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Дру ги свет ски рат, ко ји су иза зва ли фа ши сти, је је дан 
од нај тра гич ни јих и нај кр ва ви јих ору жа них су ко ба у исто ри-
ји чо ве чан ства, с об зи ром на про це ну да је по ги ну ло нај ма ње 
55, а ра ње но 35 ми ли о на љу ди, од че га, што је по себ но ин-
те ре сант но, при пад ни ци ору жа них фор ма ци ја чи не  са мо 10 
по сто од укуп ног бро ја жр та ва.
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То ком шест го ди на Дру гог свет ског ра та, у ње му је  уче-
ство ва ла 61 др жа ва, мо би ли са но 100, а по ги ну ло из ме ђу 55 и 
60 ми ли о на љу ди. Рат је фор мал но за вр шен 9. ма ја 1945. го-
ди не ка да је не мач ки фелд мар шал Вил хелм Кај тел пот пи сао 
акт о без у слов ној и ко нач ној ка пи ту ла ци ји не мач ких ору жа-
них сна га у Бер ли ну, док су у име чла ни ца Ан ти фа ши стич ке 
ко а ли ци је свој пот пис на до ку мент ста ви ли со вјет ски мар-
шал Ге ор гиј Жу ков и бри тан ски ге не рал Ар тур Те дер. Иако 
је Дру ги свет ски рат зва нич но за вр шен 2. сеп тем бра 1945. 
го ди не у То киј ском за ли ву где је пот пи са на без у слов на ка пи-
ту ла ци ја Ја па на, ко јој је прет хо ди ло аме рич ко бом бар до ва-
ње Хи ро ши ме и На га са ки ја атом ском бом бом, сим бол сло ма 
фа ши зма и ко нач ног об ра чу на ве ли ког де ла све та са су лу дом 
иде јом о ства ра њу но вог по рет ка пред ста вља упра во 9. мај. 
Тај да тум озна чио је и крај Ве ли ког отаџ бин ског ра та ко ји је 
СССР во дио про тив на ци ста и њи хо вих европ ских са ве зни-
ка у тра ја њу од 1.418 да на. На Ис точ ном фрон ту уни ште но је 
75 од сто на ци стич ких ди ви зи ја, а две тре ћи не укуп ног бро ја 
жр та ва чи ни 26.225.000 со вјет ских гра ђа на. У знак се ћа ња 
на њих сва ке го ди не се Дан по бе де над фа ши змом обе ле жа ва 
тра ди ци о нал ном вој ном па ра дом на Цр ве ном тр гу у Мо скви.1

Фа ши зам је на стао као по ле мич ки и те о риј ски по јам 
и ово двој ство је и да нас при сут но код те о ри ја о фа ши зму. 
Сам тер мин, ко ји је пр ви ко ри стио Му со ли ни, са др жин ски је 
пра зан и нео д ре ђен: fa scio је са вез, удру же ње, а фа ши сти су 
са ве зни ци. По јам фа ши зам остао је јед на од кључ них ре чи 
XX ве ка, имао је вла сти ту исто ри ју и ути цао је на исто ри ју. 
Оту да је исто ри ја те о ријâ о фа ши зму у ства ри исто ри ја раз-
ли чи тих об ли ка ан ти фа ши зма. С об зи ром на ра зно вр сност 
фа ши стич ких ре жи ма и по кре та да нас пре вла да ва ми шље ње 
да не ма је дин стве не те о ри је о на стан ку фа ши зма и да ис тра-
жи ва ње мо ра би ти у ме то до ло шком по гле ду плу ра ли стич-
ко и ком па ра тив но. Прем да је оп шти по јам фа ши зам ну жан, 
ипак би мо рао би ти при лич но ди фе рен ци ран. То је ан ти со-
ци ја ли стич ка, ан ти ли бе рал на, ан ти мо дер на шо ви ни стич ка 
иде о ло ги ја са раз ли чи тим уде лом ан ти се мит ских, окулт них, 
ми то ло гиј ских, ро ман ти чар ских са др жа ја и осо бе ном ми ли-

1 Ma ja Ča no vić, „Ko li ko je fa ši zam ko štao svet“, 09 maj 2011.,        http://www.akter.
co.rs/drutvo/3631-koliko-je-faizam-kotao-svet.html
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тант ном по ли тич ком кул ту ром. Фа ши стич ке пар ти је ја вља ју 
се уну тар ка пи та ли зма и тзв. дру шта ва у тран зи ци ји и осла-
ња ју на од ре ђе не сло је ве овог дру штва, а ни ка да уну тар раз-
ви је ног со ци ја ли зма.2 

За раз ли ку од про у ча ва ња кла сич ног фа ши зма ко је је, 
упр кос не сла га њи ма, ипак до сти гло за вид ну фа зу син те зе, 
би лан са и упо ре ди во сти, код ис тра жи ва ња са вре ме ног де-
сни чар ског екс тре ми зма и фа ши зма вла да пот пу на не пре-
глед ност и ха о тич ност у по гле ду тер ми но ло ги је, пој мо ва и 
пред мет ног раз гра ни че ња. Ко ри сти се ви ше пој мо ва: де сни 
екс тре ми зам, де сни ра ди ка ли зам, де сни по пу ли зам, нео фа-
ши зам, нео на ци зам итд. Но ва идеј но-по ли тич ка по ла ри за-
ци ја тра жи ла је из ме ну пој мов ног и те о риј ског апа ра та код 
про у ча ва ња екс трем не де сни це (ан ти то та ли та ри зам и ан ти-
по пу ли зам нпр. по ти ску ју кла сич ни ан ти фа ши зам). У исто 
вре ме тре ба ло је из но ва раз гра ни чи ти срод не пој мо ве као 
што су: шо ви ни зам, ра си зам, ксе но фо би ја, ет но цен три зам и 
сл. Из мно штва но вих пој мо ва фа ши зам се мо гао из дво ји ти 
са мо уко ли ко се по зна ва ла исто ри ја те о ријâ о фа ши зму. 

Са вре ме ни мо дер ни иде о ло шки жар гон (све оп ште по-
зи ва ње на прав ну др жа ву, по де лу вла сти, де мо кра ти ју, на 
иде а ли зо ва не над др жав не тво ре ви не или ме ђу на род не ци-
вил не и вој не ор га ни за ци је) ве о ма успе шно за ма гљу је ду бље 
ци ље ве по ли тич ких по кре та, њи хов успех, бр зи раз вој и оте-
жа ва пре по зна ва ње основ ног усме ре ња.3

Тре ба ло би уочи ти тач ке кон ти ну и те та и дис кон ти ну и-
те та из ме ђу ста рог фа ши зма и но ве екс трем не де сни це, дру-
штве на из во ри шта и обра сце ма ни пу ла ци је, ира ци о нал ну и 
план ски до зи ра ну фа ши за ци ју код ра зно род них са вре ме них 
по кре та и ре жи ма. Гло ба ли за ци ја по ли ти ке и “ко смо по ли ти-
зам” са вре ме ног мул ти на ци о нал ног ка пи та ла ра ђа ју но ве об-
ли ке ре ак ци је фа ши стич ког ти па ко ји се при ла го ђа ва ју окру-
же њу, али кат кад отво ре но сво ја та ју тра ди ци ју и фа ши стич-
ке уз о ре. Да нас на при мер, у Европ ској уни ји има око пет ми-
ли о на стра на ца па је она због гип ки је ин те гра ци је упу ће на на 
гра ђан ско, а не ет нич ко схва та ње на ци је. Јus san gu i nis (крв но 
пра во) на ком је по чи ва ла тра ди ци о нал на кон зер ва тив на за-

2 „               Kako razlikovati novi fašizam od njegove klasične razvijene verzije“,                   http://fo-
rum.srpskinacionalisti.com/viewtopic.php?f=1&t=3258#p30079

3 Исто.
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ми сао на ро да и на ци је по ста ло је ана хро но. Упр кос то ме, у 
ве ли ком де лу Евро пе по сле иш че за ва ња ко му ни стич ког ин-
тер на ци о на ли зма до шло је до на гле ет ни за ци је по ли ти ке, 
што је олак ша ло ис по ља ва ње “лу ди стич ких са др жа ја” у суб-
кул ту ри угро же них - мр жње пре ма стран ци ма и ма њи на ма 
да би се пре ва зи шла оту ђе ност сва ко днев ни це. Ако су кла-
сич не те о ри је о фа ши зму би ле ви ше упу ће не на раз у ме ва ње 
ин сти ту ци о нал не стра не фа ши зма (си стем, пар ти ја, иде о ло-
ги ја) но ве би ви ше тре ба ло да се по за ба ве не ин сти ту ци о на-
ли зо ва ним от по ри ма и ди фу зним не и де о ло ги зо ва ним по кре-
ти ма ли ца за хва ће них кри зом. Нај по сле, ко ли ко је са вре ме ни 
де сни екс тре ми зам ре зул тат пост мо дер не, а ко ли ко оста так 
кла сич ног фа ши зма?4

У че му је раз ли ка из ме ђу кла сич ног фа ши зма и са вре-
ме не европ ске екс трем не де сни це? Фа ши зам је ауто ри тар ни 
на ци о на ли зам ко ји са др жи ра си зам, ан ти се ми ти зам, ан ти ко-
му ни зам, бра ни кор по ра тив но-ста ле шку ви зи ју сит но-бур-
жо а ског ка пи та ли зма, а у ор га ни за ци о ном по гле ду рас по ла-
же ми ли та ри стич ком пар ти јом са ору жа ним пар тиј ским тру-
па ма и ха ри змат ским во ђом. Пре по зна тљив је и по сна жном 
шо ви ни стич ком ро ман ти чар ском ве ли ча њу вла сти те, то бо-
же, угро же не на ци је уз же сто ку кри ти ку ко смо по лит ских 
стру ја ко је из ну тра ра за ра ју за јед ни цу кр ви и тла. Са вре ме на 
европ ска екс трем на де сни ца оспо ра ва ко смо по ли ти зам и де-
ка ден ци ју мо дер не, про ти ви се ме ша њу на ро да и ра са јер то 
угро жа ва на ци о нал ни и европ ски иден ти тет, вра ћа се ми ту и 
пред-про све ти тељ ској тра ди ци ји, про ти ви се ма те ри ја ли зму 
атлант ско-аме рич ког за па да и ис ти че бор бе ни пан-европ ски, 
ри мо ка то лич ко-про те стант ски и за пад њач ки по глед на свет. 
Ет ни зи ра ње по ли ти ке огле да се у за го ва ра њу пра ва на ро да 
про тив “иде о ло ги је о људ ским пра ви ма”, а под вла че њем кул-
тур них раз ли ка ме ђу на ро ди ма убла жа ва се ста ри ра си зам. 
Ови оп шти идеј ни обра сци до пу ња ва ју се ло кал ним са др жа-
ји ма и пред ра су да ма.5

Фа ши зам је и да нас ве ли ка опа сност за са вре ме на дру-
штва. Иако је на стао као ита ли јан ско-не мач ко-ја пан ски про-

4 Исто.
5 Исто.
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је кат он је за ра зио и мно ге дру ге. По да ци из Дру гог свет ског 
ра та то убе дљи во све до че.

Из исто ри је и школ ских уџ бе ни ка по зна то је да су Нем-
ци од го вор ни за ма сов но уби ство шест ми ли о на Је вре ја, али 
и дру гих на ро да (што се ма ње спо ми ње). Ме ђу тим, јав ност 
је ма ло упо зна та да су и мно ги дру ги на ро ди ин спи ри са ни 
фа ши змом по ма га ли Нем ци ма да из вр ше сво ју злу ми си ју, 
али и да под њи хо вом за шти том ре а ли зу ју сво је мрач не по-
ли тич ке ци ље ве.6 Пре ћут ку је се да део Укра јин ца, Ли тван-
ца, Ле тон ца, Есто на ца, Ру му на, Хр ва та... та ко ђе има ју кр ва ве 
ру ке. Код не ких на ро да, као код Хр ва та, то је би ла оп ште-
на ци о нал на иде ја и по ли ти ка. До чек фа ши стич ких вој ни ка, 
1941. го ди не, У За гре бу био је ма со ван и крај ње еуфо ри чан. 
Слич но је би ло и код Есто на ца...

Струч ња ци као што је Ди тер Пол из Не мач ког ин сти-
ту та за са вре ме ну исто ри ју про це њу ју да је ви ше од 200.000 
стра на ца – от при ли ке исто ко ли ко и Не ма ца и Аустри ја на ца - 
“при пре ма ло, из вр ша ва ло и по ма га ло у из вр ше њу уби ста ва”. 
Че сто су би ли исто оно ли ко не ми ло срд ни као и Хи тле ро ви 
ко ља чи.7

Шта је на ве ло ру мун ског дик та то ра Јо на Ан то не скуа и 
ње го ве ге не ра ле, вој ни ке, слу жбе ни ке и ру мун ске се ља ке, да 
по би ју 200.000 Је вре ја (а мо жда и дво стру ко ви ше) “на сво ју 
ру ку”, ка ко је ре као исто ри чар Ар мин Хај нен? За што су бал-
тич ки еска дро ни смр ти уби ја ли по не мач ком на ре ђе њу у Ле-
то ни ји, Ли тва ни ји, Бе ло ру си ји, Укра ји ни и Ру си ји? И за што 
су не мач ке Einsatzgruppen - па ра вој не “ин тер вент не је ди ни-
це” под ру ко вод ством СС-а - та ко успе шно на во ди ле не је вреј-
ско ста нов ни штво да из вр ши по гром од Вар ша ве до Мин ска?

Пот пу но је не спор но да се хо ло ка уст ни кад не би до го-
дио да ни је би ло Хи тле ра, ше фа СС-а Хајн ри ха Хи мле ра и 
мно гих дру гих Не ма ца. Али исто та ко је си гур но “да Нем ци 
не би мо гли са ми да по би ју ми ли о не европ ских Је вре ја”, ка же 
исто ри чар из Хам бур га, Ми ха ел Вилд.

У по љи ма смр ти дуж ис точ не Евро пе, на сва ког не мач-
ког по ли цај ца би ло је по 10 ло кал них по ма га ча. Исти од нос 
ва жио је и за дру ге ло го ре. Не за Аушвиц, јер су њи ме упра-

6 „Hitlerovi evropski pomagači“, 24.06.2009.,               http://www.pescanik.net/content/
view/3333/1134/

7 Исто.
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вља ли ско ро ис кљу чи во Нем ци, али да, за Бел зец (600.000 
жр та ва), Тре блин ку (900.000) или Де мја њу ков Со би бор. Та мо 
је ша чи ци СС-ова ца по ма га ло око 120 укра јин ских чу ва ра.8

Без њих, Нем ци ни кад не би ус пе ли да уби ју 250.000 
Је вре ја у Со би бо ру, ка же бив ши ло го раш Блат. Укра јин ци су 
чу ва ли ло гор, из во ди ли Је вре је из ва го на и ка ми о на на кон 
до ла ска у ло гор и ба ти на ма их уте ри ва ли у га сне ко мо ре.

Та за стра шу ју ћа број ка на ме ће не у год на пи та ња, и бер-
лин ски исто ри чар Гоц Али је по чео да их по ста вља пре не-
ко ли ко го ди на: да ли је та ко зва но ко нач но ре ше ње за пра во 
би ло “европ ски про је кат ко ји се не мо же об ја сни ти са мо по-
себ ним окол но сти ма у не мач кој исто ри ји?”9

С об зи ром да се фа ши зам, очи глед но, по но во ожи вља-
ва, по сто ји дру штве на и на уч на по тре ба да се он по но во про-
у ча ва. У том сми слу на ша хи по те за, ко ју ће мо по ку ша ти да 
до ка же мо гла си да је са вре ме ни фа ши зам ре зул тат пост мо-
дер не, тј. те жње САД и љу ди ко ји је кон тро ли шу да ство-
ре „но ви свет“ или Но ви свет ски по ре дак са јед ном свет ском 
вла дом за на шу пла не ту. У том сми слу фа ши зма се (зло)упо-
тре бља ва, јер овом по рет ку су по треб ни екс тре ми сти као ју-
ри шни ци на „не по слу шне вла де и др жа ве“ у „хри шћан ском“ 
де лу све та, као што му сли ман ске екс тре ми сте ко ри сте у све-
ту где у до ми нант ном бро ју жи ве при пад ни ци ове ве ро и спо-
ве сти.10

САДи(нео)фашизам

Ру си су по сти гли исто риј ски успех. Ис те ра ли су ђа во ла 
на чи сти ну. Са да се ја сно ви ди ко је у све ту бео, а ко црн, ко 
ан ђео, а ко ђа во. На и ме, ка ко пре но си ТВ ста ни ца „Ра ша Ту-
деј“ 23. де цем бра 2010. го ди не у из ве шта ју Ана ста си је Чур-
ки не из Њу јор ка, Ру си ја је у Ге не рал ној скуп шти ни Ује ди ње-
них на ци ја пред ло жи ла Ре зо лу ци ји ко ја по зи ва чла ни це да се 

8 Исто.
9  Исто.
10   Види опширније о   томе: Данило Лазић, „У мисији Новог  светс ко г  поретка“, 

Печат, б р.  170, Бе оград, 17 . јун 2011, стр .  10-14.; Зоран Милошевић, „Ко су 
‘Мусли манска  б ра ћа’“?, Печат,  б р. 171, Бе ог рад , 24.  ју н 2011 ,  ст р. 53 .  Уп ор.: 
Ив иц а  Ст ојано ви ћ, „Глобализац и ја – орвеловска визија економиј е В авилона-
“,  Националниинтерес,  бр. 1,  Б еогра д,  2011, стр. 277-298.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.2957

35

бо ре про тив про сла вља ња фа ши зма.11 Ре зо лу ци ју је по др жа-
ло 129 др жа ва, а про тив су би ле САД, је ди на од ве ли ких др-
жа ва. Дру гим ре чи ма, 129 др жа ва је ка за ло да оне хо ће да се 
бо ре про тив про сла вља ња фа ши зма на сво јим те ри то ри ја ма, 
а Аме ри ка је ка за ла са свим су прот но – да је по треб но сла ви-
ти фа ши зам и ни су пот пи са ли пред ло же ни до ку мент. Ово је 
по себ но ин те ре сант но јер су САД ра то ва ле про тив фа ши зма 
то ком Дру гог свет ског ра та, а са да им он не сме та. Да ли за-
то што САД фа ши сте (опет) ис ту ра ју у пр ве бор бе не ре до ве 
про тив Ру си је? Чак су Иран и Изра ел по сти гли са гла сност по 
овом пи та њу, што се ни ка да ни је до го ди ло, а Аме ри ка је кре-
ну ла про тив свих.12

У САД по во дом овог до га ђа ја сви ћу те и зва нич ни ци и 
ме ди ји. Ме ђу тим, то ком ове го ди не у САД су об ја вље ни до-
ку мен ти ко ји су по све до чи ли да је по сле Дру гог свет ског ра-
та до шло до са рад ње ове др жа ве са бив шим на ци сти ма. Циљ 
са рад ње је био бор ба про тив СССР-а. Ра ди се о са рад њи са 
нај о ко ре ли јим на ци сти ма (Waf fen SS) ко ји су би ли за ду же ни 
за опе ра ци о на ли за ци ју фа ши стич ких ци ље ва у жи вот. Они 
су спро во ди ли ет нич ка чи шће ња и из вр ши ли мно ге пре сту-
пе про тив чо веч но сти. Са овим љу ди ма САД су за по че ле са-
рад њу по сле сло ма на ци стич ке Не мач ке. По себ но је ин те ре-
сант но да су бал тич ки СС ба та љо ни пре жи ве ли рат и об ре ли 
се у САД – и са њи ма је та ко ђе за по че та са рад ња, са ци љем 
да се по бе ди СССР.13

Ла тви ја је је дин стве на др жа ва у све ту ко ја да нас сла ви 
сво је вој ни ке при пад ни ке СС ба та љо на као хе ро је и на зи ва 
Ру си ју оку па то ром, иако се Ру си ја бо ри ла про тив фа ши зма. 
Ла тви ја ор га ни зу је па ра де сво јих СС-ова ца и уни шта ва спо-
ме ни ке со вјет ским вој ни ци ма, а нај но ви ји до га ђај у Скуп-
шти ни ОУН по ка зу ју ко сто ји иза то га.

Про фе сор уни вер зи те та Крис Симп сон о то ме ка же: 
„То је био си сте ма ти чан про грам аме рич ке вла де, а по себ-
но оба ве штај них слу жби. У ци љу до би ја ња ин фор ма ци ја они 

11 Анастасия Чуркина, „Америка отказалась осудить фашистов“, „RT“,           Россия, 
24 . 12. 2010.

12 В и ди: Зоран Милоше вић, „ Ам ерика  и  фашизам “, Печат, бр.  147, Б ео град, 
 2 011.

13 В ид и:  МировыевойныХХвека, Кн. 3, Вторая мир овая во йна, Ист орич ес ки й 
очерк.  М оск ва, 2002 .  стр . 397.
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су ко ри сти ли из бе гли це из При бал ти ка, а ме ђу њи ма је би ло 
мно го фа ши стич ких пре ступ ни ка или бив ших ко ла бо ра ци-
о ни ста. То је до ве ло до си ту а ци је да сва ко ко је из ја вио да 
је бо рац за сло бо ду или ан ти ко му ни ста из Ис точ не Евро пе 
ауто мат ски је био по што ван или га чак схва та ли као хе ро ја. 
Ме ђу тим, ако по гле да мо ствар но ста ње мно ги од тих љу ди 
би ли су фа ши стич ки са рад ни ци“. Ово на нај бо љи на чин по-
ка зу је ка ко су про кла мо ва ни прин ци пи и вред но сти у САД 
би ли са мо го ла де ма го ги ја.

Исто ри ча ри ово ту ма че же љом САД да се по ка жу као 
без гре шне, тј. да оне то ком исто ри је ни су чи ни ле ни ка кве 
гре шке. Чак сма тра ју да је ова кво по на ша ње Аме ри ка на ца 
део њи хо вог мен та ли те та – не же ле да гле да ју уна зад и при-
зна ју сво је гре шке. 

То ком 2001. го ди не ЦИА је отво ри ла сво ју ар хи ву о са-
рад њи ове слу жбе са на ци сти ма. У њи ма се ја сно ви ди да су 
са рад ни ци СС и ГЕ СТА ПО-а ко ји су би ли осу ђе ни од ме ђу-
на род ног три бу на ла до би ли за по сле ње у ЦИА, од но сно да су 
по ста ли са рад ни ци ове слу жбе. „Не ма сум ње“, ка же То мас 
Ба ер, члан вла ди не гру пе ко ја је ра ди ла на отва ра њу до си јеа 
на ци ста, „да су САД очу ва ле кон так те са на ци стич ким пре-
ступ ни ци ма“. Мо жда је нај ру жни ји при мер са рад ња са Кла у-
сом Бар би ем, по зна том као „Ли он ски ме сар“.

„Ча стан, иде а ли ста... во ли до бро је ло и пи ће...“ Та ко 
је 1952. го ди не ЦИА ока рак те ри са ла на ци стич ког иде о ло га 
Еми ла Ауг сбур га, са рад ни ка по злу чу ве ног Ван зеј ског ин-
сти ту та, ана ли тич ког цен тра СС. Оде ље ње СС ко јим је ко-
ман до вао Ауг сбург ис пу ња ва ло је „по себ не за дат ке“ – уни-
шта ва ње Је вре ја и дру гих „не по жељ них еле ме на та“ за вре ме 
Дру гог свет ског ра та. У Пољ ској су га тра жи ли због рат них 
зло чи на, но Ауг сбур гу је ус пе ло да се до го во ри са Аме ри-
кан ци ма... Го ди не 1949. до био је по сао у ЦИА као екс перт за 
СССР.14 

От кри ва ње ар хи ва ЦИА омо гу ћи ло је да све тло да-
на угле да ју и до ку мен та о рат ним зло чи ни ма на ци ста, али 
и не што што је пред ста вља ло вр хун ску тај ну – ко ри шће ње 
шпи јун ске мре же на ци ста за рат про тив Со вјет ског са ве за. 
На ци сти ма је ово би ла шан са да из бег ну за твор и они су је 
ис ко ри сти ли. Та ко се до го ди ло да су у хлад ном ра ту по бе ди-

14 Борис Грушин, „Сотрудничество американцев с фа шистам и“, ht tp :/ /www.
duel . ru/ 200122/ ?2 2_ 7_6, 23/1 2/2010.
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ли на ци сти – ка же Ели Ро зен ба ум, глав ни „го нич на ци ста“, 
ди рек тор оде ље ња за по себ но ва жне по сло ве Ми ни стар ства 
прав де. До ку мен ти ко ји су угле да ли све тло да на де фи ни тив-
но по ка зу ју да су на ци стич ки пре ступ ни ци из бе гли за слу же-
не ка зне, за то што је ЦИА у њи ма ви де ла „оруж је за бор бу 
про тив СССР-а“.

Од лу ка да се на ци сти ко ри сте у бор би про тив СССР-а 
је би ла она кап ко ја је умно го ме по ква ри ла од но се САД и Со-
вјет ског са ве за, али је та од лу ка би ла и осно ва за мно га ка сни-
ја кр ше ња људ ских пра ва и пре сту пе Ва шинг то на у име бор-
бе са ко му ни змом. „Са вез са ђа во лом“ по слу жио је за тај на, 
ан ти де мо крат ска ме ша ња у по сло ве дру гих др жа ва. Кључ ни 
чо век у овом по слу је био не мач ки ге не рал Рај нхард Ге лен, 
ко ји је то ком Дру гог свет ског ра та ко ман до вао свим вој ним 
оба ве штај ним гру па ма у Ис точ ној Евро пи и СССР-у. Ге лен 
је Аме ри кан ци ма обе ћао фор ми ра ње мре же за ан ти ко му ни-
стич ку бор бу од ве те ра на ко ји су слу жи ли на ци сти ма. Без 
об зи ра на то што су по Јалт ском до го во ру САД би ле ду жне 
да СССР-у пре да ју све за ро бље не не мач ке офи ци ре ко ји су 
уче ство ва ли „у бор ба ма на Ис то ку“, Ге лен је бр зо био пре ба-
чен у форт Хант, у Вир џи ни ји, а ода тле до за по сле ња у ЦИА 
био је са мо ко рак. По кро ви тељ Ге ле на био је лич но ди рек тор 
ЦИА, Ален Да лес. Ге лен се у Не мач ку вра тио 1946. го ди не са 
ци љем да об но ви сво ју шпи јун ску мре жу на Ис то ку, али овај 
пут у ко рист САД. Овај по да так по ка зу је да је Ва шинг тон за-
по чео хлад ни рат мно го ра ни је не го што се ми сли ло. Но, овај 
са вез САД са на ци сти ма по ка зу је да хлад ни рат ни је на стао 
као по сле ди ца агре сив не по ли ти ке Со вјет ског са ве за, већ Ва-
шинг то на. Из ба зе у пред гра ђу Мин хе на, Ге лен је за по чео вр-
бо ва ње хи ља де ве те ра на ГЕ СТА ПО-а, Вер мах та и СС. Чак су 
и чла но ви ви ше на ци стич ке би ро кра ти је ко ји су ру ко во ди ли 
ад ми ни стра тив ним апа ра том Хо ло ка у ста ср дач но при мље ни 
у ор га ни за ци ју Ге ле на. Ели оз Бру нер, за ме ник Адол фа Ајх-
ма на, ма јор СС Емил Ауг сбург и ка пе тан ГЕ СТА ПО-а Кла ус 
Бар бие – Ли он ски ме сар, та ко по ста ју са рад ни ци ЦИА. Ге лен 
и ње го ва ор га ни за ци ја по том по чи њу да игра ју ва жну уло-
гу у НА ТО-у, јер су две тре ћи не ин фор ма ци ја о др жа ва ма 
вар шав ског до го во ра баш они да ва ли. Под окри љем ЦИА, а 
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по том као глав ни се кре тар оба ве штај не слу жбе За пад не Не-
мач ке, Ге лен има зна ча јан ути цај на по ли ти ку САД.15 

Ор га ни за ци ја Ге ле на је спа сла на хи ља де Не ма ца – на-
ци ста пре ба цив ши их у Ју жну Аме ри ку или дру ге др жа ве, 
че сто са одо бра ва њем аме рич ких тај них слу жби. Не ки од 
вој них „из бе гли ца“ по ста ли су „са вет ни ци за без бед ност“ у 
не ко ли ко бли ско-ис точ них и ла ти но-аме рич ких др жа ва, где 
су ство ри ли ул тра-де сне еска дро не смр ти. На при мер, Кла ус 
Бар бе је да вао по моћ ни зу вој них хун ти у Бо ли ви ји. Он је об-
у ча вао вој ни ке и по ма гао да се са чу ва тр го ви на ко ка и ном од 
1970 – 1980. го ди не.

Да иро ни ја бу де ве ћа, не ки од Ге ле но вих аге на та у 
Евро пи су про ду жи ли да ру ко во де нео фа ши стич ким ор га-
ни за ци ја ма ко је су би ле про же те ан ти а ме ри ка ни змом. Јед на 
од по сле ди ца са рад ње ЦИА са Ге ле ном је и да на шња об но ва 
фа ши стич ког по кре та у Евро пи, ко ји сво је ко ре не и ро до слов 
цр пи од Хи тле ра и Ге ле на. „Ово је би ла не ве ро ват на гре шка, 
не то ли ко мо рал на и по ли тич ка, већ оба ве штај на“ – сма тра 
Ри чард Брет ман, про фе сор уни вер зи те та и члан гру пе за 
про у ча ва ње но во до ступ не ар хи ве ЦИА.16

Го ди не 2006. у Ита ли ји је об ја вљен до ку мент ко ји све-
до чи о то ме да је на ци стич ки рат ни зло чи нац Карл Хас, низ 
го ди на ра дио за аме рич ку оба ве штај ну слу жбу. Из до ку ме-
на та се ви ди да је ма јор СС Хас по чео да ра ди за ЦИА и да 
је 1947. го ди не пре ба чен у Аустри ју где је пред ста вљен ше фу 
аме рич ке вој не оба ве штај не слу жбе (ЦИЦ) Жо зе фу Пе те ру 
Лу он гоу. У Аустри ји је СС ма јор до био но ви па сош на име 
Џу сти ни и по но во је вра ћен у Ита ли ју да ску пља ин фор ма-
ци је о ра ду ита ли јан ских по ли ти ча ра и Ко му ни стич ких ор-
га ни за ци ја.

По ред то га, Хас је имао пу но моћ је да у слу ча ју по бе де 
ле ви ча ра на из бо ри ма бр зо Аме ри кан ци ма ор га ни зу је кон-
такт са крај ње де сним рим ским гру па ци ја ма ра ди „оне мо гу-
ћа ва ња оку па ци је“ ва жних ин сти ту ци ја и ра дио-ста ни ца.

15 Ви ди: Зора н  Ми ло шевич,  „‘Веймарская мет аф ора’ и  Ро ссия, К в опр осу об 
 отношен ия х  Росси  и  СШ А“, у зборнику: Традиции в контексте русской
культуры, Череповец, 2006.

16 „            Скандал в США : Америка оказалась прибежищем фашистов“,                                http://blog.
alexv.biz/2010/11/16/skandal-v-ssha-amerika-okazalas-pribezhishhem-fashistov/
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Хас је био оп ту жен за ма сов но уби ство мир них ста нов-
ни ка рим ског ре о на Фо се Ар де а ти не у про ле ће 1944. го ди не, 
ка да су СС-ов ци стре ља ли 335 не ви них љу ди. То је био акт 
осве те за ак ци ју ита ли јан ских пар ти за на у ко јој је уби је но 30 
не мач ких вој ни ка.

Гре го ри Да глас је об ја вио не ко ли ко књи га у САД о то-
ме ка ко је Ва шинг тон ко ри стио ве зе и ис ку ство за ро бље ног 
Хен ри ха Ми ле ра, ко ји је за вре ме Дру гог свет ског ра та во-
дио тај ну по ли ци ју (ГЕ СТА ПО). Ка да се пр ва књи га по ја ви ла 
1994. го ди не, тврд ње ауто ра ЦИА је од ба ци ла као не тач не, 
што је ути ца ло на ме ди је да на гло сма ње ин те рес за књи гу. 
До го ди ло се и су прот но – по че ла је ње на дис кре ди та ци ја, а 
ар хи ва Ар ми је САД, где су се на ла зи ли до ка зи о са рад њи са 
Ми ле ром су „из го ре ли у по жа ру“. Ме ђу тим, Да глас је до шао 
до днев ни ка Ми ле ра у ко ме је он бе ле жио све ва жне до га ђа је. 
Та ко је бру ка из би ла на све тло да на и ви ше ни ко ни је по ри-
цао са рад њу ЦИА и Ми ле ра. Го ди не 1999. днев ник је и об ја-
вљен и иза звао је ве ли ки по ли тич ки ин те рес.

Ми лер је у мар ту 1945. го ди не по бе гао из Бер ли на ма-
лим спорт ским ави о ном у Швај цар ску са ла жним до ку мен-
ти ма. Ка сни је су ту сти гле и опљач ка не дра го це но сти. Ми-
лер је мај стор ски ис це ни рао сво је са мо у би ство, та ко да је и 
сам Хи тлер у то по ве ро вао. Но, је дан аме рич ки агент му је 
ушао у траг и 1948. го ди не, на ини ци ја ти ву Ха ри Тру ма на 
за вр бо вао га да ра ди за ЦИА уз га ран ци ју по ли тич ког ази ла. 
Та ко је Ми лер до био но во име, од лич ну ку ћу и ви со ку пла-
ту, али све у тај но сти. Већ 6. де цем бра 1948. Ми лер је био у 
Ва шинг то ну.

Ми лер је жи вео у ку ћи у Џорџ та у ну, али је 1951. го ди не 
пре шао и ку ћу бли зу Ва шинг то на. Он се ба вио бор бом про-
тив Ко мин тер не. У Аме ри ци је Ми лер срео мла ду же ну из 
ви ших кру го ва са ко јом се оже нио. 

Но, скан дал се ов де не за вр ша ва. Има још мно го ва-
жних на ци ста ко ји су ра ди ли за ЦИА. Ту је био и Ото фон 
Бол швинг, ина че аутор пла на чи шће ња Не мач ке од Је вре ја. У 
НА СА је ду го го ди на ра дио бив ши ру ко во ди лац вој ног за во-
да где се ко ри стио рад рат них за ро бље ни ка, Ар тур Ру долф. 
Он се ба вио кон струк ци јом ра ке та. Ње га на зи ва ју оцем ра ке-
те Sa turn 5. Ту је и зло чи нац Иван Де мја њук, ко ји је уби јао 
ло го ра ше у ло го ру Тре блин ка.
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Пре ма на ла зи ма по зна тог „лов ца на на ци сте“ Си мо на 
Ви зен та ла, уз по моћ аме рич ке вла де из Не мач ке је са кри ве но 
у САД око 30.000 хи ља да хи тле ро ва ца. Та ко су САД из вр ши-
ле фа ши за ци ју сво је по ли ти ке, а гла са ње у Скуп шти ни ОУН 
то по твр ђу је. 

Фашизација„радиЕвропскеперспективе...“?

Сту па њем у Европ ску уни ју сва ка др жа ва пре ста је да 
са ма фор му ли ше сво ју по ли ти ку и при хва та оба ве зу да је 
при ла го ди (и) ин те ре си ма САД и во де ћих др жа ва Европ ске 
уни је.17 Осим то га, Европ ска уни ја спро во ди по ли ти ку усло-
вља ва ња за при дру жи ва ње уни ји, а ти „усло ви“ се раз ли ку ју 
од др жа ве до др жа ве. Та ко су се ди Ру си је и Укра ји не, по ред 
оста лог, има ју оба ве зу да ра ди ка ли зу ју сво је јав но мње ње у 
од но су на „не ци ви ли зо ва не“ Ру се.18

Бог дан Ђу ро вић из но си за ни мљи ву хи по те зу „да се 
нео на ци стич ка ин тер на ци о на ла ши ри сву да где до ђе НА ТО“. 
„За пра во, сву да где НА ТО ши ри свој ан ти ру ски ути цај. Та-
ко, на при мер, Гру зи ја, ко ја је да ла 700.000 бо ра ца Цр ве ној 
ар ми ји, од ко јих се ско ро по ло ви на ни је вра ти ла ку ћа ма, бу-
квал но ру ши сва ки траг ан ти фа ши стич ке бор бе. Ако је Гру-
зи јац, Мин грел Ми ли тон Кан та ри ја, пре 66 го ди на био је дан 
од оних ко ји су по ди гли Бар јак по бе де над Рај хста гом, да на-
шњи пред сед ник Ми ха ил Са ка шви ли на ре дио је да се сру ши 
ве ли чан стве ни спо ме ник у Ку та и си ју, по диг нут у знак се ћа-
ња на 300.000 по ги ну лих при пад ни ка овог кав ка ског на ро-
да. Спо ме ник је сру шен ди на ми том, као до при нос об ра чу ну 
са „то та ли тар ном про шло шћу“, а том при ли ком по ги ну ле су 
јед на де вој чи ца и ње на мај ка, по што су се ко ма ди „про шло-
сти“ раз ле те ли ви ше од 150 ме та ра уна о ко ло.

При бал тич ке др жа ве су по се бан при мер. У ли тван ском 
уџ бе ни ку исто ри је, та ко, пи ше да су „Ли тван ци рат до че ка-
ли са ра до шћу, јер је он спа сио од ру ског те ро ра“. У су сед ној 

17 Вид и: Зора н Милош ев ић,  „Срб иј а, придружива њ е Европској униј и и ист-
оч на пол ит ика (нек их ) нових чл аница Е вропске  уније“ ,  Политичкаревија, 
бр.  2 , Београд, 2011.

18 Ви ди: Мо мч ил о, Суботић,  „Србиј а и Евр оп ска унија “,  Српска политичка
мисао,  б р. 1,  Бео град, 20 10 . У пор.:  З оран Милошеви ћ , „Европска унија  и Рус-
иј а – страт еш ко  пар тнерс тво  и ли   ст ратешка  заблуда?“, Политичкаревија, 
бр, 4, Београд, 2008.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.2957

41

Ле то ни ји, пак, зло гла сни кон цен тра ци о ни ло гор у Са ла спил-
су, у ко јем је по би је но око 100.000 љу ди, исто риј ске чи тан ке 
на зи ва ју „по прав но-рад ним“, на во де ћи да су у ње му бо ра ви-
ли „кри ми нал ци, де зер те ри, кло ша ри, Је вре ји и оста ли“. Док 
су, са дру ге стра не, на ци стич ке „Ле тон ске ле ги о на ре кра си-
ли ве ли ка из др жљи вост, уме ће и од ва жност“! А у Есто ни ји 
су оти шли и ко рак да ље. Њи хов бив ши пре ми јер, а са да шњи 
ми ни стар од бра не, исто ри чар по обра зо ва њу Март Лар (и ве-
ли ки Са ка шви ли јев по кро ви тељ) пи ше да је „на да у осло бо-
ђе ње бук ну ла 22. ју на 1941. го ди не, ка да је не мач ка вој ска 
пре шла гра ни цу СССР-а“...

Да (нео)фа ши стич ка ин тер на ци о на ла бу де у пу ном са-
ста ву, по бри нуо се, за мно ге нео че ки ва но, и ак ту ел ни ру мун-
ски пред сед ник Тра јан Ба се ску. Овај кон тро верз ни по ли ти-
чар иза звао је ве ли ки ди пло мат ски скан дал ка да је у пот пу-
но сти оправ дао уче шће Ру му на у Дру гом свет ском ра ту на 
стра ни Хи тле ра. Го сту ју ћи, упра во 22. ју на, у те ле ви зиј ској 
еми си ји ка на ла „Б1ТВ“, из ра зио је пу но раз у ме ва ње за од лу-
ку рат ног пре ми је ра, мар ша ла Јо на Ан то не скуа, ко ји је ру-
мун ским сна га ма на ре дио за у зи ма ње да на шње Мол да ви је и 
де ло ва Укра ји не. „И сам бих дао исту та кву ко ман ду – ру-
мун ски вој ни ци, на ре ђу јем да пре ђе те Прут! Има ли смо са-
ве зни ка. Ка да би би ли та кви усло ви, ве ро ват но бих та ко и 
по сту пио“, искрен је био Ба се ску.

Ово ни ма ло не чу ди. Ба се ску је, на и ме, сво јим „сна га-
ма“ одав но на ре дио да пре ђу Прут, с об зи ром на то да је при-
па ја ње Мол да ви је Ру му ни ји прак тич но при о ри тет и спољ не 
и уну тра шње по ли ти ке од ка да је он на вла сти.“19

У Ки је ву је по ло ви ном ју на 2011. го ди не, ор га ни зо ван 
и спро ве ден „марш нео на ци ста“ у ор га ни за ци ји пре жи ве лих 
бан де те ро ва ца, ко ји су се за вре ме Дру гог свет ског ра та бо-
ри ли на стра ни Хи тле ра.20 Ико но гра фи ја уче сни ка мар ша 
при зва ла је мрач ну про шлост и под се ти ла мно ге на не ми-
ле до га ђа је из Дру гог свет ског ра та. На че лу по вор ке би ла 
је ве ли ка фо то гра фи ја укра јин ског фа ши сте, Ев ге ни ја Ко но-

19 Богдан Ђуровић, „Неонацистичка интернационала“, Печат, бр. 173, Бео-
град, 8. јул 2011, стр. 45.

20 Яковлев Фёдор, „Фашизм на Украине насаждается на примерах историческо-
го иди о ти зма“,                    http://www.km.ru/ukraina/2011/05/30/vnutripoliticheskaya-
situatsiya-na-ukraine/fashizm-na-ukraine-nasazhdaetsya-na-pr
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ва ле ца, а мар шом се, за пра во, обе ле жа ва ла 120 го ди шњи ца 
од ње го вог ро ђе ња. Уче сни ка је би ло око 300, а ско ро сви су 
но си ли ка пу ља че или за штит не ма ске, да се не мо гу пре по-
зна ти. Уче сни ци мар ша уз ви ки ва ли су бор бе не па ро ле: „Сла-
ва на ци ји!“, „Смрт не при ја те љи ма!“, „Ко љи мо Мо ска ље!“ 
(по гр дан на зив за Ру се – З.М.).21 И све то по сле 9. ма ја 2011. 
го ди не ка да су у Ла во ву нео на ци сти на па ли уче сни ке про-
сла ве Да на по бе де, тј. бор це Цр ве не ар ми је ко ји су до шли у 
овај град на цен трал ну про сла ву по бе де над фа ши змом. Не ки 
укра јин ски ме ди ји су об ја ви ли по да так да са мо у Ла во ву има 
22.000 ре ги стро ва них нео на ци ста, док њи хов број у дру гим 
де ло ви ма Укра ји не ни је утвр ђен.22

По сле ових до га ђа ја у Укра ји ни, ме ђу на род ни по крет 
„Свет без фа ши зма“ ор га ни зо вао је, 21. ју на 2011. го ди не, 
окру гли сто у Мо скви на те му „Нео на ци зам у Ис точ ној Евро-
пи и др жа ва ма бив шег СССР – 70 го ди на по сле“, где се по-
ку ша ло од го во ри ти на не ко ли ко ва жних пи та ња: За што се 
до га ђа ре ин ка ран ци ја фа ши зма на овом про сто ру ко ји је у 
бор би про тив овог зла по ло жио 27 ми ли о на људ ских жи во-
та? За што се ре ха би ли ту ју на ци сти, иако су СС тру пе Хи тле-
ро ве Не мач ке од Нир нбер шког су да и слу жбе но про гла ше не 
зло чи нач ким? Ка ко је то мо гу ће кад се зна да су СС тру пе у 
Бе ло ру си ји и Ру си ји из вр ши ли зло чи не ка кве свет до та да 
ни је ви део? За што се ства ра култ Ор га ни за ци је укра јин ских 
на ци о на ли ста (укра јин ских фа ши ста)? И, на кра ју, за што ни-
ка ква ар гу мен та ци ја не по ма же у овој но вој бор би про тив 
нео на ци зма?23

Фјо дор Ја ко вљев24 у ана ли зи раз во ја фа ши зма у Укра ји-
ни ка же да се по пу ла ри за ци ја фа ши зма до га ђа као кла сич ни 
„исто риј ски иди о ти зам“.  Он ка же да су до га ђа ји у Ла во ву 
по во дом 9. ма ја (ме ди ји су ово на зва ли „Ла вов ско бо ји ште“) 
де фи ни тив но по твр ди ли зна чај не про ме не у са мо све сти не-

21 Александр Романов, „Москалей – на ножи!“ – требуют бандеровские 
недобит ки,                               http://www.km.ru/ukraina/2011/06/16/vnutripoliticheskaya-situatsiy 
a-na-ukraine/moskalei-na-nozhi-trebuyut-banderovski

22 Игорь Панюта, „Украина, как полигон фашизации“, 28.06.2011,                             http://hvylya.
org/analytics/politics/11454-ukraina-kak-poligon-fashizatsii.html

23 Вита лий  М лечин, „Через 70 лет после начала Великой отечественной войны 
борьба против нацизма не закончена“,       http://worldwithoutnazism.wordpress.
com/2011/06/21/pressconf200611/

24 Яковлев Фёдор, Нав. дело.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.2957

43

ких Укра ји на ца, по себ но оних на За па ду зе мље. Ни ка да до 
са да укра јин ски фа ши сти ни су јав но кре та ли да се фи зич ки 
об ра чу на ва ју са бор ци ма про тив фа ши зма из Дру гог свет-
ског ра та, као 9. ма ја 2011. го ди не. При то ме, са ми су сни ма ли 
ви де о ка ме ра ма свој на пад и ба ти на ње ста рих бо ра ца (као да 
ти ме оправ да ва ју уло же ни но вац и њих!?).25

Ме ђу тим, за по зна ва о це при ли ка у За пад ној Укра ји ни 
и Укра ји ни уоп ште ово ни је би ло из не на ђе ње, јер се фа ши-
зам ов де не гу је одав но и до ста успе шно. То се ра ди ло пре 
све га да ва њем хе рој ског пред зна ка Бан де ри ној Ор га ни за ци ји 
укра јин ских на ци о на ли ста, на зва нич ном, др жав ном ни воу. 
Бив ши „на ра џан сти“ пред сед ник Укра ји не, Вик тор Ју шћен-
ко, је чак про гла сио „Хе ро ји ма Укра ји не“ дво ји цу до ка за них 
фа ши ста, Бан де ру у Шу хе ви ча, а ко ли чи на про па ганд ног ма-
те ри ја ла ко јим су се ве ли ча ли под ви зи укра јин ских фа ши ста 
„за бор бу за осло бо ђе ње Укра ји не“ је ства ран у не ве ро ват-
ним ко ли чи на ма.26 Та про па ган да је, очи глед но, на и шла на 
плод но тле, не са мо код по то ма ка укра јин ских фа ши ста, не го 
и код дру гих љу ди ко ји сле де уни ја ти зам (гр ко-ка то ли ци) и 
укра јин ски на ци о на ли зам. Да нас су при пад ни ци СС ди ви зи-
је „Га ли чи на“ за мно ге Укра јин це ју на ци ко је тре ба по што-
ва ти и сле ди ти, а то зна чи бо ри ти се и да нас про тив Ру са, 
нај ва жни јих не при ја те ља укра јин ских фа ши ста.27

Идејни,организационииполитичкикорени
украјинскогфашизма

Иде о лог укра јин ског фа ши зма је Ди ми триј Дон цов 
(по ре клом Рус из по ро ди це Мит ка Шел ко пе ро ва), ко ји је 
био шеф про па ган де у вла ди гет ма на Ско ро пад ског.28 Он је 
1926. го ди не об ја вио бро шу ру „На ци о на ли зам“ у ко ме је осу-
дио „Укра јин ски на ци о нал но-па три от ски по крет“ за ме ко-

25 Види: Зоран Милошевић, „Фа ши за ци ја Укра ји не“, Печат, бр. 173, Бе о град, 
8. јул 2011, стр. 46-48.

26 Мартынюк Виктор, „Нет смысла закрывать глаза... Нацизм пришел на Укра-
ину“,                                        http://www.km.ru/ukraina/2011/05/25/polozhenie-russkoyazychnogo-nase 
leniya-ukrainy/net-smysla-zakryvat-glaza-natsizm-

27 Види:  З оран Ми лошевић,  ОдМалорусадоУкрајинаца,  З ав од  за уџбе нике и 
нас та вна средства, Источно Сарајево, 2008.

28  Иван Симоненко, „Украинский фашизм: идейные, организационные и по-
литические корни“, 27октября2009 , http://www.soborslav.ru/public/?item=56
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ћу и фор му ли сао осно ве „но вог“ укра јин ског на ци о на ли зма 
фа ши стич ког ти па. По сле то га, не без по мо ћи на ци стич ке 
Не мач ке, у Бер ли ну је 25. ју на 1928. го ди не ство рен Са вез 
укра јин ских фа ши ста, а 3. фе бру а ра 1929. го ди не,  у Бер ли ну, 
по сле ује ди ње ња са дру гим ор га ни за ци ја ма ко ји ма је иде о ло-
ги ја Дон цо ва би ла по уку су, ство ре на је Ор га ни за ци ја укра-
јин ских на ци о на ли ста (ОУН), чи ји је ру ко во ди лац по стао ру-
ко во ди лац Укра јин ске вој не ор га ни за ци је (УВО), пу ков ник 
Е. Ко но ва лец. Сви ру ко во ди о ци ОУН би ли су гр ко-ка то ли ци, 
тј. пра во слав ни ко ји су при зна ва ли па пу за вр хов ног по гла ва-
ра, а по ме сту ро ђе ња Га ли ча ни.29 

Иако су укра јин ски фа ши сти пре тен до ва ли на це лу 
Укра ји ну он је по сво јим осо бе но сти ма био за пра во Га ли циј-
ски (са цен тром у гра ду Ла во ву), јер дру ги ре ги о ни Укра ји не 
ни су при хва та ли ову иде о ло ги ју, чак ни у окол ним ре ги о ни-
ма (Во лин и За кар па тје). Та мо где не ма уни ја та не ма ни укра-
јин ског фа ши зма, ма да се он да нас ства ра ве ли ком про па ган-
дом, огром ним нов цем и ра дом пар ти ја, ме ди ја, по ли ти ча ра, 
не ких ин те лек ту а ла ца и по слов них љу ди. Ре кло би се да је 
рас про сти ра ње фа ши зма по Укра ји ни до ма ћи за да так  ко ји се 
ис пу ња ва „ра ди Европ ске пер спек ти ве Укра ји не“.

Бр зом ши ре њу фа ши зма у Га ли ци ји, по ле 1920. го ди не, 
ку мо ва ла је Гр ко-ка то лич ка цр ква, ко ја је у овој иде о ло ги ји 
ви де ла шан су за про дор на Ис ток и да ље по ри мо ка то ли ча ва-
ње пра во слав них Ру са.30 Прак тич но сви ва жни ји ру ко во ди-
о ци и вој ни ко ман дан ти и ко ман ди ри укра јин ског фа ши зма 
би ли су шко ло ва ни од Гр ко-ка то лич ке цр кве, а ве ћи на их је 
и ро ђе на и по ро ди ца ма уни јат ских све ште ни ка. Та кви су би-
ли Н. Мих нов ски, С. Охри мо вич, С. Лен кав ски, С. Бан де ра 
и Ја ро слав Стец ко.31 Чак су и зна ча јан део фи на сиј ских сред-
ста ва за сво ју де лат ност укра јин ски фа ши сти до би ја ли од 
Ва ти ка на, од но сно Гр ко-ка то лич ке цр кве. Тач ни је, но вац за 
ор га ни за ци је укра јин ских фа ши ста да вао је лич но уни јат ски 

29 Мирослава Бердник, „Вклад украинских колла бо ра ци о ни стов в под го тов-
ку Гер ма нии к Ве ли кой Оте че ствен ной во й не“,                                              http://hvylya.org/analytics/
history/11363-vklad-ukrainskih-kollaboratsionistov-v-podgotovku-germanii-k-
velikoj-otechestvennoj-vojne.html

30 В иди: Ф. Га л ьдер, Военныйдневник. Ежедневные записи начальника гене-
рального штаба сухопутных войск 1939–1942 гг. М., 1968–1971. Т. 2. С. 81.

31 Юрий Рубцов, „Украина в зеркале плана ‘Ост’“,                            http://hvylya.org/analytics/
history/11351-ukraina-v-zerkale-plana-ost.html
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ми тро по лит Ан дреј Шеп тиц ки. Но, ва жан удео у фор ми ра њу 
и раз во ју укра јин ског фа ши зма (као ан ти ру ске и ан ти пра во-
слав не иде о ло ги је) има ли су (по лу)По ља ци, Јев ген Ко но ва-
лец и Ни ко лај Сци бор сски, по лу је вреј-по лу сло ве нац Ри ко 
Ја риј, за тим Ру си, Ко жев ни ков, Ко ста рев и Оле на Те ли га. Је-
дан део укра јин ских фа ши ста, по ред Гр ко-ка то лич ке цр кве 
и Ва ти ка на, фи на си ра ли су По ља ци, а дру ги Нем ци (ОУН је 
на при мер уче ство ва ла у ства ра њу хи тле ров ског „Са ве за за-
гра нич них на ци о нал-со ци ја ли ста“ (NSDAP), ко ји од 1937. го-
ди не би ва ју ре кла ми ра ни као фа ши стич ка ин тер на ци о на ла.

Украјинскифашизамданас

Ав гу ста 2009. го ди не укра јин ски фа ши сти сла ви ли су 
126 го ди на од ро ђе ња твор ца њи хо ве иде о ло ги је, Д. Шел ко-
пе ро ва (тј. Д. Дон цо ва). У сла вљу је уче ство ва ло мно штво 
по ли тич ких пар ти ја Укра ји не, а све је во ди ла пар ти ја Укра-
јин ски на ци о нал ни ан сабл (УНА), ко ју во ди Ј. Шу хе вич, син 
„хе ро ја“ укра јин ског аб ве ров ца Ро ма на Шу хе ви ча, а у ма ни-
фе ста ци ју су би ли укљу че ни и ђа ци основ них шко ла, па је 
та ко 1.300 осно ва ца из це ле Укра ји не као на гра ду за на пи-
са не ра до ве на за да ту те му до ве зе но у Ђу рин (Тер но пољ ска 
област) и упо зна то „са тра ди ци ја ма укра јин ског фа ши зма“.32 
Пар ти ја „Сло бо да“ ор га ни зо ва ла је ми тинг, а отво ре на је и 
гим на зи ја у Ми ли то по ле (За по ро шка област), где је учио 
иде о лог ОУН, а све на ини ци ја ти ву А. Ив чен ка, до не дав но 
ди рек то ра „Њефт га за Укр ји не“ и пар ти је На род ни са вез „На-
ша Укра ји на“, та да шњег пред сед ни ка В. Ју шћен ка. Отвор не 
су „Шко ле ОУН“, ко ји сва ки се ме стар сво јим по ла зни ци ма 
пре да ју „Осно ве дон цов шћи не“, а ор га ни зо ва не су на де сет 
Уни вер зи те та у Укра ји ни. Чак је Ки јев ски на ци о нал ни уни-
ве зи тет кул ту ре и умет но сти (15. ок то бра 2009. го ди не) и 
Ки јев ски на ци о нал ни еко ном ски уни вер зи тет Ва ди ма Хет-
ма на (16. ок то бра 2009. го ди не) имао пре да ва ње и иде о ло ги ји 
ОУН. На рав но ово „про све ће ње“ ни је ми мо и шло и жи те ље 
дру гих укра јин ских гра до ва (чак Хар ко ва и Чер но го ва).

32  Пр езидиу м М еж дународ но го право за щ итного  дв ижени я  „Мир без наци-
зма“: „Страшное  зр ели ще, ко то рое наблюдали украинцы и россияне 
в городе Львове 9 мая, ничто иное, как возрождение нацизма“,                http://
worldwithoutnazism.wordpress.com/2011/05/16  
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Из исто ри је је по зна то да је део Укра ји на ца сле дио фа-
ши стич ку иде о ло ги ју пред по че так и то ком Дру гог свет ског 
ра та. Ако се овај про цес, за хва љу ју ћи тра ди ци ји За пад не 
Укра ји не, одр жа вао ме ђу пра во слав ни ма ко ји су при зна ли 
па пу као свог вр хов ног по гла ва ра (уни ја ти ма) и ко ји је по др-
жа ван од Ва ти ка на, САД и не ких дру гих цен та ра свет ске мо-
ћи, до тле је про дор ове зло коб не иде о ло ги је и на југ и ис ток 
зе мље, где ни ка да ни је има ла при ста ли це, де ло ме ди ја и пар-
ти је „Сло бо да“, ко ју пред во ди из ве сни Тјаг ни бок. Овај нео-
на ци ста је у Укра ји ни по стао по знат као за го вор ник укра јин-
ског фа ши зма и по што ва лац СС ди ви зи је „Га ли чи на“. Та ко ђе 
за го ва ра до вр ше ње про це са ства ра ња „укра јин ске на ци је“, а 
за све оне ко ји то оспо ра ва ју зах те ва уву ђе ње смрт не ка зне 
(„за пре ступ про тив на ци је и др жа ве“). Не ки дру ги ауто ри 
при ме ћу ју да је од 2006. го ди не про фа ши стич ка „Сло бо да“ 
има ла по др шку круп ног ка пи та ла по ве за ног са За па дом. Из 
те по др шке ова пар ти ја и цр пи моћ. 

Док је пред сед ник Укра ји не био Ју шћен ко ње го ви ме-
ди ји су са по но сом пи са ли да је на пад на Со вјет ски са вез за-
по чео не мач ки Укра ји нац, три де се то го ди шњи обер-лај тант 
Ро берт Олиј ник, ко ји је обо рио со вјет ски ави он-ло вац над 
не бом За пад не Укра ји не два ми ну та пре офи ци јел ног на-
па да Не ма ца на со вје те.33 След бе ни ци Ју шћен ка до не дав но 
су твр ди ли да су укра јин ски фа ши сти из ре да Ор га ни за ци-
је укра јин ских на ци о на ли ста С. Бан де ре би ли „бор ци за не-
за ви сност Укра ји не“, те да су би ли „тре ћа си ла“ у Дру гом 
свет ском ра ту. „Укра ји на је већ две де це ни је, а по себ но по-
сле 2005. го ди не и до ла ска на власт про а ме рич ког ре жи ма 
Вик то ра Ју шчен ка, учи ни ла мно го на ре ха би ли та ци ји (про)
на ци ста и ре ла ти ви за ци ји њи хо вих зло чи на. А ка да је и та, 
при прем на фа за окон ча на, пре шло се на отво ре ну хе ро и за-
ци ју фа ши стич ких са тра па – та квих озло гла ше них „хе ро ја“ 
по пут Сте па на Бан де ре или Ро ма на Шу хе ви ча“.34

Но, исто риј ски до ку мен ти го во ре ја сно да су они би ли у 
слу жби фа ши зма и Хи тле ро ве Не мач ке. Не ка да тај ни, а са да 
до ступ ни до ку мен ти, по себ но „Ге не рал ни план Ис ток“, ко ји 
је пред ста вљен Хи мле ру 15. ју ла 1941. го ди не пред ви ђао је де-

33 Украинамолодая,  № 110,  20.06.2009.
34 Б о гдан Ђуровић, „Неонацистичка интер нац ионала “, Печат,  б р. 1 73 , Бео-

град, 8. јул  2 011, с тр . 44.
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пор та ци ју 80-85 по сто ста нов ни ка Пољ ске, 50 по сто Че шке, 
али и 65 по сто ста нов ни ка За пад не Укра ји не, да кле упра во 
оних укра јин ских фа ши ста по ма га ча Хи тле ро вој Не мач кој. 
То, за пра во, го во ри ко ли ко ни су има ли му дро сти и ко ли ко 
су сле ди ли мр жњу пре ма Ру си ма, а не ре ал ни жи вот. Под се-
ти мо, да је у сеп тем бру 1941. го ди не Хи тлер по се тио Укра ји-
ну, по сле че га је за пи сао: „У Ки је ву је из го рео цео кварт, но 
у гра ду још жи ви до ста љу ди. Они ода ју ве о ма лош ути сак, 
под се ћа ју ћи на про ле те ре, за то њи хов број тре ба скра ти ти за 
80 до 90 по сто“, на во ди др Ју риј Руб цов, исто ри чар. 

Тре ба ли под се ти ти и да су укра јин ски фа ши сти, ко ји су 
слу жи ли Хи тле ру, же ле ли да уз ње го ву по моћ ство ре „Укра-
јин ску са бор ну са мо стал ну др жа ву“ (УССД), чи ја је иде о ло-
ги ја би ла не са мо фа ши стич ка већ и пре вас ход но ан ти ру ска. 
Укра јин ски фа ши сти су бу ли ор га ни зо ва ни у пар ти ју „Ор га-
ни за ци ја укра јин ских на ци о на ли ста“ и ни су се бо ри ли са мо 
про тив Со вјет ског са ве за, већ и про тив Пољ ске, 1939. го ди не 
(1.300 офи ци ра и 12.000 вој ни ка). Да је и ов де но вац имао ва-
жну уло гу све до че ар хив ски до ку мен ти у ко јим се ја сно ви ди 
да су Нем ци во ђи укра јин ских фа ши ста, С. Бан де ри, пре да ли 
у апри лу 1941. го ди не 2,5 ми ли о на ма ра ка за ак ти ви за ци ју 
иле гал не де лат но сти про тив СССР- а у Укра ји ни. И као што 
је не ка да Хи тлер ма ски рао сво ју при пре му агре си је на СССР 
при чом о „са мо стал ној Укра ји ни“, та ко да нас САД и Европ-
ска уни ја же ле да ис ко ри сте Укра јин це као то пов ску хра ну за 
агре си ју на Ру си ју. За то обр ћу те зе и чи ње ни це и бу квал но 
ху шка ју Укра јин це, на Ру се.

Ја сно је да укра јин ски ме ди ји, од но сно од ре ђе ни цен три 
мо ћи, од Укра ји на ца пра ве бу да ле. Овим про бле мом се ба вио 
Алек сан дар Ро џерс за сајт „Хви ля“. На и ме, Ро џерс твр ди да 
у Укра ји ни цве та ми то ло ги ја не слу ће них раз ме ра ко ја у гла-
ва ма ста нов ни ка ове ве ли ке сло вен ске др жа ве пра ви ка шу. 
Ин те ре сант но је, твр ди Ро џерс, да се ова ка ша уз по моћ ме-
ди ја и раз ли чи тих „екс пе ра та“ нај че шће, из тзв. не вла ди ног 
сек то ра, при ма у гла ва ма не ма лог бро ја љу ди.35 Оно што је 
ју че би ла исти на – да нас ни је. И ни шта ни је из о ста вље но од 
пре и спи ти ва ња.  Про сто, ми то ло ги ја цве та, че му до при но си 

35 Але кс андр Роджерс, „Мифотворчество: как из украинцев делают стадо ба-
ранов“, 23.06.2011,                                     http://hvylya.org/analytics/politics/11356-mifotvorchestvo-
kak-iz-ukraintsev-delajut-stado-baranov.html
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и скрај ну тост истин ске на у ке и на уч ни ка из јав ног мње ња. 
Про сто у ме ди ји ма го сту ју љу ди сум њи вих мо рал них и по-
ли тич ких убе ђе ња, а што је још го ре стал но се сме њу ју, као 
и иде је ко је за сту па ју. Ре зултт је збр ка у гла ва ма Укра ји на ца, 
или ка ша, ка ко ка же спо ми ња ни Ро џерс. Он на во ди и за ни-
мљив при мер. На и ме, тзв. ли бе ра ли и „укра јин ски на ци о на-
ли сти“ (за пра во фа ши сти), сма тра ју да сва руд на бо гат ства 
тре ба да при пад ну за пад ним ком па ни ја ма, јер оне има ју тра-
ди ци ју и уме ће до бре ор га ни за ци је ра да. Укра јин ци про сто 
тре ба да ра де за њих. Овај став по на вља ју ме ди ји, не вла дин 
сек тор и део „не за ви сних ана ли ти ча ра“. Дру ги при мер, да би 
се пр ва же ља ре а ли зо ва ла, по треб но је раз вла сти ти са да шње 
вла сни ке укра јин ских ком па ни ја, па се про тив њих (оли гар-
ха – што има не га тив ну ко но та ци ју) во ди пра ва кам па ња под 
оправ да њем „уво ђе ња прав де и со ци ја ли зма“. „Укра јин ски 
ка пи та ли зам ни је пра ви ка пи та ли зам“, он ће то би ти тек кад 
вла сни ци ре сур са и ком па ни ја по ста не За пад! Та ко ђе, ши-
ри се мит да са мо при су ство „пра вих Укра ји на ца“ (са За па да 
Укра ји не – уни ја та) мо же да спре чи ко руп ци ју у зе мљи. Но, 
на пи та ње ко су би ли А. Крав чук, Куч ма, Ју шће ко (пред сед-
ни ци др жа ве), Иљ чен ко, Ба ло га (у вр ху укра јин ске по ли ти ке) 
– не ма од го во ра (јер су би ли екс трем ни Укра јин ци). 

„Фа ши за ци ја укра јин ског дру штва се од ви ја агре сив-
но, на па дач ки уз при ме ну свих про па ганд них тех ни ка ко је 
ну ди са вре ме но са зна ње, укљу чу ју ћи и бил бор де и сред ства 
за ма сов ну ко му ни ка ци ју, али и нај о бич ни је лет ке, бро шу ре 
и слич но“. Ја ко вљев тим по во дом за кљу чу је: „При очу ва њу 
ова квих сте ре о ти па и агре сив не иде о ло шке ‘об ра де’ ста нов-
ни штва за не ко ли ко го ди на про се чан члан пар ти је ‘Сло бо да’ 
ће за и ста искре но ми сли ти, ка ко то пи ше у ле ци ма укра јин-
ских фа ши ста, да су вој ни ци укра јин ске СС ди ви зи је „Га ли-
чи на“ за јед но са аме рич ким вој ни ци ма осло бо ди ли Бер лин, 
ко ји је оку пи ра ла Цр ве на ар ми ја и вој ска Хи тле ра за јед но, а 
да је за ста ва ко ја је по ста вље на на Рај хстаг би ла пла во-жу та 
– да на шња укра јин ска за ста ва“. 

На ову исто риј ску не и сти ну на рав но ни ко сем Ру са не 
ре а гу је, јер на За па ду је већ утвр ђен сте ре о тип да је аме рич-
ка вој ска осло бо ди ла Евро пу од фа ши зма, без ика кве по мо ћи 
со вјет ске Цр ве не ар ми је и СССР-а. Оне ко ји бу ду не ги ра ли 
но ву вер зи ју укра јин ске исто ри је и уло ге СС ди ви зи је „Га-



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2011,год.VIIvol.11 стр.2957

49

ли чи на“ у осло бо ђе њу Бер ли на ућут ки ва ће су до ви ма и ви-
ше го ди шњим за твор ским ка зна ма – о че му се већ го во ри и 
при пре ма те рен. „Сло бо да“ је већ ту жи ла у Ки је ву по сла ни ка 
(де пу та та) Вр хов не ра де (пар ла мен та) А. Го лу бу због ње го ве 
тврд ње у јед ној тв еми си ји да је ова укра јин ска пар ти ја фа-
ши стич ка и да спро во ди по ли ти ку фа ши зма, као и да је ова 
пар ти ја во ди ла су ко бе 9. ма ја у Ла во ву. При то ме се адво ка ти 
„Сло бо де“ по зи ва ју на Европ ску кон вен ци ју о за шти ти пра ва 
чо ве ка и основ них сло бо да и чи ње ни цу да и у Не мач кој фа-
ши сти има ју пра во на јав ни рад и по ли тич ко ор га ни зо ва ње.

Је дан од раз ло га фа ши за ци је Укра ји не је, сва ка ко, пот-
пу но од су ство (са из у зет ком пар ти је „Ро ди на“ и то са мо у 
Оде си) дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја ко је би мо гле да 
се су прот ста ве овом но вом злу успе шном ан ти фа ши стич ком 
про па ган дом. 

Сле де ћи раз лог фа ши за ци је Укра ји не је по др шка овом 
обра сцу иде о ло шког и по ли тич ког ми шље ња ско ро свих 
пар ти ја из Укра ји не, укљу чу ју ћи Пар ти ју ре ги о на, ак ту ел ног 
пред сед ни ка Вик то ра Ја ну ко ви ча. „Бор ци про тив фа ши зма“ 
Пар ти је ре ги о на у шко ла ма де ле књи ге о „под ви зи ма“ Ор-
га ни за ци је укра јин ских на ци о на ли ста, по ла жу цве ће на спо-
ме ни ке Бан де ри и ор га ни зу ју кон цер те у част под ви га укра-
јин ских фа ши ста то ком Дру гог свет ског ра та. Пр ви за ме ник 
пред сед ни ка Пар ти је ре ги о на, В. Ри бак, из ја вио је чак да пов-
дом од ли ко ва ња („злат ни крст“, са обра зло же њем „за по себ-
не за слу ге“) од ве те ра на СС ди ви зи је „Га ли чи на“ пред сед ни-
ка пар ти је „Сло бо да“, О. Тјаг ни бу ка, да о то ме ни шта ло ше 
не мо же ре ћи. Ма ли до при нос от кла ња њу Пар ти је ре ги о на од 
фа ши стич ке тра ди ци је Укр ји не, дао је ак ту ел ни пред сед ник 
Ја ну ко вич, ко ји је по ни штио од лу ку свог прет ход ни ка о про-
гла ше њу „хе ро ји ма“ С. Бан де ре и Шу хе ви ча, но то ни је до-
вољ но, јер је ура ђе но под при ти ском Ру си је, а не сво је вољ но.

Да Ја ну ко вич ни је ис кре ни бо рац про тив укра јин ског 
фа ши зма све до чи и по да так да до Да на по бе де 9. ма ја 2011. 
го ди не ни је пот пи сао За кон о из ме ни за ко на Укра ји не о сла-
вље њу По бе де у Ве ли ком отаџ бин ском ра ту 1941 – 1945. го-
ди не ко ји је пар ла мент (Вр хов на ра да) усво јио 21. апри ла, 
пре ма ком упо ре до са ис ти ца њем укра јин ске др жав не за ста-
ве тре ба да се ис ти чу и сим бо ли по бе де у Дру гом ра ту. И не 
са мо то, по во дом 755 го ди шњи це гра да Ла во ва, Ја ну ко вич је 
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ис та као да је то град ко ји за Укра ји ну има „фун да мент ду-
хов но сти и др жав но сти“, да је чу вар „исто риј ске све сти по-
ко ле ња“, док су гра ђа ни Ла во ва (у зна чај ном бро ју след бе ни-
ци фа ши стич ких вред но сти и иде о ло ги је) за ње га увек „на 
стра жи на ци о нал них ин те ре са Укра ји не“. Ако зна мо да је у 
Ла во ву од гр ко-ка то ли ка (тач ни је њи хо вих спон зо ра Ва ти ка-
на и Пољ ске, ка сни је и Бе ча и Бер ли на) фор ми ра на иде о ло-
ги ја и мит о укра јин ској на ци ји (до Ок то бар ске ре во лу ци је 
Укра ји на се зва ла Ма ло ру си ја, а ста нов ни ци Ма ло ру си), као 
и фа ши стич ка иде о ло ги ја и ор га ни за ци ја, он да ис ту пи Ја ну-
ко ви ча има ју ви ше не го тра ги чан ка рак тер.

Од мах по сле не ми лих до га ђа ја 9. ма ја 2011. го ди не у 
Ла во ву, ло кал на власт ко ју су др жа ли укра јин ски фа ши сти, 
обра ти ла се пред сед ни ку др жа ве В. Ја ну ко ви чу за зах те вом да 
се за ло жи за осло ба ђа ње ИванаДемјањука, ко ји је у Не мач-
кој осу ђен за ма сов на уби ства за ро бље ни ка у на ци стич ким 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма, „јер та пре су да де ли укра јин ско 
дру штво и под ри ва имиџ на ше др жа ве на ме ђу на род ној аре-
ни“. На по ме ни мо да је на мач ки суд уста но вио да је Де мја њук 
у 1943. го ди ни (ко ји је био при пад ник Ор га ни за ци је укра јин-
ских на ци о на ли ста), као чу вар у кон цен тра ци о ном ло гор био 
са у че сник у уби ја њу 28.060 Је вре ја. Ла вов ски фа ши сти су се 
тим по во дом ви ше пу та огла си ли де мон стри ра ју ћи не по што-
ва ње од лу ке не мач ког су да, јер је Де мја њук за њих хе рој.

Укра јин ски нео на ци сти хва ле сво је „хе ро је“ Бан де ру, 
Шу хе ви ча, Стец ка и дру ге, иако су би ли са гла сни да Хи тлер 
раз де ли Укра ји ну, као и сле де ћој упо тре би ста нов ни ка, ка ко 
је то по све до чио на ци стич ки функ ци о нер Кох у штам пи, но-
вем бра 1942. го ди не: „Укра ји на је за нас са мо објект екс пло-
а та ци је, ка ко би смо мо гли да пла ти мо рат, а ста нов ни штво, 
као дру го сте пе ни на род мо ра би ти ис ко ри шће но за ре ша ва ње 
вој них за да та ка“. Да ова из ја ва Ко ха ни је ње гов изум све до-
чи и не што ра ни ја из ја ва Хи тле ра, ко га су „укра јин ски на ци-
о на ли сти“ про гла си ли, под ред ним бро јем је дан, за глав ног 
ата ма на све ко зач ке Укра ји не“: „Ме не Укра ји на ин те ре су је 
са мо као ре зер во ар, као ко ло ни ја... Од ло кал ног ста нов ни-
штва оста ви ћу са мо мла де и здра ве, спо соб не да оба ве сва ки 
по сао. Оста ли нам ни су по треб ни“. То је из ја вио Хи тлер у 
ма ју 1941. го ди не, пре на па да на СССР. Хи тлер је, та ко ђе, у 
Ге не рал шта бу, 19. се не бра 1941. го ди не, од ба цио иде ју о „сло-
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бод ној Укра ји ни“ уз сле де ће обра зло же ње: „Сло ве ни при па-
да ју по ро ди ци пи то мих зе че ва. При род но ста ње ко ме те же 
Укра јин ци – то је оп шта дез ор га ни за ци ја“.

ПодршкаЕвропскеуније
украјинскимфашистима

Кра јем ју на 2011. го ди не Јо хан Бек ман, пред сед ник Ан-
ти фа ши стич ког ко ми те та Фин ске, је из ја вио, ка ко пре но си 
сајт „wor ldwit ho ut na zism“, „да у Европ ском пар ла мен ту се де 
по сла ни ци ко ји се ак тив но ба ве фал си фи ко ва њем исто ри-
је“.36 Бек ман је ис та као да се про цес об но ве фа ши зма до га ђа 
у це лој Евро пи и да они ко ји не же ле да се он за и ста об но ви 
ра де у окви ру ор ган за ци је „Свет без фа ши зма“, ко ја је ство-
ре на пре две го ди не и де лу је у пре ко 30 др жа ва све та, а са да 
се ре ги стру је њен огра нак у Фран цу ској. Фа ши зам по ста је 
по мод на по ја ва у свим но во при мље ним чла ни ца ма Европ-
ске уни је, од При бла тич ких др жа ва до Ма ђар ске, Ру му ни је 
и Бу гар ске. Свуд по сто ји про блем по ја ве нео на ци зма и фал-
си фи ко ва ња исто ри је у ци љу ре ха би ли та ци је ове зле иде о ло-
ги је и ње них но си ла ца. Та ко се у окви ру те но ве на ци стич ке 
иде о ло ги је про па ги ра став да је на пад Хи тле ра на СССР би 
пра ве дан, што је ве ли ка не и сти на. Та ко ђе, ис ти че Бек ман, ре-
ха би ли ту је се и не мач ки СС, тврд њом да је то би ла лич на 
Хи тле ро ва гар да. Ов де пред ња че нео на ци сти Есто ни је, Ле то-
ни је, Фин ске и Укра ји не фал си фи ку ју ћи исто риј ску исти ну 
твр де ћи да су озло гла ше не СС ди ви зи је ра то ва ле за не за ви-
сност ових др жа ва. Ја сно је да је то лаж. Ни су мо гли ра то ва ти 
за не за ви сност јер ни је би ло Есто ни је (и дру гих др жа ва). Они 
су ра то ва ли лич но за Хи тле ра. Шта су они шти ти ли? Не за-
ви сност? Не, они су др жа ли конц-ло го ре и уби ја ли Је вре је и 
Сло ве не бу квал но до кра ја ра та. Ка ко је то мо гу ће твр ди ти, 
на при мер, код Фин ске, кад је фин ска СС ди ви зи ја ра то ва ла 
у Че че ни ји. Дру гим ре чи ма, ка ко су фин ски фа ши сти мо гли 
у Че че ни ји да осло ба ђа ју Фин ску? Ја сно је да се ов де ра ди о 
фал си фи ко ва њу исто ри је.

36  Вадим Колесниченко – выступления в защиту Демьянюка раскалыва-
ют украинское общество, 16. мај 2011, http://worldwithoutnazism.wordpress.
com/2011/05/16
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За Бек ма на је опа сност од нео на ци зма оправ да на, јер 
ову злу иде о ло ги ју по др жа ва ју мно ги по ли тич ки де лат ни ци 
у Евро пи, по себ но у но вим чла ни ца ма Европ ске уни је. Све се 
то ра ди јер по сто ји план да се по но во на пад не Ру си ја,  а за то 
су по треб ни љу ди ко ји ће из мр жње ра то ва ти про тив на ро да 
ове ве ли ке зе мље. Дру гим ре чи ма, нео на ци зам је угро жа ва-
ње на ци о нал не без бед но сти Ру си је – опа сност ра та.37

Ко ли ко вла сти Европ ске уни је по др жа ва ју нео на ци зам 
и фал си фи ко ва ње исто ри је, ис ти че Бек ман, го во ри по да так 
да да нас де ца у шко ла ма уче фал си фи ко ва ну исто ри ју, уче да 
су есе сов ци хе ро ји ко ји су ра то ва ли за на шу не за ви сност, а да 
је глав ни кри ми на лац Ста љин!

Глав ни про блем око по др шке нео на ци зму се на ла зи у 
Европ ском пар ла мен ту.38 Ту се де по сла ни ци ко ји се ак тив но 
ба ве фал си фи ко ва њем исто ри је ко ја је усме ре на про тив Ру-
си је, про тив ин те ре са Ру си је. Они се са мо ба ве ло би ра њем 
про тив Ру си је... Та ко је Евро пар ла мент усво ји Ре зо лу ци ју ко-
јом је из јед на чио на ци зам и ко му ни зам. Ка да се све са бе ре (и 
оду зме) раз мах фа ши зма у Укра ји ни ни је слу чај на по ја ва, то 
је, це на ко ју ова др жа ва мо ра да пла ти ра ди ула ска у „обе ћа ну 
зе мљу“ – Европ ску уни ју, а та це не је са др жа на у жи во ти ма 
њи хо вих ста нов ни ка ко ји мо ра ју по ћи у рат – рат про тив бра-
ће Ру са.39

37 Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, „За што се рас па да ју др жа ве?“, Националниинте
рес, бр. 1, Бе о град, 2011, стр. 243-261.

38 Йохан Бек ман: „В Евро пар ла мен те есть де пу та ты, ко то рые ак тив но за ни-
ма ют ся фа ль си фи ка ци ей ис то рии“, http://wor ldwit ho ut na zism.wor dpress.
com/2011/06/27/bek ma/#mo re-927

39 Да су Ру си озбиљ но схва ти ли но ву прет њу сво јој без бед но сти, те ри то ри јал-
ном ин те гри те ту и на ци о нал ној кул ту ри све до чи пот пи са на Де кал ра ци ја са 
Ки ном „О за јед нич кој од бра ни у слу ча ју на па да на Ру си ју, САД и Европ ске 
уни је“. Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, „Пут сви ле и зид осо бе но сти“, Печат, бр. 
172, Бе о град 1. јул 2011, стр. 52-55.
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Sum mary
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Re su me

Consideringthefactthatfascismhasobviouslybeenrevi
ved,thereisasocialandscientificneedtomakeananalysisofit
again.Inthissenseauthorofthetextsupportsahypothesisthat
contemporary fascism isa result of apostmodernoranaspi
rationoftheUSAandpeoplecontrollingthemtocreatea“new
world”oraNewWorldOrderwithoneworldgovernmentforour
planet.Inthissensefascismhasbeenpolitically(mis)used,beca
usethisorderneedsextremistsassomesortofwarriorsagainst
“disobedientgovernmentsandstates”in“Christian”partofthe
world,justliketheyhaveusedMuslimextremists(fromAlQaeda
to“MuslimBrothers”)intheworldwherethereisdominantnum
berofmembersofthisreligion.

For purpose of important argumentation to substantiate
this author’s claim the author presented one event in theUni
tedNationswhenRussiaproposedtheResolutionwhichinvited
membersoftheUNtofightagainstcelebrationoffascism.The
Resolutionwassupportedby129statesandamonggreatpowers
onlytheUSAwasagainstit.Inotherwords,129statesstatedthat
theywantedtofightagainstcelebrationoffascismontheirterri
toriesandAmericastatedquitetheoppositething–thatitwas
necessarytocelebratefascismandsoitdidnotsigntheproposed
document.This is interesting inparticular for the fact that the
USA fought against fascismduring theSecondWorldWarand
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nowadaystheydonotmindit.IsitduetothefactthattheUSAis
(again)placingfascistsinfirstfightingrowsagainstRussia?

EvenIranandIsraelhavereachedaconsentregardingthis
matter,whichhasneverhappenedbefore,andAmericamadea
moveagainsteverybody.

InregardtothisthingboththeUSAofficialsandthemedia
havekeptsilent.However,duringthisyeartheUSApublisheddo
cumentswhichprovedthataftertheSecondWorldWartherewas
collaborationofthisstatewithformerfascists.Thiscollaborati
ons’objectivewasabattleagainsttheUSSR.Itwascollaboration
withmostardentNazistaffthatwasinchargeforoperationaliza
tionoffascistobjectivesintolife.Theymadeethniccleansingand
many crimes against humanity. TheUSA started collaboration
withthesepeopleafterthebreakdownofNaziGermany.Itisin
particularinterestingthatBalticSSbattalionssurvivedthewar
andappearedintheUSA–thecollaborationstartedwiththem,
too,withtheobjectivetodefeatUSSR.

DecisiontousetheNazipeopleinthebattleagainsttheUS
SRwasadecisiveeventwhichmaderelationsbetweentheUSA
andUSSRdeteriorate,butthisdecisionwasalsoabasisforvari
ouslaterviolationsofhumanrightsandoffencesofWashington
inthenameofthebattleagainstCommunism.The“Pactwiththe
Devil” served for secret antidemocratic involvements into the
affairsofotherstates.

However,theUSAandEuropeanUnionhavenotgivenup
theservicesoftheNazis.DevelopmentoffascismintheEastof
Europe,rangingfromBalticstates,UkraineandRomaniatoBul
gariaclearlyprovesthatmodernfascismhasbeensupportedby
theUSAandEuropeanUnionandthattheirsavageryandeven
redrawingofhistoryinthispartoftheworldhasnotbeencon
victedbytheWest.

 Овај рад је примљен 30. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.
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