је Мемо ран ду ма 
посто ји више твр ђе ња, ипак је нај ме ро дав ни је писмо Сино да Син. бр. 913 од 24. јула 
1941. годи не – АСин, Мемо ран ду ми, нере ги стро ва но.

275 Епи скоп нишки Јован писмом (Син. бр. 913 од 28. јула 1941.) оба ве шта вао 
је оста ле архи је ре је о Мемо ран ду му – АСин, XI/89/1941.

276 По јед ном од без број пре пи са и копи ја, Мемо ран дум је пот пи сао митро по-



86

Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 

фор мал ни, пред сед ник Сино да, епи скоп бач ки Ири неј нити патри јар хов 
викар ни епи скоп Вале ри јан.277 Пот пи сао га је митро по лит ско пљан ски 
Јосиф, у том тре нут ку патри јар хов заме ник у сва ком погле ду.278

Ко су били саста вља чи Мемо ран ду ма у Патри јар ши ји, одно сно 
Сино ду, вео ма тешко је утвр ди ти.279 

У лите ра ту ри, како оној у земљи тако и у оној која је штам па на 
и обја вље на у ино стран ству, доста се рас пра вља ло о раз ло зи ма писа ња 
Мемо ран ду ма. Био граф Мила на Неди ћа, Ста ни слав Кра ков, сма трао је да 
је Мемо ран дум саста вљен искљу чи во у Патри јар ши ји, обја шња ва ју ћи га 
као поку шај зашти те срп ског наро да у Неза ви сној Држа ви Хрват ској.280

У ултра хр ват ској и ултра ка то лич кој лите ра ту ри, Мемо ран дум је 
тре ти ран само као анти хр ват ски и анти ка то лич ки текст.281

б. Други меморандум

Нови вој ни запо вед ник Срби је, по нало гу из Бер ли на, био је гене-

лит Јосиф – ВА, Нћа, 39-1/2; По дру гој вер зи ји, то је ура дио викар ни епи скоп Вале-
ри јан – АЈ, Еми грант ска југословенска вла да (103), кут. 92/355; До сада су нај че шће 
наво ђе ни митро по лит Јосиф и викар ни епи скоп Вале ри јан, поне кад и епи скоп Ири неј 
бач ки. Епи скоп Вале ри јан је одлуч но одби јао тврд ње да је он под пи сао тај доку мент – 
АСин, Мемо ран ду ми, нере ги стро ва но.

277 Ђоко Сли јеп че вић је навео да је то ура дио, као викар ни епи скоп патри-
јар хов, епи скоп будим ски Вале ри јан – Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја..., III, 128; Епи скоп 
звор нич ко-тузлан ски Нек та ри је пот пи сан је у пре пи су при мер ка похра ње ном у Архи-
ву Југо сла ви је – АЈ, 103, 5-51.

278 АСин, Син, бр. 913 од 24. јула 1941. На свим пре пи си ма Мемо ран ду ма који 
се нала зи у Архи ву Сино да пот пи сан је митро по лит Јосиф – АСин, Мемо ран ду ми, 
нере ги стро ва но.

279 Милан Бор ко вић је твр дио да је тај мемо ран дум писан у дого во ру са Саве том 
коме са ра, или на ини ци ја ти ву њего вих чла но ва, засни ва ју ћи тај став на мемо ран ду му 
Саве та коме са ра, који је непо сред но пре тога под нет офи ци ри ма гене ра ла Шре де ра – 
Milan Bor ko vić, Milan Nedić, Zagreb 1985, 313. Ђоко Сли јеп че вић сма тра да је ини ци ја-
тор саста вља ња Мемо ран ду ма Радо слав Гру јић (веро ват но) у дого во ру са митро по ли том 
Јоси фом. Сам текст је плод сарад ње Радо сла ва Гру ји ћа, Пере Сли јеп че ви ћа и Мом чи ла 
Селе ско ви ћа, пред рат ног лек то ра за срп ски језик на Бер лин ском уни вер зи те ту. Текст 
су на немач ки језик пре ве ла дво ји ца послед њих – Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја..., III, 128; 
Јозо Тома ше вић је једи ни писао да је конач ну вер зи ју ура дио Ђоко Сли јеп че вић – Jo zo 
To ma se vich, Čet ni ci u Dru gom svjet skom ra tu 1941–1945, Za greb 1979, 240.

280 С. Кра ков, Гене рал..., II, 200–201; Зани мљи во је да су и Ита ли ја ни доби ли 
јед ну копи ју Мемо ран ду ма. Међу тим, вео ма тешко је дозна ти о којем је Мемо ран ду му 
ту била реч – Крва ви биланс Неза ви сне Држа ве Хрват ске, Реви ја 92, Бео град 1991, 16.

281 И. Мужић, Паве лић и Сте пи нац, 37.
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рал Хајн рих Дан кел ман. Синод је за тог офи ци ра при пре мио пред став ку, 
тако ђе у фор ми мемо ран ду ма. Тај нови доку мент у ства ри је про ши ре на 
и допу ње на вер зи ја оног  пред ви ђе ног за гене ра ла Шре де ра.282

Мемо ран дум, гео граф ску кар ту и мно штво фото гра фи ја о срп-
ским жртва ма однео је пре ко Цари гра да у Лон дон Милош Секу лић.283 
Из Лон до на је тај мате ри јал доспео у Аме ри ку где је обја вљен у Аме
ри кан ском Србо бра ну.284 Нешто касни је, Мемо ран дум је пре дат и вла ди 
Вели ке Бри та ни је и Англи кан ској цркви.285

Југо сло вен ска кра љев ска вла да сачи ни ла је кра јем окто бра 1941. 
годи не посе бан мемо ран дум за вла ду Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва, 
одно сно пред сед ни ка Фран кли на Рузвел та.286 У међу вре ме ну, пред сед-
ник вла де, гене рал Душан Симо вић обра тио се вла ди Совјет ског Саве за, 
пред сед ни ку Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва, папи Пију XII и архи е-
пи ско пу кен тер бе риј ском Англи кан ске цркве. Мини стар Јурај Крње вић 
био је про тив упу ћи ва ња тих писа ма. Амба са дор Кра ље ви не Југо сла ви је 
у Вашинг то ну, Кон стан тин Фотић је 5. децем бра 1941. годи не пре дао 
Мемо ран дум вла ди Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва.287

Мемо ран дум је поја чао суко бе међу Срби ма и Хрва ти ма у поли-
тич кој еми гра ци ји, наро чи то у кра љев ској вла ди у Лон до ну. Чак се о 
њему рас пра вља ло на сед ни ци вла де 9. окто бра 1941. годи не, у при су-
ству кра ља Петра II Кара ђор ђе ви ћа.288

Рудолф Бића нић, мини стар у југо сло вен ској кра љев ској вла ди, 
при пре мио је, по нало гу Вати ка на како твр ди Или ја Јукић, кон тра ме мо-
ран дум и обја вио га пре него што је Милош Секу лић сти гао у Лон дон.289 

282 ВА, Нћа, 1а-11/1.
283 АЈ, 103, 5-51; Исто, 92-355; Писа ни изве штај Мило ша Секу ли ћа кра љев-

ској вла ди у Лон до ну о ста њу у земљи – А САНУ, Зао став шти на Бран ка Чубри ло ви ћа, 
14.449/II-61.

284 Срп ске нови не Аме ри кан ски Србо бран обја ви ле су први Мемо ран дум 4. 
новем бра 1941. годи не.  Ком пле тан текст дру гог обја ви ли су у настав ци ма тек кра јем 
окто бра и почет ком новем бра 1942. годи не – Аме ри кан ски Србо бран, 27. и 30. окто бра, 
2. и 6. новем бра 1942.

285 Ј. Тома ше вић, Чет ни ци..., 240.
286 АЈ, 103, 24.
287 Martyrdom of Serbs, 193.
288 Sava Kosa no vić, Jugo sla vi ja bila je osu đe na na smrt, Zagreb-Beo grad 1984. (у 

даљем тек сту: С. Коса но вић, Југо сла ви ја...,).
289 Милош Секу лић је путо вао ско ро месец дана од Анка ре до Лон до на, јер 

га је пут водио пре ко сред ње Афри ке. Има инди ци ја да су његов дола зак спре ча ва ле 
бри тан ске оба ве штај не слу жбе пове за не са Вати ка ном. Исто тако, има инди ци ја да су 
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Бића нић је сво је тума че ње пода та ка из Мемо ран ду ма послао и Енгле зи-
ма и Аме ри кан ци ма.290

Пре ма лите ра ту ри наста лој у срп ској еми гра ци ји кра јем новем бра 
1941. у Лон до ну, на редов ној кон фе рен ци ји за нови на ре пред сед ни ка кра-
љев ске југо сло вен ске вла де, гене рал Душан Симо вић пред ста вио је госта 
Мило ша Секу ли ћа. Пред више од 200 нови на ра Симо вић је потом забра-
нио госту да при ча о садр жа ју Мемо ран ду ма, обја шња ва ју ћи да то „може 
да рас ту ри Југо сла ви ју“. Један нови нар је затра жио да Секу лић пока же 
пасош, алу ди ра ју чи на то да га је овај добио од немач ког Геста поа.291

Реак ци је у Аме ри ци биле су вео ма бур не. Еми гра ци ја се поде ли-
ла као ника да до тада, а покре ну те су вео ма раз ли чи те опту жбе. Било их 
је чак и таквих које су опту жи ва ле Срп ску пра во слав ну цркву да је писа-
ла Мемо ран дум зајед но са Нем ци ма који су у њој тра жи ли саве зни ке 
да уми ре Срби ју. Нај да ље у опту жба ма су оти шли Луј Ада мич и Бог дан 
Ради ца тврд њом да је све то Секу лић радио у дого во ру са Нем ци ма.292 
Мини стар Сава Коса но вић био је истог мишље ња.293

Леви чар ска штам па срп ских исе ље ни ка у Аме ри ци и Кана ди 

поје ди ни немач ки офи ци ри о Мемо ран ду му јави ли сво јим повер љи вим људи ма накло-
ње ним Вати ка ну. Те прет по став ке иду и у при лог тврд њи да су из Вати ка на нару чи ли 
кон тра ме мо ран дум – Миха и ло Ста ни шић, „Гено цид над Срби ма“, Вој но исто риј ски 
гла сник, 1–3, Бео град 1992, 144.

290 Кон тра ме мо ран дум Рудол фа Бића ни ћа из децем бра 1941. сачу ван је у више 
пре пи са – АЈ, 103, 13; ВА, ВК, 184-4 (1-9); Обја вио га је Б. Кри зман – Bog dan Kri zman, 
Jugo sla ven ske vla de u izbje gliš tvu 1941–1943, Zagreb 1981, 257–268.

291 С. Кра ков, Гене рал..., II, 209–210; Радо је и Живан Кне же вић, Сло бо да или 
смрт, Сије тал/САД, 1981, 50.

292 Луј Ада мич напи сао је о Мемо ран ду му и фото гра фи ја ма, осим оста лог, и 
сле де ће: „Све или већи на сли ка које је понио Секу лић, сни ми ли су геста пов ски аген ти 
и доста ви ли их на при кла дан начин они ма који су жеље ли да их поша љу мини стри ма у 
Лон дон. И у томе им је Геста по помо гао. Секу лић се изву као из оку пи ра не Југо сла ви је 
са неди ћев ским и њемач ким пасо шем у Тур ску... По њему је овај мате ри јал одо брен од 
Геста поа, хит но послат у Лон дон...“ – С. Одић, С. Кома ри ца, Ноћ и.., II, 153; Д. Мар-
тин, н. д., 50–54.

293 „Тај Мемо ран дум саста вљен под Неди ћем, изнео је са про пи сном пут ни цом 
Др. Секу лић у Цари град, где га је нај пре добио др. Тупа ња нин, а затим у Лон дон, где 
га је при хва ти ла вла да, у првом реду Милан Гаври ло вић и [Момчило] Нин чић. Иван 
Субо тић донео га је у Аме ри ку, а Фотић пре дао Србо бра ну. Овај Мемо ран дум је у 
свом ефек ту један од нај у спе ли јих ака та Гебел со ве про па ган де.“ – АЈ, 103, 5; Сава 
Коса но вић, Шта се могло виде ти из еми гра ци је, Бео град 1945, 8 и 27; Слич не оце не 
о оба мемо ран ду ма напи сао је Јозо Тома ше вић твр де ћи да је то „нај по зна ти ји и нај-
пер фид ни ји при мјер“ инфор ма ци ја о дога ђа ји ма у Неза ви сној Држа ви Хрват ској – Ј. 
Тома ше вић, Чет ни ци..., 240.
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обја ви ла је мно штво тек сто ва у фор ми писа ма чита ла ца. Чита о ци су, 
навод но, писа ли да је Милош Секу лић повер љи ви човек Мила на Неди-
ћа, што је ауто мат ски зна чи ло и да је немач ки. На осно ву таквих кон-
струк ци ја, једи ни закљу чак био је да су текст Мемо ран ду ма „напра ви ли 
уз помоћ Нема ца“. Тако је кому ни стич ко гла си ло Сло бод на реч твр ди ло 
да је то „Недић-Вале ри ја нов мемо ран дум, које га су сре ди ли геста пов ци 
у Бео гра ду“.294

***
Синод је у више навра та писао Мила ну Неди ћу тра же ћи од њега 

помоћ. Тако је било и почет ком децем бра 1941. када су га оба ве шта ва ли 
о одлу ка ма држав них орга на у Загре бу који ма су затва ра не пра во слав-
не цркве, оду зи ма не цркве не мати це и уки нут јули јан ски кален дар. На 
осно ву тих инфор ма ци ја, Недић се обра ћао Фелик су Бен цле ру, опу но мо-
ће ни ку Мини стар ства спољ њих посло ва Немач ке у Бео гра ду. Реак ци ја 
на мол бе, међу тим, није било. 

в. Тре ћи мемо ран дум

Синод је почет ком јану а ра 1942. сачи нио и мемо ран дум о пре кр-
шта ва њу Срба у Неза ви сној Држа ви Хрват ској и пре дао га 15. јану а ра 
гене ра лу Пау лу Баде ру, тада шњем вој но у прав ном коман дан ту Срби је.295 
И тај доку мент пра ти ле су број не кон тра вер зе. Синод је 25. јану а ра исти 
текст послао и пред сед ни ку срп ске вла де Мила ну Неди ћу с мол бом да 
њихо ве напо ре у зашти ти Срба подр жи.296 Нема тра го ва о томе како је он 
реа го вао. Мини стар про све те Вели бор Јонић сма трао је да у Мемо ран-
ду му има закљу ча ка и изра за који би могли да нашко де срп ској ства ри, 
па је заме рио Сино ду што је Мемо ран дум делио разним зва нич ни ци ма и 
што су даље наме ра ва ли да га шаљу и у ино стран ство. Сто га је тра жио 
да се спре чи сва ко рас ту ра ње Мемо ран ду ма и по цену лич не одго вор-

294 В. Ђуре тић, Вла да..., 232, 273.
295 АСин, Запи сни ци, Син. бр. 19 од 15. јану а ра 1942. Мемо ран дум је пот пи сао 

митро по лит Јосиф. Кон цепт мемо ран ду ма и дру ги при ме рак нала зе су у Архи ву Сино-
да – АСин, Мемо ран ду ми, нере ги стро ва но.

296 У про прат ном писму Неди ћу ста ја ле су и сле де ће речи: „Част нам је под-
не ти Вам пред став ку Све тог Архи је реј ског Сино да бр. 19 из 1942 од 15 јану а ра 1942 
упу ће ну Немач ком вој ном Запо вед ни ку Срби је а у ства ри про го на пра во слав них Срба 
у Неза ви сној Држа ви Хрват ској и насил ног като ли че ња срп ског наро да на оној тери-
то ри ји са мол бом, да је сво јим моћ ним заго во ром изво ли те доста ви ти на над ле жно 
место“ – ВА, Нћа, 1-2/3.
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но сти јер после ди це могу бити врло тешке и по сам Синод, одно сно по 
Срп ство. Синод је касни је вео ма кон крет но обја снио Неди ћу да су води-
ли мно го рачу на при ли ком писа ња тек ста, како кад је реч о сти лу тако и о 
чиње ни ца ма. Исто вре ме но, Синод се бра нио од при го во ра да су њего ви 
чла но ви одго вор ни за суд би ну Мемо ран ду ма.297

Немач ки посла ник Феликс Бен цлер зах те вао је од Мила на Неди-
ћа подат ке о могу ћем сла њу Мемо ран ду ма у ино стран ство. Недић му је 
као одго вор послао пре вод писма Сино да. Како се завр ши ла та кому ни-
ка ци ја оста ло је непо зна то.

г. Четвр ти мемо ран дум
 
По чет ком 1942. го ди не по ли ти ка хр ват ских вла сти кад је реч о ре-

ша ва њу „срп ског пита ња“ се ме ња, пр вен стве но, под ути ца јем не мач ких 
зах те ва за паци фи ка ци јом. Ме ђу тим, то ни је зна чи ло и од ри ца ње од ко-
нач них ци ље ва. Наи ме, про ме на поли ти ке има ла је са мо фор мал ни ка рак-
тер. У том кон тек сту мора се по сма тра ти и ства ра ње тзв. Хр ват ске пра во-
слав не цр кве. Она је пред ста вља ла тре нут но, то јест при вре ме но и крат ко-
трај но, убла жав ање по ли ти ке за ти ра ња срп ског на ро да. Крај њи циљ остао 
је и да ље исти, а он је се нај ја сни је огле да у ре чи ма Ми ле Бу да ка, јед ног од 
ми ни ста ра, о уби ја њу, про те ри ва њу и пре кр шта ва њу Срба. Исто вре ме но, 
та по ли ти ка има за циљ де на ци о на ли за ци ју срп ског на ро да, с обзи ром на 
чи ње ни цу да то, како се тума чи ло, ви ше и ни је народ већ кон фе си о нал на 
за јед ни ца. Дру гим ре чи ма, хр ват ска власт од у зи ма ла је пра во срп ском на-
ро ду на ње го во наци о нал но опре де ље ње, оста вља ју ћи му пра во сла вље, у 
окви ри ма јед не но ве цркве устро је не у ри мо ка то лич ком ду ху.298

Ини ци ја ти ва за ства ра ње Хр ват ске пра во слав не цр кве поте кла је 
из немач ких кру го ва.299 То је ди рект но било суге ри са но по глав ни ку Ан-

297 „Мемо ран дум је са срп ског пре ве ден и на немач ки језик. Пре вод је извр шен 
и одку цан у пре вод ној кан це ла ри ји општи не гра да Бео гра да. Од при ме ра ка немач ког 
тек ста два су при мер ка упу ће на Вама Госпо ди не Прет сед ни че зајед но са јед ним при-
мер ком срп ско га тек ста. Један при ме рак немач ког тек ста пре дан је Геста поу и ником 
више. Од при ме ра ка мемо ран ду ма на срп ском јези ку по један при ме рак је пре дан, 
по дужно сти чла но ви ма Све тог Архи је реј ског Сино да и сви ма оста лим Епар хиј ским 
Архи је ре ји ма, ради зна ња и оба ве ште ње о ста њу ства ри.“ – АСин, Запи сни ци, Син. бр. 
2765/зап. 316/1941.

298 То је нај бо ље об ја снио Ан те Па ве лић, при ли ком обра ћа ња чла но ви ма Са-
бо ра: „Gospo do, u pra vo sla vlje ne dira nitko, ali u hrvat skoj drža vi ne može biti srb ske 
pra vo slav ne crkve. Kažem još jed nom: ne može biti srb ske, a ne može biti ni grč ko-iztoč ne 
crkve.“ – Narod ne novi ne, 1. 4. 1942.

299 Александар Стојановић, Растко Ломпар, „Оснивање Хрватске православне 
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ти Па ве ли ћу још ле та 1941. годи не. Ме ђу тим, он се о по тре би но ве цр-
кве не ор га ни за ци је пр ви пут јав но огла сио у Са бо ру тек 11. мар та 1942. 
го ди не.300 Пре ци зни је, у са бор ском Од бо ру за пра во суд не и бо го штов не 
по сло ве при ли ком рас пра ве о имо ви ни цркве них општи на по мену та је 
и но ва цр кве на ор га ни за ци ја као ре а ли за ци ја Паве ли ће вих иде ја о ства-
ра њу Хр ват ске пра во слав не цр кве на ме сто Срп ске пра во слав не цр кве. 
Је дан од зва нич ни ка го во рио је и о на ме ри да се на тај на чин по хр ва те 
Ср би. У тим ре чи ма са др жа на је и су шти на ства ра ња но ве цр кве.301

На пр вој на ред ној сед ни ци Од бо ра на ста вље на је рас пра ва о 
ис тој те ми али у но вом кон тек сту. На и ме, пре под не исто га да на јед на 
де ле га ци ја чла но ва Од бо ра би ла је код по глав ни ка Па ве ли ћа и тамо су 
схва та ли да је то пр вен стве но поли тич ко а не не ко дру го пита ње. Пред-
стој ник Од бо ра Вин ко Кри шко вић сма трао је да ће све мо ћи да буде за-
вр шено ства ра њем јед не цр кве не оп шти не за држа ву. Ства ра њем са мо 
јед не пра во слав не цр кве не оп шти не оправ да ва ла се држав на по ли ти ка 
пре кр шта ва ња.302 Од бор, међу тим, ни је мо гао ништа да ура ди јер је цела 
ствар би ла у ин ге рен ци ји са свим дру гих ин сти ту ци ја.

Ре ак ци је у Патри јар ши ји на поми ња ње ства ра ња Хр ват ске пра-
во слав не цркве у За гре бу, разу мљи во, јасно су иска зи ва ле про ти вље ња 
таквој наме ри.303 Пр ве ре ак ци је забе ле же не су још фе бру а ра 1942, по-
сле го во ра мини стра Мир ка Пу ка у Са бо ру. Си нод је тим пово дом за-
кљу чио да је по треб но са ста ви ти нови мемо ран дум и обе ло да ни ти га. 
Је дан од при ме ра ка наме ра ва ли су да пре да ју гене ра лу Пау лу Ба де ру, 
та да шњем вој ноу прав ном ко ман дан ту Ср би је ка ко би га про сле дио ви-
шој немач кој ин стан ци у Бер ли ну.304 Повод за писа ње тог про те ста биле 
су инфор ма ци је о гово ру 13. мар та у Сабо ру у Загре бу мини стра Миле 

цркве у контексту немачке политике и ратних интереса у окупираној Југославији“, 
Српска политичка мисао, бр. 3, Београд, 2017, 35–53.

300 Knji ži ca go vo ra An te Pa ve li ća: Po glav nik sa bo ru i na ro du, Za greb, 1942. годи-
не – ВА, НДХ, 85-10/15; Iz Po glav ni ko vog go vo ra pred Hr vat skim Dr žav nim Sa bo rom – 
Ар хив СА НУ, Инв. бр. 14.537/11.

301 АХ, НДХ – Хр ват ски др жав ни са бор, к-30, За пи сник 3. сјед ни це Од бо ра за 
пра во суд не и бого штов не по сло ве од 11. 3. 1942.

302 Исто, За пи сник 4. сјед ни це Од бо ра за пра во суд не и бо го штов не по сло ве од 
12. 3. 1942.

303 Све та до ку мен та ци ја са чу ва на је Ар хи ву Си но да, фа сци кла „Хр ват ска пра-
во слав на цр ква“.

304 АСин, Запи сни ци, , Син. бр. 96/зап. 6 од 17. мар та 1942 и Син. бр. 477, 617/
зап. 96 од 17. мар та 1942. Ори ги нал тог мемо ран ду ма није про на ђен, само су сачу ва ни 
дру ги при ме рак и још мно штво пре пи са – АСин, Мемо ран ду ми, нере ги стро ва но.
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Буда ка и поглав ни ка Анте Паве ли ћа, који су нагла си ли да неће дозво ли-
ти посто ја ње ника кве Срп ске пра во слав не цркве у Хрват ској, али да ће 
омо гу ћи ти посто ја ње нека кве дру ге пра во слав не цркве. Била је то наја ва 
поку ша ја ства ра ња Хрват ске пра во слав не цркве.

О пре да ји и тог Мемо ран ду ма немач ком гене ра лу, у међу вре ме ну, 
оба ве ште на је и вла да Мила на Неди ћа. Мини стар Јонић оштро је реа го-
вао на тај чин. Убр зо је Синод од Фелик са Бен цле ра добио писа но упо-
зо ре ње да се тај Мемо ран дум не сме шири ти изван Срби је.305

305 ВА, Нћа, 1-32/3; Феликс Бен цлер писао је због тога Неди ћу: „Ја се морам 
стро го држа ти тога, да сва писме на поли тич ког садр жа ја, мемо ран ду ми и тд, која су 
наме ње на ван под руч ја запо вед ни ка у Срби ји, буду искљу чи во пре ко мог над ле штва 
спро во ђе на у ино стран ство...“ – АСин, Мемо ран ду ми, нере ги стро ва но (Писмо Мила на 
Неди ћа Пов. бр. 7 од 9. маја 1942. Сино ду).
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Прва страна меморандума Синода Српске православне цркве намењеном 
генералу Вилхелму Шредеру
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Прва страна писма Управе безбедности Рајха, од 6. новембра 1941, 
Министарству иностраних послова са меморандумом Српске 
православне цркве намењеном генералу Вилхелму Шредеру
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Друга страна писма Управе безбедности Рајха, од 6. новембра 1941, 
Министарству иностраних послова са меморандумом Српске 
православне цркве намењеном генералу Вилхелму Шредеру
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Писмо Светог архијерејског синода Српске православне цркве, 
од 24. јануара 1942, генералу Милану Недићу



Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 

97

Прва страна меморандума Светог архијерејског синода Српске 
православне цркве, од 16. јануара 1942, генералу Паулу Бадеру, 

верзија на српском језику
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Прва страна меморандума Светог архијерејског синода Српске 
православне цркве, од 16. јануара 1942, генералу Паулу Бадеру, 

верзија на немачком језику
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Из во ри и ли те ра ту ра

Из во ри

а. Нео бја вље ни из во ри

Ар хив Вој но-исто риј ског ин сти ту та (да нас Вој ни ар хив), фон до ви Не-
ди ће ва ар хи ва, Не мач ка ар хи ва, НДХ
Ар хив Ју го сла ви је, фонд Еми грант ска вла да
Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве, За о став шти на Ра до сла ва Гру ји ћа
Исто риј ски ар хив Бе о гра да, фонд БдС
Ар хив Хр ват ске (да нас Хр ват ски др жав ни ар хив), НДХ, фонд Ми ни ста-
р ство пра во су ђа и бо го што вља

б. Об ја вље ни из во ри

April ski rat 1941, Be o grad 1987. 
Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o Na rod no o slo bo di lač kom ra tu ju go slo ven
skih na ro da, XII/1, Be o grad 1973.
Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu, tom 
I, Zločini Nezavisne Države Hrvatske 1941–1845, Beograd 1993.
Не мач ка оба ве штај на слу жба, V, Бе о град 1958.
Ac tes et Do ce men tes du Sa int Si e ge Re la tifs a la Se con de Gu e r re Mon di a le, 
Le Sa int Se i ge et la gu e r re en Eu ro pe, V, Va ti can, 1967.
Knji ži ca go vo ra An te Pa ve li ća: Po glav nik sa bo ru i na ro du, Za greb 1942.
Са оп ште ња Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи
хо вих по ма га ча бр. 6693, Бе о град 1946.
Martyrdom of Serbs, Li bertywill / USA 1943.

в. Пе ри о ди ка

Hr vat ski na rod, Za greb, 1941.
No vi list, Za greb, 1941.
Гла сник Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град 1941–1945.
Na rod ne no vi ne, Za greb, 1941.
Hr vat ska smo tra, 1941–1944.
Hr vat ska kra ji na. Ba nja Lu ka, 1941.
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Пра во сла вље, Бе о град, 1967–1997.
Glas pra vo sla vlja, Za greb, 1944–1945.
Kr va vi bi lans Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske, Re vi ja 92, Be o grad 1991.

Ли те ра ту ра

а. Члан ци

Шан дор Вег, „Си стем не мач ке оку па ци о не вла сти у Ба на ту 1941–1944“, 
Збор ник за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске, 35, Но ви Сад 1963, 63–104.
Пе ри ца М. Ви шњић, „Не мач ки оку па ци о ни си стем у Ср би ји 1941. го ди-
не“, Исто риј ски гла сник, 3–4, Бе о град 1956, 84–92.

Вен це слав Гли шић, „Усло ви под ко ји ма је Не дић при стао да фор ми ра 
срп ску вла ду под оку па ци јом“, Исто риј ски гла сник, 1–2, Бе о град 1993, 
143–145.
Kru no slav Stje pan Dra ga no vić, „Kra tak ži vo to pis“, Ље то пис дви је хи ља де 
де ве те, За греб 2009, 8–48.
Че до мир Дра шко вић, „Жр тве све штен ства Срп ске пра во сл ав не цр кве у 
то ку Дру гог свет ског ра та“, Удру же ње пра во слав них све ште ни ка 1989–
1969, Бе о град 1969, 241–255.
Вељ ко Ђ. Ђу рић, „Ко су би ли вој но у прав ни ко ман дан ти Ср би је 1941–
1944“, Гла сник Вој но и сто риј ског ин сти ту та, бр. 3, Бе о град 1996, 159–
168. 
Ду шан Ка шић, „Срп ска цр ква у тзв. Не за ви сној Др жа ви у Хр ват ској“, 
Срп ска пра во слав на цр ква 1920–1970, Бе о град 1970, 183–204.
Na da Ki sić Ko la no vić, „Si eg fried Kasche: nje mač ki po gled na Hr vat sku 
1941. go di ne“, Ča so pis za su vre me nu po vi jest, 3, Za greb 2011, 773–800. 
An dri ja Lju bo mir Li sac, „De por ta ci je Sr ba iz Hr vat ske 1941“, Hi sto rij ski 
zbor nik, 1-4, Za greb 1956, 125–145.
Сло бо дан Ми ло ше вић, „Из бе гли це и пре се ље ни ци у Ср би ји 1941“, НОР 
и Ре во лу ци ја у Ср би ји 1941–1945, Бе о град 1972, 71–86.
Slo bo dan D. Mi lo še vić, „O pre krš ta va nju pra vo slav nog sta nov niš tva u NDH 
u vre me Dru gog svet skog ra ta“, Isto ri ja 20. ve ka, Бе о град 1985, 71–92.
Irina Ognynova, „Religion and Church in the Ustasha ideology (1941–1945)“, 
Croatica Christiana periodica, 64, Zagreb 2009, 157–190.
Mi loš Oberk ne že vić, „Raz voj pra vo sla vlja i Hr vat ska pra vo slav na cr kva“, 
Hr vat ska re vi ja, 2, Min hen-Bar ce lo na 1978, 229–262.
Ма не Пе шут, „Срп ско пи та ње у Хр ват ској“, Гла сник СИКД Ње гош, 51, 
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Чи ка го/СА Д, 1983, 88–109.
Ми ха и ло Ста ни шић, „Ге но цид над Ср би ма“, Вој но исто риј ски гла сник, 
1–3, Бе о град 1992, 117–160.
Алек сан дар Сто ја но вић, Раст ко Лом пар, „Осни ва ње Хр ват ске пра во-
слав не цр кве у кон тек сту не мач ке по ли ти ке и рат них ин те ре са у оку-
пи ра ној Ју го сла ви ји“, Срп ска по ли тич ка ми сао, 3, Бе о град 2017, 35–53. 

б. Збор ни ци

Nad bi skup Ste pi nac i Sr bi u Hr vat skoj u kon tek stu Dru go ga svjet skog ra ta i 
po ra ća, Za greb 2016.
Kru no slav Stje pan Dra ga no vić. Sve će nik, po vje sni čar i ro do ljub, Sa ra je vo 
2014.
Хер це го ви на у НОБ, II, Бе о град 1961.

в. Мо но гра фи је

Mi ro slav Ak ma dža, Kru no slav Dra ga no vić, Is ka zi ko mu ni stič kim is tra ži te lji
ma, Za greb 2010. 
Ми о драг Бли за нац, Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Па три јарх Га ври ло (До
жић), Но ви Сад 2004.
Lju bo Bo ban, Hr vat ska u ar hi vi ma iz bje glič ke vla de 1941–1945, Za greb 
1985. 
Mi lan Bor ko vić, Mi lan Ne dić, Za greb 1985.
Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji, I–II, Beograd 1979.
Mi lan Bu la jić, Mi si ja Va ti ka na u Ne za vi snoj Dr ža vi Hr vat skoj, II, Be o grad 
1991.
Fi kre ta Je lić Bu tić, Us ta še i Ne za vi sna Dr ža va Hr vat ska, Za greb 1977. 
Mi lan Bor ko vić, Kon tra re vo lu ci ja u Sr bi ji, I, Be o grad 1979.
Alek san dar Vo ji no vić, NDH u Be o gra du, Za greb 1995.
To mi slav Vu ko vić, Mo za ik iz da je, Za greb 1991. (Ствар ни ау тор је Љу би ца 
Ште фан – прим. В. Ђ. М.)
Ри сто Гр ђић, Срп ска цр ква на исто риј ској пре крет ни ци, Бе о град 1960.
Ра до слав Гру јић, Азбуч ник Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град 1993.
Ра до слав Гру јић, По ли тич ко вер ска ак тив ност Ва ти ка на на Бал ка ну 
кроз ве ко ве, Бе о град 1998.
Ve se lin Đu re tić, Vla da na bes pu ću, Be o grad 1983.
Вељ ко Ђ. Ђу рић, Уста ше и пра во сла вље – Хр ват ска пра во слав на цр ква, 
Бе о град, 1989.
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Вељ ко Ђ. Ђу рић, Пре кр шта ва ње Ср ба у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 
– При ло зи за исто ри ју вер ског ге но ци да, Бе о град 1991. 
Вељ ко Ђ. Ђу рић, Гол го та Срп ске пра во слав не цр кве 1941–1945, Бе о град 
1997.
Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Зло чин је по чео ра ни је – При ло зи за исто ри ју 
стра да ња Ср ба у ба но ви на ма Сав ској и При мор ској 1934–1939. и Ба но
ви ни Хр ват ској 1939–1941. го ди не, Бе о град 2004.
Dragoljub R. Živojinović, Vatikan, Katolička crkva i jugoslovenska vlast 
1941–1958, Beograd 2007.
Pre drag Ilić, Va ti kan i slom Ju go sla vi je u Dru gom svet skom ra tu, Be o grad 
1995.
Ma rio Ja reb, Us taš kodo mo bran ski po kret od na stan ka do trav nja 1941. go
di ne, Za greb 2006.
Ата на си је Јев тић, Од Ко со ва до Ја дов на, Пут ни за пи си је ро мо на ха Ата
на си ја Јев ти ћа, Бе о град 1987.
Атанасије Јевтић, Великомученички Јасеновац, Београд 1990.
Митрополит скопски Јосиф (Цвијовић) (1878–1957), (Приредили Але-
ксандар Рајевац и Душан Томић), Дрежник 2015.
Боривоје М. Карапанџић, Грађански рат у Србији 1941–1945, Кливеланд 
1950.
Ста ни слав Кра ков, Ге не рал Ми лан Не дић, II, Мин хен 1968.
Mu ha rem Kre so, Nje mač ka oku pa ci o na upra va u Be o gra du 1941–1944, Be-
o grad 1979.
Bog dan Kri zman, Ju go sla ven ske vla de u iz bje gliš tvu 1941–1943, Za greb 
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Прилог 1: Први меморандум

Ње го вој Ек се лен ци ји 
Глав ном вој ном за по вед ни ку у Ср би ји,
ге не ра лу про тив ави он ске ар ти ле ри је

 Го спо ди ну фон Шре де ру
       Бе о град 
 
 При ја тељ ски при јем, ко јим сте по ча сти ли 8 овог ме се ца Све ти 
Ар хи је реј ски Си нод као и Ва ша љу ба зна из ја ва, да ће те при ми ти на шу 
том при ли ком из ја вље ну жал бу о са да шњем те шком ста њу Срп ске цр кве 
и Срп ског на ро да, да ју нам сло бо ду да Вам у име Вр хов не из вр шне вла-
сти Срп ске пра во слав не цр кве под не се мо сле де ћу прет став ку.
 Сма тра мо нео п ход ном ду жно шћу обра ти ти љу ба зну Ва шу па жњу 
бар на је дан део зло чи на, пр во за то, што се Ср би ни кад ни су на ла зи ли 
у ве ћој не во љи, дру го сто га што је Вр хов на упра ва Срп ске пра во слав не 
цр кве је ди на власт, ко ја ду хов но пре ста вља це ло куп ни Срп ски на род не 
са мо из пред рат не Ју го сла ви је не го и из оста лих зе ма ља, и нај зад због 
то га, што Срп ска пра во слав на цр ква же ли у да на шњим при ли ка ма ло-
јал но са ра ђи ва ти на де лу оп штег ра да и ре да у овој зе мљи и оста ти не-
по мир љи ва про тив ни ца де струк тив них еле ме на та за до је них без вер јем и 
ма те ри ја ли змом, за ко је еле мен те ства ра те рен упра во спо ме ну то ста ње 
ха о са и бе за ко ња.
 Оста вља мо по стра ни сва ку по ли ти ку и из но си мо са мо не ко ли ко 
при ме ра про сто га бе за ко ња и стра шног те ро ра над Ср би ма и Срп ском 
пра во слав ном цр квом. И ако се то под но си на кра је ве из ван те ри то ри је 
Ва ма по ве ре не, т.ј. из ван Ср би је, сма тра мо, да ће из не се не чи ње ни це 
ипак у ве ли кој ме ри ин те ре со ва ти Ва шу Ек се лен ци ју по што ре пер ку си је 
из тих не по сред но су сед них обла сти мо гу угро зи ти мир и ред и у са мој 
Ср би ји, а Ср би ја је ево још јед ном по ста ла збор но ме сто очај них из бе-
гли ца, бра ће од исте кр ви, ве ре и на род но сти.
 Ко ли ко је при јат но кон ста то ва ти ло јал не, ви те штвом за дах ну те 
од но се из ме ђу Ср ба као по бе ђе них, Не мач ке и Ита ли јан ске вој ске као 
по бе ди те ља, то ли ко је жа ло сно би ти све док те ро ра од стра не Ма ђа ра, 
Бу га ра, Ал ба на ца и на да све Хр ва та, ко ји су без ка пи кр ви до би ли власт 
над ве ли ким де ло ви ма Срп ског на ро да, на ро да од ко га су та ко ре ћи ју че 
и Ма ђа ри и Бу га ри тра жи ли и до би ли пакт о веч ном при ја тељ ству, а Хр-
ва ти осло бо ђе ни Срп ском кр вљу би ли до би ли уну тар Ју го сла ви је ау то-
ном ну Хр ват ску.
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 Ма ђар ска ре дов на вој ска пр во је за по че ла са уби ја њем Срп ског 
жи вља у ма са ма, и то од мах од пр вих да на оку па ци је и без ика кве пре су-
де. Са мо у Но вом Са ду сма тра се да је уби је но око 3.000 ду ша, у Си ри гу 
пре ко 500, слич но је би ло у Сен то ма шу, Сен ти, Сом бо ру, Чу ру гу, Су бо-
ти ци, та ко да је укуп но 15-20.000 Ср ба по би је них у обла сти Бач ке. Сви 
срп ски ко ло ни сти пот пу но су опљач ка ни па он да де пор ти ра ни. Из ме ђу 
оста лих по би је них су та мо све ште ни ци: Ва со Сто ја ди но вић са кћер ком 
у Чу ру гу, про та Ди ми три је Бок шан у Сом бо ру, у цр кви, и про та Пе тро-
вић у Бе лом Ма на сти ру у Ба ра њи.
 Бу га ри су се огра ни чи ли у глав ном на при сил ну ева ку а ци ју Ср-
ба ка ко из гра до ва та ко и из се ла, на кон што је сви ма Ср би ма од у зе та 
др жав на слу жба. При си љен је да се исе ли Скоп ски ми тро по лит Јо сиф. 
Срп ски је зик и срп ска пре зи ме на укло ње на су из свих нат пи са јав ног 
жи во та. 
 У обла сти ма При зре на, Ђа ко ви це, Пе ћи, ал бан ске бан де по па ли-
ле су та мо Ср би ма се ла, и ма сов на про гон ства и пљач ке, а то исто учи-
ни ли су у не што ма њој ме ри у обла сти Ко со ва. Услед то га пре бе гло је из 
ју жних обла сти у Ср би ју пре ко 30.000 из бе гли ца а жи вот и рад Срп ске 
пра во слав не цр кве та мо је пот пу но па ра ли сан.
 Али тај те рор од стра не Ма ђа ра, Бу га ра и Ал ба на ца ми ов де спо-
ми ње мо са мо уз гред да се ви ше за др жи мо на те ро ру од стра не Хр ва та, 
јед но за то што је овај по след њи куд и ка мо нај ве ћи, дру го сто га, што он 
још увек тра је и би ва сва ким да ном све стра шни ји.
 На те ри то ри ји да на шње Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске жи ве ло је 
по ау стриј ској ста ти сти ци од 1910 го ди не 1,575.478 пра во слав них Ср-
ба пре ма 2,577.395 ка то лич ких Хр ва та. Пре ма ста ти сти ци од 1931 го ди-
не ко ју је та ко ђер упо тре био Др. Мла ден Лор ко вић, са да шњи ми ни стар 
спољ них по сло ва Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске у сво јој књи зи „Зе мља и 
на род Хр ва та“, штам па ној у За гре бу 1939 го ди не, раз мер из ме ђу пра-
во слав них Ср ба и ри мо ка то лич ких Хр ва та био је овај: 1,853.490 пра во-
слав них Ср ба пре ма 3,012.334 ри мо ка то ли ка Хр ва та. Пре ма тој ста ти-
сти ци из гле да да је у Хр ват ској и Сла во ни ји Хр ва та ри мо ка то ли ка два 
пу та ви ше не го пра во слав них Ср ба, а у Бо сни и Хер це го ви ни има два 
пу та ви ше пра во слав них Ср ба не го Хр ва та. Овај раз мер ствар но је по-
вољ ни ји ти ме што је ве ћи део Дал ма ци је остао из ван Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске.
 Хр ват ска власт хо ће да све Ср бе укло ни дра стич ним ме ра ма, тен-
ден ци о зно ис ти чу ћи да та мо пра во слав ни Ср би ни су ау тох то ни не го 
до шља ци. У ства ри, у Бо сни и Хер це го ви ни у све му је увек би ло пра-
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во слав ног ста нов ни штва два пу та ви ше не го ка то лич ко га. У Дал ма ци-
ји, Хр ват ској и Сла во ни ји пра ста ре пра во слав не ма њи не уве ћа ле су се 
број ним до се ља ва њем пра во слав них Ср ба чак у XV, XVI и XVII ве ку. 
Ср би су до ла зи ли у кра је ве на пу ште не од Хр ва та, услед Тур ских на је зда, 
чи ни ли су за тим сто ле ћи ма Вој нич ку Кра ји ну, жи ви бе дем Хаб збур шке 
мо нар хи је и хри шћан ства про тив Ту ра ка. Зва ти их да нас до шља ци ма по-
сле то ли ко сто ле ћа у ис тој ме ри не пра вед но је, као што би би ло да нас 
не пра вед но зва ти до шља ци ма Нем це у це лој Не мач кој ис точ но од Ла де.
 Ва жно је ис та ћи, да се сва зло ста вља ња Ср ба у Хр ват ској вр ше 
без ика квог су да, пу тем про сте си ле, од стра не ор га ни зо ва не ру ље, ко ја 
је пу на кри ми нал них ти по ва. Али све се то чи ни по ин струк ци ја ма Хр-
ват ске вла де. Не по би тан до каз да ју за то да нас нај ви ши Хр ват ски функ-
ци о не ри у сво јим јав ним из ја ва ма. Ми у при ло гу мо же мо за са да да ти 
не ко ли ко из ја ва Др. Ми ле Бу да ка, Др. Ми ло ва на Жа ни ћа, Др. Мир ка Пу-
ка, Ми ни стра да на шње хр ват ске вла де и сто жер ни ка Др. Вик то ра Гу ти ћа 
из Ба ња Лу ке, као и пи са ње ин спи ри са не хр ват ске штам пе (Ви ди у При-
ло гу под бр. 37). 
 У раз го во ру са јед ним Ср би ном, ви шим функ ци о не ром, пре не ко-
ли ко да на из ја вио је Др. Вик тор Гу тић из ме ђу оста лог: „Сто ти не хи ља-
да по би је них, сто ти не хи ља да исе ље них, пре о ста так остав ши без во ђа, 
по ка то ли чи ће се и за ци гло де сет го ди на има ће мо чи сто хр ват ски на род 
у Хр ват ској. На ро чи то ће по гра нич на зо на пре ма Ср би ји у ду би ни од 50 
км би ти пот пу но очи шће на од Ср ба. У не ко ли ко  сре зо ва то је већ из вр-
ше но. А све то на што се ви Ср би нај ви ше жа ли те, са мо је увод за ва ше 
ис тре бље ње. Ср би ја је при вре ме но ме сто за Вас, ода кле ће те би ти пре-
ба че ни за Си бир.“
 Пре ма тим и слич ним из ја ва ма ја сно је, да је по је ди нач ни као и 
ма сов ни те рор про тив Ср ба у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској има за циљ 
ис тре бље ње и исе ља ва ње Ср ба. Не ко ли ко при ме ра ма сов ног ис тре бље-
ња и исе ља ва ња на во ди мо под бр. 32. На пр вом ме сту иде се са да за 
укла ња њем свих срп ско пра во слав них све ште ни ка (ви ди бр. 33).
 По гла ви то се уда ра на Срп ску цр кву, по што је она би ла из ра зи то 
на ци о нал на и чу ва ла Срп ство кроз ве ко ве ро бо ва ња под Тур ци ма и дру-
ги ма. Ујед но се ру ше и пра во слав не цр кве (ви ди бр. 35). 
 Не ма ју ћи ве ро ват но одо бре ње, да мо гу ле гал ним пу тем исе ли ти 
све Ср бе, хр ват ске вла сти при бе га ва ју ужа сном те ро ру, да би их на те ра-
ли да са ми бе же. При ме ре пљач ка ња на во ди мо под бро је ви ма 19, 32, 34 
и 36. Де се ти не хи ља да од ве де ни су у ло кал не там ни це, ода тле у ве ли ке 
кон цен тра ци о не ло го ре. Мно ги су од ве де ни у „не по зна том прав цу“ и ту 
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им се гу би сва ки траг, дру гим ре чи ма, ту се гу би гра ни ца из ме ђу утам-
ни че ња и уби ства. За ве ли ки број та квих доц ни је се до зна је да су по у би-
ја ни. Као нај стра шни је сред ство те ро ра слу же раз у ме се те ле сна му че ња 
(ви ди бр. 29), уби ства и уби ства спо је на са му че њем. 
 Ко су жр тве? Са мо у на шем крат ком при ло гу, то су по ред при-
вред ног све та ин те лек ту ал ци и во ђе, као: вла ди ке, све ште ни ци, се на то-
ри, на род ни по сла ни ци, ди рек то ри гим на зи ја, ба на ка и пред у зе ћа, ин же-
ње ри, ле ка ри, адво ка ти, про фе со ри, учи те љи, пред сед ни ци оп шти на и 
жан дар ме ри је. А ко су су ди је? На о ру жа на ру ља у име ко је из ри че пре су-
ду (у при ме ру под бр. 29 је дан ко жар ски рад ник, а под  бро јем 17, 14, 34 
то су ри мо ка то лич ки све ште ни ци).
 На ро чи то нас бо ли што мо ра мо кон ста то ва ти, да се ви ше од свих 
ста ле жа уби ја и про го ни пра во слав но све штен ство. Има ли гро зни јег 
при ме ра од оног под бро јем 1, где су ба ња луч ки вла ди ка Пла тон и про-
то је реј Ду шан Су бо тић но ћу из ве де ни из за тво ра, из у да ра ни, уна ка же ни, 
уби је ни и ба че ни у во ду. Ли ста од 40 по би је них све ште ни ка на ве де но 
под истим бро јем ни из да ле ка ни је пот пу на, а још ма ње  је пот пу на ли ста 
све тов них ли ца (ви ди број 8 и сл.).
 На чин уби ја ња по ка зу је нај стра шни ју ра зно вр сност: јед не ве ша-
ју, дру ге уби ја ју из пу шке, тре ће ко љу но жем као сто ку, че твр ти ма се 
раз би ја ло ба ња мот ком. Уби ја ња жр та ва пред чла но ви ма по ро ди ца или 
кла ње на кућ ном пра гу на ро чи то је сред ство са ди зма (ви ди бр. 3, 6, 13, 
18, 24). По не ким ме сти ма по би је не жр тве ба ци ли су у ја му (бр. 12, 40). 
Дру ге ба ца ју у ре ке по је ди нач но или по ве за но по дво је или ви ше њих у 
ни зу. Све са ди вља штвом и под лом же љом, да се жр тва ма из гу би траг. 
Не где су на ле ше ве ко је но си во да ста ви ли нат пи се: „сло бо дан про лаз за 
Бе о град и мај ку Ср би ју“. Не где се пре ти смр ћу сва ком ко леш уко па или 
ка же за њ (бр. 39). По не где по бе сне ла ру ља по би је све што стиг не (бр. 
26 и 27).
  Нај стра шни је при ме ре кр во ло штва на ла зи мо он да, где уби ја њу 
пред хо ди му че ње. Од се ца ње но са и уши ју, ко па њем очи ју, чу па ње бра-
де (бр. 7, 16, 24 и 37), бо де ње но жем и клин ци ма, ка стри ра ње, от се ца ње 
пол них ор га на (бр. 22, 24), при ба да ње тр но вог вен ца на гла ву, ста вља ње 
со ли у за се че не ра не (бр. 29, 30), ве за ње за ка ми он ко ји ју ри (бр. 21), за-
ко па ва ње жи ва чо ве ка у зе мљу де ли мич но (бр. 15), по си па ње још жи вих 
љу ди кре чом (бр. 23), раш че ре чи ва ње још жи ве жр тве (бр. 29) или фор-
мал но ра за пи ња ње при би ја њем на вра та (бр. 9) – је ли се чу ло за ужа-
сни је до ку мен те зло чи не XX ве ка, до ку мен те оног на ро да, ко ји се то ли ко 
хва ли сво јим то бо же хи ља ду го ди шњом кул ту ром!
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 Нај у жа сни је му че ње све ште ни ка Ђор ђа Бо ги ћа у На ши ца ма опи-
са но је ов де по ис ка зу оче ви да ца (бр. 5). Оче ви дац при ча и слу чај на-
ве ден под бр. 29. Са ми Нем ци би ли су све до ци хр ват ских звер ста ва у 
ви ше слу ча је ва (бр. 11, 19, 20). Ви ше пу та не мач ки офи ци ри и вој ни ци 
ин тер ве ни са ли су и спа са ва ли жр тве од пљач ки, за тво ра или че га го рег. 
У по след ње вре ме и они и Ита ли ја ни др же се на жа лост ве о ма па сив но. 
Под бр. 30 на во ди мо је дан слу чај, где је чо век обе шен са мо за то, што се 
по жа лио не мач кој ко ман ди и за тра жио по моћ.

Ек се лен ци јо, на ма се на ме ће стра шно пи та ње: да ли је мо гу ће, 
да не мач ке вој не вла сти не зна ју за гор ње и слич не слу ча је ве и звер ства; 
и чи ме је то срп ски на род за слу жио та кав по сту пак? Ни су ли нај ви ши 
прет став ни ци не мач ког ду ха у ста ри је вре ме, као Ге те, Грим, Ран ке да ли 
о ка рак те ру срп ског на ро да нај ла ска ви ја све до чан ства не го су то чи ни ли 
не мач ки пи сци и пу бли ци сти нај но ви јих де це ни ја. Не ки со ци о ло зи као 
Ра ден хо фер или фи ло со фи кул ту ре као Хуст Је мор кен под вла чи ли су из-
ван ред ну срод ност у др жа во твор ству Ср ба и Не ма ца. Наш су срет у про-
шлом свет ском ра ту на у чио нас је, да јед ни дру ге ви ше це ни мо не го пре. 
Ср би су до би ли по хва ле не са мо не бро је них не мач ких ту ри ста не го и 
од вој ни ка, по чев од Мар ша ла Ма кен зе на. На про тив Хр ва ти у не мач ком 
на ро ду оста ли су у рђа вом се ћа њу због не де ла ко је је чи нио по Не мач кој 
за вре ме 30-го ди шњег ра та, и о ко ји ма је пи сао ни ко ма њи од ве ли ког не-
мач ког пе сни ка Ши ле ра. Тај рђав глас по твр дио се и у XVII ве ку за вре ме 
Сед мо го ди шњег ра та, па по тре ћи пут 1848 го ди не. Хер ман Вен дел, не-
мач ки пу бли ци ста пи сао је да су још у сре ди ни XIX ве ка мај ке у Бер ли ну 
пла ши ле де цу уз ви ком „Ево Хр ва та“. Та ко су пла ши ле де цу ита ли јан ске 
мај ке и за не де ла хр ват ске сол да те ске у Ита ли ји под Ра детцким. 
 Ка ко да до ве де мо исто риј ске чи ње ни це са да на шњим дру штвом? 
Срп ски се на род по след њих го ди на учио да не мач ку кул ту ру све ви ше 
ува жа ва. Да нас он до ду ше ви ди др жа ње не мач ких љу ди и не мач ких вла-
сти у ди рект ним од но си ма са Ср би ма. Али он и од ви ше це ни не мач ку 
сна гу, да не би знао, да је до вољ на јед на енер гич на реч не мач ких вла сти, 
па да Хр ва ти пре ста ну са не де ли ма про тив Ср ба. Ми не схва та мо за што 
је по треб но да се бу ду ћи по ре дак на Бал ка ну и бу ду ћи од нос Ср ба пре-
ма Нем ци ма за сну је на евен ту ал ном уве ре њу, да тла чи те љи Ср ба оста ју 
под не мач ком за шти том и он да кад не до но си не мач ки ред и ди сци пли ну 
не го про сто на си ља.
 Мно го број на обе ћа ња да ће по је ди ни Ср би спа сти сво је слу жбе 
и сво ја пра ва ако пре ђу у ри мо ка то лич ку ве ру или уни ју, за тим до тич не 
из ја ве Др. Гу ти ћа у по гле ду ве ре (бр. 37) он да чи ње ни ца да ор ган ри-



112

Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 

мо ка то лич ке над би ску пи је у Са ра је ву отво ре но под сти че на дра стич не 
ме то да про тив Ср ба (бр. 34, 37) и нај зад чи ње ни ца да мно ги ри мо ка то-
лич ки све ште ни ци Хр ва ти су де лу ју ак тив но у про га ња њу Ср ба – си лом 
нам до во де у па мет из ве сне ана ло ги је из вер ске исто ри је на ше зе мље.
 Од сред њег ве ка ри мо ка то лич ка цр ква на ла зи се у не пре кид ној 
офан зи ви про тив пра во сла вља у на шим кра је ви ма; у Бо сни је за ме та ла 
пра ве кр ста шке ра то ве, у Ју жној Ма ђар ској и Хр ват ској тра жи ла уни ја-
ће ње, ко је је и де ли мич но ус пе ло у Хр ват ској. На ве де не чи ње ни це све-
до че да она и да нас же ли да ло ви у мут ном.
 Кон ста то ван је ве ли ки број при сил ног ко лек тив ног пре ла же ња 
пра во слав них у ри мо ка то ли ци зам или уни ју, а ка ко ства ри иду мо же да 
то иза зо ве оне Ср бе ко ји су ја чи у ве ри, на очај нич ки кр вав от пор. Ко ли-
ко је су про тан про зе ли ти зам ри мо ка то лич ке цр кве пу ној то ле рант но сти 
цр кве пра во слав не ви ди се и по при ме ру: Сви Нем ци на ста ње ни у пра-
во слав ним обла сти ма: Бач кој, Ба на ту и Сре му, оста ли су до да нас све сни 
Нем ци, а Нем ци на ста ње ни у Хр ват ској по хр ва ти ли су се, што се ви ди 
по не бро је ним име ни ма не мач ко-хр ват ске ин те ли ген ци је.
 Исто та ко на ме ће се по тре ба про ве ри ти да ли се и код не ког изо-
ло ва ног де ла са бо та же ко је се ја вља ју у по след ње вре ме баш у по след-
њој зо ни не ра ди о ак ци ји про во ка то ра из Хр ват ске. 
 Ек се лен ци јо, ма те ри јал о стра да њу Срп ске цр кве и срп ског на ро-
да при ло жен ов де, до шао нам је до ру ке и од већ оску дан под да на шњим 
са свим не ре дов ним при ли ка ма, где ни је мо гу ће про ве ри ти исти ни тост 
сва ког по да тка. Све сни то га ми ипак под вла чи мо, да је ствар но ста ње 
у це ли ни да ле ко го ре од оно га што смо из не ли, јер се пре ма уве ра ва њу 
из бе гли ца, број уби је них Ср ба пе ње на де се ти не хи ља да, а број де пор ти-
ра них и из бе глих на сто ти не хи ља да.
 Све ти Си нод Срп ске пра во слав не цр кве сло бо дан је за мо ли ти Ва-
шу Ек се лен ци ју за деј ство да се ме ро дав ни фак то ри оба ве сте о том ужа-
сном ста њу, ко ме тре ба учи ни ти крај ко ли ко у ин те ре су чо ве чан ства и 
ин те ре су срп ског на ро да то ли ко и у ин те ре су но вог по рет ка и ау то ри те та 
Не мач ког Рај ха у овом де лу.
 Слу чај ору жа не са мо од бра не, ко јој су Ср би у јед ном де лу Хер-
це го ви не на жа лост би ли при си ље ни да при бег ну, ни је до бар при мер 
за ред на Бал ка ну, и ако су они у са мо од бра ни из ја ви ли, да се не ди жу 
ни ка ко про тив Не ма ца или Ита ли ја на, не го са мо про тив хр ват ског бе за-
ко ног на си ља. Око 70% пре о ста лог пра во слав ног ста нов ни штва на ла зи 
се да нас по збе го ви ма, по пла ни на ма, не усу ђу ју ћи се вра ти ти ку ћа ма, а 
у опа сно сти да стра да од гла ди.
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 Ек се лен ци јо, Срп ска пра во слав на цр ква же ле ла би да деј ству је у 
срп ском на ро ду у сми слу про гла са ко ји је не дав но об ја вио Све ти Си нод. 
Али ка ко да то она чи ни, кад ње не обла сти осим Ср би је, Цр не Го ре, а на-
ро чи то обла сти у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској и ју жној Ср би ји оста ју 
без срп ског све штен ства, и кад су све епи скоп ске сто ли це у Хр ват ској и 
Ју жној Ср би ји оста ле пра зне. Да нас има кра је ва ван Ср би је и Цр не Го ре, 
где срп ском пра во слав ном ста нов ни штву не ма ко да вр ши ни нај по треб-
ни је срп ске об ре де, као кр ште ње, опе ла, вен ча ња, и та ко да ље.
 Ви ће те, Ек се лен ци јо, ве о ма за ду жи ти Срп ску пра во слав ну цр кву 
и срп ски на род, ако учи ни те што је у Ва шој мо ћи, да се:
 1. Ин тер вен ци јом моћ ног Не мач ког Рај ха об у ста ви на ци о нал ни и 
вер ски те рор над срп ским на ро дом на ро чи то у Не за ви сној Др жа ви Хр-
ват ској, јер у да на шњим суд бо но сним вре ме ни ма овај те рор мо же иза-
зва ти те шке по ре ме ћа је на Бал ка ну;
 2. Да се сви Ар хи је ре ји из бе гли и ин тер ни ра ни и све штен ство 
Срп ске пра во слав не цр кве осло бо ди и по вра ти на сво ја ме ста, ка ко би 
под си гур ном за шти том у да на шњем опа сном и пу ном ис ку ше ња вре-
ме ну мо гли во ди ти свој на род, те би Срп ска пра во слав на цр ква мо гла у 
пу ној ме ри вр ши ти сво ју Бо гом од ре ђе ну уло гу и про по ве да ти код сво је 
па стве мир, ред и до бру во љу ме ђу љу ди ма и на ро дом.
 Из во ли те, Ва ша Ек се лен ци јо, и овом при ли ком при ми ти из раз 
на шег осо би тог по што ва ња.

     За пред сед ни ка 
     Све тог Ар хи је реј ског Си но да 
       Срп ске пра во слав не цр кве
     Јо сиф, с. р.

П о д а ц и 
о не де ли ма хр ват ске вла сти пре ма све штен ству и на ро ду срп ском на 

те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, пре ма по да ци ма до би ве ним до 
20 ју ла 1941

У б и с т в а:
 На те ри то ри ји Хр ват ске др жа ве уби јен је ве ли ки број пра во слав-
ног све штен ства. С об зи ром на те шку си ту а ци ју ко ја вла да на те ри то ри ју 
те др жа ве као и на на шу не мо гућ ност да лич но про ве ри мо све ства ри и 
до зна мо све слу ча је ве, јер та мо вла да ве ли ки те рор да ни је мо гу ће пре-
ћи из јед ног се ла у дру го, а ка мо ли из сре за у срез, или пре ко гра ни ца 
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др жа ве, по да ци ко је под но си мо ни су ис црп ни, и они ће би ти са мо бле да 
сли ка оно га што се та мо до га ђа.

а. све ште на ли ца:
 1. Јед на од пр вих жр та ва уста шког те ро ра био је ба ња луч ки Епи-
скоп Пла тон са про том Ду ша ном Су бо ти ћем из Бо сан ске Гра ди шке. Они 
су уби је ни но ћу на пу ту из ме ђу Ба ља Лу ке и Ко тор Ва ро ши и ба че ни у 
ре ку Вр ба њу (Вр бас), ко ја је из ба ци ла њи хо ве ле ше ве. Ка да је про на ђен 
леш Вла ди ке Пла то на, по што ни је био пре по знат, до нет је на об дук ци ју 
у про сек ту ру ба ња луч ке бол ни це, чак је од ре ђе на и ко ми си ја ко ја је има-
ла да са ста ви об дук ци о ни про то кол, ме ђу тим кад је у ле шу пре по знат 
Вла ди ка Пла тон сме ста је на ре ђе но да се об дук ци ја об у ста ви и сва ка 
ис тра га стор ни ра, а леш је за ко пан не где код вој нич ког гро бља.
 Исто вре ме но су по че ла уби ства све ште ни ка и Срп ског на ро да и 
по дру гим сре зо ви ма Хр ват ске др жа ве, па ни же да је мо спи сак по би је-
них све ште ни ка, до ко га смо мо гли до ћи.
 2. Про та Ми лош Бан дић из сре за Гра чач ког.
 Про та Бог дан Опа чић из Гли не. Ње го во те ло из ба ци ла је ре ка Са ва. 
 Све ште ник Ни ко ла Вуч ко вић из Др ља че.
 Све ште ник Да не Ба бић из Свин ца. Уби ли су га и леш му ба ци ли 
у Са ву.
 Све ште ник Гро зда нић из Ра ду ча.
 Све ште ник Пе тар Мај сто ро вић из До ља на. Мал тре ти ра ли су га у 
за тво ру у Го спи ћу то ли ко да се у оча ја њу сам обе сио.
 3. Про та Бран ко До бро са вље вић из Ве љу на, срез Слуњ ски. Уста-
ше су му на ре ди ле да сам ис ко па гроб за сво га си на сту ден та. Ка да је то 
учи нио, си на су му до ве ли над ра ку, му чи ли га пред њим то ли ко да је 
од зло ста вља ња из дах нуо. За тим су на ре ди ли оцу да над мр твим си ном 
из вр ши опе ло. За вре ме опе ла над мр твим си ном три пу та је про та Бран-
ко па дао у не свест, али су га кун да ци ма при си ља ва ли да до вр ши опе ло. 
Нај зад је и он сам под ле гао њи хо вом зло ста вља њу на истом ме сту.
 4. Про та Па јо Об ра до вић, бив ши се на тор из Брув на, Да мјан Штр-
бац, све ште ник из Бо сан ског Гра хо ва и Или ја Бу ди мир, све ште ник из 
Цр ног Лу га, од ве де ни су у не по зна том прав цу, си гур но уби је ни.
 Све ште ник Или ја Ба њац из Др ва ра и све ште ник Рат ко Је ли чић из 
Др ва ра, од ве де ни пре ма Кни ну и уби је ни. 

4а. Све ште ник Ри сто Ћа тић из се ла Сој ко ви ћа, срез Лив но, од ве-
ден је са још осам гра ђа на у шу му код Лив на, уби јен за јед но са њи ма и 
ба чен у ја му.
 5. Све ште ник Ђор ђе Бо гић из На ши ца уби јен 17. ју на, пре ма при-
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ча њу Про ке Пеј но ви ћа, ко ло ни сте из Бре зни ка, ко ји је са кри вен за јед но 
др во по сма трао уби ја ње. Пеј но вић при ча и ово: „Уста ше су све ште ни-
ка Бо ги ћа ве за ле за јед но др во, по сле че га је на ста ло му че ње. Од се кли 
су му уши, нос, је зик, бра ду за јед но са ко жом. Не срећ ни све ште ник је 
ур ли као од бо ла, али по што је био млад и јак др жао се ус прав но за све 
вре ме док су га му чи ли. За тим су му ис ко па ли очи и кад су ви де ли да 
још увек сто ји ус прав но, рас по ри ли су му гру ди и он се тек та да на гао да 
пад не“. Са кри ве ни Пеј но вић је та да чуо ка ко је дан уста ша го во ри: „Мај-
ку му вла шку, још му ку ца ср це, још је жив“. Иза то га су пла ну ле пу шке 
и ти ме су пре кра ће не му ке овог чо ве ка.
 6. Во ја Во ји но вић, ка ти хе та из Оси је ка, уби јен. Зна се да су сви 
све ште ни ци из Оси је ка по хап ше ни и зло ста вља ни. Ре ка Дра ва из ба ци ла 
је ле ше ве тро ји це срп ских све ште ни ка, али се ни је мо гло по зна ти ко су.
 Про та Жив ко Да ни ло вић бив ши на род ни по сла ник из Љу би је, 
срез При је дор ски, уби јен.
 Про та Бог дан Вра ње ше вић, за клан 19. ју на у Кру пи на Вр ба су 
код Ба ња Лу ке.
 7. Про та Сте ван Ћур чић уби јен у Огу ли ну. Пре уби ства му је ис-
чу па на бра да, из ва ђе не очи, пре би је не но ге и ру ке.
 Све ште ник Ду шан Кли па из Пла шког, уби јен.
 Све ште ник Ми лан Три шић из Вр ли ке, Дал ма ци ја, ухап шен 10. 
ју ла и за клан у уста шком ло го ру у Кни ну.
 Ми ха и ло Ми нић, све ште ник из Би ље ше ва, срез Зе нич ки. За клао 
га је је дан ка то лич ки све ште ник.
 Све ште ник Ми лош Пе тро вић из Лу жа на, срез Дер вен та. Уби јен с 
ле ђа при бе жа њу.
 22. ју на уби је ни су све ште ни ци: Ду шан Бо бар, Ми лош Са вић, 
Јан ко Са вић, Љу бо Јак шић и Дра го Мак си је вић из Вла се ни це.
 Бо ри во је Бо жић, све ште ник из Па ла че, срез Ву ко вар ски.
 Про та Шпи ро Ста ро вић из Ав тов ца, срез Гац ко, уби јен је ћу ски-
јом у гла ву.
 Про та Ви дак Ви шње вац из Гац ка, од не сен је бо ле стан из по сте ље 
и уби јен за јед но са про том Ста ро ви ћем.
 Про та Вла до Гво зде но вић из Мо ста ра, про та Јеф то Ву јо вић из 
Мо ста ра, све ште ник Ог њен Ра дић из Мо ста ра, Све ште ник Пеј но вић из 
Мо ста ра, ђа кон Ду шан Ашкра бић из Мо ста ра - сви по би је ни.
 Ка лу ђе ри Де ре тић и Ма на стир лић из Љу би ња уби је ни су.
 Све ште ник Бо гу но вић из До њег Лап ца уби јен је са же ном и два 
син чи ћа и сви су ба че ни у јед ну ја му из ме ђу Лап ца и Бо ри чев ца, у ко ју 
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су ба че ни и мно ги по у би ја ни Ср би из Лап ца и Ку лен Ва ку фа.
По ред све ште ни ка уби је ни су мно ги ви ђе ни је љу де у свим кра је-

ви ма др жа ве Хр ват ске. Не где су уби ства вр ше на у ма са ма. Да је мо пре-
глед по сре зо ви ма:

8) Бје ло вар: по би је но око 80 љу ди пу шка ма, но же ви ма и ко љем, 
и то у се лу Гу дов цу.

Би ле ћа (Хер це го ви на): по би је но 13 углед них гра ђа на.
9) Бо сан ска Ко стај ни ца: Ку шић Стан ко, Кри ста Сто јан и Јај ча нин 

Ла зо или Бо жо, ра за пе ти жи ви за ки ва њем ру ку и но гу на вра та.
10) Би хаћ: По у би је но ви ше углед них Ср ба, мно ги од ве де ни у не-

по зна том прав цу, ме ђу њи ма: Ми ха и ло Ман дић, ин же њер, Вељ ко Ман-
дић, тр го вац, Бо жо По по вић, ди рек тор Зе маљ ске Бан ке, др Ма та вуљ, 
ле кар, бра ћа Ко зо ма ри ћи Мар ко и Јо во, Ди ми три је Пе тр о вић, ди рек тор 
гим на зи је, др. Ми лан Вој во дић, прет сед ник окру жног су да и дру ги. За 
све њих се ми сли да су по би је ни.

11) Бо ро во: Но ћу из ме ђу 26 и 27 ју на уби је но је 16 Ср ба и ба че но 
крај Ду на ва у во ду. У пли ћа ку је остао је дан Ње му је ука зао по моћ др. 
Јо ван Едер, Не мац.

Гац ко: Уби је но је око 500 ли ца и то љу ди, же на и де це. Ме ђу њи-
ма: Гли гор Лу чић из Ми хо ља ча, Ла зар Ма сти но вић из Из го ра, Бла го је и 
Ра до ван Ша ро вић из Сте по ва, Ни ко ла Ша ро вић из Пер ни це, Бо жа Ди-
вац из Кра ва ре ва, Ми ћо По по вић из Гра ча ни це, два бра та Ма ној ло вић из 
Гра ча ни це, Ри сто К. И Ри сто Л. Го ве да ри ца из Ми хо ља ча, То дор Ста ро-
вић из Гац ка, То дор Ми ло ше вић из Ру дог по ља, Вељ ко Ви шње вац, бив-
ши на род ни по сла ник из На ди ни ћа, Гру јо Ви шње вац из Гац ка, Ми ло рад 
Ста ро вић из Ав тов ца, Триф ко и Јо ван Ло јо вић из Лип ни ка и Спа со је 
Не на дић из Ав тов ца.

12) Се ло Ко ри та у сре зу Гац ко је на ро чи то по стра да ло, јер је у 
ње му уби је но око 160 љу ди и ба че но у ја му „Го луб ња чу“. Љу де су му-
сли ма не и уста ше на ве ру до зи ва ли из њи хо вих ку ћа у со кол ски дом, 
то бо же на до го вор ка ко да се сло жно очу ва ред и мир. Он да је дом оп ко-
ли ла ору жа на бан да, све љу де по ве за ла и по ве ла пре ма обли жњој ја ми 
„Го луб ња чи“ па их по би је но од но сно пре мла ће не по ба ца не у ам бис и за 
њи ма ба ци ла бом бе. Је дан чо век остав ши слу чај но жив у ја ми, из ву као 
се, пре шао у Цр ну Го ру и јав но, те су до шли љу ди но ћу и из ву кли још 
шест жи вих љу ди. За дах је по стао та ко јак да је ита ли јан ска вој ска мо ра-
ла про су ти бен зин у ја му и за па ли ти ле ше ве. 

13) Гли на: На нај сви ре пи ји на чин по би је но око 450 Ср ба.
Гра хо во Бо сан ско: Од ве де но, а ве ро ват но и по у би ја но, 65 љу ди.
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14) Двор на Уни: Уби је но не ко ли ко Ср ба, ме ђу њи ма Јо во Оре-
шча нин, Ми лан Дра го са вље вић, Мла ден Дур ман, Ва со Мр ко брад, Смо-
ље но вић, Ми лан Ко си јер, Сте ван Ду шан, Ми лан Бо дло вић. На ре ђе ње за 
уби ства дао је стра жар Ђу рић, ко ји је ина че ка то лич ки све ште ник у том 
ме сту.

Др вар: 16 или 17 ју на уби је но је 32 Ср би на ме ђу њи ма: инж. Бог-
дан Ка ла ба, ди рек тор „Ши па да“ и Јо во Кре цо, бив ши прет сед ник оп-
шти не.

15) Кар ло вац: уби је но не ко ли ко Ср ба, ме ђу њи ма: Ду шан Док ма-
но вић, ве за них ру ку и но гу ба чен у ре ку Кру пу, др. Бу ји чић, адво кат и 
ка пе тан Ја ња нин. Ову дво ји цу на шли су чо ба ни за ко па не до по ло ви не у 
зе мљу. Јо сип Ју ран на ђен је за клан на пра гу сво је ку ће, на очи глед це ле 
по ро ди це. Из се ла Ве љу на од ве де но је и по у би ја но по окол ним шу ма ма 
300 љу ди.

Ко њиц: По у би ја но око 370 љу ди.
16) Ко ре ни ца: по у би ја но ви ше се ља ка, уста ше су им жи вим от се-

ца ли уши и нос и те ра ли да па су тра ву.
17) Кру па на Вр ба су: за клан Ду шан Бран ко вић, на род ни по сла-

ник 19 ју на.
Љу би ње: Са мо у две ја ме (Го луб ња ча и Ла сто во) ба че но је 311 

љу ди. У се лу Ђа ков цу по би је но је све: у це лом сре зу ра чу на се да је по-
би је но 2500 Ср ба.

Љу бу шки: У це лом сре зу ни је остао ни је дан Ср бин.
Мо стар: Из ме ђу 23 и 24 ју на од ве де но је у не по зна том прав цу око 

200 љу ди, мно ги од њих су по би је ни. По знат је спи сак од 63 по би је на 
Ср би на.

18) На ши це: 16 ју на уби је ни су у  Га ври лов цу, срез На шич ки, 
Пре драг Ма му зић, проф. грађ. Шко ле у На ши ца ма, Пе ро Ко ва че вић, 
учи тељ из Не га ше ви ца, Ра де Ву ко бра тић, жанд. На ред ник у пен зи ји из 
Бре зи ка. У се лу Сту пи не, срез На шич ки, уби је ни су: Рај ко Но ва ко вић, 
Пе тар и Ла зо Си мић, Ђор ђе Иг ња то вић, Вла да Жи жић.

У Лич ком Но вом Се лу, срез На шич ки уби је ни су: Бран ко Ор лић, 
Ра де Ра да ко вић, Ми лош Ра да ко вић, Ђу ро Га ври ло вић, Бу де Кла шња, Јо-
во Жи гић, Но вак Ву ко бра тић, Си мо Де лић, Ни ко ла Де лић, Спа со је Ор-
лић. Ка да су смрт но по го ђе ни па да ли уста ше су их бо ле но же ви ма и 
кун да ци ма им раз би ја ли гла ве, та ко да им се мо зак про си пао по зе мљи.

Не ве си ње: У са мој ва ро ши уби јен је по чет ком ју на ма ло лет ни син 
пор4езни ка Ни џе ви ћа на очи мај ке. У се лу Удре жњу уби је но је 27 ли ца. 
Ко ли ко се зна све га је у сре зу Не ве сињ ском уби је но од 400 до 500 љу ди.
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19) Но ва Гра ди шка: Уби је но ви ше Ср ба, на ро чи то из Ста рог Пе-
тро ва се ла, ода кле је до те ра но 30 Ср ба и по у би ја но. Ме ђу уби је ним на-
ла зи се Га вро Ко ва че вић и ка фе џи ја Про тић, ко ји је на ин тер вен ци ју Не-
ма ца и во ђе кул тур бун да се ци ран, али су сек ци ју из вр ши ли два ле ка ра 
Хр ва та и кон ста то ва ли да је умро од фрак ту ре ло ба ње.

Оси јек: По у би ја но је ви ше Ср ба, ме ђу њи ма бра ћа Стан ко ви ћи, 
ко ји су ро дом из Пи ро та. Они су прет ход но опљач ка ни па он да уби је-
ни. Ба че не у Дра ву око 170 Ср ба и ме ђу њи ма је дан Рус ра ни ји сре ски 
на чел ник у тим кра је ви ма. На пра во слав ни Ус крс уби је но је 17 Ср ба на 
пра во слав ном гро бљу.

20) Код се ла Вр ба ње уби је но је 27 Ср ба до ве де них из Ста рог Сла-
ти ни ка. По што су би ли ба че ни у јед ну ра ку, Нем ци су их ис ко па ли, из вр-
ши ли об дук ци ју и по је ди нач но са хра ни ли.

21) У се лу Че пин ски Мар тин ци 16 Ср ба ве за но је за ка ми он и 
уко ли ко ни су би ли мр тви кад се ка ми он за у ста вио, по у би ја ни су код се ла 
Ли ва на.

22) Па крац: У овом сре зу би ло је уби ја ња као и у оста лим сре зо-
ви ма, али та чан број уби је них ни је по знат. 26 апри ла од ве ден је из Па-
кра ца у Ли пик др. Ми лен ко Мар ко вић, адво кат. У Ли пи ку је зло ста вљан, 
по вре ђе на су му оба бу бре га и пол ни ор га ни. Од ве ден је пре ма За гре бу, 
по сле вра ћен у Па крац, и та мо се бо ри са смр ћу.

23) По драв ска Сла ти на: 16 ју на уби је но је 10 се ља ка и то: Ми-
ле Бу ква, отац 6 де це, Ђор ђе Тур ду ли ја, отац 7 де це, Или ја Бо гу но вић, 
отац 7 де це, Да не Пу ва ча, отац 3 де це, Си мо Шор маз, отац 3 де це, Ла-
зар Кр не та, отац 2 де це, Или ја Ми луш, отац 5 де це, Гој ко Бо ја нић, отац 
1 де те та, Бо жо Ми тић, отац 1 де те та, Лу ка Чу ча, отац 1 де те та. Сви су 
ба че ни у за јед нич ку ра ку и по су ти не га ше ним кре чом, и ако су не ки од 
њих да ва ли зна ке жи во та.

24) У се лу Пе тров цу за кла ли су пред же ном и де цом Ми шка Сто-
ја но ви ћа. У се лу Со пљу на ђен је леш Ми ли ћа из Мар ти на ца, срез до њо 
ми хољ ски. Об дук ци јом је утвр ђе но да му је раз би је на ло ба ња, сло мље на 
ле ва ру ка, от се чен нос и уши и да је ка стри ран.

При је дор: Уби је на су 4 се ља ка из Љу би је.
Сла вон ски Брод: У се лу Ду боч цу за кла но је на по ља ни 30 Ср ба а 

за тим је ве за но за њих ка ме ње и ба че ни су у Са ву; у Ста ром Сла ти ни ку 
уби је но је 20 Ср ба. По не где из Са ве ва де ле ше ве ве за не жи цом јед не за 
дру ге.

Сла вон ска По же га: Уби је но је то ком апри ла око 200 Ср ба у се лу 
Алек сан дров цу.
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25) Срем ски Кар лов ци: У по чет ку ју ла уби је ни су Ми лан Го сто-
вић и Слав ко Са вић, кро ја чи.

26) До њи Ла пац: Се ла Ср ба и Су ва ја уни ште на су са свим и у њи-
ма је по би је но око 3000 Ср ба. Овај зло чин је из вр шен 1 и 2 ју на, да кле 
по сле Па ве ли ће ве све ча не из ја ве да не ће би ти уби ства и оти ма ња без 
су да.

27) Сто лац: У овом сре зу је по сле по ги би је Ми је Ба би ћа, уста шког 
сат ни ка, из вр шен стра шан по кољ. Ута ма ње на су чи та ва се ла, за јед но са 
же на ма, де цом и стар ци ма, и то: ва ро ши ца Ча пљи на, Га бе ла, Бер ко ви ћи, 
Та сов чи ћи и До ма но ви ћи. Уко ли ко су би ли Ср би, пра во слав ни.

Тре би ње: Кра јем ма ја уби је но је у гра ду 9 ли ца а то су, из гле да 
пр ва уби ства у Хер це го ви ни, по сле ко јих је до шло ма сов но уби ја ње у 
Ко ри та ма (Гац ко). Доц ни је број по у би ја них у Тре би њу по пео се на око 
170, од ко јих је по зна то 60 име на.

Дер вен та: Мир ко Ра до ва но вић из се ла Ма ле Вра о ни це обе шен је 
о др во са мо за то што се жа лио не мач кој ко ман ди и сре ској ис по ста ви у 
Оџа ку на по сту пак хр ват ске сол да те ске, ко ја је од у зе ла све има ње се лу и 
на ре ди ла се ља ци ма, или да се се ле, или да пре ђу у ка то лич ку ве ру.

Вла се ни це: Пре ма све до чан ству тро ји це слу чај но спа се них: Ђор-
ђа Ви шко ви ћа и Ла зе Ра да ко ви ћа, уби је но је 23 ју на пре ко 40 љу ди. По-
ред на пред по ме ну тих све ште ни ка уби је ни су: Бран ко Жде рић, ге о ме тар, 
Јо во Ми ћић, тр го вац, Гли гор Ђу рић, зе мљо рад ник, Ан ђел ко Дра ку лић, 
Ко ста Дра ку лић. Но ви ца Дра ку лић, Ду шан Дра ку лић, Дан ко Јо кић, Ри-
сто Ђу ко вић, Во јин Др љић, прет сед ник оп шти не у Хан Пи је ску, Мар ко 
Ча мић, Ми лан Пе јић, Ми лу тин Јеф тић, Љу бо Ву ка си но вић, прет сед ник 
оп шти не у Па пра ћу, Ра до ван Че чу ра, суд. Гла сник, Лу ка и Ва со Де у рић, 
Ду шан Јо вић, Об рад Пе ји чић и Дра го Јак шић.

Ме ђу уста ша ма ко ји су спро во ди ли име но ва не на стре ља ње би ла 
су и  Су љо Су шић, сту дент и Аљо Топ чић, ђак, ко ји су оба два по зна ти 
као ко му ни сти.

МУ ЧЕ ЊА

28) По ред му ка на ко је су ста вља ни сви по би је ни Ср би, јер су 
рет ки слу ча је ви да су уби ства вр ше на без прет ход ног му че ња и мал тре-
ти ра ња, сва ко днев не су по ја ве: пре мла ћи ва ње, от се ца ње по је ди них де-
ло ва те ла, ва ђе ње очи ју, пре би ја ње ру ку и но гу. Из но си мо са мо не ко ли ко 
кон крет них слу ча је ва.

У Мо ста ру је у јед ној ма лој ба ра ци би ло за тво ре но око 130 љу ди, 
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где су др жа ни у не под но шљи вом смра ду и ужа сној же зи. Ста ри Љо јић је 
умро, а мно ги су па да ли у не свест. Ви ше де се ти на љу ди је за тво ре но у 
јед ну ча тр њу у ко јој је би ло све га 10 цм. во де, али ни је би ла ни ка ква зра ка.

29) Има слу ча је ва пре би ја ња вре ћа ма ци га ла, ма за ња из ме том, 
сте за ња гла ве обру чи ма, а не ком се ља ку По по ви ћу за вр та ли су мо шни-
це. У осеч ком за тво ру, по на ре ђе њу уста шког су ди је Ма ти ја ко ви ћа, бив-
шег ко жар ског рад ни ка, за тво ре ни Ср би му че ни су на овај на чин: игле 
су им за ба да не под нок те, а они уда ра ни др ве ним ма љем и ко ноп ци ма 
ве зи ва ни за клу пе. Та ко ве за ним раз вла чи ли су им но ге на обе стра не, и 
то је иза зи ва ло не под но шљи ве бо ло ве. Ухап ше не су те ра ли да пљу ју на 
срп ску за ста ву и да је зу би ма от ки да ју ко мад по ко мад и је ду. При то ме 
би до би ја ли удар це у гла ву. Кад се све ово свр ша ва ло на те ри ва ли су их 
да бо сим но га ма га зе по бо дљи ка вој жи ци при ко ва ној на јед ној да сци. 
По је дин ци ма су ста вља ли на гла ву тр нов ве нац и по ње му ту кли. Тр ње 
се за ба да ло у гла ву а крв цу ри ла мла зе ви ма. Хра ну су им да ва ли вр ло 
рет ко, а во ду још ре ђе. Кад су по је дин ци због то га об не ви де ли и по че ли 
гу би ти свест, по че ли су им да ва ти по 200 гра ма хле ба. Хра ну ко ја им је 
сла та од ку ће узи ма ли су уста ше за се бе. Све ште ни ци су мо ра ли да чи-
сте ру ка ма кло зе те, при че му им је ђу бре ба ца но у ли це.

30) Бли зу Гра ча ца уби јен је др. Вељ ко Тор би ца, ле кар. Ње му су 
уста ше се кли ду бо ке бра зде на гру ди ма, си па ле со у ра не и за ши ва ју ћи 
их пи та ле сво ју жр тву: да ли је док то ре ус пе ла опе ра ци ја.

31) Ми лош Те слић, ин ду стри ја лац из Си ска, му чен је на на ро чи-
то сви реп на чин. Са ва му је из ба ци ла леш са ис ко па ним очи ма, уна ка же-
ним ли цем и стра шно но жем из бо де ним те лом.

ЗА ТВА РА ЊЕ И ОД ВО ЂЕ ЊА У КОН ЦЕН ТРА ЦИ О НЕ ЛО ГО РЕ

У сви ма ме сти ма где има срп ског жи вља за тва ра ња су сва ко днев-
на по ја ва. За тва ра ју се љу ди без су да и са слу ша ња, и то у ма са ма. За мно-
ге од њих не зна се где су: мно ги су од ве де ни у кон цен тра ци о не ло го ре. 
По мно гим си гур ним за ци ма од ве де ни у  не по зна тим прав ци ма уби је ни 
су.

По ред мно гих по би је них све ште ни ка, од мах по пре у зи ма њу вла-
сти од стра не уста ша у Са ра је ву, од ве де ни је ста ри Са ра јев ски Ми тро по-
лит Пе тар Зи мо њић, нај ве ћи мо рал ни ау то ри тет Срп ске Цр кве. У по чет-
ку је био ин тер ни ран у  Ке ре стин цу, а ка ко се чу је, ових да на је са јед ним 
тран спор том све ште ни ка и ви ђе ни јих гра ђа на спро ве ден у Ли ку. Чу је се 
да је свим овим спро ве де ним жи вот у опа сно сти.



Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 

121

Та ко ђер је про те ран из За гре ба те шко обо ле ли Ми тро по лит До-
си теј, ко га су уста ши стра шно мал тре ти ра ли и му чи ли, чу па ју ћи му бра-
ду и пре би ја ју ћи га.

Пре ма ис ка зу Ми ха и ла Ко ва че ви ћа, зва нич ни ка Цр кве ног су да у 
Пла шком, уста ши су 17 ју ла од ве ли вла ди ку Са ву Тр ла ји ћа у не по зна том 
прав цу. Но вац су му од у зе ли, а ства ри опљач ка ли. У Цр кве ни суд усе лио 
се уста шки стан и по ли тич ка оп шти на.

32) При ли ком хап ше ња уста шке вла сти не до зво ља ва ју Ср би ма 
да со бом по не су ни до вољ но хра не ни оде ла. Та ко је на при мер у Да љу 
ухап ше но и про те ра но око 1000 срп ских по ро ди ца без игде иче га. У то-
ку пу то ва ња од не ко ли ко да на до Брч ког ни су до би ли ни ка кве хра не. У 
се лу Ве љу ну, срез слуњ ски, ухап ше но је 350 Ср ба, од ко јих се са мо 50 
ис пре би ја них и уна ка же них вра ти ло ку ћа ма.

У по след ње вре ме при сту па ло се ра се ља ва њу це лих се ла и гра-
до ва. Пре ма ис ка зи ма оче ви да ца већ су ра се ље ни мно ги гра до ви и се ла, 
као: Ба ња Лу ка, Би хаћ и сва се ла око Пли твич ких је зе ра.

При ли ком овог на сил ног де пор то ва ња до га ђа ју се вр ло те шке сце-
не, јер уста ши вр ло дра стич но по сту па ју пре ма де пор ти ра ним – обич но 
но ћу на ре де да се за по ла ча са спре ме на пут, по не су со бом пр тљаг, но вац 
и дра го це но сти; кључ од ку ће мо ра ју пре да ти уста шким вла сти ма и под 
прет њом да сво је има ње усту па ју Хр ват ској Др жа ви. По што ску пе све 
де пор то ва не из јед ног ме ста, при сту па ју де таљ ном пре тре су при че му 
од у зи ма ју но вац, на кит и дра го це но сти, оста вља ју ћи у нај бо љем слу-
ча ју по 500 ди на ра на по ро ди цу. На ро чи то тра ги чан слу чај де сио се са 
Зор ком Ко зо ма рић, су пру гом Жар ка Ко зо ма ри ћа, тр гов ца из Би ха ћа, ко ји 
је пре ње од ве ден не зна но ку да. Због ве ли ког уз бу ђе ња и стра ха она се 
отро ва ла сир ћет ном ки се ли ном ка да су јој са оп шти ли са тро је ма ле де-
це мо ра за по ла са та би ти спрем на за од ла зак. Нај ста ри је де те је има ло 
6 го ди на, а нај мла ђе 4 го ди не. Ово нај мла ђе умр ло је од за па ље ња мо зга 
исте но ћи. Има слу ча је ва да љу ди и же не, на ро чи то ста ри ји, под ле жу на-
пра сној смр ти због ве ли ког уз бу ђе ња.

По след њих да на уста шке вла сти су пред у зе ле ин те грал но де пор-
ти ра ње свих пра во слав них све ште ни ка на те ри то ри ју Хр ват ске др жа ве, 
са по ро ди ца ма. Кад се зна да на том те ри то ри ју има осам пра во слав-
них епар хи ја, са ве ли ким бро јем све ште ни ка, он да се мо же схва ти ти сав 
ужас ових ме ра, на ро чи то кад се узме у об зир, да се на сил но де пор ти ра ју 
и све ште нич ке по ро ди це. На тај на чин пра во слав ни срп ски на род оста је 
без ду хов них па сти ра, пре пу штен на ми лост и не ми лост уста шким ка то-
лич ким вла сти ма.
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НА СИЛ НО ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊЕ

34) Од са мог по чет ка уста шке вла сти по че ле су да те ро ром пре-
во де у ка то ли ци зам мно ге пра во слав не Ср бе. Зна се за ин тим ну ве зу ко ја 
по сто ји из ме ђу ка то лич ке цр кве и уста шке вла сти, што све до чи фа кат 
да ме ђу сто жер ни ци ма уста шке вла сти има и при ли чан број ка то лич-
ких све ште ни ка. По ну да за ка то ли че ње учи ње на је нај пре др жав ним чи-
нов ни ци ма пра во слав не ве ре. Сви су они до би ли фор му ла ре у ко ји ма 
су тре ба ли да од го во ре на по ста вље на пи та ња, од но сно про ве ра ва ња. 
Скре ну та им је па жња на то да у др жав ној слу жби мо гу оста ти са мо 
они ко ји при ме ка то лич ку ве ру. И не са мо то. Пра во слав ни срп ски на-
род ка то лич ка цр ква на сил ним ме ра ма на го ни пра во слав не на вр ше ње 
ка то лич ких об ре да.  Пре ма ис ка зу г. Јан ка Бје го ви ћа, па ро ха кр ба вич ке 
па ро хи је, епар хи је гор њо кар ло вач ке, ка то лич ки све ште ни ци до ла зе са 
на о ру жа ним уста ша ма, за тва ра ју пра во слав не цр кве и од у зи ма ју цр кве-
не ма ти це по што прет ход но опљач ка ју све цр кве не дра го це но сти. Про та 
Ата на си је Бо гић, се кре тар Цр кве ног су да па крач ког, све до чи, да су ка то-
лич ки све ште ни ци 12 ју на ушли у епи скоп ски двор у Па кра цу и за у зе ле 
кан це ла ри ју у ње му, а Са бор ну цр кву за пе ча ти ли.

Да се и ово ра ди по пла ну Хр ват ске др жав не вла сти ви ди се нај-
бо ље из го во ра др. Вик то ра Гу ти ћа, сто жер ни ка у Ба ња Лу ци, одр жа ног 
9 ју ла у Пр ња во ру пред сре ским на чел ством. Гу тић је ре као: „У овом 
сре зу по сто је три цр кве оте те хр ват ском на ро ду од ко јих је је дан у Пр-
ња во ру“, ми сле ћи при то ме на три ру ско-пра во слав не цр кве у том сре зу, 
„су тра их за у зми те и на њи ма на пи ши те „хр ват ски дом“. Они ко ји су 
при ми ли пра во слав ну ве ру тре ба од мах да пре ђу у ка то лич ку ве ру, да 
не би ја о то ме до но сио по себ не од лу ке. Овом срп ском гне зду Пр ња-
во ру по ру чу јем: да ћу ја до ћи и узе ти се би 24 ча са да то срп ско гне здо 
уни штим. Ја ћу уби ја ти, а ви ће те за мном“. Већ 10 ју на по под не пра-
во слав ни све ште ник је ис те ран из сво га ста на и од у зе та му је цр ква, а 
на ста ну за пи са но „хр ват ски дом“. Не дав но је Ми ле Бу дак из ја вио да на 
те ри то ри ју Хр ват ске др жа ве мо гу по сто ја ти са мо две ве ре: ка то лич ка и 
му сли ман ска, што зна чи да пра во слав на мо ра би ти уни ште на.

РУ ШЕ ЊЕ ПРА ВО СЛАВ НИХ ЦР КА ВА

35) Ко ли ко до са да зна мо по ру ше не су пра во слав не цр кве у Ба ња 
Лу ци, Би ха ћу, Но вој Гра ди шки, а за па ље не две цр кве у се ли ма Ба ста си и  
Спа со ви на, оп шти на Др вар, срез Бо сан ско Гра хо во, као и у се ли ма Ср бу 
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и Су ва ју, срез До њи Ла пац.
Цр ква у Ба ња Лу ци је оште ће на бом бар до ва њем 12 апри ла, али 

су је пра во слав ни Ср би хте ли да по пра ве. Сто жер ник уста шке вла сти 
зах те вао је да се цр ква по ру ши, што је и учи ње но. Го во ри се да ће на 
ме сту где је би ла цр ква би ти по диг нут спо ме ник не ком хр ват ском ве ли-
ка ну. Ру ше ње цр кве у Би ха ћу по че ло је на Ви дов дан, на на ро чи ти зах тев 
и на ре ђе ње та мо шњег жу па на Ква тер ни ка. По што је цр ква гра ђе на од 
ја ког ма те ри ја ла мо ра ла је би ти ми ни ра на. Ни је ис кљу че но да има још 
по ру ше них цр ка ва, али за са да ми не рас по ла же мо си гур ним по да ци ма 
о то ме. Зна мо да се у мно гим ме сти ма пра во слав не цр кве за тва ра ју од 
стра не ка то лич ког све штен ства.

ПЉАЧ КА ЊЕ И УЦЕ НЕ

36) Од са мог по чет ка сво је вла сти уста ши су не ми ли це пљач ка ли 
и уце њи ва ли по је ди не гра ђа не за ко је су ве ро ва ли да има ју нов ца. Мо гли 
су ис по чет ка прет по ста ви ти да су те лич ни нео б у зда ни прох те ви по је ди-
на ца, али се ка сни је ви де ло да је то је дан од ме то да уни шта ва ња пра во-
слав ног срп ског жи вља. Мно го број ни су при ме ри у свим ве ћим ме сти ма 
да су уце њи ва ни по је ди ни тр гов ци са че сто вр ло ви со ким су ма ма, при 
че му им се пре ти ло уби ством ако у од ре ђе ном вре ме ну не по ло же но-
вац. Иа ко је не дав но иза шло на ре ђе ње хр ват ске вла сти да су све те ме ре 
би ле не за ко ни те оне се и да ље про ду жу ју. На ку ће свих де пор ти ра них 
све ште ни ка ста вље не су це ду ље“из вла шће но у ко рист хр ват ске др жа-
ве“, тр го вач ке рад ње Ср ба су за па ље не и опљач ка не, а у нај ма њу ру ку 
су у њих по ста вље ни ко ме са ри. По ро ди ца ма ко је се про те ру ју у Ср би ју, 
а тих је на хи ља де, од у зи ма се све, па и го тов но вац пре ко 500 ди на ра. 
Не ка да шњи ми ли о не ри, го ли и бо си,, без игде иче га, ти се љу ди пре ба-
цу ју у Ср би ју.

Дра сти чан слу чај оти ма чи не је са бра ћом Ста мен ко вић из Осе ка, 
ко ји су би ли стра шно му че ни, за то, да их при си ле да сво ју ку ћу у Осе ку 
про ме не за ку ћу јед ног уста ше у Кра гу јев цу. Њи ма су прет ход но од у зе ли 
200.000 ди на ра у нов цу и знат ну ко ли чи ну зла та.

Ми лан Н. Ди виз, адво кат из Но ве Гра ди шке, пу штен је из за тво-
ра са мо та да, кад је при стао да сво ју имо ви ну у вред но сти од 1.900.000 
ди на ра да ру је Хр ват ској др жа ви. По ис ка зу Мла де на Осто ји ћа, па ро ха 
жи ро вач ког, од 5 ју ла, не ки Бе ре ња, по сед ник из Дво ра на Уни, уце њен 
је са 30.000 ди на ра, ње го во се ло уце ње но је са 56.000 ди на ра. По ис ка-
зу Сте ва на Ја ње то ви ћа, па ро ха из Оку ча на, уце њен је по сед ник Бран ко 
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Кне же вић из Ме да ра, са 100.000 ди на ра. Ко сту Гња ти ћа, трг. Из Ма ле 
Бру сни це, срез Дер вен та, ту кли су све до тле док ни је пре дао сав но вац. 
То ба Ста врић, Бо ро Ва сић и Ми ло Мар ко вић из истог ме ста, мо ра ли су 
по ло жи ти по 100.000 ди на ра.

Или ја Бил би ја, из Би ха ћа, од ве ден је са си ном Дра гом у не по зна-
том прав цу: по сво јој при ли ци су уби је ни. Це ло куп на имо ви на у вред но-
сти од око 10 ми ли о на оте та им је. Ње го ва же на са дво је де це, и то: кће ри 
од 13 го ди на и си ном од 11 го ди на про те ра ни су из Би ха ћа, а за тим су 
же ни на ре ди ли да у нај кра ћем ро ку до не се још 3 ми ли о на ди на ра. Док 
она то не до не се оста ју дво је де це као та о ци. Кад је из бе зу мље на мај ка 
пи та ла от куд ће ство ри ти то ли ку су му уста ши су јој ре кли: „Зна мо да ти 
имаш ку ћу у Бе о гра ду. Про дај ку ћу па до не си па ре.“

Ми ла ну Дра ка ло ви ћу из Зе ни це од у зе ли су сву имо ви ну ко ја пре-
ста вља ви ше ми ли о на ди на ра. До зво ли ли су му са мо да пре не се у Ср би-
ју на ме штај. Кад је сти гао у Али па шин мост ис те ра ли су га из ва го на и 
од у зе ли су све ства ри, чак и оде ло, осим оно га што се за те кло на њи ма, 
и сав го тов но вац и упу ти ли су га са 2000 ди на ра да иде у Ср би ју. Јед ном 
ле ка ру ко ји је пу то вао са њим од у зе ли су све осим 3 ди на ра, та ко да су 
са ми опљач ка ни из бе гли це ску пи ли не што нов ца и да ли му као ми ло-
сти њу.

ИЗ ЈА ВЕ ХР ВАТ СКИХ ПРЕД СТАВ НИ КА ВЛА СТИ

37) Да се сви ови слу ча је ви на си ља и бе за ко ња до га ђа ју слу чај но 
од нео д го вор них еле ме на та и оло ша, не го да прет ста вља ју сми шље ни 
си стем ис тре бље ња Ср ба, ди ри го ван од нај ве ћих функ ци о не ра Хр ват ске 
Др жа ве, ви ди се из сле де ћих из ја ва:

Ми ни стар др. Ми ло ван Жа нић из ја вио је на збо ру у Но вој Гра-
ди шци 2 ју на, из ме ђу оста лог, и ово: „Ова др жа ва, ова на ша до мо ви на, 
мо ра би ти хр ват ска и ни чи ја ви ше. И за то они ко ји су до шли ова мо, ти 
тре ба ју да оду. До га ђа ји кроз сто ле ћа, а осо би то ових 20 го ди на по ка зу-
ју, да је ту сва ки ком про мис ап со лут но ис кљу чен. Ово има би ти зе мља 
Хр ва та и ни ког дру гог. Ми то не та ји мо, то је по ли ти ка ове др жа ве, и кад 
то из вр ши мо, из вр ши ће мо са мо оно што пи ше у уста шким на че ли ма. 
Не ка се не за бо ра ву да ми има мо ван на ших гра ни ца у са мој Аме ри ци 
око 800000 Хр ва та... Тај сви јет тре ба да до ђе на траг да ов де по ста ви ог-
њи шта, ко ја ће мо очи сти ти.“

Ми ни стар др. Ми ле Бу дак ре као је јед ном при ли ком у Го спи ћу 
на бан ке ту, из ме ђу оста лог, и ово: Је дан део Ср ба по би ће мо, дру ги ће мо 
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ра се ли ти, а оста ле ће мо пре ве сти у ка то лич ку вје ру и та ко пре то пи ти у 
Хр ва те.

На збо ру у Кри жев ци ма, 6 ју ла, ре као је исти Бу дак: „Хр ват ска 
др жа ва је кр шћан ска... Ова је и др жа ва ислам ска гдје је наш на род ислам-
ске вје ре. Ја на гла шу јем ово, јер је по треб но да се зна де, да смо ми др жа-
ва дви ју вје ра, ка то лич ке и ислам ске... И на ши не при ја те љи ко му ни сти 
и Ср би на ва ља ју нај ви ше на вје ру, јер зна ду кад би нам то по ру ши ли, да 
би мо гли ра ди ти с на ма шта хо ће“.

Ср би су до шли у на ше кра је ве с тур ским че та ма као пљач ка ши, 
као та лог и сме ће Бал ка на. Не мо же мо до пу сти ти, да у на шој на род ној 
др жа ви вла да ју два на ро да. Је дан је Бог и је дан је на род ко ји вла да, а то 
је хр ват ски на род. Они ко ји су до шли у на шу до мо ви ну при је 200 до 300 
го ди на не ка се вра те ода кле су до шли.

До глав ник др. Ми ле Бу дак ре као је на јед ној скуп шти ни, да за ње-
га ври је ди хр ват ска ре че ни ца: „Или нам се укло ни или нам се по кло ни“. 
А ја вам ка жем: „Или се укло ни те из на ше до мо ви не ми лом, или ће мо 
вас ис те ра ти си лом“.

Спо ме ну ти ми ни стар Жа нић ре као је пре ма „Хр ват ском ли сту“ 
од 5 ју на и ово: „Ми има мо ме ђу на ма не ке, ко ји ни су ни ка да пре ма на-
ма би ли ло јал ни. До шли су у ове кра је ве он да, ка да је за тур ских ра то ва 
из ги ну ло мно го на ших љу ди и кад су опу сте ли на ши до мо ви. До шли су 
ова мо, ра ши ри ли се по пут је жа и по че ли нас угро жа ва ти и ско ро угро-
зи ли. То су Ср би. Из све га ово га што се до го ди ло зна де мо, да они на ма 
не ће ни кад до бро же ле ти, ни ти с на ма до бро ми сли ти. Ми, уста ше, зна-
де мо, да док се то пи та ње Ср ба не ре ши, да ће на ша др жа ва би ти уз не ми-
ра ва на. Зна де мо да има де мо пра во кад тра жи мо: пре ко Дри не! Ми се код 
то га по зи ва мо на на ше жи вот не ин те ре се и на на шу вла сти ту жи вот ну 
сна гу, на на ше жи вот не по тре бе и за то им по ру чу је мо: пре ко Дри не!“

Сто жер ник уста шке вла сти у Ба ња Лу ци др. Вик тор Гу тић, на ро-
чи то је био на па дан у из ја ва ма ова кве вр сте Та ко је 28 ма ја по по врат ку 
из За гре ба, где је био при мљен од Па ве ли ћа из ја вио сле де ће: „На мо је 
за до вољ ство, а на ко рист на ро да, свр шио сам у За гре бу ве ли ке и ва жне 
по сло ве. Са да имам да при сту пим гран ди о зном де лу чи шће ња Хр ват-
ске Бо сан ске Кра ји не од не же ље них еле ме на та, на ро чи то Ба ња Лу ка, јер 
она по ста је глав ни град Не за ви сне др жа ве Хр ват ске... Без сум ње пред-
у зе ће се нај стро жи је и нај е нер гич ни је ме ре, ко је се уоп ште мо гу и  да ју 
из ве сти. Оно што сам до са да пред у зео, тек је сит ни ца, јед на та ква ма-
лен кост, ко ја се мо же са мо ми кро скоп ски ви де ти, па он да мо же мо по-
ми сли ти шта још че ка не при ја те ља не за ви сне др жа ве Хр ват ске и на шој 
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пи то мој Бо сан ској Кра ји ни. У том по гле ду имам одри је ше не ру ке. Хо ћу 
да слу жим Бо жи јој и на род ној во љи. Ови не по жељ ни еле мен ти би ће у 
на шој Кра ји ни у нај кра ћем ро ку ис ко ре ње ни та ко да ће им се за тр ти сва-
ки траг, а је ди но што ће оста ти би ће зло сје ћа ње на њих“.

На уста шкој скуп шти ни у Ба ња Лу ци сто жер ник Гу тић је ре као: 
„Али од су тра ћу при тег ну ти. Пу ца ће кич ма. Пре по ру чи те то на шим не-
при ја те љи ма. По ру чи те им, пу ца ће кич ма... На ста ће чи шће ње... Не ма 
ми ло ср ђа... По глав ник и хр ват ски ми ни стри је два че ка ју да до ђу у очи-
шће ну Ба ња Лу ку, а то ће би ти бр зо, бр зо ће мо и ми ра ди ти. Ја ћу би ти 
ја ка гво зде на  ме тла ов дје... и ја ка жем, не ка ми ни је дан не до ла зи мо ли-
ти за на ше ду шма не.“

На збо ру у Сан ском Мо сту 30 ма ја Гу тић је ре као:
„Не ма ви ше Срп ске вој ске! Не ма ви ше Ср би је! Не ма ге џа на-

ших кр во пи ја, не ста ло је ци ган ске ди на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа, а и код нас 
уско ро: дру мо ви ће по же ље ти Ср ба ља, али Ср би ма ви ше би ти не ће! Из-
дао сам дра стич не на ред бе за њи хо во пот пу но еко ном ско уни ште ње, а 
сли је де но ве за пот пу но ис тре бље ње. Не бу ди те сла би ни спрам јед но га. 
Др жи те уви јек на уму да су то би ли на ши гро ба ри и уни шта вај те их гдје 
стиг не те, а бла го слов на шег по глав ни ка и мој не ће Вам уз мањ ка ти... Ср-
би не ка се не на да ју ни че му, а за њих је нај бо ље не ка се исе ле, не ка их 
не ста не из на ших кра је ва, из на ше до мо ви не.“

Исти до глав ник Гу тић, као ви дљи ви знак сво је па жње, дао је Ха-
са ну Џа би ћу на гра ду од 2000 ди на ра, за то што је убио нај ви ше Ср ба у 
се лу Ки је ву код Ба ња Лу ке.

9 ју на Гу тић је на збо ру у Пр ња во ру ре као: „У овом сре зу по сто је 
три цр кве оте те од хр ват ског на ро да су тра их за у зми те и на њи ма на пи-
ши те „Хр ват ски дом“. Они ко ји су при ми ли пра во слав ну вје ру тре ба од-
мах да пре ђу у ри мо ка то лич ку вје ру да не би ја о то ме до но сио по треб не 
од лу ке. Ово ме срп ском гни је зду Пр ња во ру по ру чу јем: да ћу ја до ћи и  
узе ти се би 24 ча са да то срп ско гни је здо уни штим. Ја ћу уби ја ти, а ви 
ће те за мном.“

„Ка то лич ки тјед ник“ („Kat ho lisches Woc hen blatt“, ор ган са ра јев-
ске над би ску пи је) хва лио је де ло ва ње По глав ни ка (вр хов ног „Во ђе“). 
Овај не дељ ник је сма трао Па ве ли ће ве по ступ ке рав ним ре во лу ци о нар-
ном ак ти ви зму „у слу жби Бо га“ и на ро да. Ве за но за Ср бе, „Ка то лич ки 
тјед ник“ пи ше: „Да нас је до шло вре ме ка да се и у ка то лич ким ре до ви ма 
јед ном за у век тре ба об ра чу на ти са фа тал ним пред ра су да ма о ре во лу ци-
о нар ним ме то да ма, ко је су у слу жби исти не, прав де и искре но сти. Ка-
то лич ка цр ква нај бо ља је вас пи та чи ца та кве по бу не. Мно ги ка то ли ци, 



Меморандуми Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве 

127

пак, па и цр кве ни ор га ни, ви ше не го јед ном су при том за ка за ли. Због 
то га тре ба већ јед ном пре ста ти са тим глу пим, след бе ни ка Хри сто вих 
не до стој ним на во ди ма да се тре ба бо ри ти про тив зла и ис ква ре но сти у 
ру ка ви ца ма, на фи ни и пле ме ни ти на чин“.
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Прилог 2: Други меморандум

Ње го вој Ек се лен ци ји
Ва зду хо плов ном ђе не ра лу фон Дан кел ма ну,
Вр хов ном вој ном за по вед ни ку у Ср би ји,

Бе о град

ЕК СЕ ЛЕН ЦИ ЈО!

Жа ло сне ве сти, ко је нам сти жу сва ко днев но о звер стви ма и на-
си љу ко је се про во ди над не за шти ће ним на ро дом срп ским у хр ват ској 
др жа ви уоп ште а на ро чи то у срп ским кра је ви ма: Ли ци, Сре му, Бо сни и 
Хер це го ви ни, на ла жу нам да на те ужа се скре не мо па жњу Ва ше Ек се-
лен ци је као прет став ни ка не мач ке вој ске у оку пи ра ној Ср би ји, као прет-
став ни ка ње мач ког на ро да и као чо ве ка.

На под руч ју да на шње др жа ве Хр ват ске на ла зи се пре ко 2,000.000 
Ср ба. Они жи ве на тој те ри то ри ји или већ од до ла ска Сло ве на на Бал-
кан, као на пр. у Бо сни и Хер це го ви ни, Дал ма ци ји и Ли ци, или су се 
до се ли ли за вре ме ра то ва из ме ђу Ау стри је и Ту ра ка ка да их је Ау стри ја 
на се ли ла у вој ној Кра ји ни да шти те Ау стри ју и сред њо е вроп ску кул ту ру 
од тур ске на је зде. У тој вој ној Кра ји ни ужи ва ли су Ср би као рат ни ци по-
себ не по вла сти це још од вре ме на ца ра Ле о пол да, ко је су још про ши ри ли 
ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја и Цар Јо сип II. Вој на Кра ји на је уки ну та осам-
де се тих го ди на про шлог ве ка.

Ње мач ка је вој ска ство ри ла не за ви сну др жа ву Хр ват ску и пре да ла 
у њој упра ву Па ве ли ћу и ње го ви ма уста ша ма. Ми ве ру је мо да је ин тен ци-
ја ње мач ког вој ни ка - ко га зна мо као хра брог и сми о ног вој ни ка, што су му 
при зна ли и нај ве ћи не при ја те љи ње го ви - би ла да ство ри др жа ву у ко јој 
ће вла да ти ред, за кон и прав да, ада је од ње мач ког вој ни ка би ла да ле ко и 
по ми сао да ства ра њем Хр ват ске ство ри др жа ву у ко јој ће се си сте мат ски 
про во ди ти зло чин и звер ства ка кве исто ри ја ни је за бе ле жи ла до да нас.

Од са мог осни ва ња Хр ват ске др жа ве по чео је про гон на ро да срп-
ског за тва ра ње, му че ње, пљач ка ње и уби ја ње, али се то из во ди ло у ма-
њој ме ри док су ње мач ке тру пе би ле рас по ре ђе не у Хр ват ској и док су 
ко ман дан ти ње мач ких гар ни зо на и као вој ни ци, и као љу ди су зби ја ли 
звер ске ин стик те упра вља ча Хр ват ских и њи хо вих по ма га ча. И у то су 
се до ба де ша ва ли зло чи ни ко ји су оли че ње сви ре по сти и са ди стич ке на-
ра ви. Уби ја ни су љу ди на нај о крут ни ји на чин, а пре то га су би ли стра-
хо ви то му че ни, ва ђе не су им жи ви ма очи, се че не уши, нос, пол ни удо ви, 
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ра за пи ња ње на кућ ним вра ти ма, му че ње на све на чи не ко је је мо гло да 
из ми сли са мо без у мље и ди вља штво.

По од ла ску ње мач ких и ита ли јан ских оку па тор ских тру па са под-
руч ја хр ват ске др жа ве, про го ни, пљач ка ње, му че ње и уби ја ње Ср ба, ко-
је је до тле би ло огра ни че но, пре тво ри ло се у хај ку на Ср бе и ма сов но 
уби ја ње је до би ло ка рак тер пот пу ног ис тре бље ња на ро да срп ског. Ми-
ни стри хр ва ти: др. Ми ле Бу дак, др. Ми ло ван Жа нић, др. Мир ко Пук и 
сто жер ник др. Вик тор Гу тић на те ца ли су се ко ји ће што ви ше да на дра-
жи на род хр ват ски про тив Ср ба и да у ње му про бу ди нај ни же ин стик те 
звер ске. Ти су ми ни стри јав но из ја вљи ва ли да ће тре ћи ну Ср ба по би-
ти, тре ћи ну исе ли ти, а тре ћи ну по ка то ли чи ти и на тај на чин ис ко ре ни ти 
пре ко 2,000.000 Ср ба из др жа ве Хр ват ске.

Ови го во ри ми ни ста ра хр ват ских про ве де ни су у де ло и на ста-
ло је ма сов но од во ђе ње Ср ба у кон цен тра ци о не ло го ре, ис те ри ва ње из 
зе мље и не ми ло срд но уби ја ње и љу ди, и же на и де це. Од ве де ни су све-
ште ни ци срп ски са по ро ди ца ма, ма тич не књи ге пра во слав не пре да те су 
жуп ни ци ма ка то лич ким, цр кве срп ске ру ше не, ма на сти ри пљач ка ни, а 
на род срп ски при си ља ван да оста ви сво ју пра во слав ну ве ру и пре ла зи у 
ка то лич ку. У сви ма овим не де ли ма има ло је на жа лост уде ла и ка то лич ко 
све штен ство.

Ек се лен ци јо,

На род срп ски, ко ји је ве ко ви ма кр вљу сво јом бра нио част сво га 
име на и на нај гро зни јим му ка ма уми рао за сво ју све ту ве ру, ни је мо гао 
оста ти рав но ду шан пре ма овим нај но ви јим уста шким на си ља, не го је 
иа ко раз о ру жан и го ло рук устао у од бра ну сво ју, има ња сво га, не ја чи 
сво је и ве ре сво је. И у ову оправ да ну и ну жну од бра ну на ро да срп ског, 
ко ја је за хва ти ла Хер це го ви ну, Бо сан ску Кра ји ну и Ли ку, а у нај но ви је 
вре ме и Сред њу Бо сну, про гла шу ју упра вља чи хр ват ски ко му ни стич ким 
по кре том и же ле том лаж ју да оправ да ју на си ља и звер ства сво ја пред 
ци ви ли зо ва ним све том, а пр вен стве но пред на ро дом ње мач ким ко ји је 
по чео да ис по ља ва сво је не го до ва ња про тив ових зло чи на.

Срп ски је на род ду бо ко ре ли ги о зан и на ци о нал но све стан и ту је 
свој ре ли ги о зност и на ци о нал ну свест до ка зао и сво јим ве ков ним бор-
ба ма до да нас. Срп ски је на род у огром ној сво јој ве ћи ни /90%/ зе мљо-
рад ник са па три јар хал ним од го јем и ни ти је имао и ни ти има ишта за-
јед нич ког са ко му ни стич ким иде ја ма, иде ја ма ин ду стриј ског про ле та ри-
ја та. И за то је нај бе стид ни ја не и сти на ка да се обра на на ро да срп ског од 
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звер ских на па да уста шких озна чу је ко му ни стич ким по кре том и го во ри 
о зло чи ни ма Ср ба.

Срп ски је на род кр вљу сво јом ство рио Ју го сла ви ју и у вре ме ну 
од 1914 до 1918 под нео те шке и не бро је не жр тве за сло бо ду сво ју и бра-
ће сво је. И у том раз до бљу пре тр пео је на род те же и бол ни је удар це од 
бра ће сво је Хр ва та и му сли ма на, не го ли од не при ја те ља сво јих. Али је 
Ср бин, вој ник и ви тез, и на кон кр ва ве бор бе и по бе де ни је тра жио осве те 
већ је пру жио брат ску ру ку и Хр ва ти ма и му сли ма ни ма, за гр лио их као 
за блу де лу бра ћу сво ју и опро стио им сва не де ла ко ја су по чи ни ли над 
на ро дом срп ским. Пле ме ни та и ви те шка ду ша Ср би но ва би ла је за до-
је на хри шћан ском вр ли ном - пра шта њем. И ка да се го ди не 1918 у Ју го-
сла ви ји био ја вио по крет за ис тре бљи ва ње ма њи на, на ро чи то ње мач ких, 
до се ље них иза 1898 го ди не, срп ска вла да је од мах пре се кла сва ку та кву 
аги та ци ју и угу ши ла тај по крет у са мом за чет ку и ни ко ме ни је учи ње но 
ни ка кво на си ље. Да нас иста она хр ват ска и му сли ман ска бра ћа, ко јој је 
Ср бин опро стио све гре хе, вра ћа ју љу бав Ср би ма на тај на чин што Ср-
би ма од у зи ма ју сву имо ви ну, ве ру и жи во те и го не их као ди вље зве ри. 
И то чи не они ко ји су до би ли др жа ву и власт жр тва ма ње мач ких вој ни ка.

Ек се лен ци јо,

У име по ро бље ног на ро да срп ског, ко ји са да па да под удар ци ма из-
бе зу мље них уста ша, а о чи јој су кул ту ри, пле ме ни то сти, хра бро сти и вој-
нич ким вр ли на ма да ли нај по вољ ни је оце не нај ве ћи кул тур ни и вој ни умо-
ви на ро да ње мач ког, ми Вас мо ли мо као прет став ни ка ње мач ког, као прет-
став ни ка вој ни ка ње мач ког и као чо ве ка да нај хит ни је пре ду зме те све да 
пре ста ну кр ва ви про го ни ис тре бље ња на ро да срп ског у др жа ви Хр ват ској 
ко ју је ство ри ла ње мач ка вој на си ла и да не до зво ли те да пред ци ви ли зо ва-
ним чо ве чан ством и пред исто ри јом све та и пред исто ри јом ње мач ког на-
ро да, пад не од го вор ност за сва на ве де на не де ла на на род ње мач ки; ни ти да 
на ве де ни бе срам ни зло чи ни уста шких зли ко ва ца ба це сен ку на част на ро да 
ње мач ког и вој ни ка ње мач ког, ко ји има ви сок по јам о ча сти и ви те штву.

ПО ДА ЦИ О НЕ ДЕ ЛИ МА ХР ВАТ СКИХ ВЛА СТИ ПРЕ МА ДЕ ЛУ
СРП СКОГ НА РО ДА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ ХР ВАТ СКЕ ДР ЖА ВЕ, ПРЕ МА 
ИН ФОР МА ЦИ ЈА МА ДО БИ ВЕ НИМ ДО 8. АВ ГУ СТА 1941 ГО ДИ НЕ.

Уби ства
На те ри то ри ји Хр ват ске др жа ве уби јен је ве ли ки број Ср ба и пра-
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во слав ног све штен ства. С об зи ром на те шку си ту а ци ју ко ја вла да на те-
ри то ри ји те др жа ве као и на шу не мо гућ ност да лич но про ве ри мо све 
ства ри и до зна мо све слу ча је ве, јер та мо вла да то ли ки те рор да ни је мо-
гу ће пре ћи из јед но га се ла до дру го га, а ка мо ли из сре за до сре за или 
пре ко гра ни це др жа ве, по да ци ко је до но си мо ни су ис црп ни и они ће би-
ти бле да сли ка оно га што се та мо до га ђа. Прет по ста вља мо, пре ма ве сти-
ма ко је и у по след ње вре ме сти жу и ко је го во ре о стра хо ви тим ма сов ним 
уби стви ма, да број уби је них над ма шу је не ве ро ват но ви со ку ци фру од 
180.000 жр та ва.

а/ - Све ште на ли ца.

1/ Јед на од пр вих жр та ва уста шких те ро ра био је ба ња луч ки епи-
скоп Пла тон са про том Ду ша ном Су бо ти ћем из Бос. Гра ди шке. Они су 
уби је ни но ћу из ме ђу 5 и 6 ју на 1941 го ди не на пу ту из ме ђу Ба ње Лу ке и 
Ко тор Ва ро ши и ба че ни у ре ку Вр ба њу ко ја је из ба ци ла њи хо ве ле ше ве. 
Ка да је про на ђен леш вла ди ке Пла то на, по што ни је био пре по знат, до нет 
је на об дук ци ју у про сек ту ру ба ња луч ке бол ни це, чак је од ре ђе на и ко-
ми си ја ко ја је има ла да са ста ви об дук ци о ни про то кол, ме ђу тим ка да је у 
ле шу пре по знат вла ди ка Пла тон, на ре ђе но је да се об у ста ви об дук ци ја и 
сва ка ис тра га, а леш је за ко пан код вој нич ког гро бља.

Исто вре ме но по че ла су уби ства све штен ства и срп ског на ро да и 
по дру гим сре зо ви ма Хр ват ске др жа ве, па ни же да је мо спи сак уби је них 
све ште ни ка до ко га смо мо гли до ћи.

2/ Про та Ми лош Ман дић из сре за гра чач ког, про та Бог дан Опа чић 
из Гли не, ње го во те ло из ба ци ла је ре ка Са ва, све ште ник Ни ко ла Вуч ко-
вић из Др ља че, све ште ник Да не Ба бић из Свињ ца /уби јен и леш на ђен 
у ба ри/, све ште ник Гро зда нић из Ра ду ча, све ште ник Пе тар Мај сто ро вић 
из До ља на /му чен у за тво ру у Го спи ћу то ли ко да се у оча ја њу сам обе-
сио/.

3/ Про та Бран ко До бро са вље вић из Ве љу на, срез Слуњ ски; Уста-
ше су му на ре ди ли да ис ко па гроб за сво га си на сту ден та. Ка да је то учи-
нио си на су му до ве ли над ра ку, му чи ли га пред њим то ли ко да је због 
зло ста вља ња из дах нуо. За тим су на ре ди ли оцу да над мр твим си ном из-
вр ши опе ло. За вре ме опе ла три пу та је про та Бран ко па дао у не свест, 
али су га кун да ци ма при си ља ва ли да до вр ши опе ло. Нај зад и он је сам 
зло ста вљан и уби јен на истом ме сту. Про ту и си на убио је уста шки по ве-
ре ник Иван Шај фар по за ни ма њу учи тељ.

4/ Про та Па јо Об ра до вић бив ши се на тор из Бру на, све ште ник Да-
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мјан Штр бац из Бо сан ског Гра хо ва, све ште ник Или ја Бу ди мир из Цр ног 
Лу га, све ште ник Или ја Ба њац из Др ва ра и све ште ник Рат ко Је ли чић из 
Др ва ра, од ве де ни пре ма Кни ну и уби је ни.

5/ Све ште ник Ри сто Ћа тић из се ла Стој ко ви ћа, сре за Лив но, од-
ве ден са још осам гра ђа на у шу му код Лив на, уби јен за јед но са њи ма и 
ба чен у ја му.

6/ Све ште ник Ђор ђе Бо гић из На ши ца уби јен 17 ју на пре ма при-
ча њу про те Пе ји но ви ћа, ко ло ни сте из Бре зни ка ко ји је скри вен за јед но 
др во по сма трао ње го во уби ја ње. Пе ји но вић при ча о то ме ово: „Уста ше 
су ве за ле све ште ни ка Бо ги ћа за јед но др во, по сле че га је на ста ло му че-
ње. От се кли су му уши, нос, је зик и бра ду за јед но са ко жом. Не срећ ни 
све ште ник ви као је од бо ла, али, по што је био јак и здрав, др жао се ус-
прав но за сво вре ме му че ња. За тим су му ис ко па ли очи и ка да су ви де ли 
да још увек сто ји ус прав но рас по ри ли су му гру ди и он се тек та да наг-
нуо да пад не.“ Са кри ве ни Пе ји но вић је та да чуо да је дан уста ша го во ри: 
„Мај ку му вла шку још му ср це ку ца. Још је жив.“ Иза то га су пла ну ле 
пу шке и ти ме су пре кра ти ли му ке ово га чо ве ка.

7/ Во ја Во ји но вић, ка ти хе та из Оси је ка уби јен. Зна се да су сви 
све ште ни ци из Оси је ка по хап ше ни и зло ста вља ни. Ре ка Дра ва из ба ци ла 
је ле ше ве тро ји це срп ских све ште ни ка, али се ни је мо гло до зна ти ко ји 
су.

8/ Про та Жив ко Да ни ло вић из Љу би је, сре за При је дор, на кон те-
шког му че ња уби јен је у бли зи ни Ба ње Лу ке. (Про та Бог дан Вра ње ше-
вић за клан је 19 ју на у Кру пи на Вр ба су крај Ба ње Лу ке).

9/ Про та Сте ван Ћур чић уби јен је у Огу ли ну. Пре уби ства му је 
иш чу па на бра да, пре би је не но ге и ру ке. Све ште ник Ду шан Кли па из 
Пла шког уби јен. Све ште ник Ми лан Три шић из Вр ли ке, ухап шен 10 ју на 
за клан у уста шком ло го ру у Кни ну, све ште ник Ми ха и ло Ми нић из Би-
ље ше ва, сре за Зе ни ца за клао га је је дан ка то лич ки све ште ник, све ште-
ник Ми лош Пе тро вић из Лу жа на, сре за Дер вен та уби јен, све ште ни ци 
Ми лош Са вић, Ду шан Бо бар, Јан ко Са вић, Љу бо Јак шић и Дра го Ма ски-
ро вић сви из Вла се ни це, уби је ни да на 22 ју на 1941 го ди не. Све ште ник 
Бо ри во је Бо жић из Па ла че, срез Ву ко вар уби јен, про та Спи ро Ста ро вић, 
срез Гац ко, уби јен ћу ски јом у гла ву, про та Ви дак Ви шње вац из Гац ког 
од не сен је бо ле стан из по сте ље и уби јен је за јед но са про том Ста ро-
ви ћем, про те Вла до Гво зде но вић и Јеф то Гу је вић, све ште ни ци Ог њен 
Ра дић и Пе тар Сто ја но вић, те ђа кон Ду шан Ашкра бић, сви из Мо ста ра 
по би је ни су. Ка лу ђе ри Де ре тић и Ма на стир лић из Љу би ња уби је ни су. 
Све ште ник Бо гу но вић из До њег Лап ца уби јен је са же ном и два син чи ћа 
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и сви су ба че ни у јед ну ја му из ме ђу Лап ца и Бо ри чев ца у ко ју су ба че ни 
и мно ги дру ги по у би ја ни Ср би из До њег Лап ца и Ку лен Ва ку фа. Све ште-
ник Бр зин из Бол ча, жив за ко пан у Гу дов цу /Бје ло вар/ 28 апри ла 1941.

б/ Све тов на ли ца.

По ред све ште ни ка по у би ја ни су мно ги ви ђе ни ји љу ди - Ср би у 
сви ма кра је ви ма др жа ве Хр ват ске. Не где су уби ства вр ше на у ма са ма. 
Да је мо при бли жни пре глед по сре зо ви ма:

10/ Ба ња Лу ка: У гра ду и у це лој по кра ји ни Бо сан ској Кра ји ни 
про во ђе ни су и про во де се не чу ве ни зло чи ни и те ро ри. Уста шки сто жер-
ник др. Вик тор Гу тић на ја вио је од мах пр вих да на про гон и по кољ Ср ба. 
Јав но је по зи вао му сли ма не и Хр ва те да га сле де у при ме ри ма ко је ће им 
да ти и уи сти ну већ 5 ма ја по чи ње без об зи ра са стра хо ви тим про го ни ма 
и уби стви ма Ср ба из Ба ње Лу ке и око ли не ко ји су у Ба њу Лу ку до во ђе ни. 
По ред на пред спо ме ну тих епи ско па Пла то на, све ште ни ка Су бо ти ћа, Да-
ни ло ви ћа и Вра ње ше ви ћа, уби је ни су ре до ви то но ћу кроз ово вре ме сто-
ти не Ср ба ме ђу ко ји ма на во ди мо са мо: Ни ко лу Ћур чи ју тр гов ца ко ме су 
ис ко па ли очи и из ва ди ли удо ве, Бо шка Пла ни ћа, Пе ру Пер ду ва, учи те ља 
Љу бу Ср ди ћа, Жар ка Да ви до ви ћа, Ко ва че ви ћа, Си му Мар јан ца на род ног 
по сла ни ка из Јај ца, Ђор ђа Бо ли ћа бе ле жни ка из Мр ко њи ћа Гра да, Ду-
ша на Бран ко ви ћа на род ног по сла ни ка, ко ји је за клан са про том Вра ње-
ше ви ћем у Кру пи код Ба ње Лу ке 19 ју на. У не ко ли ко на вра та во ђе ни су 
Ср би из око ли не Ба ње Лу ке из ра зних ба ња луч ких за тво ра ка ми о ни ма и 
из ван гра да у ма са ма уби ја ни.

11/ Бје ло вар: 28 апри ла 1941. год. но ћу, хр ват ске уста ше под вођ-
ством Мар ти на Ци ку ша, Фра ње Бу си ћа и не ког Кур ке из Гу дов ца, на-
те ра ли су нај у глед ни је се ља ке из се ла Гу дов ца, Ту ка, Бре зов ца, Ко ло-
ко чев ца и Бол ча да ис ко па ју ра ку и њих 243 на бро ју по би ли пу шка ма, 
но же ви ма и ко љем, за тим су их ба ци ли у за јед нич ку ра ку, по ли ли кре чом 
и за тр па ли. Ме ђу њи ма су би ли 7 жи вих /поп Бр зин и учи тељ Сте ван 
Ива но вић из Бор ча/. Ово је уста но ви ла и фо то гра фи са ла ње мач ка ко ми-
си ја и усту пи ла вој ни ка вла сти ма на по сту пак.

12/ Би ле ћа: До 20 ју ла и то до до ла ска ита ли јан ске оку па тор ске 
вла сти, уби ли су Хр ва ти и ба ци ли у ја му „Ко би ља Гла ва“ све га 13 Ср ба, 
а ме ђу овим над зор ни ка пу те ва Ча ва љу гу и жанд. ка пе та на Ива но ви ћа. 
На кон то га на сту пи ла су ма сов на уби ства ко ја до сти жу вр ло ве ли ки број 
и пе њу се на сто ти не мр твих. По би је ни су сви углед ни гра ђа ни и се ља ци 
из сре за.
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13/ Бо сан ска Ко стај ни ца: Пр ва уби ства по чи ње на су над Ку ни-
ћем Стан ком, Сто ја ном Кме том и Јај ча ни ном Бо жом и Ла зом, ко ји су 
по чет ком ју ла или кон цем ју на жи ви ра за пе ти за ки ва њем ру ку и но гу на 
вра ти ма, му че ни и ко нач но но жем уби је ни. Сти жу нам са да ве сти да је у 
том гра ду и око ли ни ма сов но уби јан срп ски жи ваљ, уко ли ко ни је из бе-
гао, на про сто ис ко ре њен.

14/ Бо сан ска Гра ди шка: Ни ово ме сто ни је из бе гло злој суд би ни 
ко ја је услед хр ват ских зло чи на сти гла це лу Бо сан ску Кра ји ну. На во ди-
мо са мо не ко ли ко име на уби је них Ср ба: Ла за Ја ње то вић, Мла ден Ку лу-
зо вић, Ми ла дин Чи је вић, Сте во Ње жић, Са ва Бо кић, Сте во Чи чић и Ра де 
Ба њац. Жив све док је том Бог дан Ко ма ди на ко ји је био са њи ма стре љан, 
за јед но ба чен у Са ву па, иа ко те шко ра њен у врат и пр са, ус пео да пре-
пли ва ре ку и да жив стиг не у Бе о град.

15/ Би хаћ: У овом ме сту до ла ском хр ват ских вла сти на ста ло је 
стра хо ви то го ње ње и про гон Ср ба у ма са ма. Пре ма по да ци ма у че ти-
ри на вра та уби је ни су 81 Ср бин и то од 18 ју на до 14 ју ла 1941 год. Од 
уби је них на во ди мо сле де ће: инж. Ми ха и ло Ман дић, ње гов брат Вељ-
ко Ман дић тр го вац, бра ћа Жар ко и Јо во Ко зо ма рић тр гов ци, др. Ми лан 
Вој во дић прет сед ник Окру жног су да, др. Ду шан Ма та вуљ ле кар, Бо жо 
По по вић ди рек тор Зе маљ ске бан ке, Или ја Ђу кић и син Ђор ђе, тр го вац, 
Ђор ђе Бре кић тр го вац, Ми лан Ша рак и Бран ко Мак си мо вић омла дин-
ци, пен зи не ри Ђу ро Ко ра, Јо во Тр бо је вић, Јо во Ра ко, Сте во Пи што вић, 
Или ја Јо во вић, Јо во Бр да ри, син му Во ји слав од 17 го ди на, за тим Или ја 
Бил би ја и ма ло лет ни син, Пе ро и Ду шан Сту пар тр гов ци, Жив ко Чу-
лић, ди рек тор Срп ске бан ке, про фе сор Ми ха и ло Жар ко вић, инж. Ту ру-
ди ја, грун тов ни чар Љу бо Ба ње глав, чи нов ник Ва са Цви ја но вић, сту дент 
тех ни ке Стра хи ња Ра де тић, сту дент пра ва На да Бер ко вић, сту дент пра-
ва Ста ни је Чу че вић, адво кат др. Си ма Или ше вић, ди рек тор гим на зи је 
Ди ми три је Пе тро вић, по ре ски ин спек тор Ри ста Про да но вић и по сед ник 
Спа со је Па ви ко вић.

Ова уби ства вр ши ли су уста шки офи ци ри Ан те Ро жић из Са ра је-
ва, Ан те Шко рић из Зе ни це и нај кр во лоч ни ји ме ђу њи ма Ен вер Ка пе та-
но вић са уста ша ма. Од лу ку о њи хо вим уби стви ма до но сио је уста шки 
од бор, ме ђу оста ли ма: Ја ков Ђал сре ски на чел ник, Пе тар Си мић, ло гор-
ник Ма те Де вуд, про фе сор Ми јо Ви до вић, Му рат Ибра хим па шић, Иван 
Бу нић адво кат, Ан те Ву грин, Јо сип Го луб, ме ха ни чар Мир ко Го лу бо вић, 
омла ди нац Да вид Пр шут гим на зи ста, два бра та Ви ско ви ћа и оста ли. По 
на ре ђе њу по ме ну тих ис тре бље но је ме сто Би хаћ до по след њег Ср би на. 
Сви су по у би ја ни, ин тер ни ра ни, ра се ље ни и у збе го ви ма.
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16/ Бо сан ско Гра хо во и Др вар: Из сре за Бо сан ско Гра хо во по ред 
пет све ште ни ка ко ји су већ на пред спо ме ну ти, од ве де но је око 100 тр го-
ва ца, чи нов ни ка, за на тли ја и рад ни ка и по би је но је у че ти ри на вра та 64 
осо бе, а по ред њих 42 се ља ка из се ла Пе ћи, Ма ле ши ћа и Огла ја. Ме ђу 
уби је ним на во ди мо са мо не ко ли ко: инж. Бог дан Ка ла ба ди рек тор Ши-
па да, Јо во Кре цо прет сед ник оп шти не, Пе тар Бил би ја тр го вац, Ни ко ла 
Јо сић те жак, Аре жи на Ми ле, Пе тар Ра шу ла, сто лар, Мар ко Са бљић ин-
ва лид без ру ке, пред у зи мач Ми лан Го лу бо вић, чи нов ник Ши па да Шко-
рић Сте ван, чи нов ник Це лу ло зе Јо ван Ада мо вић, Бил би ја Јо во чи нов ник 
Ши па да, рад ни ци Ду шан Бил би ја, Сло бо дан Ђи ке лић, Сте во Ђи ке лић, 
Вла де та Бил би ја, шеф Бер зе ра да, за тим Ко ста Ви до вић, кро јач Пе ро 
Бил би ја, Вла до Бил би ја, Ми ле Бил би ја, Та на си је Бил би ја, Стра хи ња 
Бил би ја, за тим Љу ба, Гој ко и Ни ко ла Бил би ја и мно ги дру ги.

На кон ових уби ста ва на ста је ма сов ни про гон у Гра хо ву и це лој 
око ли ни та ко стра хо вит да је пре ма на шем са зна њу би ло чак ви ше слу-
ча је ва му че ња и си ло ва ња де вој чи ца од 12 го ди на о че му ће би ти го во ра 
још на дру гом ме сту.

17/ Бо ро во: У Бо ро ву је уби је но мно го Ср ба. Са мо но ћу из ме ђу 
26 и 27 ју на уби је но је 16 Ср ба и ба че но крај Ду на ва у во ду. У пли ћа ку је 
остао са мо је дан жив. Ње му је ука зао по моћ др. Елер, Ње мац.

18/ Гац ко: У овом сре зу уби је но је 500 до 600 ли ца и то љу ди, же-
на и де це, све ово на кон до ла ска уста шких вла сти, јер пре то га ни је се 
де си ло ни јед но уби ство. Уби ја ње је по че ло у се лу Ко ри ти ма гдје су уби-
је на 163 се ља ка на бр ду зва ном „Ко би ља гла ва“, а на кон уби ја ња ба че ни 
су у ја му „Го луб ња ча“ ду бо ку до 40 ме та ра и то та ко да су их ве за ли по 
тро је за јед но. Ме ђу ба че ни ма је би ло мно го жи вих па су уста ше ба ци-
ле у ја му бом бе да их ко нач но до ту ку. Упр кос то га је дан је ус пео да се 
жив из ву че и пре ба ци у Цр ну Го ру. Оту да је до шао прет сед ник оп шти не 
ву че дол ске, Ри сто Бје ли ца, са љу ди ма и ус пео да из ву че из ја ме шест 
жи вих љу ди од ко јих је је дан умро, а оста ли се на ла зе у бол ни ци. На кон 
то га ба ца ни су и дру ги уби је ни у ја му та ко да је ба че но све га 226. За дах 
је по стао та ко стра шан да је ита ли јан ска вој ска мо ра ла по су ти бен зин у 
ја му и за па ли ти га. На кон то га до шло је до хап ше ња и уби ја ња у са мом 
гра ду и це лом сре зу га тач ком, та ко да је уби је но ка ко смо спо ме ну ли око 
600 љу ди ме ђу њи ма: Гли гор Љу чић из Ни ко ља ца, Ла зар Ма сти ло вић из 
Из го ра, Бла го је и Ра дош Ша рић из Сте пе на, Ни ко ла Ша ро вић из Сер њи-
це, Бо жо Ди вјан из Кра ва ре ва, Ми ћо По по вић из Гра ча ни це, два бра та 
Ма ној ло ви ћа из Гра ча ни це, Ри сто К. и Ри сто Л. Го ве да ри ца из Ми хо ља-
ца, То дор Ста ро вић из Гац ка, То дор Ми ло ше вић из Ро дов По ља, Вељ ко 
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Ви шње вац бив. нар. по сла ник из На ди ни ћа, Гру јо Ви шње вац из Гац ка, 
Ми ло рад Ста ро вић из Ав тов ца, Триф ко и Јо ван Ло је вић из Лив ни ка и 
Спа со је Не на до вић из Ав тов ца. Уби ја ња су из вр ше на на нај сви ре пи ји 
на чин, ско ро ни ко ни је уби јен из пу шке, не го су им зло чи нач ке уста ше 
ма ље ви ма раз би ја ли че ло и про си па ли мо зак. Мно ги ма су от се кли и ру-
ке и но ге, ва ди ли очи, па их још жи ве ба ци ли у пе ћи не, та ко да су у мно-
го слу ча је ва до ту кли их ра ње не бом ба ма.

Нај те жа суд би на сти гла је се ла Ко ри та, Сте пен и Гра дац. У тим 
се ли ма го то во не ма ни јед ног жи вог Ср би на, јер је све из бе гло што ни је 
уби је но. Не чу је се ни ти плач, ни ти ја ук, а ца ру ју аве ти и ши ри се не сно-
сни смрад од па ље ви не и од по у би ја них ле ше ва.

19/ Бо сан ска Кру па: 25 ју ла о.г. от по че ла су у Бос. Кру пи ма сов на 
хап ше ња же на, де це и ста ра ца са по сла, са пу те ва, са њи ва, из тр го ви на, 
са ули ца, где год је ко за те чен. При ли ком хап ше ња вр ше на су не чу ве на 
зло ста вља ња. До то га да на би ло је по је ди нач них уби ста ва у овом сре зу, 
и ко ли ко нам је би ло по зна то, у све му је уби је но не ко ли ко љу ди. Ме-
ђу тим, из ме ђу 25 и 30 ју ла о.г. по хап ше но је у то ме сре зу и до ве де но у 
згра ду Со кол ског до ма, Суд ски и по ли циј ски за твор, у Пра во слав ну цр-
кву пре ко 800 осо ба. 28 ју ла око 5 ча со ва по сле под не по ку пље ни су сви 
Ср би гра ђа ни из са мог ме ста Кру пе и њих 45 на бро ју, по сле му че ња у 
цр кви од ве де ни су ка ми о ни ма пре ма Би ха ћу на ме сто зва но „Цр но Је зе-
ро“ где су по би је ни. Су тра дан су по из ја ви оче вид ца Ху се и на Ше фе ро-
ви ћа ма ши ни сте из Кру пе њи хо ви ле ше ви пли ва ли ре ком. У Со кол ском 
до му за то вре ме уби је но је те но ћи 210 љу ди и же на, а у истом до му пре 
то га уби је но је још пре ко 300 љу ди, та ко да се сма тра да је тих да на од 25 
до 30 ју ла у ме сту Кру пи и нај бли жој око ли ни по би је но пре ко 600 осо ба. 
Ле ше ви уби је них за ко па ва ни су до брим де лом у са мом дво ри шту Со кол-
ског до ма. Ове по дат ке при ми ли смо од јед ног Ср би на оче вид ца ко ји се 
слу чај но спа сао. По сле свих тих до га ђа ја на ста је ха ос и уз бу на ме ђу Ср-
би ма, ко ји су, не ма ју ћи дру гог из ла за по че ли да се ак тив но бра не. Та да је 
тек на стао про гон у це лом сре зу и ма сов но уби ја ње Ср ба.

Да је мо де ли мич но спи сак уби је них Ср ба у Бос. Кру пи: Са во 
Бил ча ро вић, Ва со Бил ча ро вић, Жив ко Гу лан, Лу ка Сла вуј, Све то Сла-
вуј, Бог дан Сла вуј, Бут Ми шко вић, Пе ро Ђу кић, Јо во Рад ма но вић, Ђу ро 
Рад ма но вић, Или ја и Вељ ко Сми ља нић, Гој ко Ро гић, Ми ха и ло Да му ша, 
Ђор ђе Јо ви чић, Ни ко ла Бе у ко вић, Јо во Ти шма, Јев то Лу ја но вић, Бран ко 
Со нић, Жив ко Со нић, Ми лош Штр бац, Ла зар Штр бац, Љу бо Штр бац, 
Или ја Сту ден мла ђи, Ра де Во ји но вић, Дој чин Ко ва че вић, Во јин Ко ва-
че вић, Ми лан Ма за ли ца, Јо цо Лон ги но вић, Ду шан Уми ће вић, Ми хај ло 
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Бо бан, Ми хај ло Ко сман, Бо шко Штр бац, Ми лош Ка лем бер, Ђу ро Ерар, 
Ду шан Јо ва но вић, Јо во Јо ва но вић, Љуп че Јо ва но вић, Ду шан Пре до је-
вић, Ђор ђе Мај кић, Дра го Мај кић, Вла до Ко ко руш, Јо во Ада мо вић, Јо во 
Ба бић, Ни ко ла Ка ра но вић, Ми тар Ду кић, Сте во Му дри но вић, Јо во Му-
дри но вић, Ђор ђе Ту па јић, пет чла но ва по ро ди це Јо ве Га ка, Ми ле Бо кан, 
Спа со Зо рић, Ђу ро Кне же вић, Ри сто По ло ви на, Стан ко Ми ла но вић, син 
Стан ка Ми ла но ви ћа, Или ја Ка ча вен да, Ду шан Ка ча вен да, Бо жи Стан че-
вић, Ми лан Стан че вић, Бо жо Гр му ша, Сте во Ћи рић, пет чла но ва по ро-
ди це Јо ве Јо ва но ви ћа, Ђор ђе Бил ча ре вић, Сте во Ба ња нин, Ми лан Бог-
да но вић, Бог дан Бог да но вић, Зо ран Ро дић, Ни ко ла Ву ко бра то вић, Јо ван 
Ву ко бра то вић, Све то зар Га ко вић, Са ва Илић, Бла го је Шту лић, Ра де Зо-
рић, Алек са Зо рић, Сто јан Ка ра но вић /све га 92/.

У чи та вој Кру пи пре о ста ло је са мо не ко ли ко од ра слих Ср ба му-
шка ра ца, ко ји су пре бе гли у Бе о град и пре не ли ове по дат ке. Уби ја ње Ср-
ба у ма са ма из вр ши ли су хр ват ске уста ше удру же ни са до ма ћим му сли-
ма ни ма. Љу ди ни су уби ја ни пу шка ма, не го но же ви ма, се ки ра ма, ко са ма 
и ви ла ма. Пре не го што су по би је ни му че ни су на раз не на чи не, про ба-
да ни ви ла ма, ра се ца ни се ки ра ма, и са ка ће ни та ко да је са њих ви си ло 
от се че но ме со и удо ви.

О по у би ја ним се ља ци ма Ср би ма из круп ског сре за не мо гу се да-
ти ни при бли жно утвр ђе ни по да ци, јер уби ја ња још тра ју, али се ра чу на 
да број по у би ја них Ср ба у ово ме сре зу до сти же 5.000 ду ша.

20/ Бо сан ски Но ви: Ни овај срез, ни ти са мо ме сто ни је из бе гло 
суд би ни Бо сан ске Кру пе. Истих да на и на исти на чин као и у Гра хо-
ву, Др ва ру и Кру пи уби је но је пре ко 500 Ср ба на звер ски на чин. Ов де 
смо у мо гућ но сти да на ве де мо са мо је дан део ли ца ко ја су уби је на, јер 
би на бра ја ње име на свих по у би ја них су ви ше да ле ко од ве ло. Уби је ни су: 
Ми лан Гру бор, Са во и Пе тар Су че вић, Аћим Ђер ма но вић, Ђор ђе и Са во 
Зо рић, Јо во Бо дић, Јо во Ми ла но вић, Дра го Че лан, Бран ко То ма ше вић, 
Ми лан Мај сто ро вић, Бо жо Не све ну ли ца, Бо жо Вин чић, Гру јо Штр бац, 
Дра гу тин Ба срак, Љу ба Об ра до вић, Си мо Дро бац, Ни ко Са нац, Пе ро 
Сун даћ, Ду шан Спи рић и дру ги.

21/ Бо сан ски Пе тро вац: И у Бо сан ском Пе тров цу до 25 ју ла би ло 
је са мо по је ди нач них уби ста ва. На кон то га да на на ста ло је хап ше ње и 
од во ђе ње Ср ба у не по зна том прав цу. 27 ју ла по ку пље но је из са мо ово га 
ме ста 45 гра ђа на Ср ба, од ве де но у не по зна том прав цу и по свим зна ци ма 
уби је но. Ме ђу њи ма на ла зе се два бра та Сми ља ни ћа, тр го вац Ба са ра и 
син тр го вац, Но ва ко вић, Кре цо, Де ја но вић, Гру бић. Из око ли не Пе тров-
ца број по у би ја них и од ве де них је огро ман, а ни је нам тач но по знат.
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22/ Гли на: У сре зу глин ском као и у це лом кра ју у Ли ци, Ба ни ји и 
Кор ду ну вр ше на су стра хо ви та на си ља и звер ства са уби ја њем Ср ба. У 
овом кра ју већ од мах у по чет ку уби је но је око 450 Ср ба. Ова пр ва уби-
ства да ла су пот стре ка за да ља звер ска уби ја ња та ко да је са мо ме сто 
пот пу но очи шће но од Ср ба, а исто та ко и ње го ва це ла око ли на. Ра чу на 
се да у то ме сре зу не ма ни јед ног је ди ног Ср би на, јер су сви ко ји ни су 
ус пе ли да по бег ну по би је ни.

23/ Двор на Уни: Од мах по чет ком ма ја у ово чи сто срп ско ме сто 
до шле су уста ше и свој пр ви ко рак обе ле жи ли срп ском кр вљу. Истог 
да на уби је ни су: Јо јо Оре шћа нин фи нан сиј ски пре глед ник, Ми лан Дра-
го са вље вић жан дар, под на ред ник, Мла ден Дур ман пен зи о нер, Ва со Мр-
ко брад бе ле жник. На ред них да на на ста вље но је то ма сов но уби ја ње та ко 
да хр ват ске вла сти ни су сти за ле да са хра њу ју сво је жр тве, већ су их ба-
ца ли по шу ма ма и по то ци ма. Ме ђу уби је ним на во ди мо: инж. шум. Смо-
ља но вић, оп штин ски бе ле жник (Ми лан) Иван Ко сјер, слу жи тељ Сре-
ског су да Сте во Бун цар, те жак Ми лан Бо жо вић, и по сед ник Ђа ко ла из 
се ла Ру јев ца. Зло чи не су из вр ши ли Би ћо Бал та, Ми ле, Ни ко ла и Иви ца 
Ру је вац, Ми ле Зор бас, Пе ро Пе ри че вић и Ја ков Ка ту шић, а по на ре ђе њу 
сто жер ни ка та мо шњег ри мо ка то лич ког жуп ни ка Чу ли ћа. И у овом сре зу 
из гле да да је срп ски жи ваљ, уко ли ко ни је из бе гао, ис тре бљен, а број жр-
та ва пре ла зи пре ко 1.000.

24/ Дер вен та: По зна то нам је да су ов де вр ше на уби ства у ве ли-
ком бро ју, али нам не до ста ју тач ни по да ци. На во ди мо овај ка рак те ри-
сти чан слу чај: Мир ко Ра до ва но вић из се ла Ма ле Бру сни це обе шен је за 
др во са мо за то што се жа лио ње мач кој вла сти на по сту пак хр ват ске сол-
дат ске вла сти ко ја је од у зе ла сво има ње се лу и на ре ди ла се ља ци ма или 
да се се ле или да пре ђу у ка то лич ку ве ру.

25/ Вла се ни ца: Већ 22 ју на по че ло је ма сов но уби ја ње Ср ба у овом 
ме сту по ред ра зних зло ста ва, по ни же ња и про го на ко ји су сва ко днев на 
по ја ва над Ср би ма. Са мо по ме ну тог да на, пре ма ка зи ва њу оче ви да ца слу-
чај но спа се них Ђор ђа Ви шко ви ћа и Ла зе Ра да ко ви ћа, уби је но је пре ко 40 
Ср ба у бли зи ни има ња Бр гу ља, а под вођ ством од но сно по на ло гу Му-
ста фе Му та ве ли ћа из Са ра је ва, те ме шта на др. Шеф ки је Ка ди ћа и бра ће 
Ра ги ба, Су ље и Ху се и на Ка ди ћа бив. на род ног по сла ни ка, Мах му та Ма-
ни ћа, Сал ка Кур та ги ћа, Зул фа ге и др.Аси ма Бу ша тли ћа. Са мим уби ја њем 
ру ко во ди ли су сту ден ти ко ји су би ли озна че ни и по зна ти као ко му ни сти, 
Су љо Су шић и Аљо Топ чић. Ме ђу уби је ни ма на во ди мо осим по ме ну тих 
све ште ни ка још сле де ће: Бран ко Жде рић ге о ме тар, Јо во Ми ћић тр го вац, 
Гли гор Ђу рић зе мљо рад ник, Ан ђел ко, Ко ста, Но ви ца и Ду шан Дра ку лић, 
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Јан ко Јо кић тр го вац, Ри сто Ћу ко вић хо те ли јер, Во јин Др љић прет сед ник 
оп шти не у Хан Пи је ску, Мир ко Ћам џић, Ми лан Пе јић тр го вац (Ми лу-
тин) Го лу бо вић Јев тић, Љу бо Ву ка ши но вић прет сед ник оп шти не у Па-
кра цу. Ра до ван Че чу ра суд ски гла сник, Лу ка и Ва со Де у рић зе мљо рад-
ни ци, Ду шан Јо ви чић и Дра го Јак шић тр гов ци, као и мно ги дру ги ко ји ма 
се не зна име. Ово уби ја ње на ста вље но је и ни је до да нас окон ча но. Број 
жр та ва је сва ка ко огро ман и за са да нам ни је по знат.

26/ Ву ко вар: Пре до ла ска хр ват ске вла сти у овом ме сту би ло је 
уби ста ва ко ја су вр ши ли Ма ђа ри. Они су уби ли ко ли ко нам је по зна то 
11 Ср ба. Ме ђу тим, до ла ском уста ша на кон 18 апри ла на ста ла је пљач-
ка, хап ше ње и ма сов но уби ја ње Ср ба. Ови зло чи ни вр ше ни су по на ло-
гу уста шких фун ци о не ра из Оси је ка ма јо ра Лук ца, тр го ва ца Штер на и 
Ма ти је ви ћа и др. Кор ског мла ђег, ко ји је ка сни је од са мих уста ша као 
ко му ни ста за тво рен. Са мо за не ко ли ко пр вих да на уби је но је и ба че но 
у ре ку око 180 Ср ба, док су дво ји ца услед стра шног му че ња из вр ши-
ли са мо у би ство. И на кон ово га зло ста вља ња про го ни Ср ба не пре ста ју. 
Име на уби је них не мо же мо тач но на ве сти, али зна мо да се ме ђу њи ма 
на ла зе: Спа со је Хмељ, Мла ден Аде љић, Ла за Оба вић, Ду шан Стар че-
вић, Ђу ра Са мар џић, др. Кне же вић, и дру ги из се ла Ба ла ћа чи ја нам је 
суд би на не по зна та. Је дан део ових по би јен је у Бо ро ву ка ко смо то под 
бр. 17/ на ве ли.

27/ До њи Ла пац: Овај срез је је дан ме ђу они ма ко ји су нај те же по-
го ђе ни ус по ста вља њем хр ват ских вла сти. По сто је се ла ко ја су пот пу но 
уни ште на и Ср би ис тре бље ни. Се ла Срб и Су ва ја би ли су објек ти про го-
на хр ват ских уста ша и хр ват ске вој ске. Но ћу из ме ђу 22 и 23 ју на у се лу 
Ср бу би ли су сви ухап ше ни углед ни Ср би, а оста так сло бод них по бе гло 
је из стра ха у шу му. На дан 28 ју на вр ше но је и да ље хап ше ње и уби је но 
је на ме сту зва ном „Ку ку“ бр ду 18 Ср ба и ба че но у пе ћи ну исто вре ме-
но са ле ше ви ма у за тво ру уби је них шу ма ра Да не Ба ти ни це и на ред ни ка 
Ду ша на Угли це. На дан 2 ју ла око 600 уста ша и хр ват ских вој ни ка при-
ре ди ли су пра ву хај ку у се ли ма Ср бу и Са ва ји на пре пла ше но Срп ско 
ста нов ни штво и кре ћу ћи се у стре љач колм стро ју кроз ова се ла по би ли 
су све Ср бе без об зи ра на пол и го ди не ста ро сти. То га да на са мо у ова 
два се ла уби је но је око 3.000 ду ша. Ка ко пре ово га до га ђа ја та ко и по сле 
на ста вље но је и вр ше но звер ско уби ја ња Ср ба у ово ме сре зу, па има си-
гур но сти да су Ср би ов де у исти ну ис тре бље ни јер су сви по у би ја ни у 
ко ли ко ни су у бег ству.

28/ Го спић: про гон над Ср би ма ни је ми мо и шао ни срез Го спић. У 
са мом ме сту као и у сви ма се ли ма, по би ле су хр ват ске уста шке вла сти 
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го то во све Ср бе. Из са мо јед но га се ла Ве љу на од ве ле су уста ше јед но га 
да на 350 љу ди од ко јих се вра ти ло 50 из у би ја них и уна ка же них док се 
оста ли на ла зе по окол ним шу ма ма по у би ја ни уна ка же ни и по ве ша ни. У 
це лом кра ју вр ше на су ова ква уби ја ња на нај сви ре пи ји на чин.

29/ Кар ло вац: у овом ме сту уби је но је ви ше ви ђе них Ср ба, ме ђу 
њи ма Др. Ву ји ћић адво кат, /уби јен је на нај сви ре пи ји на чин и ба чен у ре-
ку Ко ра ну/ и ка пе тан Ја ња нин. Ову дво ји цу на шли су чо ба ни за ко па не до 
по ло ви не у зе мљи. Ду шан Док ма но вић, же ље зни чар, ве за них но гу и ру-
ку ба чен је у ре ку Ку пу ко ја је по сле два да на из ба ци ла ње гов леш. Јо сип 
Ју ран за клан је на пра гу сво је ку ће на очи глед сво је це ле по ро ди це. Је дан 
же ље знич ки слу жбе ник пре клан је у ма га ци ну ве зан за сто. Два чу ва ра 
же ље знич ке пру ге уби је ни су на пу ту из ме ђу Ду ге Ре се и Зве ча ја и ба-
че ни по ред пу та. И овај срез ни је био по ште ђен од ма сов них уби ја ња.

30/ Ко њиц: од мах по до ла ску хр ват ских вла сти на ста ло је кла ње 
Ср ба. По из ја ви јед ног учи те ља већ пр вих да на по у би ја но је око 400 Ср-
ба на звер ски на чин. Де таљ ни по да ци нам не до ста ју.

31/ Ко ре ни ца: И ово лич ко ме сто го то во са це лом око ли ном је ис-
тре бље но од Ср ба. По у би ја но је на сто ти не љу ди. По ве ре но је да су им 
уста ше жи ви ма от се ца ли уши и нос и те ра ли их да па су тра ву.

32/ Мо стар: Мо стар, цен тар Хер це го ви не, био је и са да је цен тар 
по ко ља Хер це го вач ких Ср ба. Под по кро ви тељ ством хр ват ских вла сти 
уста ше су по че ле 24 ју на са уби ја њем Ср ба. Од 24 па са мо до 27 ју на 
уби је но је пре ко 200 гра ђа на ко ји су прет ход но му че ни. Ме ђу уби је ни ма 
на во ди мо:

Љу бо Ша ин, Мил ко Гло го вац, Ран ко Се миз, чи нов ник фа бри ке 
ду ва на, Ђор ђе Го ло вић тр го вац, Ри сто (Го ло вић) Го лу бо вић, Ко јић тр-
го вац, То шо Ну њић, тр го вац, Јо во Обо ри на тр го вац, Пе ро Чо лић, Бо ро 
Ва си ље вић, Љу бо Круљ, тр го вац, Ми тар Ха мо вић тр го вац, Ду шан Ха-
мо вић тр го вац, Ду шан Му чи ба бић, тр го вац, Ми лан Ву ја си но вић тр го-
вац, Цвет ко Ку ић зла тар, Га вро Па ли ку ћа, го сти о ни чар, Љу бо Па ли ку ћа 
го сти о ни чар, Мир ко Ја нић и си но ви, Љу бо Ја нић, Ва со Ја нић сту дент, 
Ђор ђе Пе шко тр го вац, Триф ко Ја нић учи тељ, Ђор ђе Ти ли бат учи тељ, 
Љу бо (Ко јо) Ко јић, чи нов ник, Ми хо Ми ље вић, тр го вац, Јо во Ан тељ, 
же ље зни чар, Др. Алек сан дар Лу кач, ле кар, Ми хо Бла нић, Лу ка Ку лаш, 
Ми ле Че ре ко вић тр го вац, Бран ко Че ре ко вић, Ми лан Би вић, оп штин ски 
бла гај ник, Бо ро Ва си ље вић, (Бо ро) Ри сто Ва но вић, (Мир ко) Ми тар Ва-
но вић, Ми тар Ва но вић, Да ни ло Ва но вић, Алек са Ша мар џић, оп штин ски 
на ме ште ник, Ми лан Шо тра шпе ди тер, Аца Пе рин суд ски чи нов ник, Ра-
де Ми ле тић, књи жар, Мла ден Ми лу ти но вић ди рек тор елек трич не цен-
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тра ле, Ду шан Ко мад, Гој ко Са ле тић, инж. Мар ко Ко ва чи на, Ми ћо Бе јат 
ли мар, Ри сто Ко ва че вић, жел. Бран ко Сто јић, (Бран ко) Пан та Ива ни ше-
вић, Пе ро Ву ки че вић, Ва со Иве ља, Ми ле Ка ди је вић тр го вац, Ђор ђе Ај-
ваз и син, Ри сто Ву ји чић, књи жар, Са во Ка блар, кро јач, Ву чи че вић пен-
зи о нер, Ву ка шин Пет ко вић све ште ник, Јев то Ву је вић све ште ник /по ред 
већ на пред спо ме ну тих све ште ни ка/ Вељ ко Ком не но вић, Пе ро Ра ду ло-
вић тр го вац, Или ја То хољ, тр го вац, Цвет ко То хољ, бра вар, Влај ко Са мар-
џић, Стра хи ња Ча бак, Ва со Ва си ље вић, Ри сто Љо љић, Спи ро Про да но-
вић, (То мо) Ри сто Ку љић, и још мно ги дру ги. Ка ко се ви ди по би је ни су 
сви у гра ду Мо ста ру до ма ћи ни и оче ви и мно ги мла ди ћи. Уби је но је 6 
све ште ни ка, 55 обрт ни ка, 22 јав на кул тур на рад ни ка, 26 чи нов ни ка, 61 
слу жбе ник и ве ли ки број рад ни ка. Са мо 122 уби је на оста ви ли су сво је 
по ро ди це са 412 не збри ну те де це, а сви су ови љу ди му че ни и уби ја ни 
на раз не на чи не те ба ца ни у во ду те до бар део муч ки уби ја ни и ба че ни 
код се ла Чи тлу ка у јед ну ја му. По сле овог пр вог по ко ља, ове не чу ве не и 
стра шне гро зо те по ку пи ли су Хр ва ти му сли ма ни из Мо ста ра и око ли не 
још око 500 Ср ба ра зних до ба и ра зних ста ле жа и по би ли их та ко, да се 
ра чу на број уби је них у овом сре зу на пре ко 700.

33/ Не ве си ње: већ по чет ком ју на чим су хр ват ске вла сти ушле у 
Не ве си ње по хап си ле су уста ше 21 нај у глед ни јих љу ди и од мах их по би-
ли. У са мој ва ро ши уби ли су на очи мај ке ма ло лет ног си на ро е зни ка Ни-
џе ви ћа. Се ло Удру жањ би ло је ме ђу пр ви ма ха ра но од уста ша. По сле су 
до шла на ред дру га се ла и вр ше на уби ја ња нај у глед ни јих љу ди у ве ћем 
бро ју. По оп штој про це ни све до ка још у по чет ку од 24 ју на уби је но је 
око 500 љу ди у овом сре зу. Та да је усле дио от пор и ору жа на са мо од бра-
на Ср ба, а што је на кон то га на сту пи ло ни је те шко пред по ста ви ти. Крв 
је у овом сре зу те кла по то ци ма и ма са кри ра ња и кла ње Ср ба на ста вље но 
је у ма са ма. По ка зи ва њу оче ви да ца бих су Ср би му че ни и се че ни на ко-
ма де, та ко да се ни је мо гла оба ви ти са хра на ле ше ва, не го су ску пља ни 
ко ма ди-де ло ви те ла уби је них у ли ме ним ко ри ти ма пре но ше ни и ба ца ни 
у за јед нич ку ра ку. Ко ли ки је број уби је них не зна мо, али је си гур но да су 
уби је ни и же не и де ца, а оста ли су у жи во ту са мо они ко ји су из бе гли у 
пла ни не и пе ћи не.

34/ Тре би ње: у овом ме сту по че ла су пр ва уби ства у Хер це го ви-
ни. Већ у ме се цу ма ју уби је но је у гра ду 9 ли ца, по сле ко јих је уби ста ва 
до шло ма сов но уби ја ње по се ли ма. У са мом гра ду број уби је них се по-
пео по на шем са зна њу на 230, а рас по ла же мо са спи ском од 60 ли ца. И 
овај срез је сти гла суд би на оста лих сре зо ва Хер це го ви не, тј. ис тре бље ње 
Ср ба.
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35/ Сто лац: стра шном по ко љу ово га ме ста и око ли не прет хо ди ла 
су по је дич на уби ства Ср ба до ла ском Хр ват ске вла сти. По ме ну ти по кољ 
из вр шен је у овом це лом сре зу по сле по ги би је Ми је Ба би ћа уста шког 
ка пе та на, ко ји је ди ри го вао уби ја ње Ср ба. По кла ни су сви пра во слав ни 
љу ди, же не и де ца ко ји су год за па ли у ру ке Хр ва та или му сли ма на. Ута-
ма ње на су чи та ва се ла за јед но са же на ма, де цом и стар ци ма, у ко ли ко су 
би ли Ср би пра во слав ни, Ва ро ши ца Ча пљи на, Га бе ла, Бер ко ви ћи, Ка сов-
чи ћи, До ма но ви ћи су уни ште ни и по ру ше ни а не ка од њих по па ље на и 
по ру ше на а на ро чи то се ло Бер ко ви ћи од ко га је оста ло са мо га ри ште и 
за дах рас ки да них ле ше ва. Број жр та ва пре ла зи ви ше хи ља да.

36/ Љу би ње: у сре зу Љу би ње по у би ја но је око (2500) Ср ба, а са-
мо у две ја ме „Го лу би ња“ и„Ла ста“ ба че но је (317) љу ди. Се ло Ђу ко вац 
по би је но је све и уни ште но. Срез Љу бин ски је пот пу но ис тре бљен та ко 
да у це лом сре зу ни је остао ни је дан је ди ни Ср бин.

37/ На ши це: У на шич ком сре зу вр ше на су уби ства и кла ња Ср ба 
под вод ством не ко га Га ли чи ћа из се ла Три би шев ца, те уз су де ло ва ње 
Бо ни фа ци ја Са ри ћа, Фра ње Лу сти га, Ђу ре Јо зи ћа, Бо же Жар ко ви ћа, Јо зе 
Па вло ви ћа и дру гих. Уби је ни су у се лу Га бри лов цу Пре драг Ма му зић, 
про фе сор, Пе ро Ко ва че вић учи тељ, Ра де Ву ко бра то вић, жанд. У се лу 
Су ши ни уби је ни су Рај ко Но ва ко вић, Пе тар Си мић, Ла зо Си мић, Ђор ђе 
Иг ња тић, Вла да Жи ћић, и још не ки не по зна ти. Нај ве ћи те рор и стра хо-
ви та му че ња са уби стви ма вр ше на су у овом сре зу ко ло ни је „Но во лич ко 
се ло“. Ме ђу уби је ни ма по зна ти су нам Бран ко Ср бић, Ра де Ра да ко вић, 
Ми лош Ра да ко вић, Ђу ро Га ври ло вић, Бу де Кла шња(к), Јо во Жи кић, Но-
вак Ву ко бра то вић, Си мо Де лић, Ни ко ла Де лић, Спа со је Ор лић. Уби је ни 
у жи ви ци иза ку ћа Бу де Кла шња из пу шча них пло ту на, а ка да су смрт-
но ра ње ни по па да ли он да су уста ше ба јо не ти ма бо ли и раз би ја ли гла ве. 
Оче ви дац ових до га ђа ја је Ђу ро Ву ко бра тић. На нај гро зни ји на чин уби-
јен је све ште ник Ђор ђе Бо гић из На ши ца /ви ди на пред бр. 6/.

38/ Но ва Гра ди шка: на кон ма сов ног хап ше ња ко је је усле ди ло од-
мах пр вих да на по ста вља њем хр ват ске вла сти, а ко ју су узе ли у ру ке Пе-
ра то вић про фе сор, су ди ја Ши му нић, са да њи ве ли ки жу пан Н. Гра ди шке 
и Ми лан Лу кац по че ло је и ма сов но уби ја ње Ср ба, уби ја ни су Ср би из 
свих кра је ва, а на ро чи то је из вр шен по кољ у Ст. Пе тро вом се лу и Брод. 
Слат ни ку где је уби је но око 30 нај бо љих до ма ћи на са дум-дум ме ци ма, 
та ко да се уби је ни ни су мо гли пре по зна ти. У за тво ру у Но вој Гра ди шки 
уби јен је Ра де Бог да но вић, Са ват син по штан ског чи нов ни ка Те пав ца, а 
уби је ни су Га вро Ко ва че вић и ка фе џи ја Про тић ко ји је на ин тер вен ци ју 
Не ма ца се ци ран али су сек ци ју из вр ши ли два Хр ва та и кон ста то ва ли да 
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је умро од фрак ту ре лу ба ње. Уби јен је и се љак По по вић из се ла По ља не 
и све ште ник Зи ја лић из Бре га на, оп шти не Оку чан ске. У овој оп шти ни 
та ко ђер је на ста ло ма сов но уби ја ње Ср ба, а та чан број жр та ва ни је нам 
по знат.

39/ Ко стај ни ца, Су ња, Си сак, Пе три ња: Оно што се до го ди ло у 
Бос. Ко стај ни ци /на пред под бр. 13/ од и гра ло се и у су сед ној Хр ват ској 
Ко стај ни ци где је од пр во га да на вр ше на не чу ве на ин кви зи ци ја над срп-
ским жи вљем. У Ко стај ни ци уби јен је ве ли ки број Ср ба ме ђу њи ма Па јо 
Ма ти је вић, Жар ко Дра ку лић, Или ја Зец, зван „Стри го вац“ и ње го ва два 
си на Ра де и Бран ко. На кон то га на ста је по кољ Ср ба ко ји се ши рио пре-
ма Су њу, Блин ском пу ту, Ца пра гу, Си ску и Пе три њи. У се лу Др ља ча ма 
по ред уби је ног све ште ни ка и углед них до ма ћи на уби је но је и дво је де це 
се ља ка Ба ји ћа ко ји су уста ше ба ци ли из ју ре ћег ка ми о на да су оста ла 
на ме сту мр тва. У се лу Ки ња ска уби је ни су Јо во Ву јо вић и же ље зни чар 
Ву ко бра тић. У Блит ском Ку ту уби је ни су Пе тар и Си мо Пе ри ца Ка пи џи-
ја. У са мој Пе три њи уби јен је већ пр вог да на тр го вац Ру гје шић и ње гов 
син ко је га су прет ход но од ве ли у Ца праг. Мно га се ла Пе трињ ска, а на-
по се По стер не и Це пе лиш оста ла су пу ста јер су сви Ср би, уко ли ко ни-
су из бе гли по би је ни. Уби је ни су та ко ђе Ву кај ло Бо шко, Кру нић Гли гор, 
Кру на Јо ван се ља ци из Ста рог Се ла, Ко са рић Осто ја, Влат ко вић Јо ван и 
Ми лан, те про фе сор Влат ко Мат ко вић из Ве ли ке Гра ду ле, Са бљић Са ва 
и Но ва ко вић Ђу ро из Ма ле Гра ду ше, учи тељ Су ба но вић из Пе три ње, 
учи тељ Ко вја но вић Сте во из Бри ње, Са бљић Дам њан, ста рац из Ма ле 
Гра ду ше и Моб дар Јаг до вић, ка лу ђер Са бљић Јо ван, и Ру на јић Ко ста 
тр го вац из Су ње, са це лом по ро ди цом од ве де ни су у ло го ре у Пе три њу 
и Ца пра гу и из ло же ни стра хо ви тим по ступ ци ма о че му ће би ти го во ра 
на за себ ном ме сту. Цео овај крај упра во је за ви јен у цр но. Са вом днев но 
пло ви 30 до 40 Срп ских ле ше ва ме ђу ко ји ма се на ла зе чи та ве по ро ди це 
по ве за ни за јед но и љу ди и же не и де ца.

40/ Огу лин, Ото чац: звер ства и уби ства и у овим кра је ви ма те шко 
је опи са ти и на бро ја ти. Све што се до га ђа ло у оста лим ме сти ма Ли ке, 
Ба ни је и Кор ду на, спро во ђе но је и у овим ме сти ма. Же ље зни ча ри Јо ве-
тић и Су ру ва ја из Огу ли на уби је ни су у за тво ри ма, од но сно под не ли су 
стра хо ви то зло ста вља ње. Ве ли мир Ра и чић та ко ђе же ље зни чар из Огу-
ли на од ве ден је и му чен. Суд би на му ни је по зна та. Број уби је них Ср ба 
је огро ман и не мо же се са си гур но шћу на ве сти, али је си гур но да су сви 
ови кра је ви око Огу ли на и Оточ ца очи шће ни од Ср ба. Мно ги од њих 
во ђе ни су у ло го ре и та мо уби је ни та ко да се не зна ко је и где је уби јен.

41/ Оси јек: Осјеч ки гар ни зон ски за твор пре ста вља јед но од зна-
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чај них ме ста да на шње уста шке ин кви зи ци је. У том за тво ру уби је но је 
мно го Ср ба из Оси је ка и око ли не на уста ша ма свој стве ни на чин и по ба-
ца ни у Дра ву. У том за тво ру уби јен је по сте пе ним му че њем Јо ван Ђур ђе-
вић ди рек тор жи тар ске за дру ге, је дан не по зна ти дро ге ри ста из Оси је ка /
ми слим Зо рић/ ко ме су прет ход но уна ка зи ли ли це, от се кли нос и уши и 
ис ко па ли очи. На пра во слав ни Ус крс уби је но је 18 Ср ба на пра во слав-
ном гро бљу. Бра ћа Стан ко вић ро дом из Пи ро та прет ход но су опљач ка ни 
а за тим уби је ни. По ли ци ски чи нов ник Аграс стра хо ви то је ту чен и уби-
јен, а ње го ва по ро ди ца је мо ра ла пла ти ти 100.000 ди на ра да до би је до-
зво лу да га пре не се и са хра ни у по ро дич ну гроб ни цу у За гре бу.

Са мо пр вих да на у са мом Оси је ку ба че но је у Дра ву око 170 Ср-
ба. Они су уби је ни на ку па ли шту „Рам пас“. У се лу Че пин ски Мар ти нац 
ухап ше но је 18 Ср ба и 15 апри ла, ве за ни су ко ноп цем за ка ми он и ву че ни 
12 км. до се ла Ли ва не где су по у би ја ни у ко ли ко већ ни су би ли мр тви. 
По том су на то ва ре ни на ка ми он до ве же ни у Оси јек. Бран ко Вра ње ше вић 
и отац са хра ни ли су по себ но јер су за жи во та пла ти ли јед ном уста ши у 
ту свр ху 1.000 ди на ра. Код се ла Вр ља ни уби је но је 27 Ср ба. По што су 
би ли ба че ни у јед ну ра ку, нем ци су их ис ко па ли, из вр ши ли об дук ци ју и 
по је ди нач но су их са хра ни ли. Ова зло чин ства над Ср би ма на ста вља ју се 
из да на у дан.

42/ Слав. Брод, Слав. По же га, Па крац и Под рињ ска Сла ти на: У 
овим сре зо ви ма је број уби је них Ср ба не до сти жан. У се лу Ду боч цу код 
Бро да до ве де но је но ћу око 30 Ср ба и сви су по кла ни на јед ном па шња-
ку, а за тим им је ве за но ка ме ње и сви су по ба ца ни у Са ву. Из Ст. Сла ти не 
крај Бро да од ве де но је 20 Ср ба ко ји су уби је ни и по ба ца ни у за јед нич ку 
ра ку, исто се до го ди ло у Ст. Пе тров цу. Оче ви дац до га ђа ја Ђор ђе Му цић. 
Оста ла се ла Сл. Бро да Срп ски жи ваљ до жи ве ли су исту суд би ну. Ме ђу 
уби је ни ма на бра ја мо Ни ко ла Му цић, Адам Са мар џи ја, Јо со Кр њић, Ђу-
ро и Јо цо Му дић, Ду шан Ре лић, Ми лан Па вић, Про ко Сун даћ, Ни ко ла 
Ла ти нац, Ђу ро Ву ка ди но вић, Ни ко ла Мер гер, Мар ко Лон чар, Ни ко ла и 
Дра гу тин Вер зић, Лу ка По по вић и Сте ван По шић. Из се ла Сл. Ко баш 
од ве де но је 28 ју ла не по зна то ку да ви ше Ср ба, ме ђу њи ма Ан дри ја Ули-
ве но вић, Са ва Ву ко вић, Сте во Зр нић, Ми лан Си ро ви нић и дру ги. На кон 
то га по ку пље ни су сви пре о ста ли му шкар ци и од ве де ни, а мно ги зна ци 
ка зу ју да су по у би ја ни. Но ћу из ме ђу 6 и 7 ав гу ста гру па од 10 уста ша 
ко је је пред во дио Иван Ка лун џић упа ла је у ку ћу бив шег Срп ског до бро-
вољ ца Ни ко ле Ву ка ши но ви ћа из Сл. Ко ба ша, ис те ра ли ње го ву же ну Ма-
ру ста ру 52 го ди не од ву кли је из ван се ла из бо ли је ба јо не ти ма и ба ци ли 
у Са ву. На кра ју су се вра ти ли и у ку ћи све опљач ка ли.
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У Слав. По же ги уби је ни су се на тор Љу бо мир Јо ва но вић и учи тељ 
Иван Стре лић, обо ји ца на ули ци. У Алек сан дров цу крај По же ге и око ли-
ни уби је но је са мо пр вих да на пре ко 200 Ср ба. И Па крац са око ли ном сва-
ко днев но је по при ште уби ја ња Ср ба. Од из бе гли ца до би ја мо из ве шта је 
ко ји су упра во по ра зни јер го во ре у ма сов ном уби ја њу Ср ба. Др. Ми лен ко 
Мар ко вић адво кат из Па кра ца та ко је стра хо ви то зло ста вљан и по вре ђен 
да је пре ма из ве шта ји ма ко је смо до бих под ле гао сво јим озле да ма.

У Под рињ. Сла ти ни на кон по је ди нач них уби ста ва уби ли су Хр ва-
ти 16 ју ла 19 се ља ка и то: Ми лу Бу ку, Ђор ђа Ту ру ди ју, Или ју Бо гу но ви-
ћа, Да ну Па у чу, Си му Со ран за, Ла за ра Кр не ту, Гој ка Бо је но ви ћа, Или ју 
Ми љу ша, Бо жу Ми три ћа и Лу ку Чу чу. Сви су они ба че ни у за јед нич ку 
ра ку и по су ти не га ше ним кре чом и ако су да ва ли зна ке жи во та. Оста ви-
ли су иза се бе 36 не збри ну те де це. У се лу Пе тров цу за кла ли су за јед но 
са же ном и де цом Ми шка Сто ја но ви ћа, у се лу Со пљу на ђен је леш Ми-
ли ћа из Ми тро ви це. Об дук ци јом је утвр ђе но да је раз би је на ло ба ња, сло-
мље на ле ва ру ка, от се чен нос и уши и да је ка стри ран.

43/ Срем ски Кар лов ци: и у овом сре зу ус пе ле су уста ше да вр ше 
сво ја не де ла и већ по чет ком ју ла уби је ни су Ми лан Го сто вић иСлав ко 
Са вић. Ова уби ја ња су се на ста вља ла и про ши ри ла и на дру ге гра нич не 
сре зо ве. Број уби је них нам је не по знат.

44/ При је дор: пр вих да на хр ват ске вла сти би ло је по сре зу по је-
ди нач них уби ста ва по се ли ма а уби је на су 4 се ља ка из Љу би је, ко ји су 
би ли за тво ре ни у Ба ња Лу ци и вра ће ни по хр ват ским вла сти ма сво јим 
ку ћа ма као не ви ни. Чим су сти гли у При је дор, по ве за ни су и на вод но 
пра ће ни по уста ша ма до ку ће. На пу ту су уби је ни од пра ти о ца са дум-
дум мет ци ма у ле ђа. По сле то га да на из да на у дан на ста вље на су и по ве-
ћан број уби ста ва и зло ста ва над Ср би ма, док ни су по след њих да на до-
сти гла кул ми на ци ју. По ве ро ват ним ка зи ва ња оче ви да ца број уби је них у 
овом сре зу пе ње се на не ко ли ко хи ља да. У са мом ма лом ме сту При је до-
ру уби је но је пре ко ти су ћу гра ђа на, же на и де це. Од уби је них на во ди мо 
са мо сле де ће: Пе ро Ра де тић, Ми ло ван Ра де тић, Си мо Бо ро ња, Ми лан 
Ву ја си но вић, Си мо Ву ја си но вић, Пе ро Об ра до вић, Жи гић Осто ја, Дра-
го Бо ја нић, Си ма Гла мо ча нин, Ду шан Ко ва че вић, Ми ле Бр дар, Ду шан 
Гра ба но вић, Љу бо Ста но је вић, Вид Пле мић, Ми лу тин Ди јо вић, Стан ко 
Ра до њић, Пе ро Ра жем Ми ћо, Ми ка, Лу ка, Или ја и Ко ста Ме ди ћи, Бран-
ко Хр њак, два бра та Сте ви ћа, Осто ја Мај кић, Ми ло рад Љу би шић, Ко ста 
Љу би шић, Сте во и Бо шко Ха ран, Ми ћо и Ла зо Ву ко је вић, два бра та Чан-
ка, Об рад Са вић, Сте ван Ми ја то вић, Бла жо Ро дић, Ни ко ла Сту пар, Ла-
зо Ђа мић, Мир ко Жи кић, Кр сто Ср дић, При стаф Га то вић, Бра цо Ча ђо, 
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Јо ви ца Арам ба шић, Бран ко Ба шкот, Бра цо Ба но вић, же не Пер са Ча нак, 
Ми чин ца Ву ко је вић, те де ца Бра цо Гру јић, 12 го ди на, Да мја но вић син 
Ра дин 14 го ди на., Ни(н)ко Де спот 12 го ди на Ми лан Бил би ја 12 год. и два 
ше гр та не по зна тог име на. У При је до ру на „Ур ја ма“ уби је но је од јед ном 
400 се ља ка ко ји су до ве де ни из се ла.

Овај по след њи по кољ вр шен је 31 ју ла и 1 ав гу ста 1941 го ди не да-
њу а и но ћу на па дом на ку ће и из во ђе њем на ули це, где су Ср би уби ја ни 
од Хр ва та без об зи ра на пол и го ди не ста ро сти. Оче вид ци при ча ју да је 
био стра хо вит при зор: ле ше ви на све стра не по ули ца ма и дво ри шти ма, 
ба шта ма, крв по ули ца ма је те кла та ко да су не мач ке вој не вла сти би ле 
фра пи ра не и згра жа ва не над не чу ве ним звер стви ма хр ва та, би ле при си-
ље не да у том ме сту узму пот пу ну власт и из вр ше из ве сне ре пре са ли је 
пре ма хр ват ским уста ша ма и вла сти ма.

Углав ном уби ја ња и стре ља ња су вр ше на пред Срп ском цр квом, 
гим на зи јом и на „Ури ја ма“. Уби ја ња вр ши ли су хр ват ска ре гу лар на вој-
ска, уста ше и му сли ма ни ме шта ни. Спе ци јал на оде ле ња од му сли ма на 
и ци га на од вла чи ла су ле ше ве по у би ја них уз на гра ду да сло бод но пљач-
ка ју жр тве. Они су их ски да ли на ге, а чак су жр тва ма ски да ли злат не 
зу бе те то ва ри ли по 7 до 8 ле ше ва на ко ла и од во зи ли до огром них ја ма у 
бли зи ни гро бља ко је су на ста ле од ави он ских бом би те ба ци ли их и за тр-
па ва ли, а де ли мич но ба ца ли у Са ну. Оче ви дац је ви део око 30 ко ла ко ја 
су би ла на то ва ре на са ле ше ви ма.

Тих истих да на хр ват ска вој ска за јед но са уста ша ма и на о ру жа-
ним му сли ма ни ма, оти шла је у сва се ла сре за При је дор и та мо шњи срп-
ски жи ваљ ре дом по у би ја ли, а ку ће жи то и се но по па ли ли та ко да је по 
хр ват ским по дат ци ма у са мо ме сре зу уби је но пра во слав них око 5.000 
што љу ди, же на и де це.

Оче ви дац при ли ком бег ства из При је до ра во зом за Бе о град ви део 
је по ред ста нич не пру ге зга ри шта а ме сти мич но и ле ше ва по ред по па ље-
них ку ћа ко ји још ни су би ли по ко па ни, а око 20 ле ше ва и ако је већ био 6 
ав густ, ка ко пло ве Са ном и Уном. Зга ри шта су сле ди ла од При је до ра све 
до Су ње. Исту суд би ну има ли су сре зо ви Сан ски Мост, Бо сан ски Но ви, 
Бо сан ска Кру па и Бо сан ска Ду би ца.

45/ Мр ко њић Град: и овај вр ло мир ни срез до че као је пре крат ког 
вре ме на не срет ну суд би ну и по кољ Ср ба. По след ње ве сти го во ре нам о 
на ва ли уста ша ко ји као пра ве пљач ка шке хор де се ју смрт и пљач ка ју по 
це лом кра ју. У са мом овом ма лом ме стан цу са мо јед но га да на по кла ли 
су бли зу 200 Ср ба, што љу ди, што же на и де це. Овај по кољ је баш и са да 
та мо у нај ве ћем је ку. У се лу Под ра шни ци су по у би ја на 47 ли ца ве ћи ном 
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од ра слих, а има же на и де це. За се о ци Да ни ло ви ћи и Јан ко ви ћи су до те-
ме ља спа ље ни.

46/ Кључ: Уста ше из Кљу ча 31 ју ла по за тва ра ле су све Ср бе гра-
ђа не из Кљу ча од 17 го ди на па на го ре. Пр вог ав гу ста до шла је у Кључ 
спе ци јал на еки па „ле те ћих уста ша“ Кар лов ча на пре ко Сан ског мо ста те 
1 и 2 ав гу ста по би ли су му шко ста нов ни штво и то стре ља њем у гру па ма 
на три ме ста: у основ ној шко ли у јед ној со би где су их прет ход но ски ну-
ли до го ла и он да на ге стре ља ли, по ред ре ке Са не ме сто зва но „Склоп“ 
и тре ће ме сто 1 км. уда ље но од Кљу ча, „Алин ско вре ло“. Они ко ји су 
уби је ни у гра ду по ве зе ни су на ко ла те де ли мич но ба че ни у Са ну, а де ли-
мич но за ко па ва ни код Алин ског вре ла и у бу си ја ма. Пре ма ис ка зу оче ви-
да ца по у би ја но је са мо гра ђа на 700-800. Пре ко 140 до 150 ко ла ле ше ва 
из ве же но је. У сва ким ко ли ма је би ло по 8 до 9 љу ди - ле ше ва ви ђе ни јих 
те жа ка, ко ји су до ве де ни у град, уби је но је око 2.000. Од же на уби је не су 
две се љан ке. Же не по у би ја них би ле су све за тво ре не, му че не на сви реп 
на чин, као па ље њем ши би ца под нос, не да ва ње хра не, те су нај зад и за 
де сет да на све пу ште не.

Од до ма ћих Хр ва та ни је ни ко уче ство вао у уби стви ма.
У Брав ском уби је но је око 450 те жа ка, док дру га се ла сре за кључ-

ког ни су за ла зи ли, не го са мо оно што је ра ни је до ве де но у Кључ по би-
је но је. Од кљу ча на оста ли су жи ви: Ко ста Ву ко вић го сти о ни чар, Ри сто 
Ја зи ко вић тр го вац, Ми лу тин Ду но вић, Ри сто Ду но вић и Бран ко Јан ко-
вић. Ка рак те ри стич но је што су ме сне уста шке вла сти на не ко ли ко да на 
пред овај по кољ за тра жи ле од гра ђа на да пре ђе у ка то ли чан ство те је под 
пре си јом ма са све та пре шла у ка то лич ку ве ру те је на кон то га, а и по ред 
то га по у би ја ни су без раз ли ке што су про шли у ка то лич ку ве ру. По у би ја-
ни су сле де ћи ви ђе ни ји гра ђа ни:

Ђор ђе Мла де но вић, тр го вац, Ду шан Мла де но вић тр го вац, Ми лан 
Ву ко вић, тр го вац, Мир ко Ву ко вић, тр го вац, Јо во Јо а ко вић, го сти о ни чар, 
Са ва Ман дић, тр го вац, Са во Са вић ме сар, Ми ли во је Че кр ли ја, управ ник 
шко ле, Ми ћо Жив ко вић, шу мар, Са во Стој чић шу мар, Жи(в)ко Јан ко-
вић тр го вац, Или ја Зе ли но вић, тр го вац, Во ја Са ва но вић тр го вац, Ми лан 
Бо кан, ин ва лид со лу нац, Ла зо Ву ко ма но вић пен зи о нер, Јо сип Ми јић, 
тр го вац, Ђор ђе Стој чић, ме сар, Си мо Ша хо вић пен зи о нер, Си мо Бо ван 
ли мар, Ђор ђе (Па нић), ли мар, Ду шан (Па нић), ли мар, Ми ле Ку бу ра, лу-
гар, Ми ли вој Ста нић, лу гар, Ду шан Јан ко вић тр го вац, Ду шан Но ва ко вић 
обу ћар, управ ник по ште са сво јим осо бљем, осо бље сре ског на чел ства 
са свим срп ским осо бљем, за ме ник сре ског на чел ни ка Бро дац, Мач кић, 
чи нов ник, Ђор ђе Сто јић ме сар и др.
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47/ Срез Сан ски Мост: уста шке вла сти из са мог ме ста по хап си ле 
су 27 нај ви ђе ни јих гра ђа на. Су тра дан до ве де но је око 50 се ља ка из се ла 
ко ја не гра ви ти ра ју пре ма Гр ме чу. Су тра дан по ово ме т.ј. 29 ухап ше но 
је у са мом ме сту око по ло ви це му шких гра ђа на Ср ба та ко да је укуп но 
за тво ре но око 150 љу ди. У сре ду 30 ју ла при сти жу му сли ма ни из се ла 
ко ја гра ви ти ра ју око Гр ме ча са ла жним ве сти ма да су их на па ли чет ни ци. 
Услед тих ве сти сви хр ват ски слу жбе ни ци спе ци јал ним во зом на пу шта ју 
град, а пред ве че до шла је тре ћа уста шка пар ти ја са сат ни ком Ма ков цем 
и до мо бран ска сат ни ја на че лу са сат ни ком Си лај џи ћем ко ји пред у зи ма 
ко ман ду ме ста и за по сед ну те су све ули це у гра ду. Уста ше су све има ли 
би ци кле и упу ти ли се у ме сто.

У че твр так 31 ју ла до ве де на је ма са срп ског се љач ког жи вља из 
око ли це те су их од мах по хап си ли док су по се ли ма уста ше по че ли уби-
ја ти це ло куп ни срп ски жи ваљ. Прет ход но су по се ли ма и кроз цео срез 
до ма ће уста ше на дан два пре ово га оба ве сти ли, да ни ко не сме ку ће на пу-
шта ти, јер ко се за тек не ван ку ће би ће уби јен те су стра не уста ше ле те ћи 
од ред за те кле ово ста нов ни штво код ку ће. До ма ћи му сли ма ни су слу жи ли 
ле те ћим од ре ди ма као пу то во ђе те ако је у ко јој ку ћи био ко ји му шка рац 
от су тан це ла по ро ди ца т.ј. и же на и де ца би ли су по у би ја ни. Му сли ма ни 
су пра ви ли не за пам ће на звер ства јер су шка ра ма уби ја ли же не и де цу. Та-
ко је це лу ноћ, а у пе так 1 ав гу ста до во ђе но у Сан ски Мост срп ско-се љач-
ки жи ваљ. То га да на у под не пу сти ли су же не и де цу да иду ку ћа ма, али 
и ту су ус пут стра да ли од му сли ма на јер су и на пу ту уби ја ли. По под не 
су пре гле да ли све по хап ше не, ко јих је би ло око 2.000 те су им све ства ри 
од у зе те, ко је су ма ка кву вред ност пре ста вља ле па чак и се љач ке тор бе, 
опан ке, ци пе ле, те су он да из во ђе ни у пар ти ја ма 20 до 30 љу ди на ова три 
ме ста: мар ве ној пи ја ци, ва ро шког гро бља и на гра ду, где су му сли ма ни 
ра ни је ис ко па ли огром не јар ко ве те су уби ја ни и од мах за тр па ва ни али 
по вр шно, та ко да су мно ги удо ви ви ри ли. Та стре ља ња су тра ја ла три 
да на док сви по хап ше ни ни су по у би ја ни т.ј. око 2.000 љу ди. У сре зу је 
уби је но око 2.000 љу ди. Сва стре ља ња вр ши ле су уста ше ле те ћег од ре да а 
уби ја ња ме сни му сли ма ни. У по не де љак 4 ав гу ста до во ђе ни су по му сли-
ма ни ма и још не ки се ља ци иа ко је за бра на за да ље уби ја ње, уби је ни су. У 
Лу шци Па лан ци по шли су у уто рак 5 ав гу ста, но осим јед ног стар ца ко ји 
се је обе сио ни су ни ко га за те кли, јер је све по бе гло у Гр меч, па су све згра-
де за па ли ли и пот пу но уни шти ли. 6. ав гу ста до ве де но је 58 се ља ка из Бу-
сно ва, срез При је дор и од мах по до ма ћим уста ша ма уби је но. У че твр так 
7 ав гу ста Хр ва ти и му сли ма ни гра ђа ни при ре ди ли су опро штај уста ша ма, 
па је на ста ла те ре вен ка. Нај ве ћа звер ства вр шио је Фи лип Ра дош ро дом из 
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Хер це го ви не, ко ји је био на Јан ка Пу сти и у еми гра ци ји, за тим Си лај џић 
и Ма ко вец. Пр ви је си ло вао же не, ва дио но жем за ме так труд ним же на ма, 
се као уши и но се ве. Су ди ја Ма цан у по гле ду та о ца пи тао је сто жер ни ка 
д-ра Гу ти ћа да ли тре ба и њих по у би ја ти, а Гу тић је од го во рио: и же не и 
де цу. Та ко су сви та о ци осим Жи до ва Са му е ла Ха са на, ко ји се је ис ка зао 
ле ги ти ма ци јом да је Па ве ли ћев агент од ра ни је, те је 2 ав гу ста и пу штен, 
стре ља ни, као и Ве се ли на Ми лич ко ви ћа ко ји је био бо ле стан од за ра зне 
бо ле сти па ра ди то га пре не шен на кућ но ле че ње 29 ју ла 1941.

На кон по ко ља стра не уста ше су из вр ши ле пљач ку по се ли ма, по 
гра ду и све вред но сти по ку пи ле, док су му сли ма ни пљач ка чи по се ли-
ма, па ли ли њи ве, уни шта ва ли мар ву. По се ли ма је вр ше но и си ло ва ње. 
У гра ду су оста ли све га 24 Ср би на из над 15 го ди на и од то га су 4 би-
ли не у ра чун љи ви, док су сви оста ли по у би ја ни. Од ви ђе ни јих по ги ну-
ли су: инж. Ве се лин Не ди мо вић шеф шу мар ства, Мар ко Љу бо вић пол. 
при став, Све ти слав Но ва ко вић по ре ски чи нов ник, Ко ста Бо дић пошт. 
чи нов ник, Или ја Са гр ђи ја пош. чи нов ник, по штар Мар ко, Пан те ли ја Ла-
зић шеф ста ни це, Јо во Ми ли ко вић тр го вац, Ла зар Ми лич ко вић ве те ри-
нар, Дра гу тин Спа со вић по сед ник, Или ја Ба са ра го сти о ни чар, Ду шан 
Ба са ра чин. шум ске упра ве, Вид Миљ ко вић тр го вац, Јо ви ца Ста но је вић 
тр го вац, Га спар Јо во зи дар, Га спар Ни ко ла зи дар, Ми тро вић Јо во обу-
ћар, Дра ги че вић Све то зар шо фер, Дра ги ће вић Све то зар те жак, Ку зма но-
вић Ва со обу ћар, Ла зић Бо шко тр го вац, Тра шпа ло Или ја тр го вац, Бра јић 
Јо во пе кар, До кић Ко ста пе кар, До кић Вељ ко ђак, Ла зић То ша рад ник, 
Ум че вић Да мјан рад ник, Де лић Мир ко по сед ник, Де лић Ђор ђе по сед-
ник, Ми ја то вић Ми лан тр го вац, По по вић Ми ха и ло пен зи о нер, Бо кан 
Вељ ђак, Вељ ко вић Ми лан ка пел ник, Гво зден Пе тар по сед ник, Гво зден 
Мла ден тр го вац, Гво зден Ми лан чи нов ник, Бод ник Ђу ро сту дент пра ва, 
Зу ру чић То шо свр ше ни прав ник, Зу ру чић Дра га учи те љи ца, Бор ко вић 
Ог њен учи тељ, Иве зић Јо во те жак, Иве зић Слав ко кро јач, Иве зић Ду-
шан го сти о ни чар, Иве зић Си мо ко вач, Иве зић Пе ро обу ћар, Иве зић Рај-
ко кро јач, Иве зић Или ја кро јач, Гр бић Пе ро рад ник, Жив ко вић Ми ха и ло 
кро јач, Мар ја но вић Ми ле те жак, Но ва ко вић Гру јо го сти о ни чар, Ми ли-
че вић Ла зо го сти о ни чар, Дра ги шић Ву ка шин бри јач, Дра ги шић Бо шко 
чи нов ник, То стић Ми лан чи нов ник, То стић Сте ван тр го вац, Кра гуљ Јо-
во го сти о ни чар, Ра до вић Ла зар го сти о ни чар, Ми ље вић Триф ко рад ник, 
Алић Дра го тр го вац, Тр ку ља Жи ко ка ва нар, Мла де но вић Не дељ ко ђак, 
Ла зић Сви ле ђак, Ла зић Бран ко ма ту рант, Оста лић Ни ко ла обу ћар, Вој-
во дић Јо во обу ћар, Вој во дић Вид те жак, Ко ва че вић Ду шан обрт ник и 
Ми ља но вић Бран ко ко вач.
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48/ Ца зин: Овај срез има ве ћи ном му сли ма не са јед но от при ли-
ке 3.000 Ср ба, а гра ни чи се кр во лоч ним пе трињ ским сре зом из ко га су 
пре ба ци ва не уста ше и са до ма ћим уста ша ма вр ши ли по вре ме на уби ја ња 
Ср ба. Ра ди то га ску пи ло се из це ло га сре за око 1.000 ду ша срп ског жи-
вља те оти шло у град Ца зин да за мо ле за шти ту. Ме сто за шти те до би ли 
су смрт, јер су сви под не ким из го во ром за др жа ни да но ће на јед ној по-
ља ни где су на звер ски на чин по у би ја ни. Је дан оче ви дац Хр ват при чао је 
о то ме стра хо ви том и гро зном по ко љу.

49/ Имот ски: У овом гра нич ном дал ма тин ском сре зу ко ји је од 
пре чу вен са сво је звер ске мр жње пре ма Ср би ма по у би ја ни су сви Ср би 
му шкар ци до јед но га, та ко да уи сти ну не ма ни јед ну му шку гла ву, оста ле 
су са мо без гла ве по ро ди це: же не и де ца.

МУ ЧЕ ЊА

По ред му ка на ко је су ста вље ни сви уби је ни Ср би, јер су рет ки 
слу ча је ви да су уби ства вр ше на без прет ход ног му че ња и мал тре ти ра-
ња, сва ко днев не су по ја ве: стра хо ви то му че ње, пре мла ћи ва ње, от се ца ње 
по је ди них де ло ва те ла, ва ђе ње очи ју, пре би ја ње ру ку и но гу. Из но си мо 
са мо не ко ли ко кон крет них слу ча је ва:

50/ У Пр то вом се лу где су уби је ни под 38/ на ве де ни се ља ци из 
Брод ског Слат ни ка, вр шен је не чу вен ма са кр пре уби ства. Не срет ни ци-
ма су пре би ја не ру ке, ту че ни су ци гла ма и у стра шном ја у ку ко нач но су 
уби ја ни дум-дум мет ци ма.

51/ Има слу ча је ва ма за ња из ме том па на те ри ва ње ре вол ве ром 
дру гих да ли жу, пре би ја ње вре ћа ма ци гла, сте за ње гла ва убру си ма, а не-
ко ме се ља ку По по ви ћу за вр та ли су мо шни цу. У за тво ру у Но вој Гра ди-
шци то ли ко је му чен Мир ко Тр ни нић из Но ве Гра ди шке да је ко нач но 
умро. Пре смр ти ис при чао је сле де ће: сва ки дан но ћу из ме ђу 11 и 12 са-
ти пу ште на је у за твор јед на гру па Хр ва та и та да би шеф за тво ра Ко рен 
осве тлио руч ном ба те ри јом ли це јед ног за тво ре ни ка, ко га би ови спо па-
ли, од ву кли у за себ ну че ли ју где би га ту кли вре ћа ма у ко ји ма је би ла 
ци гла. По је ди не су по це лом ли цу ма за ли људ ским из ме том, а дру ге та да 
си ли ли ре вол ве ром да их ли жу. Нај го ре би про шао онај ко ји би се од у-
пи рао. По што је по ме ну ти Тр ни нић био вр ло сна жан, то се од у пи рао и 
ње га су на па ли око 16 уста ша и та ко га из мр цва ри ли да ни је дан ор ган 
ње го вог те ла ни је остао без по вре де. При чао је на да ље да су та ко уби је-
ни ка фе џи ја Про тић, се љак Га вро Ко ва че вић, и мла ди Те то вац. Та да је 
стра хо ви то му чен на исти на чин и адво кат др. Гал ски.
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52/ У под 41/ по ме ну том осјеч ком гар ни зон ском за тво ру по на ре-
ђе њу уста ше Ма ти ја ко ви ћа бив. ко жар ског рад ни ка, за тво ре ни Ср би му-
че ни су на овај на чин: игле су им на ба да не под нок те а они уда ра ни др ве-
ним па ли ца ма и ко ноп цем ве зи ва ни на клу пе. Та ко ве за ним раз вла че не 
су им но ге на обе стра не и то је иза зва ло стра хо ви те не сно шљи ве бо ло-
ве. Ухап ше ни су те ра ли да пљу ју на срп ску за ста ву и да зу би ма от ки да ју 
ко мад по ко мад и је ду. При то ме до би ја ли су удар це у гла ву. Ка да се све 
то свр ши ло на те ра ли су их да бо сим но га ма га зе по бо дљи ка вим жи ца ма 
при ко ва ним на да ска ма. По је дин ци ма су ста вља ли на гла ву тр нов ве нац 
и по ње му ту кли та ко да се тр ње за ба да ло и крв цу ри ла на ли це у мла зе-
ви ма. Хра ну су им да ва ли вр ло рет ко, а во ду још ре ђе. Ка да су не ки због 
то га об не ви де ли и по че ли да гу бе свест да ва ли су им по 200 гра ма хле ба. 
Хра ну ко ја им је сла та од ку ће узи ма ли су уста ше за се бе. Све ште ни ци 
су мо ра ли да чи сте ру ка ма кло зе те док им је ђу бре ба ца но у ли це.

53/ Бли зу Гра ча ца уби јен је др. Вељ ко Тор би ца ле кар. Ње му су 
уста ше се кли но жем ду бо ко бра зде на гру ди ма, си па ли со у ра не у за ши-
ва ли и ши ве ћи пи та ли сво ју жр тву: „Да ли је док то ре ус пе ла опе ра ци ја“.

54/ Ми лош Те слић ин ду стри ја лац из Си ска му чен је на на ро чи то 
звер ски на чин. Са ва је из ба ци ла ње гов леш са ис ко па ним очи ма, уна ка-
же ним ли цем и стра шно из бо де ним и ис ка са пље ним те лом, та ко да му је 
груд ни кош зја пио отво рен. Уста ше на сме ја ног ли ца фо то гра фи са ли су 
се по ред сво је жр тве.

55/ У Бо сан ској Ко стај ни ци /ви ди бр. 13/ ра за пи ња ни су жи ви 
љу ди са за ки ва њем ру ку и но гу на вра ти ма и на кон стра хо ви тог му че ња 
но жем уби ја ни.

56/ У се лу Ото ци код Бос. Кру пе же на Сто ја на Сто па ра и две кће-
ри си ло ва не су, а по том ба че не у ре ку, а би ло је слу ча је ва да су љу ди жи-
ви за ко па ва ни, ка ко је то на пред и ви ше Хр ва та спо ми ња ло.

57/ У Ба ња Лу ци уби јен је тр го вац Ни ко ла Ћур чи ја на гро зан на-
чин. По што је прет ход но му чен, ис ко па не су му очи, из ва ђе ни удо ви, 
ру ке и но ге, уби јен је ко нач но ка ме ном и мет ком у гла ву.

ЗА ТВА РА ЊА И ОД ВО ЂЕ ЊА У КОН ЦЕН ТРА ЦИ О НЕ ЛО ГО РЕ

Од пр вог да на ус по ста вља ња хр ват ских вла сти у сви ма ме сти ма 
где има срп ског жи вља за тва ра ње је сва ко днев на по ја ва. За тва ра ју се љу-
ди без са слу ша ња и без су да, и то у ма са ма. За мно ге се од њих не зна где 
су, док се мно ги на ла зе у кон цен тра ци о ним ло го ри ма. По мно гим си гур-
ним зна ци ма од ве де ни у не по зна том прав цу они се уби ја ју. За тво ре ни ма 
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ни јед ног ча са ни је жи вот си гу ран, јер је ре дов на по ја ва да се по је дин ци 
но ћу од во де из за тво ра и на сви реп на чин уби ја ју. То се до га ђа ло чак и 
са та о ци ма ко ји су би ли за тво ре ни и ли ста ко јих је би ла обе ло да ње на. 
Број за тво ре них и у ло гор од ве де них Ср ба је огро ман и до сти же ви ше 
од 100.000, а по зна то нам је да се са мо у три-че ти ри ло го ра на ла зи око 
27.000 ин тер ни ра них Ср ба.

Пра ва је хај ка под у зе та про тив срп ских све ште ни ка и њи хо вих 
по ро ди ца, те град ског ста нов ни штва и ин те ли ген ци је. Од ве ден је ста-
ри са ра јев ски ми тро по лит Пе тар Зи мо њић, нај ве ћи мо рал ни ау то ри тет 
срп ске цр кве. У по чет ку је био ин тер ни ран у Ке ре стин цу, а ка сни је са 
јед ним ве ли ким тран спор том све ште ни ка и ви ђе ни јих гра ђа на од ве ден у 
Ја дов но крај Го спи ћа да с оста лим, иа ко као осам де се то го ди шњак из не-
мо гао, гра ди це сту. По нај но ви јим ве сти ма мно ги су од њих по би је ни, а 
пре о ста ли ма је жи вот у стал ној опа сно сти. Та ко ђе је про те ран из За гре-
ба те шко обо ле ли ми тро по лит До си теј, а из Мо ста ра епи скоп Ни ко лај, 
ко јег су уста ше стра шно мал тре ти ра ли и му чи ли, чу па ју ћи му бра ду и 
пре би ја ју ћи га. Пре ма си гур ним и про ве ре ним ве сти ма уста ше су 17 ју ла 
од ве ли из Пла шког вла ди ку Са ву Тр ла ји ћа у не по зна том прав цу. Но вац 
су му од у зе ли, ства ри опљач ка ли, а са да је про ве ре но да је и он од ве ден 
на Ја дов но где де ли стра шну суд би ну оста лих.

58/ Пре ма да на шњем ста њу го то во су сва ме ста на под руч ју Хр-
ват ске пот пу но очи шће ња од Ср ба, јер су сви, уко ли ко ни су из бе гли, или 
по у би ја ни, или од ве де ни и за тво ре ни. При ли ком хап ше ња и од во ђе ња 
уста шке вла сти не до зво ља ва ју Ср би ма да са со бом по не су ни до вољ но 
хра не ни оде ла. Хап се се и про те ру ју хи ља де по ро ди ца без игде иче га, 
а у са мим ло го ри ма где про ве ду по не ко ли ко не де ља не да ју им ни хра-
ну. У Да љу је та ко про те ра но око 100 по ро ди ца без ства ри и нов ца, па и 
хра на им пу тем ни је да ва на. При сту пи ло се ко нач но ра се ља ва њу це лих 
се ла и гра до ва. До бро је по зна то сви ма да су исе ље ни го то во сви гра до-
ви Хр ват ске по чев од За гре ба па до Ба ња Лу ке, Би ха ћа, При је до ра, Бос. 
Но вог, Бос. Кру пе и дру гих ме ста, од ко јих су го то во сва има ла срп ску 
ве ћи ну. У њи ма да нас не ма го то во ни јед ног Ср би на.

За вре ме на сил ног де пор ти ра ња до га ђа ју се мно ге стра шне сце-
не, јер уста ше вр ло дра стич но, да не ка же мо звер ски, по сту па ју пре ма 
де пор ти ра ни ма. Обич но но ћу до ла зе у ку ће и на ре де уку ћа ни ма да се за 
пет ми ну та при пре ме за пут, по не су со бом но вац, пр тљаг и дра го це но-
сти /јер ће им то то бо же тре ба ти на пу ту/, док кључ од ку ће мо ра ју пре-
да ти уста шким вла сти ма, као и под прет њом пот пи са ти да сав свој по-
кре тан и не по кре тан име так по кла ња ју Хр ват ској др жа ви. По што ску пе 
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све де пор то ва не за по чи ње пре трес све га што су они по не ли са со бом при 
че му од у зи ма ју но вац, на кит, раз ли чи те дра го це но сти, па и сва ки бо љи 
ко мад оде ће или обу ће, оста вља ју ћи са мо из не ше ни, а од нов ца у нај бо-
љем слу ча ју 500 ди на ра на по ро ди цу. Све то пре ли чи на пљач ку, не го на 
уго вор ну се лид бу. Та ко су но ћу 5 ју ла уста ше упа ле у ста но ве ви ђе ни јих 
Ср ба. Мно ги ма су јед но став но про ва ли ли у стан др же ћи у јед ној ру ци 
елек трич ну лам пу, а у дру гој ре вол вер и уз нај по грд ни је уз ви ке на те ра-
ли их на по ла го ле из ста но ва. Та кви су се слу ча је ви по сви ма ме сти ма 
до га ђа ли, а је дан не ка по слу жи као при мер: Зор ка Ко зо ма рић, су пру га 
Жар ка Ко зо ма ри ћа из Би ха ћа, ко ји је пре ње од ве ден и уби јен. Ка да су 
јој у ње ној бо ли за му жем са оп шти ли да се мо ра са тро је де це сме ста 
спре ми ти за пут, због ве ли ког уз бу ђе ња и стра ха отро ва ла се сир ћет ном 
ки се ли ном. Нај ста ри је де те има 8 го ди на, а нај мла ђе 4 го ди не. Ово нај-
мла ђе умр ло је од за па ље ња мо зга исте но ћи. Има, и то већ вр ло мно го, 
слу ча је ва да услед до би ве них ба ти на или услед стра ха мно ги умру пре 
не го што стиг ну до ло го ра. На пр., про та Па јић из Пе три ње.

Ста ње де пор ти ра них је ви ше не го бед но. Раз би је не су по ро ди-
це, ра ста вље ни оче ви, од но сно му же ви од же на и де це ко ји су оста ли 
пре пу ште ни са ми се би и „бри зи уста ша“. Сва ко днев не су по ја ве смр ти, 
а утвр ђе но је да им се не до зво ља ва ле кар ска по моћ, па ни же на ма у по-
ро ђа ју, та ко да има смрт них слу ча је ва мај ки и но во ро ђен ча ди. Ни је им 
до зво ље но чак да при ме ни вак ци на ци је про тив за ра зних бо ле сти.

59/ Уста шке вла сти су пред у зе ле ин те грал но де пор ти ра ње свих 
пра во слав них све ште ни ка са те ри то ри је Хр ват ске др жа ве с њи хо вим по-
ро ди ца ма та ко да да нас на тој те ри то ри ји не ма ни јед ног све ште ни ка 
сем оних у ка за ма ти ма. Ка да се зна да на тој те ри то ри ји има осам пра во-
слав них епар хи ја са ве ли ким бро јем све ште ни ка, он да се мо же схва ти ти 
сав ужас ових ме ра. На тај на чин пра во слав ни срп ски на род оста је без 
ду хов них па сти ра, пре пу штен на ми лост и не ми лост уста шким ка то лич-
ким вла сти ма. На по ми ње мо ов де, што се ти че све ште нич ких по ро ди ца 
да су оне на ро чи то из врг ну те звер ским по ступ ци ма уста ша. На ро чи то је 
чест слу чај си ло ва ња све ште нич ких же на и жен ске де це. То га уо ста лом 
има и у дру гим по ро ди ца ма.

60/ Ло гор у Го спи ћу и Ја дов ну. На ро чи то је чу вен ло гор за пра во 
му че ни штво на Ја дов ну крај Го спи ћа, ис под Ве ле би та, на пре ко 1500 
мет. над мор ске ви си не. Та мо љу ди ра де под нај те жим окол но сти ма на-
пор не ра до ве. Узме ли се да се баш на Ја дов ну на ла зе на ши нај у глед ни ји 
љу ди, а по ред то га че сто у ду бо кој ста ро сти, то је за нас Ср бе тај ло гор 
још стра шни ји и бол ни ји. По ред Ја дов на на ши се мно ги углед ни љу ди 
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и јав ни рад ни ци на ла зе сме ште ни по за тво ри ма у Го спи ћу. Жи вот тих 
љу ди у Ја дов ну и Го спи ћу упра во је стра шан. Хра ну не до би ја ју по не-
ко ли ко да на или је до би ја ју јед но днев но то бо жњу су пу са хле бом или 
не за чи ње но ва ри во, а уста ше их му че же ђу. У та два ло го ра на ла зе се око 
2.500 Ср ба. Ка ко је ве ћи на у ду бо кој ста ро сти, а од пр вих да на ства ра ња 
др жа ве Хр ват ске би ли су већ по раз ли чи тим ло го ри ма и по там ни ца ма, 
док са да ра де нај те же ма ну ел не по сло ве под нај стра шни јим окол но сти-
ма, то сви ма њи ма пре те те шка обо ле ња и смрт.

НА СИЛ НО ПО КА ТО ЛИ ЧА ВА ЊЕ И РУ ШЕ ЊЕ ПРА ВО СЛАВ НИХ ЦР-
КА ВА

Од са мог по чет ка уста шке вла сти су по че ле да те ро ром пре во-
де у ка то ли ци зам мно ге пра во слав не Ср бе. Зна се за ин тим ну ве зу ко ја 
по сто ји из ме ђу ка то лич ке цр кве и уста шке вла сти, што све до чи и фа кат 
да ме ђу уста шким функ ци о не ри ма има ве ли ки број ка то лич ких све ште-
ни ка. По ну да за ка то ли че ње учи ње на је нај пре са др жа ва ним слу жбе ни-
ци ма ко ји ма је скре ну та па жња на то да у др жав ној слу жби мо гу оста ти 
са мо они пра во слав ни ко ји при ме ка то лич ку ве ру, што је, на рав но, би ло 
са мо об ма на. И не са мо то, ли ша ва ју ћи срп ски на род ње го вог све штен-
ства Цр ква на го ни пра во слав не на вр ше ње ка то лич ких об ре да. Пре ма 
ис ка зу г. Јан ка Бје го ви ћа, па ро ха гр бо вич ког, ка то лич ки све ште ни ци са 
на о ру жа ним уста ша ма за тва ра ју пра во слав не цр кве и од у зи ма ју цр кве не 
ма ти це, по што прет ход но опљач ка ју све цр кве не дра го це но сти. У Ба њој 
Лу ци, а за под руч је бив ше Вр ба ске ба но ви не, из да на је слу жбе на на-
ред ба да се све ма тич не књи ге пре да ју ка то лич ким жу па ма. Епи скоп ски 
двор у Па кра цу за у зе ли су ка то лич ки све ште ни ци 12 апри ла, а са бор ну 
цр кву за пе ча ти ли.

Да се и ово ра ди по пла ну хр ват ске др жав не вла сти све до чи го-
вор, ко ји је одр жао 9 ју на у Пр ња во ру др Вик тор Гу тић сто жер ник из 
Ба ње Лу ке. Гу тић је ре као: „У овом сре зу по сто је три цр кве оте те хр-
ват ском на ро ду од ко јих је јед на у Пр ња во ру /ми сле ћи при то ме на три 
ру ске пра во слав не цр кве у том сре зу/. Су тра их за у зми те и на њи ма на-
пи ши те: „Хр ват ски дом“. Они ко ји су при ми ли пра во слав ну ве ру тре ба 
од мах да пре ђу у ка то лич ку ве ру, да не бих ја и по то ме до но сио по себ не 
од лу ке. Ово ме срп ском гње зду у Пр ња во ру по ру чу јем да ћу ја до ћи и за-
у зе ти се би 24 ча са вре ме на да то срп ско гње здо очи стим. Ја ћу уби ја ти а 
ви ће те зам ном.“ Већ 10 ју на по под не пра во слав ни све ште ник ис те ран 
је из сво га ста на и од у зе та му цр ква, а на хра му на пи са но „Хр ват ски 
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дом“. Не дав но је Ми ле Бу дак из ја вио да на те ри то ри ји хр ват ске др жа ве 
мо гу по сто ја ти са мо две ве ре: ка то лич ка и му сли ман ска, а то зна чи да 
пра во слав на мо ра би ти уни ште на.

62/ По сви ма кра је ви ма хр ват ске др жа ве ру ше се пра во слав не цр-
кве. По ру ше не су две цр кве у Ба ња Лу ци, а за тим у Би ха ћу, Бос. Гра ди-
шки, Но вој Гра ди шки, Че лин цу крај Ба ња Лу ке, а за па ље не две цр кве у 
се ли ма Ба ста си и Спа со ви ни сре за Бос. Гра хо во, као и цр кве у се ли ма 
Ср бу и Су ва ју, срез до њо ла пач ки. Нај но ви је ве сти го во ре нам о не пре-
ста ном и да љем ру ше њу цр ка ва, на ро чи то по Бо сан ској Кра ји ни и на род 
се у чу ду пи та од ко га до ла зе ове чи сто бољ ше вич ке ме то де.

ПЉАЧ КЕ И УЧЕ НЕ

Од са мог по чет ка сво је вла сти уста ше су не ми ли це пљач ка ли и 
уце њи ва ли Ср бе за ко је су ве ро ва ли да има ју но ва ца. Упу ћи ва ни су пи-
сме ни на ло зи /као у Ба њој Лу ци/ го то во сви ма Ср би ма да у од ре ђе ном 
ро ку од 6 са ти по ло же од ре ђе не су ме но ва ца у ко рист и за по тре бе хр-
ват ске вој ске и уста шког ло го ра. Из ово га сле ди да то ни су лич ни нео б-
у зда ни прох те ви по је ди на ца, не го је дан од ме то да уни шта ва ња срп ског 
жи вља. Мно го број ни су при ме ри у сви ма ме сти ма да су уце њи ва ни по-
је дин ци са че сто вр ло ви со ким, ми ли он ским су ма ма, при че му им се 
пре ти ло уби ством ако у од ре ђе ном вре ме ну не по ло же но вац. Си гур но 
је утвр ђе но да ни је оста ло код са мих прет њи не го да су ме ре из во ђе не 
и де лом уко ли ко по је дин ци ни су у од ре ђе ном вре ме ну мо гли да по ло-
же но вац. Иа ко је иза шло на ре ђе ње хр ват ске вла сти да су све те ме ре 
не за ко ни те, оне се и да ље про ду жу ју. На ку ће де пор ти ра них ста вље не 
су це ду ље: „Из вла шће но у ко рист хр ват ске др жа ве“. Тр го вач ке рад ње 
су за пле ње не и опљач ка не по мо ћу ко ме са ра, а соп стве ни ци из ба че ни на 
ули цу. Не ка да шњи ми ли о не ри го ли и бо си, без игде иче га, пре ба цу ју се 
у Ср би ју. Број ни слу ча је ви су то ли ко до бро по зна ти да их је из ли шно 
на бра ја ти.

ИЗ ЈА ВЕ ХР ВАТ СКИХ ПРЕТ СТАВ НИ КА ВЛА СТИ

64/ Да се сви ови слу ча је ви на си ља и бе за ко ња не до га ђа ју слу чај-
но од нео д го вор них еле ме на та и оло ша, не го да прет ста вља ју сми шље ни 
си стем за ис тре бље ње Ср ба ди ри го ван од нај ве ћих функ ци о не ра Хр ват-
ске др жа ве ви ди се из сле де ћих из ја ва:

Ми ни стар др. Ми ло ван Жа нић на збо ру у Но вој Гра ди шки 2 ју-
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на: „Ова др жа ва, ова на ша до мо ви на, мо ра би ти хр ват ска и ни чи ја ви ше 
и за то они ко ји су до шли ова мо тре ба и да оду. До га ђа ји кроз сто ле ће, 
а осо би то ових 20 го ди на, по ка зу ју да је ту сва ки ком про мис ап со лут но 
ис кљу чен. Ово има би ти зе мља Хр ва та и ни ког ви ше. Ми то не та ји мо, 
то је по ли ти ка ове др жа ве и ка да то из вр ши мо из вр ши ће мо са мо оно што 
ће би ти у уста шким на че ли ма.“

Ми ни стар др. Ми ле Бу дак на бан ке ту у Го спи ћу: „Је дан део Ср ба 
по би ће мо, дру ги део ће мо ра се ли ти, а оста ле ће мо пре ве сти на ка то лич-
ку ве ру та ко пре то чи ти у Хр ва те.“

Исти Бу дак на збо ру у Кри жев ци ма 6 ју ла: „Хр ват ска др жа ва је 
хри шћан ска ... она је и др жа ва ислам ска где је наш на род ислам ске ве ре. 
Ја на гла шу јем ово јер је по треб но да се зна де да смо ми др жа ва две ју 
ве ра ка то лич ке и ислам ске, и на ши не при ја те љи ко му ни сти из Ср би је на-
ва љу ју на ве ру, јер зна ду да кад би нам то по ру ши ли да би мо гли ра ди ти 
с на ма што хо ће ју.“

Ми ни стар др. Мир ко Пук на збо ру у Кри жев ци ма 6 ју ла: „Ср би 
су до шли у на ше кра је ве са тур ским че та ма као пљач ка ши, као та лог и 
сме ће Бал ка на. Не мо же мо до пу сти ти да у на шој на род ној др жа ви вла-
да ју два на ро да. Је дан је бог, је дан је и на род ко ји вла да, а то је хр ват ски 
на род. Они ко ји су до шли у на шу до мо ви ну пре 200 и 300 го ди на не ка се 
вра те ода кле су и до шли. До глав ник Ми ле Бу дак ре као је на јед ној скуп-
шти ни, да за ње га вре ди хр ват ска ре че ни ца: „Или се укло ни или нам се 
по кло ни“! а ја Вам ка жем или се укло ни из на ше до мо ви не ми лом или 
ће мо Вас ис те ра ти си лом.

Спо ме ну ти ми ни стар Жа нић ре као је пре ма „Хр ват ском ли сту“ 
од 5 ју на ово: „Ми има мо ме ђу на ма ко ји ни су ни кад пре ма на ма би ли 
ло јал ни. До шли су у ове кра је ве, ка да је за тур ских ра то ва из ги ну ло мно-
го на ших љу ди и ка да су опу сте ли на ши до мо ви. До шли су ова мо, ра ши-
ри ли се по пут је жа и по че ли нас угро жа ва ти и ско ро угро зи ли. А то су 
Ср би. Из све га ово га што се до го ди ло зна де мо да они на ма не ће ни ка да 
до бро же ли ти, ни ти о на ма до бро ми сли ти. Ми уста ше до бро зна мо док 
се то пи та ње Ср ба не ре ши да ће на ша др жа ва би ти уз не ми ра ва на. Зна-
де мо, да иде мо пра во кад тра жи мо: Пре ко Дри не! Ми се код то га по зи ва-
мо на на ше жи вот не ин те ре се и на шу вла сти ту сна гу, на на ше жи вот не 
по тре бе и за то им по ру чу је мо: Пре ко Дри не!“

Сто жер ник уста шке вла сти у Ба њој Лу ци др. Вик тор Гу тић на-
ро чи то је био из да шан у из ја ва ма ова кве вр сте. 28 ма ја по по врат ку од 
Па ве ли ћа из ја вио је сле де ће: „На мо је за до вољ ство и на ко рист на ро да 
свр шио сам у За гре бу ве ли ке и ва жне по сло ве. Са да имам да при сту пим 
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гран ди о зном де лу чи шће ња хр ват ске бо сан ске кра ји не од не по жељ них 
еле ме на та, а на ро чи то Ба ња Лу ке, јер она по ста је глав ни град Не за ви-
сне др жа ве Хр ват ске. Без сум ње пред у зе ти ће се нај стро жи је и нај е нер-
гич ни је ме ре, ко је се уоп ште мо гу и да ду из ве сти. Оно што сам до са да 
пред у зео тек је сит ни ца, јед на та ква ма лен кост ко ја се мо же са мо ми-
кро скоп ски ви де ти, па он да мо же ти ми сли ти шта још че ка не при ја те ља 
Не за ви сне др жа ве Хр ват ске у на шом пи то мој Бо сан ској Кра ји ни. У том 
по гле ду имам од ре ше не ру ке. Хо ћу да слу жим слу жбу Бож јој и на род ној 
во љи. Сви не по жељ ни еле мен ти би ће у на шој Кра ји ни у нај кра ћем ро-
ку уни ште ни та ко да ће уско ро за тр ти њи ма сва ки траг, а је ди но што ће 
оста ти би ће зло се ћа ње на њих.“

На уста шкој скуп шти ни у Ба ња Лу ци сто жер ник Гу тић је ре као: 
„Али од су тра ће при тег ну ти. Пу ца ће кич ма. Пре по ру чи те то на шим не-
при ја те љи ма. По ру чи те им: Пу ца ће кич ма! ... На ста ти ће чи шће ње ... 
Не ма ми ло ср ђа. По глав ник и хр ват ски ми ни стри је два че ка ју да до ђу 
у очи шће ну Ба ња Лу ку, а то ће би ти бр зо, бр зо ће мо и ми ра ди ти. Ја ћу 
би ти гво зде на ме тла, ов де ја ка жем не ка ми ни је дан не до ла зи мо ли ти за 
на ше ду шма не.“

На збо ру у Сан ском мо сту 30 ма ја Гу тић је ре као: „Не ма ви ше 
срп ске вој ске, не ма Ср би је! Не ма ге џа на ших кр во пи ја, не ста ло је ци-
ган ске ди на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа, а код нас уско ро дру мо ви ће по же ли ти 
Ср ба ља, ал Ср ба ља ви ше би ти не ће. Из дао сам дра стич не на ред бе за 
њи хо во пот пу но еко ном ско уни ште ње, а сле де но ве за пот пу но ис тре-
бље ње. Не бу ди те сла би ни спрам јед но га. Др жи те увек на уму да су то 
би ли на ши гро ба ри и уни шта вај те их где стиг не те, а бла го слов на ше га 
по глав ни ка и мој не ће вам из о ста ти. Ср би не ка се не на да ју ни че му, а за 
њих је нај бо ље не ка се исе ле, не ста ну из на ших кра је ва, из на ше до мо-
ви не.“ Исти Гу тић као ви дљи ви знак сво је па жње дао је Ха са ну Ша би ћу 
на гра ду од 2.000 ди на ра за то што је убио нај ви ше Ср ба у се лу Ки је ву код 
Сан ског Мо ста.

„УСТА НАК“ ПРО ТИВ УСТА ШКИХ ВЛА СТИ

65/ По ред на пред ис так ну тих звер ста ва, пљач ке, про го на, му че ња 
и уби ја ња, љу ди, же на и де це, ка то ли че ња, ру ше ња цр ка ва и чи шће ња, у 
Хр ват ској све до 27 ју на под но си ли су Ср би, иа ко те шко, али ћут ке сву 
ову ин кви зи ци ју у оче ки ва њу да ће би ти ско ри крај ово ме те шком ста њу 
и кр во про ли ћу.

Ме ђу тим, из да на у дан би ва ло је све го ре. Ста вље ни ван за ко на, 
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при ти сну ти те ро ром нај ви ше и нај стра шни је вр сте, Ср би у Хр ват ској, 
бе же ћи ис пред си гур не смр ти, по чи њу да на пу шта ју сво ја ог њи шта, у 
оча ја њу бе же у шу му и ла тив ши се оруж ја, је ди но што им пре о ста је, у 
са мо од бра ни пру жа ју от пор.

Та ко до ла зи, од но сно на ста је то бо жњи „уста нак“ чет ни ка у Хер-
це го ви ни, Бо сан ској Кра ји ни, Ли ци и дру гим де ло ви ма Хр ват ске, где на-
ста ња ју Ср би.

По бу не и не ми ри иза зва ни бољ ше вич ким по ступ ком и бољ ше-
вич ким ме то да ма хр ват ских вла сти по чи њу око 27 ју ла на ра зним ме сти-
ма и у ра зно вре ме, јер ак ци ја ни је при пре ма на ни ти ор га ни зо ва на, те је-
дин ство по кре та и ору жа ног от по ра не по сто ји. Са мим ус по ста вља њем 
хр ват ских вла сти на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не, те Ли ке где су у 
ве ћи ни Ср би, а на по се у Бо сан ској Кра ји ни где чи не ап со лут ну ве ћи-
ну око 70% пре ма му сли ма ни ма и Хр ва ти ма /ка то ли ка свих на род но сти 
има све га 12%/ до ве де ни су Ср би у те жак по ло жај. По ку ша ји да се ис-
тре бе Ср би, ма сов на уби ја ња и еко ном ска упро па шћи ва ња, а на ро чи то 
при сил на исе ља ва ња и про те ри ва ња са ро ђе ног ог њи шта без игде ишта 
дик ти ра ли су том не срет ном на ро ду от пор. Све што је мо гло по бе ћи, 
по бе гло је у шу ме и пла ни не, а ка ко ни су има ли ни ка квог ослон ца код 
вла сти, ни ти за шти те од сво јих љу ди, ко ји су га до та да во ди ли, јер су 
сви по би је ни или из бе гли, по чео је да се по ма же ка ко нај бо ље зна. Ла тио 
се оруж ја и са оруж јем у ру ци, без хра не, а че сто и без во де, шти ти свој 
го ли жи вот. Зло чи нач ки рад Хр ва та по бу дио је овај ина че до бро сто је ћи 
и по бо жан, вр ло пи том и ми ран, на ци о нал но вр ло све стан на род у тим 
кра је ви ма и по вре дио код ње га нај све ти ја осе ћа ња. Ка ко је све штен ство 
све про те ра но, на род је би при си ља ван на ка то лич ке вер ске об ре де, што 
је био по след њи атак на Ср бе, али је ра зу мљи во да на род ни је то при хва-
тио, и да се цео тај свет ни ти ви ше кр шта ва, ни ти вен ча ва, ни ти са хра-
њу је, те се са ова квим ра дом хр ват ских вла сти нај бо ље при пре ма анар-
хи ја и бољ ше ви зам у тим кра је ви ма.

26 ав гу ста агро ном Кла јић сто жер ник из Оси је ка до шао је у Сла-
вон ску По же гу у ло гор и из ме ђу 18 и 19 са ти по био из ми тра ље за 480 
љу ди. Сви су би ли за тво ре ни у јед ну ба ра ку, па су кроз про зо ре по би је ни 
ми тра ље зом.
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Прилог 3: Трећи меморандум

Све ти Ар хи је реј ски Си нод
Срп ска Пра во слав не Цр кве
Бр. 19
15 ја ну а ра 1942 го ди не
у Бе о гра ду

Ње го вој Ек се лен ци ји 
не мач ком вој ном гу вер не ру у Ср би ји

Б е о г р а д

Ек се лен ци јо,

 Част нам је упу ти ти Вам сле де ћу прет став ку о на сил ном по ка-
то ли ча ва њу при пад ни ка Срп ске Пра во слав не Цр кве, ко је се вр ши у Не-
за ви сној Др жа ви Хр ват ској већ од ње зи на по чет ка и ко ме су зва нич не 
хр ват ске вла сти да ле на ро чи то ши ро ке раз ме ре упра во ових по след њих 
да на и ме се ци. Та ква вер ска по ли ти ка хр ват ске вла де зна чи вра ћа ње у 
мрач ни сред њи век, у мрач но до ба зло гла сне ин кви зи ци је, и има ће за 
по сле ди цу по нов но ма сов но уби ја ње оних Ср ба у Хр ват ској др жа ви ко ји 
не би хте ли оста ви ти пра во слав ну ве ру сво јих пра о та ца и уне ће но во уз-
не ми ре ње ме ђу Ср бе у оста лим кра је ви ма, па и у Ср би ји. Сто га Срп ска 
Пра во слав на Цр ква сма тра да је ду жна обра ти ти на то па жњу оку па тор-
ских вла сти и на тај, је ди но јој мо гу ћи на чин узе ти у за шти ту све сво је 
вер не, ко ји се на ла зе на те ри то ри ји Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, јер срп-
ска цр ква, за све те ду ше, од го ва ра по за ко ну пред Бо гом, пред љу ди ма, 
и пред це лом пра во слав ном цр квом оста лих на ро да.
 Сви Ср би пра во слав не ве ре, ма кар они жи ве ли и на те ри то ри ја ма 
дру гих др жа ва, спа да ју под ду хов ну власт Срп ске пра во слав не цр кве и 
то ње зи но ве ков но пра во при зна ле су све кул тур не др жа ве. На осно ву 
то га, Срп ска пра во слав на цр ква има шест епар хи ја у ино стран ству са 
се ди штем епи ско па, од но сно ви ка ра у сле де ћим ме сти ма: Пра гу, Чи ка-
гу, Му ка че ву, За дру, Ска дру и Бу ди му-Те ми шва ру. Епи ско пи тих епар-
хи ја рав но прав ни су чла но ви на шег Све тог Ар хи је реј ског Са бо ра и 
при су ству ју ње го вим сед ни ца ма иа ко су гра ђа ни дру гих др жа ва. ^ак и 
у дру гим др жа ва ма, где Ср би пра во слав не ве ре због сво је ма ло број но-
сти не мо гу обра зо ва ти епар хи је, не го са мо цр кве не оп шти не и па ро-
хи је, и та мо су до тич не др жа ве при зна ле ду хов ну ју рис дик ци ју Срп ске 
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Пра во слав не Цр кве. Та ко су рав но прав но при зна те срп ско пра во слав на 
оп шти на у Бе чу, па ро хи ја у Не мач ком Рај ху, оп шти не и па ро хи је у Тр-
сту, Пе ро ју и Ри је ци, и она у Ца ри гра ду. Та ме ђу на род на при зна та пра-
ва Срп ске пра во слав не цр кве ни су до да нас опо зва на ни ти уки ну та ни 
јед ном ме ђу на род ном од ред бом ни уго во ром, не го су оста ла при зна та и 
то ком са да ње га ра та. Она да кле има ју да ва же и на те ри то ри ји Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске и то у то ли ко пре што ова те ри то ри ја до ју че ни је ни 
би ла ино стран ство, не го део Кра ље ви не Ју го сла ви је, и још ви ше сто га 
што та мо жи ви у ком пакт ним ма са ма пре ко 2 1/2 ми ли о на пра во слав них 
Ср ба /2.403.998 по др жав ној ста ти сти ци од 1931/.

Сви уста ви мо дер них др жа ва га ран ту ју сво јим гра ђа ни ма сло бо-
ду ве ро и спо ве сти и са ве сти, као и рав но прав ност ових за ко ном при зна-
тих, а по го то ву хри шћан ских ве ра, да би се одр жа ва ли мир и сло га ме-
ђу су гра ђа ни ма јед не др жа ве и ме ђу на ро ди ма. У кул тур ним др жа ва ма 
га ран ту је се сло бо да ве ре и са ве сти и оним гра ђа ни ма чи ји се ма те ре 
цр кве на ла зе из ван до тич них др жа ва и до зво ља ва им се да одр жа ва ју 
ду хов не ве зе са по гла ва ри ма њи хо ве цр кве. Али да нас вла да Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске на сво јој те ри то ри ји у оп ште ви ше не при зна је Срп ску 
Пра во слав ну Цр кву, па об у ста вља њен це ло куп ни рад, уби ја и про го ни 
це ло куп но ње зи но све штен ство, од би ја ду хов не ве зе пра во слав них са 
њи хо вом ма ти цом цр квом и на те ру је срп ско пра во слав но ста нов ни штво 
ог њем и ма чем да се пре ве ра ва, и то је не са мо је дин стве но од ба ци ва ње 
вер ске то ле ран ци је, не го и на сил но га же ње свих ме ђу на род них оби ча-
ја и при зна тих и утвр ђе них пра ва Срп ске пра во слав не цр кве. Сто га и 
сма тра мо сво јом им пе ра тив ном ду жно сти да Вас оба ве сти мо овом прет-
став ком о те жи ни, оп се гу, и опа сним по сле ди ца ма ре че но га бе за ко ња од 
стра не хр ват ске вла де, бе за ко ња ко је пу ном па ром ра ди про тив прин ци-
па ми ра, сре ђи ва ња и са рад ње, што их обе ћа ва но ви по ре дак.
 Још од сред ње га ве ка на сто ја ла је ка то лич ка цр ква свим сред-
стви ма, па чак и кр ва вим кр ста шким по хо ди ма, про ши ри ти свој ути цај у 
за пад ним обла сти ма срп ско га на ро да. По сле ди ца то га би ло је по ти ски-
ва ње срп ских пра во слав них епи ско пи ја из Бо ке и Сто на и ка то ли че ње 
Ко на вља, Пе ље шца, сред ње и се вер не Дал ма ци је, Жум бер ка, Сла во ни је 
и не ких де ло ва Хр ват ске /Кри жев ца/. Где ни је успе ва ло пот пу но ка то-
ли че ње, про во ђе но је уни ја ће ње. У Бо сни и Хер це го ви ни до во ди ла је у 
но ви је вре ме рев ност је зу и та до пра вих по ли тич ких по тре са, при че му 
су не ки слу ча је ви про зе ли ти зма до би ва ли и вид јав них скан да ла.
 Али са да шње ме то де хр ват ских по ли тич ких вла сти у по гле ду 
пре ве ра ва ња то ли ко су на сил не и стра шне да је и са ма ка то лич ка цр ква, 
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ко ја ина че ре дов но су де лу је у ак ци ји пре ве ра ва ња, сма тра ла за по треб но 
да се пред ли цем све та бар фор мал но огра ди од тих ме то да и да их јав-
но осу ди. У за кључ ци ма пле нар них кон фе рен ци ја хр ват ског ка то лич ког 
епи ско па та од 17 но вем бра о.г. /ви де ти при лог под а/ по ри че се по ли-
циј ским вла сти ма хр ват ским пра во да до но се о пре ве ра ва њу про пи се и 
уред бе, да име ну ју „ми си о на ре“ за ту ак ци ју пре ко оп ћин ских по ве ре-
ни ка, би ље жни ка или на чел ни ка /област ни ка/, од уста шких ду жно сти, 
од вјер ских од сје ка Др жав ног рав на тељ ства за по но ву, и да по ни шта ва ју 
у по је ди ним слу ча је ви ма пре ве ра ва ње ка ко су га из ве ли прет став ни ци 
ка то лич ке цр кве, ко ји су по не где оста вља ли ис точ ни об ред на сна зи и 
ме сто то га од ре ђу ју дру ги на чин пре ве ра ва ња. У по след њој /11-тој/ тач-
ки тих за кљу ча ка ве ли се до слов но: „Не ка се за кон вер зи је ство ри ме ђу 
гр ко и сточ ним жи те љи ма пси хо ло гиј ски те мељ. У ту свр ху не ка им се не 
са мо за јам че, не го и да ду сва гра ђан ска пра ва и осо би то пра во особ не 
сло бо де и пра во власт ни штва. Не ка се нај стро жи је и по нов но за бра ни 
сва ки про ту за кон ски по сту пак про тив особ не сло бо де и сво ји не гр ко и-
сточ ња ка, и не ка се из ри чу над њи ма ка зне као и над ду ги ма гра ђа ни ма 
са мо на кон про ве де ног суд ског по ступ ка. У пр во ме ре ду не ка се нај стро-
жи је за бра ни сва ка при ват на ак ци ја за ру ше ње гр ко и сточ них цр ка ва и 
ка пе ла и оту ђи ва ње њи хо ва вла сни штва“.
 Овим рет ци ма упра во по гла ва ри ка то лич ке цр кве у Хр ват ској ин-
ди рект но све до че ка квим се вр ста ма те ро ра слу же хр ват ске вла сти при 
пре ве ра ва њу, а то су: од у зи ма ње свих лич них и гра ђан ских пра ва Ср би-
ма, од у зи ма ње вла сни штва, про го ни и уби ја ње пра во слав них Ср ба вез 
ика квог суд ског по ступ ка, ру ше ње пра во слав них цр ка ва и од у зи ма ње 
цр кве них има ња. Та ка при зна ња од стра не ка то лич ког епи ско па та у то-
ли ко су те жа што се ина че у за кључ ци ма исте кон фе рен ци је пред ви ђа 
жи ва, са мо друк чи је ор га ни зо ва на са рад ња ка то лич ке цр кве на пре ве-
ра ва њу пра во слав них, и што се зна ко ли ког су уде ла ипак има ли прет-
став ни ци ка то лич ке цр кве у до са да шњим ме то да ма, ко је се, за јав ност, у 
ре зо лу ци ји осу ђу ју.
 Ов де ће мо на ве сти са мо не ко ли ко по да та ка и до ку ме на та из при-
ме ра о то ме под ка квим се окол но сти ма уни шта ва срп ско пра во слав на 
ве ра у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској.
 Ту се пре све га ства ра онај „пси хо ло гиј ски те мељ“, т.ј. за стра ши-
ва ње сва ке вр сте. По не ким про це на ма са те ре на, број са мих по у би ја них 
пра во слав них у Не за ви сној Хр ват ској Др жа ви без су да и су ђе ња до сти-
гао је стра шну ци фру од не ких 382.000. То уби ја ње вр ше но је свим и нај-
не ве ро ват ни јим на чи ни ма са ди стич ког му че ња и ма са кри ра ња. О то ме 
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смо из не ли је дан низ по да та ка у сво јој прет став ци на Го спо ди на Вој ног 
Гу вер не ра Ср би је од ју ла 1941 го ди не.
 Да је те ро ри зи ра ње пра во слав них Ср ба ишло до пот пу ног ста-
вља ња ван за ко на ви ди се из об ја ве пу бли ко ва не 20 срп ња у Хр ват ском 
ли сту у Са ра је ву, где се Ср би ма и Жи до ви ма под прет њом ка зне за бра-
њу је да се уоп ште обра ћа ју по ли циј ским вла сти ма. Они се ста вља ју ван 
за ко на. /Ви ди те ов де при лог под б/.
 Ко ли ко ти про го ни зна че је дан про ми шљен си стем ви ди се из из-
ја ва глав них прет став ни ка хр ват ске вла сти.
 Ми ни стар Др. Ми ле Бу дак ре као је јед ном при ли ком на бан ке ту 
у Го спи ћу: „Је дан део Ср ба по бит ће мо, дру ги ће мо ра се ли ти, а оста ле 
ће мо пре ве сти на ка то лич ку вје ру, и та ко пре то пи ти у Хр ва те“. Дру гом 
при ли ком из ја вио је Др. Бу дак да на те ри то ри ји др жа ве Хр ват ске мо гу 
би ти са мо две ве ре: ка то лич ка и му сли ман ска – што зна чи да пра во слав-
ну тре ба уни шти ти. Др. Бу дак је по сле Па ве ли ћа глав на лич ност у да на-
шњој Хр ват ској др жа ви и за и ста се све чи ни она ко ка ко је он ов де ре као.
 Дру га нај и стак ну ти ја по ли тич ка лич ност Др. Вик тор Гу тић, бив-
ши глав ни сто жер ник у Ба ња Лу ци, ре као је на збо ру у Пр ња во ру: „У 
овом сре зу по сто је три цр кве оте те од хр ват ског на ро да. Су тра их узми те 
и на њи ма на пи ши те: Хр ват ски дом! Они ко ји су при ми ли пра во слав ну 
ве ру тре ба од мах да пре ђу у ри мо ка то лич ку ве ру, да не би ја о то ме до но-
сио по треб не од лу ке. Овом срп ском гни је зду Пр ња во ру по ру чу јем: да ћу 
ја до ћи и узе ти се би 24 са та, а ви ће те зам ном“. Ду гом при ли ком ре као је 
Др. Гу тић у Ба ња Лу ци: „Сто ти нак хи ља да по би је них, сто ти нак хи ља да 
исе ље них, оста так без во ђа по ка то ли чи ће се и за ци гло 10 го ди на има-
ће мо чи сто хр ват ски на род у Хр ват ској”. У ду ху та квих из ја ва об ја вљи-
ва не су и зва нич не од ред бе и за ко ни. Дне 3 свиб ња /ма ја/ под бро јем 87 
иза шла је те мељ на за кон ска од ред ба о на чи ну пре во ђе ња пра во слав них 
у ка то ли чан ство, за тим окру жни ца ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
бр. 276-И- А/41, и мно ге дру ге. Дне 24 ли сто па да /ок то бра/ 1941 вјер-
ски од сјек на др жав ном рав на тељ ству за по но ву из дао је под бр. 26081 
цир ку лар свим по ли тич ким вла сти ма у зе мљи да ју ћи им „упу те за вје ро-
за кон ски пре лаз гр ко и сточ ња ка“. /Ви ди те ов де при лог под в/. Ту се на-
ро чи то пре по ру чу ју ко лек тив не кон вер зи је це лих се ла и оп шти на; за тим 
се тра жи хи тан из ве штај о то ме ко ли ко има пра во слав них на под руч ју 
до тич не вла сти, ко ли ко их се већ ја ви ло за пре лаз, од но сно већ пре шло, 
за што дру ги не пре ла зе и ко их у ве ри по у ча ва /ме сто оте ра ног срп ског 
све штен ства ша ље по ли тич ка власт сво је „ми си о на ре“/; нај зад се на ре-
ђу је да ло кал не вла сти тра же са мо од те цен трал не ци вил не вла сти да им 
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она од ре ди „све ће ни ке за вер ску под у ку пре ла зни ци ма“.
 Нај пре су се вла сти обо ри ле на пра во слав но чи нов ни штво. Раз де-
ље ни су спе ци јал ни фор му ла ри на ко ји ма се тре ба ло из ја сни ти о вер ској 
при пад но сти, при че му се на го ве сти ло да у чи нов нич кој слу жби мо гу 
оста ти са мо ка то ли ци и му сли ма ни. У дра стич ни јем об ли ку то је по но-
вље но за ни же осо бље. Као при мер при ла же мо ов де под г/ акт ко тар ског 
су да у Зе му ну од 15 но вем бра бр. 751-И-1941. Рас пи сом ми ни стар ства 
пра во су ђа и бо го што вља од 11-тог ме се ца бр. 83490 по зва не су вла сти 
да по зо ву „све слу жбе ни ке, ти то: днев ни ча ре зва нич ни ке, зва нич ни ке, 
днев ни ча ре по двор ни ке и по двор ни ке, ко ји су гр ко и сточ не ве ре, да има ју 
у ро ку од ме сец да на до ста ви ти ми ни стар ству по твр ду цр кве них вла сти 
да су при мље ни у ри мо ка то лич ку, од но сно гр ко ка то лич ку, му сли ман ску, 
еван ге лич ку вје ру и да су упи са ни у ма ти це тих вје ра“. Дру гим ре чи ма 
ту се упра во на ре ђу је на пу шта ње пра во сла вља.
 Бес по ка то ли ча ва ња окре ну то се и про тив оста лих пра во слав них 
ста нов ни ка у ко ли ко су до тле по ште ђе ни од уби ја ња. Да би се у на род-
ним ма са ма при бли жи ло пра во сла вље ка то ли чан ству ре ше но је да се 
за бра не сви хри шћан ски пра зни ци ко ји би па да ли у да не ка да се они 
не сла ве и код ка то ли ка. Сто га је 4 де цем бра о.г. об ја вље на за кон ска од-
ред ба о уки да њу ју ли јан ског ка лен да ра. Тач ком 2 ту се из рич но ка же да 
тај ка лен дар ви ше не сме ва жи ти ни у цр кви. У обра зло же њу тог за ко на 
на во де се не ке не тач не чи ње ни це и ана ло ги је. У Бу гар ској и Ру му ни ји 
уве ден је у са свим друк чи јим при ли ка ма ка лен дар но вог сти ла, по ко ме 
се са мо не по крет ни пра зни ци по кла па ју са гре го ри јан ским ка лен да ром, 
али не и по крет ни пра зни ци.
 Та квим ме то да ма ус пе ле су вла сти Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске 
да већ до са да пре ве ду де се ти не хи ља да пра во слав них Ср ба у ка то лич ку 
ве ру. Зе ло ти се не за у ста вља ју ни пред ста рим же на ма. Има већ це лих 
кра је ва где је ка ко из гле да из вр ше но ра ди кал но уни шта ва ње пра во сла-
вља.
 За гре бач ки „Хр ват ски на род“ об ја вио је под ве ли ким на сло вом и 
са сли ком при јем јед не де ле га ци је из Ба ра ње код по гла ва ра, ко ја му ја-
вља да је та це ла област по ка то ли че на. Пре ма ста ти сти ци од 1931 би ло 
је у два ба рањ ска сре за, у Дар ди и Ба ти њи, 11.314 пра во слав них ста нов-
ни ка.
 Исти лист ја вља ка ко је це ло куп но пра во слав но ста нов ни штво 
гра да Брч ког у Бо сни, адво ка ти, ле ка ри, тр гов ци, за на тли је ит.д. пре шло 
на ка то ли чан ство и по здра вља ју ћи по глав ни ка мо ли га за за шти ту за се-
бе и за сво ју де цу.
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 Исти лист од 17 де цем бра 1941 ја вља о ве ли кој све ча но сти у се лу 
Др ња ча ма уз аси стен ци ју цр кве них, вој них, по ли тич ких вла сти и омла-
дин ских ор га ни за ци ја по во дом по ка то ли че ња то га се ла.
 По крет ка то ли че ња има да кле са свим ја ван, зва ни чан ка рак тер и 
мо гли би се ни за ти при ме ри као гор њи.
 До бро је по зна то да су не чу ве ном те ро ру про тив Ср ба пра во слав-
них, на ро чи то у Бо сни и Хер це го ви ни, су де ло ва ли и му сли ма ни за јед но 
са ка то ли ци ма, да ле ко од то га да ка квим енер гич ним про те стом на вре ме 
по ку ша ју узе ти у за шти ту сво је пра во слав не су гра ђа не про ти ву ка то лич-
ке ма њи не /број ка то ли ка у Бо сни и Хер це го ви ни од но си се пре ма му-
сли ма ни ма као 4:6 а пре ма пра во слав ни ма као 4:8/.
 Али да нас кад су та на си ља иза зва ла кр вав от пор очај ни ка и пу ни 
гра ђан ски рат у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској ја вља ју се са свих стра на 
/Са ра је во, Мо стар, Ту зла, Ба ња Лу ка, При је дор/ ме мо ран ду ми, ко ји ма 
му сли ма ни осу ђу ју оне зло чи не ре жи ма и огра ђу ју се од њих. Ма шта се 
ина че ми сли ло о мо рал ним мо ти ви ма тих из ја ва, оне нам пру жа ју дра го-
це на при зна ња и све до чан ства.
 У јед ној та квој прет став ци ко ју су 61 нај у глед ни јих му сли ма на 
из Ба ња Лу ке упу ти ли хр ват ским ми ни стри ма 12 но вем бра о.г., по че так 
гла си ова ко: /ви ди те при лог под д/: “Још од по чет ка ус по ста вља ња ове 
на ше Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске гле да мо ми му сли ма ни са нај ве ћом 
за бри ну то шћу ка ко су не ки уста ше и дру ги од го вор ни и нео д го вор ни 
фак то ри чи ни ли нај гру бље гре шке па и зло чи не. Нај е ле мен тар ни ја пра-
ва чо ве ка и гра ђа на га же на су без ика квих скру пу ла. Си гур ност жи во та 
и имет ка, сло бо да вје ре и са ве сти пре ста ли су да ва же за ве лик дио ових 
кра је ва... Уби ја ње све ће ни ка и дру гих пр ва ка без су да и пре су де, стри-
је ља ње и мр цва ре ње у го ми ла ма че сто по све не ви них љу ди, же на, па и 
дје це, го ње не у ма са ма од ку ће и по сте ље чи та вих по ро ди ца са ро ком од 
1-2 са та за спре ма ње, те њи хо во де пор ти ра ње у не по зна те кра је ве, при-
сва ја ње њи хо ве имо ви не, си ље ње на пре ла зак у ка то лич ку вје ру, ру ше ње 
бо го мо ља све су то чи ње ни це ко је су за пре па сти ле сва ког исти ни тог чо-
вје ка и ко је су на нас му сли ма не ових кра је ва дје ло ва ле нај не у год ни је. ... 
Ми сма тра мо да се ова ква на си ља не би смје ла вр ши ти ни над нај го рим 
не при ја те љем. Јер ово што се код нас ра ди ло сум ња мо да би му мо гли 
на ћи при ме ра у по вје сти код би ло ко га на ро да... Ре зул та те ова кве по ли-
ти ке /ако се ова кви по ступ ци мо гу на зва ти уоп ште тим име ном/ упра во 
су гро зни, што је сва ки па ме тан чо вјек мо гао и оче ки ва ти. Вје р ска сно-
шљи вост ко ја је би ла на ви си ни у Бо сни и Хер це го ви ни по ред вје р ске 
по дво је но сти сро за ла се стра хо ви то... Је дан дио ка то лич ког све ћен ства 
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сма тра да је до шао ње гов час и он га без скру пу ла ис ко ри шћу је. Про-
па ган да за пре кр шта ва ње узе ла је та кво га ма ха да пот се ћа на шпан ску 
ин кви зи ци ју. Под ње ним при ти ском и уз то ле ри ра ње јав них ор га на, из-
вр ше на су по ка то ли ча ва ња хри шћа на у ма са ма. И та ко су они ко ји ма се 
до тле по ри ца ла сва ка гра ђан ска ври јед ност и сва ка на ци о нал на срод-
ност по ста ли и гра ђан ски пу но прав ни и на ци о нал ни Хр ва ти са мо за то 
што су фор мал но при ми ли ка то лич ку вје ру. Пре ла зак на ислам, ко ји ми 
ни смо про па ги ра ли, ни је ни ка да пру жао за шти ту као пре ла зак на ка то-
лич ку вје ру. Мно ги ин те лек ту ал ци су та кав по ку шај пла ти ли и жи во том, 
као што је то био слу чај у Трав ни ку“.
 То су до слов не ре чи му сли ман ског ме мо ран ду ма. Из њих се јав но 
ра за би ра да баш и прет став ни ци ка то лич ке цр кве узи ма ју нај ак тив ни јег 
уче шћа у пре ве ра ва њу Ср ба пра во слав них. Оно огра ђи ва ње од по ли циј-
ских ме то да из не се но у го ре спо ме ну тој прет став ци епи ско па та, са мо је 
да кле је дан ма не вар уде шен за свет ску јав ност.
 Има и мно го дру гих до ка за о то ме. Ор ган над би ску пи је у Са ра-
је ву пи сао је да пре ма Ср би ма пра во слав ним тре ба по сту па ти без ми-
ло сти. У ита ли јан ском ли сту “Ил Ре сто дел Кар ли но” од 18 сеп тем бра 
1941 иза шао је под на сло вом “Пти чи це Гра ча ца” до пис од Ко ра да ђо ли ја 
у ко ме се из но си све до чан ство јед ног ак тив ног ма јо ра не мач ке ору жа не 
си ле о ужа си ма хр ват ског те ро ра над Ср би ма. Ту се на во ди и слу чај где 
је је дан ка то лич ки све ште ник лич но пред во дио бан ду уби ца, па га је не-
мач ка вој на власт мо ра ла ју сти фи ци ра ти.
 У јед ном јав ном пла ка ту от штам па ном у би скуп ској штам па ри ји 
у \акову, ко ји ов де при ла же мо под ђ/, ве ли се да тре ба про ве сти је дин ство 
цр кве у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, по ре чи ма Ису са Хри ста: „Је дан 
ов чи њак и је дан па стир“, па се на ста вља: „Ста нов ни ци гр ко и сточ не вје ре 
чуј те овај при ја тељ ски са вјет: би скуп ђа ко вач ки при мио је до са да у све-
ту ка то лич ку цр кву на хи ља де гра ђа на, ко ји су од др жав них вла сти до би-
ли све доџ бу че сти то сти. Угле дај те се на ову сво ју бра ћу, пак се при ја ви те 
што при је за пре лаз у ка то лич ку цр кву. Ви ће те као ка то ли ци мо ћи оста ти 
у сво јим до мо ви ма. Ви ће те не сме та но уна пре ђи ва ти сво је го спо дар ство 
и од га ја ти сво ју омла ди ну за Бо га и др жа ву Хр ват ску“.
 Шта да кле чу је мо из ме ђу ових при твор но слат ких ре чи ка то лич-
ке цр кве? Ни шта, не го опет ону исту гро зну уце ну да ће оста ти у ку ћи и 
са чу ва ти де цу и има ње са мо онај Ср бин ко ји се по ка то ли чи!
 Мо гли би смо ов де на ве сти и ви ше слич них до ку ме на та, али то би 
и од ви ше про ду жи ло ову на шу пре став ку. Већ из до сад на ве де ног мо же-
мо ре зи ми ра ти сле де ће:
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 Зва нич не вла сти Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске са свим отво ре но и 
бру тал но на сто је уни шти ти Срп ску пра во слав ну цр кву на сво јој те ри-
то ри ји слу же ћи се не чу ве ним фи зич ким те ро ром без за ко на и за кон ских 
од ре да ба. О то ме смо ов де из не ли све до чан ства из уста нај бо ље упу ће-
них све до ка: во ђа уста шких, прет став ни ка ка то лич ке цр кве, прет став ни-
ка му сли ма на, и све до чан ства не мач ког офи ци ра.
 Услед та кве ак ци је, це ло куп но срп ско пра во слав но све штен ство 
у хр ват ској др жа ви по у би ја но је, за тво ре но или про те ра но, та ко да је 
па ства оста ла без сво јих па сти ра и ар хи па сти ра, пот пу но обез гла вље на, 
без нај е ле мен тар ни јих вер ских об ре да. Цр кве су ве ли ким де лом сру ше-
не или кон фи ско ва не. Већ до са да де се ти не и де се ти не хи ља да пра во-
слав них Ср ба на те ра не су сви ре пим те ро ром да пре ђу у ка то лич ку ве ру. 
Оне су то учи ни ле у оча ја њу, оста вље не без по мо ћи ио да кле, у по след-
њој же љи да бар за де цу сво ју спа су го ли жи вот. Ни кад и ни у ко јој зе-
мљи ни је се та ко про го ни ла јед на при зна та хри шћан ска цр ква, па ни 
од стра не не хри шћа на. У исто ри ји ка то лич ке цр кве у на шим зе мља ма 
би ло је и ра ни је цр них на си ља, али ово са да пре ва зи шло је све до са да-
шње. Не чу ве ни по крет пре ве ра ва ња у ко ме се удру жу је хр ват ска вла да и 
хр ват ска ка то лич ка цр ква, сва ка сво јим ме то да ма, упра во је по след њих 
да на ја чи не го ика да пре. До ла зе нај го ре ве сти из Хр ват ске, Сла во ни је, 
Ба ра ње и се вер но-ис точ не Бо сне.
 Ек се лен ци јо,
 Све ти Ар хи је реј ски Си нод Срп ске пра во слав не цр кве по ди жу ћи 
свој глас про ти ву то га не чу ве ног те ро ра, мо ли вас да из во ли те до ста ви ти 
и пре по ру чи ти ову на шу прет став ку вла ди Не мач ког Рај ха, ко ју нај уч-
ти ви је мо ли мо да сво јим моћ ним ути ца јем по ра ди са сво је стра не да се 
учи ни сле де ће:
 1/ да се по вра ти при зна ва ње Срп ске пра во слав не цр кве као за ко-
ни те и рав но прав не у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској;
 2/ да јој се по вра те од у зе те бо го мо ље и дру га до бра; 
 3/ Да се пу сте из ин тер на ци је и за тво ра срп ске пра во слав не вла-
ди ке и све ште ни ци и да се до зво ли не сме та ни по вра так про те ра ним из-
бе глим ар хи је ре ји ма и све штен ству; 
 4/ да се опет до зво ли сло бод но вр ше ње свих срп ско пра во слав-
них вер ских об ре да у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској; 
 5/ да се ус по ста ви пу на ду хов на ве за из ме ђу Срп ске пра во слав не 
цр кве у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској и ње зи не ма ти це у Ср би ји, ка ко 
то пред ви ђа ју ка но ни пра во слав не цр кве и срп ско-пра во слав ни цр кве ни 
устав; 
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 6/ да се об у ста ви и ди рект но и ин ди рект но при си ља ва ње пра во-
слав них Ср ба у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској да пре ла зе на ка то ли чан-
ство и да се за бра ни сва про па ган да ко ја је с тим у ве зи.
 У сво јој про шлој прет став ци на Го спо ди на Вој ног Гу вер не ра у 
Ср би ји, ми смо пред ви ђа ли - а то је сва ко ме би ло ла ко пред ви де ти да 
ће фи зич ки и ду хов ни те рор над Ср би ма у хр ват ској др жа ви би ти из вор 
ве ли ких не ре да, па и ха о са, и вр ло не по вољ но ути ца ти на јав ни по ре-
дак су сед них обла сти, па и са ме Ср би је. То се, на жа лост, об и сти ни ло у 
мно го ве ћој ме ри не го што смо оче ки ва ли. Ин тер вен ци ја вла де Рај ха у 
сми слу ов де из ло же них же ља, на про тив, би ве о ма по вољ но де ло ва ла на 
сми ри ва ње при ли ка не са мо у срп ским зе мља ма, не го на ју го-ис то ку у 
оп ште. Ко ри сти ло би већ са мо то што би се јав но по ка за ло да се она ква 
на че ла на ци о нал ног и на да све вер ског те ро ра не сла жу са ду хом но вог 
по рет ка, ка ко га про по ве да Тре ћи Рајх, и да је та осу да од стра не не мач ке 
вла де друк чи ја не го она спо ме ну та од стра не хр ват ског ка то лич ког епи-
ско па та.
 Па ве ли ћев кр ва ви ре жим, удру жен са прет став ни ци ма ка то лич ке 
цр кве у Хр ват ској, до вео је Срп ску пра во слав ну цр кву у те жа ис ку ше ња 
не го што их је ика да има ла; али ми има мо чвр сту ве ру да ће Го спод Бог 
по мо ћи да она и овај пут одо ли не во ља ма и стра да њи ма, као што је одо-
ле ва ла не бро је но пу та у сво јој те шкој и слав ној исто ри ји.
 Из во ли те, Ек се лен ци јо, при ми ти и овом при ли ком из раз на шег 
осо би тог по што ва ња
     За прет сед ни ка 
     Све тог Ар хи је реј ског Си но да
           члан ми тро по лит скоп ски
        Јо сиф с.р.
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Прилог 4: Четврти меморандум 

СВЕ ТИ АР ХИ ЈЕ РЕЈ СКИ СИ НОД
СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ
Бр. 477,617/зап. 96
17/4 мар та 1942 го ди не
БЕ О ГРАД

ЊЕ ГО ВОЈ  ЕК СЕ ЛЕН ЦИ ЈИ
НЕ МАЧ КОМ ВОЈ НОМ ЗА ПО ВЕД НИ КУ ЗА СР БИ ЈУ

Ек се лен ци јо,

По сле не чу ве них зло чин ста ва и не де ла, ко ја су по чи ње на над 
пра во слав ним Ср би ма, мир ним и ода ним по да ни ци ма, ко ји са чи ња ва ју 
чи та ву јед ну тре ћи ну це ло куп ног ста нов ни штва да на шње Хр ват ске, а 
му че ни су, пљач ка ни, про те ри ва ни, за тва ра ни и уби ја ни на нај гро зни је 
на чи не, са мо за то што су Ср би и што су пра во слав ни, до шле су и из ве сне 
из ја ве нај ви ших хр ват ских др жав них функ ци о не ра у Хр ват ском са бо ру 
кра јем ме се ца фе бру а ра ове го ди не, ко је нас по бу ђу ју да се са овом обра-
зло же ном прет став ком обра ти мо Ва шој Ек се лен ци ји.

Сви ви со ки хр ват ски др жав ни функ ци о не ри из ло жи ли су том 
при ли ком зва нич но ста но ви ште Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске пре ма пра-
во слав ној, или ка ко је они ра ди је на зи ва ју грч ко-ис точ ној ве ри и ње ној 
ор га ни за ци ји у Хр ват ској - Срп ској пра во слав ној цр кви. Чи та ју ћи те го-
во ре чо век ко ји је ио ле упу ћен у ствар мо ра од мах да по сум ња у ис прав-
ност на во да, из ло же них у тим са бор ским го во ри ма. Све оно што је у 
тим из ја ва ма у Са бо ру ре че но о Срп ској пра во слав ној цр кви не од го ва ра 
ствар ним чи ње ни ца ма. И сва ки онај ко ји по зна је устрој ство Срп ске пра-
во слав не цр кве и њен исто ри јат кроз ве ко ве ње ног жи во та и ра да, пу ног 
хри шћан ске по жр тво ва но сти и је ван ђел ске ху ма но сти у обла сти ма да-
на шње Хр ват ске, не са мо под Ау стро-Угар ском, не го  и под ју го сло вен-
ском вла шћу, мо ра де ли ти ово на ше ми шље ње. За то би нам из чи сто чо-
ве чан ских ин те ре са, мно го ми ли је би ло, кад би мо гли бар да по ста ви мо 
прет по став ку, да су ови ви со ки хр ват ски функ ци о не ри би ли у за блу ди, 
кад су ова кве из ве шта је под не ли Са бо ру. Не ма сум ње, да су бар ти нај-
ви ши од го вор ни прет став ни ци Хр ват ске тре ба ли да сваг да има ју на уму 
ону дав но из ре че ну на род ну му дрост: „прав да др жи зе мљу и гра до ве“. 
Овом при ли ком на ша је ду жност са мо то да над ле жне упо зо ри мо на не-
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тач но сти ко је са др же ти са бор ски го во ри.
Ана ли зом и упо ре ђе њем оба го во ра, одр жа на у Хр ват ском др жав-

ном са бо ру ја сно се ви ди, да та два нај ви ша функ ци о не ра Не за ви сне 
др жа ве Хр ват ске иа ко ствар но има ју исти циљ – по хр ва ћи ва ње свих Ср-
ба у Хр ват ској, фор мал но за сту па ју два ра зна ми шље ња о ме то да ма, по 
ко ји ма се има по сту па ти са пра во слав ним срп ским на ро дом и ње го вом 
цр квом у Хр ват ској. Да би се по сти гао тај циљ, је дан од ви со ких го вор-
ни ка у Са бо ру је ра ди кал ни ји: он на и ме, хо ће да од мах и на пре чац ис ко-
ре ни пра во сла вље из Хр ват ске, да би с њим и Срп ство ис тре био, а дру ги 
спре ман је, бар на из глед, да то ле ри ра пра во сла вље, у ко ли ко сви Ср би у 
Хр ват ској при ста ну, да се од рек ну сво је срп ске на род но сти, при зна ду се 
Хр ва ти ма и као та кви обра зу ју но ву Хр ват ску пра во слав ну цр кву.

И је дан и дру ги го спо дин по ла зе при тој ак ци ји са ста но ви шта да 
Срп ска пра во слав на цр ква, као вер ска ор га ни за ци ја Ср ба у Хр ват ској, 
ви ше не по сто ји. Они, на и ме, сма тра ју да је Срп ска цр ква де фи ни тив но 
уни ште на ти ме што су сви пра во слав ни епи ско пи као и њи хо ви све ште-
ни ци и ка лу ђе ри, још то ком пр вих ме се ци по сто ја ње Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске, на нај не чо веч ни ји на чин, од Хр ват ских Уста шких, при пад ни-
ка ка то лич ке ве ре, го ре не го од нај го рих без бо жни ка, сви ре по му че ни, 
по у би ја ни, по за тва ра ни и про те ра ни; њи хо ве ре зи ден ци је, до мо ви, цр-
кве и ма на сти ри за по сед ну ти од ка то ли ка или пу сти за тво ре ни, по па-
ље ни и по ру ше ни па чак и са ма гро бља оскр на вље на су и рас ко па на, а 
сви осве ће ни цр кве ни пред ме ти за пра во слав на бо го слу же ња као и све 
дру ге срп ске на род не дра го це но сти раз гра бље не и раз ву че не. Сем то га 
у исто вре ме из вр ше ни су још не чу ве но сви ре пи по ко љи при ре ђи ва ни 
чак и у са мим цр ква ма, као на при мер у Гли ни, у ко ји ма је уби је но на 
сто ти не хи ља да пот пу но не ви них Ср ба пра во слав не ве ре; док су дру ги 
обич но нај у глед ни ји и нај и мућ ни ји Ср би, по што им је од у зе та сва по-
крет на и не по крет на имо ви на, про те ра ни го ли и бо си са сво јих ог њи шта 
и пре ба че ни у Ср би ју. Не ма сум ње, да су све те гро зо те, на си ља, пљач ке, 
му че ња и уби ства пра во слав них Ср ба по Хр ват ској, а ко ја су има ла очи-
ту тен ден ци ју да се Срп ство и Пра во сла вље чим пре ис ко ре не из це ле 
Не за ви сне др жа ве Хр ват ске би ле по зна те хр ват ским др жав ним вла сти ма 
па се са мо за то са да ни у са мом Хр ват ском др жав ном са бо ру ни је смео 
да чу је па и ни је чуо ни је дан глас осу де свих тих стра шних не де ла ни ти 
су пред у зе те ка кве би ло санк ци је про тив зло чи на ца ко ји су опљач ка ли, 
на му чи ли и по у би ја ли на сто ти не хи ља да пот пу но не ви ног срп ског на-
ро да. Је дан од ова два нај ви ша функ ци о не ра го во ре ћи о фор мал ној за-
бра ни да се ико „ду хов но или фи зич ки“ си ли на пре лаз у ка то лич ку ве ру 
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по ме нуо је са мо да „до пу шта“ мо гућ ност да је би ло по је ди на ца ко ји су 
вр ши ли на си ља у том прав цу; али ве ли он то ни је на пра ви ла др жа ва, то 
ни је на пра вље но с во љом и при стан ком др жа ве, не го је то на пра вио је-
дан чо век, ко ји је по ра дио из ван сво га пра ва или пак ако је то ра дио, у 
свом је дје ло кру гу ра дио, он да је тај дје ло круг пре ко ра чио“. И то је све. 
Том при ли ком у Са бо ру ни је се чу ла реч од над ле жних да су пред у зе те 
ка кве санк ци је про ти ву оних ко ји су пре кр ши ли за по вест, као и да су 
пред у зе те ме ре, ка ко би се оне мо гу ћи ла да ља стра да ња срп ског пра во-
слав ног на ро да у Хр ват ској.

Оба два го вор ни ка у сво јим са бор ским го во ри ма ка те го рич ки су 
по твр ди ли: да у Хр ват ској ви ше не по сто ји Срп ска пра во слав на цр ква и 
да је та мо ви ше ни ка да не ће би ти. Је дан од њих ре као је: „да се не мо же 
до зво ли ти на те ри то ри ји Не за ви сне др жа ве Хр ват ске осни ва ње и оп ста-
нак Срп ске пра во слав не цр кве“. Дру ги пак го вор ник на гла сио је: „Ми 
смо у хр ват ској до мо ви ни има ли грч ко-ис точ ну цр кву, али у хр ват ској 
др жа ви не мо же би ти Срп ско-пра во слав не цр кве“. Шта ви ше, то је већ и 
оза ко ње но, јер је са нај на дле жни је стра не у Са бо ру из ја вље но: „Да  хр-
ват ска др жав на Вла да за са да ствар но при зна је три ве ре: ка то лич ку, за-
пад ног и ис точ ног об ре да, му сли ман ску и еван ге лич ку ауг збур шког-хел-
вет ског вје ро и спо ве да ња“. Пре ма то ме, пра во сла вље у Хр ват ској ни је 
при зна та ве ро и спо вест, па је сви ма Ср би ма ко ји су пра во слав не, и по ред 
свих му ка и стра да ња, оста ли вер ни, нај стро жи је за бра ње но не са мо сва-
ко јав но не го и при ват но бо го слу же ње та ко да већ ви ше од осам ме се ци 
но во ро ђе ња срп ска де ца у Хр ват ској оста ју не кр ште на, скло пље ни бра-
ко ви не вен ча ни, а умр ли нео по ја ни. Та ко што, у то ли ким раз ме ра ма ни је 
се до га ђа ло ни за вре ме нај бру тал ни јих го ње ња хри шћан ства у ста рим 
мно го бо жач ким и доц ни јим му сли ман ским др жа ва ма, као што се ево са-
да у про све ће ном XX ве ку зби ва ло и зби ва у но вој ри мо ка то лич кој Хр-
ват ској др жа ви. У ве зи с тим по ве де на је и нај е нер гич ни ја про па ган да, 
да се сви још пре о ста ли у Хр ват ској Ср би-пат ни ци, ко ји су оста ли вер ни 
сво ме пра во сла вљу. на ко ји би ло на чин при во ле да на пу сте сво ју ве ру и 
при ме ри мо ка то лич ку. Та је акциjа не сум њи во ор га ни зо ва на, ко ли ко од 
цр кве них ри мо ка то лич ких, то ли ко и од др жав них хр ват ских вла сти, јер 
је у Са бо ру нај ме ро дав ни ји прет став ник Хр ват ске др жа ве из ја вио: „Ка ко 
Не за ви сна др жа ва Хр ват ска под у пи ре ак ци ју пре ла за гр ко-ис точ ња ка на 
ка то лич ку вје ру”, и, за вр шу ју ћи свој го вор о то ме, на ро чи то је на гла сио 
пра во слав ним Ср би ма: „Тко не же ли из би ло ко јих раз ло га при зна ти ово 
по вје сно ста ње /т.ј. пре лаз у ри мо ка то ли чан ство/ про сто му сто ји на пу-
сти ти те ри то риј ове др жа ве“.
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Те жња овог прет став ни ка нај ви ше вла сти у Хр ват ско, да што пре 
и на ко ји би ло на чин све још за о ста ле Ср бе пра во слав не у Хр ват ској по-
што по то по ка то ли чи и по хр ва ти, ни је ни ма ло ути ца ла да у свом го во ру 
учи ни јед ну ја сно за па же ну не до след ност /баш у по чет ку свог го во ра, 
где је би ло ре чи о од но си ма Хр ват ске др жа ве пре ма ве ра ма, ра чу на ју ћи 
на ро чи то са вер ском осе тљи во шћу му сли ма на спе ци јал но на гла сио да се 
Хр ват ска др жав на вла да и у тим пи та њи ма упра вља по на пут ци ма /чл. 
136/ Оца До мо ви не др. Ан те Стар че ви ћа, ко ји гла си: „Стран ка пра ва има 
на род под у чи ти, да је вје ра ствар ду шев но сти, да се по вје ри не дје ли ни-
је дан, да вје ра мо ра би ти сло бод на та ко, да ју не сми је ни ко ди ра ти, ни 
сво ју дру го ме си лом на ме та ти, да на род има би ти је дан и у сре ћи, бла го-
ста њу и сло бо ди и да до са да шња не сло га у Хр ват ској до бро слу жи са мо 
не при ја те љу на ро да“. /Ви ди „Хр ват ски на род“ од  26. 11. 1942, бр. 362/.

Ова кве из ја ве у Са бо ру од нај на дле жни јег прет став ни ка нај ви ше 
хр ват ске вла сти при род но је да су мо ра ле за бри ну ти и уз бу ни ти му сли-
ма не, ко ји су се при зна ли Хр ва ти ма, али не же ле да на пу сте сво ју вје ру. 
Њи хо ва ин тер вен ци ја на нај на де жни јем ме сту има ла је за по сле ди цу, да 
је већ тре ћег да на, по сле го ре на ве де них го во ра, у Хр ват ском са бо ру да-
та из ја ва: „Да ни је исти на. да Хр ват ска др жа ва на сто ји да пра во слав не 
пре ве де на ка то лич ку вје ру и да не ма ни ког у Хр ват ској тко има што 
про тив пра во сла вља, да је др жав ни ин те рес, да не бу де у др жа ви ни ка-
да ни ка квих не спо ра зу ма. а нај ма ње вер ских тр за ви ца; па ће се сто га 
пи та ње Пра во слав не цр кве у Хр ват ској, ко ја ни је “ин тер на ци о нал на”, 
не го “пар ти ку лар на” и на ци о нал на, уре ди ти та ко да ње на ор га ни за ци ја 
не бу де ни срп ска ни грч ка, не го “са мо хр ват ска”, ко ја у сво ме ду хов ном 
жи во ту вр ши и ужи ва пот пу ну ду хов ну сло бо ду, сло бо ду са вје сти, али 
у сви ма дру гим ства ри ма мо ра би ти под над зо ром Хр ват ске др жа ве и 
ње зи них обла сти. У Хр ват ској не мо же би ти срп ске, а не мо же би ти ни 
грч ко-пра во слав не цр кве, не го са мо Хр ват ска пра во слав на цр ква, о чи јој 
ће ор га ни за ци ји па мет ни љу ди, љу ди ко ји ма је до на род них про би та ка, 
а ко ји ма је и до вјер ских про би та ка, зна ти се сна ћи, зна ти ску пи ти гла ве 
и про у чи ти, про ми сли ти и то пи та ње на за до вољ ство пра во сла вља, на 
за до вољ ство на ро да и на про би так Хр ват ске др жа ве ри јешп ти“. /Ви ди 
„Хр ват ски на род“ од 1 мар та 1942, бр. 368/.

Ка да је го ре на ве де ни го вор ник из ја вио у Са бо ру. да Не за ви сна 
др жа ва Хр ват ска на сто ји да пра во слав не пре ве де у ка то ли чан ство он је 
по ку шао да тај по сту пак оправ да мо ти ва ци јом да је „тај пре лаз са мо 
по врат при ја шњој дје дов ској вје ри, те је др жа ви по зна то, да је са мо про-
мич бом /про па ган дом/ из то га хр ват ског еле мен та ство ре но на кнад ном 
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про мич бом Срп ство“. /Ви ди “Хр ват ски на род” од 26. 11. 1942, бр. 262/. 
Го вор ник је ово сво је твр ђе ње за сно вао на те ме љу не ко ли ко спо ра дич-
них слу ча је ва пре ла за по је ди них ри мо ка то лич ких по ро ди ца и се ла то ком 
XVI и XVII ве ка у пра во сла вље; али тре ба зна ти да и то ни је би ло ути-
ца јем ка кве си сте мат ске срп ске про па ган де, јер Срп ска пра во слав на цр-
ква ни је ни ка да ни има ла ор га ни зо ва ну про па ган ду, а ка мо ли за тур ског 
роп ства у оним те шким ве ко ви ма, већ се то зби ва ло, у ко ли ко се зби ва ло, 
спон та но из вла сти тих по бу да и ра зних узро ка. Та ко се на пр., зна, да су 
по је ди ни ри мо ка то ли ци у обла сти ма да на шње Хр ват ске ко ји ни су хте ли 
да при ме ува ђе ње но вог гри го ри јан ског ка лен да ра, ка да се он кра јем XVI 
и по чет ком XVII ве ка по чео уво ди ти ме ђу њих, ра ди је при шли пра во сла-
вљу ко је је оста ло при ста ром ка лен да ру, а дру ги су опет то исто учи ни-
ли због су ко ба са сво јим не са ве сним и не мар ним ду хов ним па сти ри ма, 
као што се ја сно ви ди из јед не оп ту жбе жу па на Ило ка и Љу бе у гор њем 
Сре му, под не се не 1634 го ди не про па ган ди у Рим / итд. Ме ђу тим, слич-
них пре ла за по је ди на ца из ри мо ка то ли чан ства у пра во сла вље и обрат но 
би ва ло је сваг да и ра ни је и доц ни је, са мо с том раз ли ком што се Ср би 
ни су ни кад слу жи ли ни ка квом про па ган дом, а ри мо ка то лич ка цр ква од 
1622 го ди не има спе ци јал ну ор га ни за ци ју за про па ган ду, ко ја је, по мо ћу 
ри мо ка то лич ких др жав них вла сти, кроз чи тав XVII и XVI II век за да ва ла 
ве ли ке не во ље срп ском на ро ду у Хр ват ској и ус пе ла да уни шти нај ста-
ри ју срп ску пра во слав ну цр кве ну ор га ни за ци ју у Хр ват ској – Мар чан ску 
епар хи ју, из ко је се доц ни је раз ви ла да на шња уни јат ска кри же вач ка би-
ску пи ја, ко јој је си лом др жав них вла сти по шло за ру ком да у по ло ви ни 
XVI II ве ка по у ни ја ти и од ро ди све пра во слав не Ср бе у обла сти Жум-
бер ка, на гра ни ци Хр ват ске и Крањ ске. А да пра во слав ни Ср би на це лој 
те ри то ри ји да на шње Хр ват ске ни су то по ста ли про па ган дом, већ да су 
као та кви до шли у те обла сти са раз ви је ном на ци о нал ном и вер ском пра-
во слав ном све шћу, дао је проф. Рад. М. Гру јић де таљ не и мно го број не 
до ку мен то ва не до ка зе у сво јој оп шир ној књи зи „Апо ло ги ја срп ског на-
ро да у Хр ват ској и Сла во ни ји и ње го вих глав них обе леж је“/Но ви Сад, 
1909, стр. 1-291 и I-VI II/, по во дом „оп ту жни це“ Краљ. држ. од вјет ни ка у 
За гре бу од 12 ја ну а ра 1909 про тив Ср ба, за вре ме хај ке на пра во сла вље 
и срп ство због Бо сне и Хер це го ви не, у до ба анек си о не кри зе.

Је дан од го вор ни ка у Са бо ру дао је у свом го во ру ова кву ка рак-
те ри сти ку пра во слав них цр ка ва уоп ште, и на ро чи то срп ске: „Ис точ не 
цр кве при па да ју т.зв. це за ри стич ким цр ква ма, т.ј. та квим цр ква ма где је 
уплив др жав не вла сти на све гра не вјер ске и на са мо по ста вља ње вјер-
ских слу жбе ни ка то ли ки, да у ствар но сти те цр кве не ужи ва ју ни ка кву 
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ни ор га ни за циј ску ни функ ци о нал ну сло бо ду, не го су те цр кве ор га ни 
др жав не вла сти, јер је и сам др жав ни по гла вар ујед но и вр хов ни по гла-
ви ца цр кве, те јер је по зна та чи ње ни ца, да ла ич ки еле ме нат у тим цр-
ква ма има де пре до ми нант ну уло гу. Пре ма то ме до зво ли ти на те ри то ри ји 
Не за ви сне др жа ве Хр ват ске осни ва ње и оп ста нак Срп ске пра во слав не 
цр кве зна чи ло би до зво ли ти Вла ди др жа ве Ср би је, да вр ши је дан дио 
сво је др жав не вла сти, пу тем Срп ске пра во слав не цр кве и на те ри то ри ји 
Не за ви сне др жа ве Хр ват ске, што ни јед на др жа ва на сви је ту не би до зво-
ли ла и не мо же до зво ли ти, а то исто не ће до зво ли ти ни Не за ви сна др жа-
ва Хр ват ска“/Ви ди „Хр ват ски на род“ од 26. 11. 1942, бр. 262/.

Дру ги ви со ки го вор ник до дао је овим ар гу мен та ци ја ма про ти-
ву Срп ске пра во слав не цр кве и сле де ће: „Ми смо у Хр ват ској до мо ви-
ни има ли грч ко-ис точ ну цр кву. Грч ко-ис точ на се зва ла за то, јер су би ли 
при пад ни ци пра во сла вља у на шој зе мљи под врг ну ти грч ком па три јар ху, 
ко ји се за њих бри нуо са мо то ли ко што је од би ску па, да их по ма же. до-
би јао ве ли ке на гра де. Он да је, ко ли ко се се ћам, и у Хр ват ском са бо ру 
ство рен је дан за кон ски чла нак по ко јем су сви при пад ни ци пра во сла вља 
у Хр ват ској под врг ну ти срп ској па три јар ши ји и та ко је по ста ла Срп ска 
пра во слав на цр ква. Срп ска пра во слав на цр ква је сте са став ни део срп ске 
др жа ве Ср би је. Хи је рар хич ки је Срп ска пра во слав на цр ква во ђе на по 
др жав ној вла сти Ср би је. Ср би ја, ње зи ни др жав ни прет став ни ци по ста-
вља ју па три јар ха или бар у нај ма њу ру ку пре те жно су дје лу ју код ње го ва 
по ста вље ња а од ње га ови си чи та ва др жав на хи је рар хи ја од жуп ни ка до 
ка пе ла на. Све то ови си од др жав не вла сти Ср би је. То мо же би ти у Ср би-
ји, мо жда је то мо гло би ти и у бив. не срећ ној Ју го сла ви ји, али у Хр ват-
ској др жа ви то не мо же и не ће би ти“. /Ви ди „Хр ват ски на род“ од 1 мар та 
1942, бр. 365/.

На ове ар гу мен та ци је, ми ће мо нај ја сни је по ка за ти и до ка за ти 
на јед ном очи глед ном и Хр ва ти ма нај при сту пач ни јем при ме ру из жи во-
та са ме Срп ске пра во слав не цр кве баш у са мој Хр ват ској под бив. ри мо-
ка то лич ком ау стро-угаг ском др жав ном вла шћу, ка ко све оно што су по-
ме ну та го спо да на ве ла у сво јим са бор ским го во ри ма не од го ва ра пра вом 
ста њу ства ри.

Пра во слав ни Ср би у Хр ват ској спро ве ли су та мо сво ју цр кве ну 
ор га ни за ци ју још то ком XVI ве ка, ка да су се на по зив ау стриј ских вој-
них вла сти, у ве ли ким ма са ма, из ра зних тур ских обла сти са Бал ка на 
пре се ли ли на опу сте ла хр ват ска зе мљи шта под ау стриј ском др жав ном 
вла шћу, да као кра ји шни ци ју нач ки бра не остат ке Хр ват ске и За пад ну 
Евро пу од да љих тур ских про ди ра ња. Ти Ср би ус пе ли су да већ кра јем 
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то га ве ка до би ју и свог по себ ног пра во слав ног епи ско па, са се ди штем 
у ма на сти ру Мар чи не да ле ко од За гре ба. Епи ско па је би рао сам на род, 
по твр ђи вао ау стриј ски цар, као хр ват ски краљ, а по све ћи вао га је срп-
ски пећ ки па три јарх. Тај пр ви срп ски пра во слав ни епи скоп у Хр ват ској 
упра вљао је сви ма ду хов ним по сло ви ма пра во слав них Ср ба у Хр ват ској 
и Угар ској, у ко ли ко су те зе мље још би ле под ау стриј ском вла шћу, од 
Ја дран ског мо ра ви ше Се ња па до Ду на ва код Ко мо ра на. А ка да се за 
вре ме ве ли ког ау стриј ско-тур ског ра та од 1683–1699 и сам срп ски па-
три јарх из Пе ћи од мет нуо од Ту ра ка, при дру жио вој сци хри шћан ског 
ау стриј ског ца ра, при знао га за го спо да ра и са мно го број ним срп ским 
на ро дом пре шао под ау стриј ску власт, цар Ле о полд I од мах је одо брио 
пот пу ну ор га ни за ци ју Срп ске пра во слав не цр кве по сви ма обла сти ма 
Угар ске и Хр ват ске. Све ча на по ве ља о то ме из да та је у Бе чу већ 21 ав-
гу ста 1690 са овим глав ним са др жа јем: Срп ском Па три јар ху/Ras ci a no-
rum Pa tri ar cha/ и ње го вом срп ском на ро ду /to ta com mu ni tas ei us dem gr. 
ri tus et na ti o nes Ras ci a no rum/до пу шта се да по Угар ској и Хр ват ској мо-
гу сло бод но жи ве ти у сво јој пра во слав ној ве ри и по срп ским оби ча ји-
ма ис точ не цр кве грч ко га об ре да /ut ju sta Ori en ta lis Ec cle si ae gra e ci ri tus 
Ras ci a no rum con su e tu di nem/. Сем то га сав срп ски на род под ау стриј ском 
вла шћу у угар ским и хр ват ским обла сти ма до био је пра во том по ве љом 
да мо же сам сло бод но би ра ти се би сво га вр хов ног ду хов ног по гла ви цу 
–  па три јар ха или ар хи е пи ско па из чла но ва срп ско га на ро да. /e na ti o ne 
et lin gu e ra sci a na/, ко ји ће сво јим срп ским на ро дом сло бод но упра вља ти 
и ка ко по гра до ви ма, та ко и по се ли ма по ста вља ти срп ске све ште ни ке /
ras ci a nos sa cer do tes/ ит д. А ка да су ри мо ка то лич ки пре ла ти по че ли оме-
та ти па три јар ха при ње го вом ра ду на ор га ни за ци ји Срп ске пра во слав не 
цр кве по Угар ској и Хр ват ској, цар Ле о полд је сво јом но вом по ве љом од 
4 мар та 1695 го ди не обра тио се с на ло гом, не са мо сви ма ри мо ка то лич-
ким цр кве ним прет став ни ци ма по Угар ској и Хр ват ској, не го спе ци јал но 
и „ба ну на дих кра ље ви на Дал ма ци је, Хр ват ске и Сла во ни је“, да је и он 
као и сви оста ли др жав ни управ ни ци ду жан срп ског па три јар ха и ње го-
ве епи ско пе „шти ти ти, за кла ња ти и бра ни ти про тив сви ју не за ко ни тих 
на па да ча, уз не ми ри ва ча и штет ни ка“. Тај свој на лог цар је обра зло жио 
ова ко: „Кад смо ми ло сти во ра су ди ли вер не услу ге ре че но га срп ског на-
ро да, ко је нам је он при нео про тив оп штег хри шћан ског не при ја те ља и 
то обил но про ли ве ном кр вљу за све до чио... ми ло сти во смо од лу чи ли, да 
по ме ну том ар хи е пи ско пу-па три јар ху оста не не по вре ђе но ње го во ста ро 
до сто јан ство и власт, да мо же – у ко ли ко му то по пра ву и оби ча ју ње-
го ве ве ре при па да – по ста вља ти епи ско пе сво је ве ре; а епи ско пи ко је је 
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он по ста вио да мо гу све сво је ду хов не по сло ве без смет ње свр ша ва ти... 
и при ма ти цр кве не при хо де, ко ји им по ве ри и ста ром оби ча ју при па да-
ју“. Сем то га цар је том при ли ком на ре дио да и сам срп ски пра во слав ни 
на род по Хр ват ској и Угар ској, ма где ста но вао „мо же сло бод но вр ши ти 
и ис по ве да ти сво ју ве ру без ика квог  стра ха, опа сно сти и ште те по жи-
вот и има ње сво је“; а уз то „да мо же ужи ва ти и пре ђа шњу, Ср би ма још 
у ста ро до ба /у XV ве ку/, по гла су III чла на 5 од лу ке Кра ља Ма ти је и 
по след њег чл. II од лу ке Кра ља Вла ди сла ва, одо бре ну сло бо ду у пла ћа-
њу де сет ка /ри мо ка то лич ком све штен ству/ јер ће тај де се так са ми Ср би 
упо тре бља ва ти за из др жа ва ње епи ско па сво је ве ре, па им сто га не сме ју 
ни ка кве смет ње чи ни ти ни на ши /ри мо ка то лич ки/ пре ла ти ни др жав ни 
слу жбе ни ци...“.

Ка да се упо ре де ова ко ра зум но и пра вед но схва та ње и одо бре-
ње ор га ни за ци је и чу ва ње Срп ске пра во слав не цр кве и вер ског жи во та 
пра во слав них Ср ба у Угар ској и Хр ват ској, од он да шњег нај ви шег др-
жав ног фак то ра, њи хо вог не мач ко-ау стриј ског ца ра и апо стол ског кра ља 
угар ско-хр ват ског Ле о пол да I као и ње го вог кан це ла ра Бла жа Ја кли на, 
њи тран ског ри мо ка то лич ког би ску па – ко ји је за јед но с ца рем пот пи сао 
ову по ве љу – са ар гу мен ти ма и на во ди ма са бор ских го вор ни ка, про из-
и ла зи да ови ар гу мен ти и на во ди не од го ва ра ју тач но сти и не мо гу оп-
ста ти.

На осно ву по ме ну тих по ве ља ца ра Ле о пол да I и оп штих ка нон-
ских пр о пи са пра во слав не цр кве по ста ла је за све пра во слав не Ср бе у 
Хр ват ској и Угар ској јед на цр кве на ор га ни за ци ја. Ка р ло вач ка ми тро по-
ли та са се ди штем ми тро по ли та и ар хи е пи ско па-па три јар ха у Срем ским 
Кар лов ци ма – пр во као ау то ном на а за тим као пот пу но ау то ке фал на или 
са мо стал на Срп ска пра во слав на цр ква. Над том Срп ском пра во слав ном 
цр квом у Хр ват ској и Угар ској, пот пу но не за ви сној не са мо од сва ког 
пра во слав ног вла да ра, не го чак и од сва ког дру гог пра во слав ног цр кве-
ног по гла ва ра – сем у чи сто дог мат ским од но си ма – вр шио је стал но 
пра во вр хов ног над зо ра са мо ри мо ка то лич ки не мач ки ау стриј ски цар, 
као апо стол ски краљ угар ско-хр ват ски. А за до каз то га би ће до вољ но 
да ов де при ве де мо са мо „за кон о уре ђе њу по са ла цр кве грч ко-ис точ не“, 
ко ји је 14 ма ја 1887 го ди не до нео Хр ват ски Са бор у За гре бу, на осно ву 
9  чла на Угар ског са бо ра од 1868 го ди не „у ства ри срп ско-грч ко-ис точ не 
цр кве ко ја у оп се гу зе ма ља кру не угар ске са чи ња ва не раз де љи ву це ли-
ну“, ка ко се из ри чи то ка же у том за ко ну. Чл. 1 то га Хр ват ског за ко на о 
Срп ско пра во слав ној цр кви гла си: „Ср би ис по вјед ни ци вје ре грч ко-ис-
точ не у кра ље ви нах Хр ват ској и Сла во ни ји ста ну ју ћи, у грч ко-ис точ ној 
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срп ској са мо стал ној ми тро по ли ји, вла сни су, уз при у здр жај устав ним 
пу тем вр ши ти се има ју ћи пра ва вр хов но га над зо ра Ње го вог Ве ли чан-
ства, сво је по сло ве, цр кве, шко ле и ова мо од но се ћих се за кла да, уну тар 
гра ни це зе маљ ских за ко на, у свом срп ском грч ко-ис точ ном на род но-цр-
кве ном кон гре су, са сто је ћем се из за ступ ства свих вјер ни ка, ста ну ју ћих 
у зе мљах кру не угар ске, и са зва ном на кон прет ход не при ја ве Ње го вом 
Ве ли чан ству пе ри о дич ки, за све ис по вјед ни ке исте цр кве спа да ју ће на 
ми тро по ли ју срп ску са мо стал но ри је ша ва ти, уре ђи ва ти по сво јих ор га-
них ру ко во ди ти и њи ма упра вља ти у сми слу уста но ва ство ре них на тих 
на род но-цр кве них са бор них и одо бре них по ње го вом Ве ли чан ству“.

Из са бор ског го во ра ви со ког хр ват ског функ ци о не ра ви де ли смо 
већ, да је ње му би ло по зна то за овај за кон Хр ват ског са бо ра о Срп ској 
пра во слав ној цр кви па је пак по ред та ко ја сне ра ни је пра вил не хр ват ске 
за кон ске ка рак те ри сти ке пра ва и ду жно сти Срп ске пра во слав не цр кве у 
Хр ват ској пре ма вр хов ном хр ват ском др жав ном по гла ва ру ипак из ја вио: 
„Ка ко је то бо же Срп ска пра во слав на цр ква /уоп ште/ са став ни део срп ске 
др жа ве, Ср би је, и да је хи је рар хиј ски Срп ска пра во слав на цр ква во ђе на 
по др жав ној вла сти Ср би је, па да је за то њен оп ста нак у Не за ви сној др-
жа ви Хр ват ској не мо гућ.“

Дру ги пак го вор ник у Са бо ру ре као је: „Да би до зво ли ти на те ри-
то ри ји Не за ви сне др жа ве Хр ват ске осни ва ње и оп ста нак Срп ске пра во-
слав не цр кве зна чи ло до зво ли ти Вла ди др жа ве Ср би је да вр ши је дан дио 
сво је др жав не вла сти пу тем Срп ске пра во слав не цр кве и на те ри то ри ју 
Не за ви сне др жа ве Хр ват ске, што ни јед на др жа ва иа сви је ту не би до зво-
ли ла и не мо же до зво ли ти.

Овај на вод, ко ји је у су шти ни исти као и онај пр ви, ни је ни по-
треб но по себ но опо вр га ва ти. То је учи ни ла већ са ма ма ђар ска др жа ва ко-
ја је по сле осни ва ња са мо стал на Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
1918 го ди не, доц ни је Ју го сла ви је, до пу сти ла да на ма ђар ском др жав ном 
те ри то ри ју и да ље оста не до са да шња ор га ни за ци ја Срп ске пра во слав не 
цр кве и, шта ви ше, до зво ли ла је да њен срп ски бу дим ски епи скоп и да-
ље оста не у ка нон ској хи је рар хиј ској за ви сно сти од об но вље не срп ске 
пра во слав не па три јар ши је у Ју го сла ви ји и да, као пу но прав ни члан те 
Цр кве, од ла зи у Срем ске Кар лов це и Бе о град на сед ни це све тог ар хи је-
реј ског са бо ра; да је исти тај срп ски пра во слав ни епи скоп у Ма ђар ској 
био чак и кан ди дат за па три јар ха це ло куп не Срп ске пра во слав не цр кве 
при ли ком по след њег из бо ра па три јар ха у Бе о гра ду 1938 го ди не, иа ко је 
по да ник ма ђар ске др жа ве и члан ма ђар ског пар ла мен та. А ло гич ки би 
би ло кад би Не за ви сна др жа ва Хр ват ска исто та ко по сту пи ла, уме сто 
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што ту исту Срп ску пра во слав ну цр кву иа сво ме те ри то ри ју не при зна је 
и про го ни. 

Ве зна ча јан је при го вор са бор ских го вор ни ка да, на и ме, у пра во-
слав ним цр ква ма уоп ште „ла ич ки еле ме нат има пре до ми нант ну уло гу“. 
Раз у ме се да та чи ње ни ца и кад би би ла пот пу но исти ни та не би мо гла 
би ти ни нај ма њи раз лог за ова кво про га ња ње и го то во пот пу но уни ште-
ње Срп ске пра во слав не цр кве у Хр ват ској, па је са мо из ин те ре сант но-
сти на по ми ње мо и на во ди мо, по што је Не за ви сна др жа ва Хр ват ска ре-
ци пи ра ла, не са мо еван ге ли стич ку цр кве не го и му сли ман ску вер ску ор-
га ни за ци ју, у ко ји ма је ла ич ки еле ме нат још куд и ка мо пре до ми нант ни ји 
не го у ор га ни за ци ји Срп ске пра во слав не цр кве.

Ра ди пот пу ни јег оба ве ште ња о са вре ме ној оп штој ор га ни за ци ји 
Срп ске пра во слав не цр кве да је мо и по себ ни при лог и по то ме пи та њу.

По што смо за вре ме пи са ња овог ме мо ран ду ме по пред ме ту го-
ре спо ме ну тих са бор ских го во ра за је дан чла нак јед ног од ове дво ји це 
ви со ких го вор ни ка у Са бо ру, а ко ји је у од лом ку штам пан 1 мар та ове го-
ди не у за гре бач ком ли сту „Спрем ност“ под на сло вом „По јам Бо сне кроз 
сто ле ћа“, као то бо же нај чи сти јој исто риј ској и ет нич кој хр ват ској обла-
сти то уз овај од го вор, при ла же мо јед ну пот пу но до ку мен то ва ну екс пер-
ти зу, из ко је се ви ди да је Бо сна увек би ла чи сто срп ска област.

Сма тра мо да смо са овом обра зло же ном прет став ком уве ри ли Ва-
шу Ек се лен ци ју о пра вом ста њу пи та ња ор га ни за ци је и оп стан ка Срп ске 
пра во слав не цр кве уоп ште, а по себ но у Не за ви сној Хр ват ској др жа ви и 
мо ли мо Вас, да Срп ску пра во слав ну цр кву и срп ски пра во слав ни на род 
уз ме те у сво ју моћ ну за шти ту на нај ви шем над ле жном ме сту.

Из во ли те, Ек се лен ци јо, и овом при ли ком при ми ти уве ре ње на-
шег осо би тог по што ва ња.

За Прет сед ни ка
Све тог Ар хи је реј ског Си но да

члан, Ми тро по лит скоп ски.
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