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Неколико пута седмично Меморијални центар 
у Доњој Градини (Јавна установа „Спомен-
-подручје Доња Градина”, прим. преводиоца) 

– место где су свакодневно довожени затвореници 
у комплекс концентрационих логора Јасеновац – 
Стара Градишка под контролом усташа у Хрватској 
– објављује постове на Твитеру у којима се сећају 
живота жртава логора.

Објава од 23. октобра 2020. године односи се на 
Радета Шувака, шеснаестогодишњег члана дечје 
групе у логору. „Драга мајко”, написао је. „(…) здрав 
сам, карту примио. За мене се не брините. Чувај 
себе и малу Десу. Примите много поздрава од Раде.”

Награђен од стражара у логору за „лепо понаша-
ње” и вредан рад, дозвољено му је да пошаље поруку 
својој мајци. Раде је страдао у логору 1945. године.

Много сам размишљао о овој разгледници и ње-
ном писцу у протеклих неколико дана, након одлу-
ке израелских новина „Јерусалем Пост” о уступању 
простора писцу по имену Давид Голдман.

У чланку од 15. августа Голдман је негирао злочи-
не почињене у Јасеновцу, где је између 1941. и 1945. 
убијено најмање 80.000 мушкараца, жена и деце 
Срба, Јевреја и Рома, као и хрватских и бошњачких 
антифашиста.

Такође, у његовом чланку се каже како се тврдње 
да су српски затвореници у Јасеновцу жртве геноцида 
не могу форензички доказати и да представљају „сра-
мотно исмијавање” Холокауста. Након дан или два, 
„Јерусалем Пост” уклонио је чланак и објавио своје-
врсно извињење које тешко да разјашњава ствари.

Тврдећи да Срби нису били жртве политике ге-
ноцида од стране нациста или њихових сарадника, 
чланак представља излазак у јавност негациони-
стичке тезе која се већ неко време развијала – не-
гирање злочина почињених над Србима од стране 
усташког и фашистичког режима у Хрватској током 
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Другог светског рата ради „заштите интегритета” 
Холокауста.

Иако је „Јерусалем Пост” објавио низ реакција струч-
њака за Холокауст којима се побијају горе изнесене 
тезе3, поред критика које су објављиване на другим ме-
стима, хрватски историјски негационисти, предвидљи-
во, рециклирали су лажи из чланка с одушевљењем.

Додатни бонус: ево мишљења једног јеврејског ау-
стралијског писца, ловца на нацисте, који потврђује 
оно што су годинама говорили, иако је јеврејски ловац 
на нацисте, иначе крајње сумњиво опседнут четници-
ма, студиозно незаинтересован за усташки режим.

У сваком случају, штета је већ направљена. Као 
што су Ловро Краљ и Емил Кјерте, двојица блиста-
вих, нових истраживача усташког режима, нагласи-

3 Ivo Goldstein, „A collage of lies: the Croatian right’s 
Holocaust revisionism”, Jerusalem Post, August 21, 2021, 
доступно преко: https://www.jpost.com/opinion/a-collage-
of-lies-the-croatian-rights-holocaust-revisionism-677343 
(Приступљено 3. септембра 2021).
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ли у својој колумни, док је реакција хрватске крајње 
деснице била очекивана, значајнији је био одговор 
неких познатих историчара и научника у Хрватској 
који су поздравили и ојачали њену основну поруку.

Гледано из ове перспективе, тешко је не тумачи-
ти ширу културу памћења о Другом светском рату 
и Холокаусту садашње хрватске владе као савршено 
слагање са овим новим негационистичким трендом.

Постављање камена-спотицања (stolpersteine у ин-
тегралној верзији на енглеском језику, прим. прево-
диоца), спомен-обележје којим се одаје почаст жр-
твама Холокауста, али не и жртвама Срба или Рома, 
или посета израелском меморијалном центру „Јад 
Вашем”, уз истовремен изразито двосмислен при-
ступ фашистичким слоганима – не треба бити гени-
је па да се уочи образац понашања. Бранећи инте-
гритет Холокауста, за који се може окривити наци-
стичка окупација, упоредо се минимизира, у оквиру 
прихватљивих граница, геноцид над Србима, који се 
не може приписати никоме осим усташком режиму.

Постоји још једна карактеристика Голдмановог 
чланка која је привукла мање коментара: његово 
прихватање критика легитимних научника у вези са 
начином на који су усташки злочини над српским 
цивилима коришћени у политичке сврхе током де-
ведесетих, а који укључују употребу званичних југо-
словенских процена према којима је, уместо 80.000, 
у логору убијено 700.000 људи.

Наравно, нема сумње да су српски националисти 
користили и злоупотребили наслеђе усташких анти-
српских зверстава у политичке сврхе што је, да иро-
нија буде већа, помогло хрватском негационизму. 
Нешто од овога је вероватно рађено због оправда-
вања усташког режима од стране Туђмановог током 
деведесетих.

Шта учинити? Ако се питања о употреби Јасенов-
ца током деведесетих и емпиријски проблеми са 

Чланак пред читаоцима листа „Правосла-
вље” представља једну од многобројних ре-
акција, како домаћих и међународних инсти-
туција и организација – Министарство спољ-
них послова Републике Србије, Музеј жртава 
геноцида из Београда, Јад Вашем (Јерусалим), 
ЈУ Спомен-подручје „Јасеновац” из Хрватске 
– тако и истакнутих историчара и појединаца 
(др Ефраим Зуроф, др Иво Голдштајн, Ловро 
Краљ, Емил Кјерте, итд), који се баве истражи-
вањем геноцида и других масовних злочина 
почињених на подручју Европе током Дру-
гог светског рата, на чланак извесног „Дави-
да Голдмана” објављеног у листу „Јерусалем 
Пост” 14. августа 2021. године.

Након правовремене, одлучне и, чињеница-
ма поткрепљене, реакције поменутих актера, 
„Јерусалем Пост”, након неколико дана, повла-
чи ревизионистички чланак, званично обја-
вљује и упућује извињење те нуди објашњење 
у којем се наводи да је до пропуста дошло што 
због људског фактора тј. непажње међу уредни-
цима листа, што упорности ревизионистичких 
кругова у оквиру хрватске дијаспоре да своје, 
подметнуте чланке, прикажу кредибилним 
позивањем на ауторе попут Лее Давид и изми-
шљеног „Давида Голдмана”. Музеј жртава гено-
цида, национална установа културе и матична 
институција за све меморијале на територији 
Републике Србије, прихватила је образложење 
израелског листа, с напоменом да слични ин-
циденти не смеју да се понављају у будућности.

Напомена приређивача
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бројем 700.000 центрирају као доминантна при-
ча о Јасеновцу, нешто је током разговора пошло 
по злу.

У овом контексту, не треба се чудити што ће 
негационисти користити такве аргументе као 
прилику да прибаве себи кредибилност и пошто-
вање. Када говоре о Јасеновцу, истраживачи тре-
ба да пронађу начин да почну да раздвајају 1940-
е (године Другог светског рата на овим просто-
рима, прим. преводиоца) од недавне прошлости 
и садашњости; ако то нису у стању, морају се 
барем побринути да се усредсреде на историјску 
истину логора. Логор Јасеновац – Стара Гради-
шка био је основан из једног разлога: институ-
ционализација искорењивања државних етнич-
ко-верских и, у мањој мери, идеолошких „не-
пријатеља” када су масовна убијања од стране 
локалних милиција на селу постала неодржива.

Био је то једини велики концентрациони логор 
у окупираној Европи који је основала и водила 
искључиво држава на чијој се територији нала-
зио. Већина депортованих и убијених били су 
етнички Срби.

И, да, на крају рата управа логора наредила 
је затвореницима да ископају и спаљују леше-
ве мртвих логораша, што је потврдио Мирослав 
Филиповић, главни чувар у Јасеновцу, током 
свог послератног сведочења. Ово су историјске 
истине и о њима се не може расправљати.

Вероватно никада нећемо сазнати колико је 
мушкараца, жена и деце страдало у Јасеновцу. А 
бројеви су важни само ако се свака жртва броји, 
сећање на њу чува и индивидуализује. Међутим, 
тренутно тврдоглаво инсистирање појединих 
историчара Холокауста, укључујући ту и српске, 
на невероватно великом броју жртава логора 
јача негационизам у Хрватској.

Једнако важно, озбиљни научници, као и нови-
нари, морају бити опрезни да у расправи о томе 
како је Јасеновац коришћен и из којих разлога 
не делују као слушкиње порицања јер губе из 
вида праву причу о Јасеновцу: жртве, како су 
живеле и како су умрле.

Заиста није тешко уочити, Јасеновац је прича 
о сасвим обичним појединцима попут Радета 
Шувака који су били учесници трагедије коју 
никада нису разумели. Шта год да напишемо, 
читаоцима не смемо дозволити да изгубе из вида 
ту чињеницу.

ИЗ ЖИВОТА ЦРКВЕ
Митрополит волоколамски Иларион у посети 

Будимској епархији – Његово Високопреосвештен-
ство Митрополит волоколамски Иларион, председ-
ник Одељења за спољне црквене везе Московске Па-
тријаршије, посетио је 6. септембра 2021. Храм Св. 
великомученика Георгија у Будимпешти. Високог 
госта из сестринске Руске Православне Цркве доче-
као је Епископ будимски Лукијан са свештенством. 
Владика Лукијан је срдачно поздравио Митрополита 
Илариона пожелевши му добродошлицу у Мађарску 
где је допутовао како би учествовао у раду 52. Ме-
ђународне евхаристијске конференције у органи-
зацији Римокатоличке Цркве. Владика Лукијан је 
заблагодарио Митрополиту за сву подршку и помоћ 
коју Руска Православна Црква пружа својој сестрин-
ској цркви – Српској Патријаршији, а нарочито при-
ликом градње и завршетка радова на Храму Светог 
Саве у Београду. Владика Лукијан је пренео Митро-
политу Илариону поздраве Патријарха Порфирија и 
чланова САСинода СПЦ. Митрополит Иларион је за-
благодарио Епископу Лукијану на срдачној добродо-
шлици и благослову да у недељу, 5. септембра 2021. 
молитвено учествује у светој Литургији у Саборној 
цркви у Сентандреји. Митрополит Иларион се тако-
ђе присетио своје архипастирске службе у Аустри-
ји и Мађарској, када је веома присно сарађивао са 
Владиком Лукијаном, те изразио захвалност Српској 
Цркви за подршку по питању црквеног проблема у 
Украјини. Након поклоњења и посете светом храму, 
архијереји су се задржали у срдачном разговору о 
положају Православне Цркве и изазовима са којима 
се она суочава у свету.

Извор: Епархија будимска

У Манастиру Крки – Нова школска година за уче-
нике Богословије „Света Три Јерарха” у манастиру 
Крки почела је 1. септембра 2021. године. Том при-
ликом служен је призив Светог Духа, а Епископ дал-
матински Никодим је поздравио ђаке и пожелео им 
успешну школску годину: „Данас смо се више пута 
помолили Господу да нам подари мудрост и разум, 
а то подразумева не само труд за учење већ и то да 
размишљамо једни о другима, молимо се једни за 
друге и истински следимо Јеванђеље Христово. Да 
парафразирам Светог апостола Павла: ако нећемо 
наследити Царство Небеско узалуд је вера ваша и 
проповед наша, узалуд је сав труд, све оно што ми 
улажемо у вас и што ви сами улажете у себе, а исто 
тако и све што Црква улаже у вас, покушавајући да 
вас направи достојнима тог великог имена хришћа-
на. Још од првих векова хришћанства то име се на-
зива великим, јер смо га добили по ономе који нама 
треба да буде једино мерило, нада и утеха, а то је 
Свемилосрдни Господ наш Исус Христос.”

Извор: Епархија далматинска


