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Сажетак
У ра ду се у јед ном ши рем исто риј ско-по ли ти ко ло шком 
кон тек сту ана ли зи ра Бри тан ска ре зо лу ци ја о „Сре-
бре ни ци“ и ука зу је на ге о по ли тич ки сми сао и по ве за-
ност овог кон стру и са ног зло чи на са НА ТО- хр ват ском 
ак ци јом „Олу ја“, што је отво ри ло про цес да љег за-
пад ног ге о по ли тич ког ре ду ко ва ња и фраг мен та ци је 
срп ског по ли тич ког и др жав ног про сто ра на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Аутор у овом по гла вљу да ље при ка зу је ру-
ску прин ци пи јел ну по ли ти ку, спрам на ме ре За па да да 
Ср би ма и Ср би ји при ле пи ети ке ту ге но цид ног на ро да 
и др жа ве, ко ја је у СБ УН ре зул ти ра ла ру ским ве том, 
а за тим пре зен ту је при лич но не ја сну па и нео д го вор ну 
по ли ти ку Вла де Ср би је по пи та њу Бри тан ске ре зо лу-
ци је, као и по сле ди це ко је из то га сле де.
У дру гом де лу раз ма тра на је по ли ти ка Ср би је пре ма 
Хр ват ској кроз при зму обе ле жа ва ња 20-го ди шњи це 
„Олу је“, у ко јој је Хр ват ска ет нич ки, са еле мен ти ма 
ге но ци да, по чи сти ла го то во цео срп ски на род са про-
сто ра Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не и Хр ват ске. Ов де је 
ука за но на чи ње ни цу да Хр ват ска иг но ри ше све спо-
ра зу ме ко је је пот пи са ла са Ср би јом: од по што ва ња 
те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би је, до по врат ка 
прог на них Ср ба у Кра ји ну и њи хо вог ма те ри јал ног 
обе ште ће ња ко је из но си не ко ли ко де се ти на ми ли јар ди 
евра, са мо по осно ву не пла ће них пен зи ја Хр ват ска ду-
гу је кра ји шким Ср би ма ви ше од ми ли јар ду евра. Срп-
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ска власт, као и то ли ко пу та у исто ри ји, бе сми сле но 
по вла ђу је Хр ват ској, ко ја се сад по ста ви ла и као не-
ка кав ме ди ја тор и ар би тар пре ма Ср би ји и ње ној те-
жњи ка члан ству у ЕУ.
У тре ћем де лу аутор ана ли зи ра иде ју срп ског пре ми-
је ра Ву чи ћа о за јед нич ком да ну се ћа ња, ко ју су су сед-
ни ли де ри глат ко од ба ци ли. У ра ду се ука зу је ко ји је 
евен ту ал ни сми сао те иде је и ко ји би би ли пред у сло ви 
за ње но оства ре ње. Не ки од ових пред у сло ва би ли би 
по што ва ње ме ђу др жав них спо ра зу ма из ме ђу Ср би је 
и Хр ват ске, ко ји из ме ђу оста лог зах те ва ју по вра так 
Ср ба, че му се Хр ват ска упор но и без ика квих санк ци ја 
сво јих За пад них па тро на су прот ста вља, јер у њи хо-
вом по врат ку ви ди и по вра так њи хо ве др жа ве - Ре пу-
бли ке Срп ске Кра ји не. Од по ми ре ња те вр сте, па ти-
ме и од Да на се ћа ња - не ма ни шта. За то по ли тич ка 
Ср би ја тре ба да при хва ти иде ју па три от ске ор га ни-
за ци је „Све то зар Ми ле тић“, да ус по ста ви соп стве-
ни култ се ћа ња и по диг не мо ну мен тал ни обје кат, као 
што је је вреј ски Јад Ва шем, ко ји би се звао Ме мо ри-
јал ни цен тар за срп ске жр тве у 20. ве ку.
Кључ не ре чи: Бри тан ска ре зо лу ци ја, бо сан ски му сли-
ма ни, Ср би, „Сре бре ни ца“, Хр ват ска, Ре пу бли ка Срп-
ска Кра ји на, „Олу ја“, Ср би ја, Ме мо ри јал ни цен тар за 
срп ске жр тве у 20. ве ку. 

ГЕ О ПО ЛИ ТИЧ КИ СМИ САО „СРЕ БРЕ НИ ЦЕ“

Tер	мин	 „раз	би	ра	спад“	 нај	бо	ље	 осли	ка	ва	 суд	би	ну	 ју	го	сло	вен
ске	др	жа	ве,	пр	ве	и	дру	ге;	њи	ме	је	об	у	хва	ћен	за	јед	нич	ки	на	пор	

спољ	них	и	уну	тра	шњих	про	тив	ни	ка	ове	по	ли	тич	ке	и	др	жав	не	тво
ре	ви	не.	Да	нас	је	ваљ	да	сва	ком	ја	сно	да	је	Ју	го	сла	ви	ја	би	ла	ге	о	по
ли	тич	ки	про	је	кат	и	екс	пе	ри	мент	за	пад	них	си	ла,	као	што	је	и	њен	
не	ста	нак	њи	хов	ге	о	по	ли	тич	ки	акт.	Та	ко	ђе,	ја	сно	је	да	ова	др	жав	на	
тво	ре	ви	на	ни	је	би	ла	„по	во	љи	на	ро	да“,	јер	су	сем	Ср	ба	сви	оста	ли	
ње	ни	на	ро	ди	и	вер	ске	гру	пе	би	ле	ве	за	не	за	стра	не	цен	тре	вер	ске	
и	по	ли	тич	ке	мо	ћи.	Иако	 ве	ћи	на	на	ста	ла	из	 срп	ског	 ет	но	је	зич	ког	
суп	стра	та,	ови	на	ро	ди	су	уз	по	др	шку	спољ	ног	фак	то	ра	на	сто	ја	ли	
да	фор	ми	ра	ју	соп	стве	не	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве.	Мо	тив	је	био	раз	би	ти	
ју	го	сло	вен	ску	др	жа	ву,	вој	но	по	ра	зи	ти,	по	би	ти	и	про	те	ра	ти	Ср	бе	и	
на	њи	хо	вом	исто	риј	ском	и	ет	нич	ком	про	сто	ру	фор	ми	ра	ти	соп	стве
не	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве.	Тај	ре	зул	тат	је,	из	у	зев	у	БиХ	где	су	Ср	би	
ус	пе	ли	да	са	чу	ва	ју	сво	ју	РС,	углав	ном	оства	рен.	У	овом	кон	тек	сту	
тре	ба	са	гле	да	ва	ти	и	„чи	та	ти“	те	му	ко	ју	у	овом	тек	сту	пре	зен	ту	је	мо.
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Сва	ке	го	ди	не	по	чет	ком	ју	ла	пред	го	ди	шњи	цу	стра	да	ња	му	сли
ма	на	у	Сре	бре	ни	ци	(11.	јул	1995),	по	ред	вер	ског	об	ре	да	пра	ви	се	и	
сво	је	вр	сни	вер	скопо	ли	тич	ки	спек	такл.	Уз	сна	жну	по	др	шку	спољ
них	 фак	то	ра,	 бо	шњач	ко	 по	ли	тич	ко	 вођ	ство	 рас	плам	са	ва	 мр	жњу	
на	Ср	бе	и	сва	ки	пут	ис	по	чет	ка	ин	си	сти	ра	на	то	ме	да	је	Ре	пу	бли	ка	
Срп	ска	„ге	но	цид	на	тво	ре	ви	на“	те	да	као	та	ква	тре	ба	да	не	ста	не.	
При	то	ме	упи	ру	пр	стом	на	Ср	би	ју	као	на	глав	ног	крив	ца	и	на	ло	го
дав	ца	сре	бре	нич	ког	стра	да	ња,	што	ни	је	по	твр	ди	ла	ни	јед	на	пре	су	да	
Ха	шког	три	бу	на	ла.	Мно	го	стра	них	и	до	ма	ћих	ауто	ра	је	ис	тра	жи	ва
ло	и	пи	са	ло	о	зло	чи	ну	у	Сре	бре	ни	ци,	и	ни	у	јед	ном	од	ових	ра	до	ва	
не	по	ми	ње	се	ге	но	цид;	на	про	тив,	из	ри	чи	то	се	ис	ти	че	и	до	ка	зу	је	да	
Ср	би	у	Сре	бре	ни	ци	ни	су	из	вр	ши	ли	ге	но	цид.1)	По	чи	њен	је	ве	ли	ки	
зло	чин,	али	не	и	ге	но	цид.	Као	пр	во,	ни	је	по	сто	ја	ла	на	ме	ра	да	се	
из	вр	ши	ге	но	цид;	не	по	сто	ји	ни	је	дан	до	ку	ме	нат	ко	јим	др	жав	но	или	
вој	но	ру	ко	вод	ство	РС	на	ре	ђу	је	ни	жим	ор	га	ни	ма	или	 је	ди	ни	ца	ма	
да	из	вр	ше	овај	чин		да	по	сто	ји	Хаг	би	га	сва	ка	ко	по	ка	зао,	и	дру	го,	
ко	ман	дант	Вој	ске	РС	Рат	ко	Мла	дић	је	до	зво	лио	да	Сре	бре	ни	цу	на
пу	сте	же	не,	де	ца,	ста	ри,	што	опо	вр	га	ва	сва	ку	те	зу	о	ге	но	ци	ду.	Пре	
би	се	мо	гло	го	во	ри	ти	о	ге	но	ци	ду	му	сли	ма	на	над	Ср	би	ма	у	Под	ри
њу	19921995,	ка	да	су	 је	ди	ни	це	На	се	ра	Ори	ћа	зло	у	по	тре	бља	ва	ле	
„за	шти	ће	ну	зо	ну“	Сре	бре	ни	це	у	сво	јим	зло	чи	нач	ким	по	хо	ди	ма	на	
срп	ска	 се	ла	 и	 гра	до	ве,	 уби	ја	ју	ћи,	 па	ле	ћи	 и	 пљач	ка	ју	ћи	 све	 пред	
со	бом.	Док	се	са	бо	шњач	ке	стра	не	вр	ши	ма	ни	пу	ла	ци	ја	бро	јем	по
ги	ну	лих,	Ср	би	рас	по	ла	жу	пре	ци	зном	број	ком	по	име	ну	и	пре	зи
ме	ну	од	пре	ко	3.300	стра	да	лих	су	на	род	ни	ка;	спа	ље	но	је	пре	ко	40	
срп	ских	се	ла.	Да	је	зло	чин	у	Сре	бре	ни	ци	по	ли	тич	ка	кон	струк	ци	ја	
аме	рич	ког	пред	сед	ни	ка	Клин	то	на	и	Али	је	Изет	бе	го	ви	ћа,	 и	 да	 се	
бро	јем	 уби	је	них	ма	ни	пу	ли	ше	 да	нас	 је	 оп	ште	 по	зна	та	 чи	ње	ни	ца.	

1) „Сребреницом“	 су	 се	 бавили	 многи	 аутори,	 да	 поменемо	 само	 неке	 чији	 су	 нам	
радови	 били	 доступни:	 Др	Цес	 Вибс,	 Едвард	Херман	 у	 књизи	Политика геноцида,	
„Весна	инфо“,	Београд,	2010,	Миливоје	Иванишевић,	Изгон Срба из БиХ 1992-1995,	
Београд,	 2001,	 Миловоје	 Иванишевић,	 „Српска	 страдања	 у	 Босни	 и	 Херцеговини	
током	 рата	 19921995.	 године“,	 у	 зборнику:	 Геноцид у 20. веку на просторима 
југословенских земаља.	 Годишњак	Музеја	 жртава	 геноцида,	 тематски	 број,	 Београд,	
2005,	Милан	Булајић,	ТВ	БК,	Емисија	„Клопка“,	Истина	о	Сребреници,	27.	јун	2005,	
Смиља	 Аврамов,	 Постхеројски рат Запада против Југославије,	 ИДИ	 Ветерник,	
1997,	Радован	Радиновић,	Лажи о сарајевском ратишту,	Свет	књиге,	Београд,	2004,	
Стефан	Каргановић,	Сребреница: службена лаж једне епохе,	Београд,	2013,	Стефан	
Каргановић,	 одговорни	 уредник,	 Српске	 жртве	 Сребренице	 19921995,	 Историјски	
пројекат	„Сребреница“,	Земун,	2012,	Каргановић	Стефан,	Симић	Љубиша,	Сребреница: 
деконструкција једног виртуелног геноцида,	 Историјски	 пројекат	 „Сребреница“,	
Земун,	2010,	Александар	Павић,	Забрањена истина о Сребреници: приручник заснован 
искључиво на страним изворима,	Чачак,	2006,	Ратко	Шкрбић,	Сребреница - геноцид 
над истином,	Београд,	2011,	
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О	то	ме	је	из	пр	ве	ру	ке	све	до	чио	Ха	ки	ја	Ме	хо	љић,	је	дан	од	рат	них	
чел	ни	ка	у	Сре	бре	ни	ци,	по	над	ле	жно	сти	дру	ги	чо	век		од	мах	по	сле	
На	се	ра	Ори	ћа.	У	ви	ше	на	вра	та	Ме	хо	љић	је	ис	при	чао	да	је	Али	ја	
Изет	бе	го	вић	де	ле	га	ци	ји	Сре	бре	ни	це	пре	нео	да	је	са	Клин	то	ном	до
го	во	рио,	да	ће	ин	тер	вен	ци	ја	НА	ТО	про	тив	Ср	ба	усле	ди	ти	кад	„чет
ни	ци“	уби	ју	5000	му	сли	ма	на.	Тад	им	је	ре	као	и	да	ће	се	из	вр	ши	ти	
за	ме	на	Сре	бре	ни	це	за	Во	го	шћу.	Пре	ма	ре	чи	ма	Ме	хо	љи	ћа,	де	ле	га
ци	ја	је	би	ла	пре	не	ра	же	на	овим	зло	чи	нач	ким	на	у	мом	Изет	бе	го	ви	ћа.	
У	 књи	га	ма	 и	 из	во	ри	ма	 ко	је	 смо	на	ве	ли	 на	ла	зи	 се	 об	ја	шње	ње	 за	
„Сре	бре	ни	цу“,	ужи	и	ши	ри	вој	нопо	ли	тич	ки	кон	текст,	као	и	при
бли	жно	та	чан	број	по	ги	ну	лих	му	сли	ма	на;	њих	сва	ка	ко	ни	је	8.000	
ко	ли	ко	је	про	гла	ше	но,	што	за	по	сле	ди	цу	има	да	се	сва	ке	го	ди	не	11.	
ју	ла	са	хра	њу	ју	но	во	и	ско	па	ни	ка	ко	би	на	ми	ри	ли	овај	број.	Ми	се	у	
овом	ра	ду	не	ће	мо	по	себ	но	ба	ви	ти	стра	да	ли	ма,	по	го	то	во	њи	хо	вим	
бро	јем2)	и	си	ту	а	ци	ја	ма	и	при	ли	ка	ма	у	ко	ји	ма	су	стра	да	ли.	По	том	
пи	та	њу	ре	кли	би	смо	са	мо	ово:	У	Сре	бре	ни	ци	се	сва	ка	ко	ни	је	де	сио	
ге	но	цид,	јер	да	је	Вој	ска	РС	хте	ла	да	из	вр	ши	ге	но	цид,	си	гур	но	не	
би	одво	ји	ла	же	не,	де	цу	и	ста	ре	и	њих	ви	ше	од	30.000	ева	ку	и	са	ла	у	
Ту	злу.	Али,	де	си	ла	се	осве	та	за	стра	шне	му	сли	ман	ске	зло	чи	не	над	
срп	ским	на	ро	дом	на	овом	про	сто	ру	од	1992.	до	1995,	зло	чи	не	ко
ји	има	ју	све	еле	мен	те	ге	но	ци	да,	јер	је	вер	ско	сле	пи	ло	ру	ко	во	ди	ло	
ове	не	срећ	ни	ке	да	ко	љу	и	уби	ја	ју	од	ре	да	сво	је	ком	ши	је	дру	ге	ве	ре.	
На	му	сли	ман	ски	зло	чин	усле	ди	ла	је	срп	ска	од	ма	зда,	ко	ја	мо	же	да	
се	раз	у	ме,	али	мо	рал	но	не	мо	же	да	се	бра	ни;	по	све	до	че	на	је	та	ко	
у	на	шем	вре	ме	ну	Ње	го	ше	ва	ми	сао:	„Крв	је	људ	ска	ра	на	на	о	па	ка“.	

Оно	што	у	овом	ра	ду	же	ли	мо	да	ис	так	не	мо	 је	сте	по	ли	тич	ки	
и	ге	о	по	ли	тич	ки	сми	сао	„Сре	бре	ни	це“.	Као	пр	во,	ва	жно	је	ис	та	ћи	
да	се	у	вре	ме	кад	се	до	го	дио	зло	чин	у	Сре	бре	ни	ци	о	ње	му	ни	је	го
во	ри	ло	као	о	ге	но	ци	ду,	ни	ти	је	овај	зло	чин	из	два	јан	у	том	сми	слу.	
Он	ће	то	по	ста	ти	у	го	ди	на	ма	ко	је	сле	де	и	у	кон	тек	сту	деј	тон	ског	
аран	жма	на	бо	сан	ско	хер	це	го	вач	ког	ге	о	по	ли	тич	ког	тро	у	гла.	На	и	ме,	
у	ра	ту	на	про	сто	ри	ма	бив	ше	Ју	го	сла	ви	је	све	стра	не	у	су	ко	бу	вр	ши
ле	су	зло	чи	не,	али	су	хр	ват	ске	ак	ци	је	„От	кос“	(1991),	за	тим	„Бље
сак“	и	„Олу	ја“	(1995),	иза	ко	јих	је	ста	ја	ла	ор	га	ни	зо	ва	на	ак	тив	ност	
хр	ват	ске	др	жа	ве,	пред	ста	вља	ле	ет	нич	ко	чи	шће	ње	и	зло	чин	са	ге
но	цид	ним	по	сле	ди	ца	ма.	По	гром	и	про	гон	Ср	ба	био	је	не	скри	ве	на	
на	ме	ра	хр	ват	ског	др	жав	ног	вр	ха.	Ге	но	цид	над	Ср	би	ма	кон	ци	пи	ран	

2) Више	о	томе:	Момчило	Суботић,	Новија српска политичка историја,	поглавље:	„Поли-
тичка	злоупотреба	злочина“,	стр.	157178,	ИПС,	Београд,	2006.
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је	у	„Бес	пу	ћи	ма“	Фра	ње	Туђ	ма	на,	као	и	у	„Ислам	ској	де	кла	ра	ци	ји“	
Али	је	Изет	бе	го	ви	ћа.	Не	по	сто	ји	слич	на	иде	ја	ме	ђу	Ср	би	ма.	Туђ
ман	се	по	до	ла	ску	на	власт	по	ве	рио	сли	ка	ру	Еди	Мур	ти	ћу,	да	му	је	
циљ	оно	што	Па	ве	ли	ћу	ни	је	ус	пе	ло:	очи	сти	ти	Хр	ват	ску	од	Ср	ба.	
То	 је	по	твр	дио	и	Бри	он	ски	 сте	но	грам	 ју	ла	 1995,	 као	и	ре	чи	ко	је	
је	Туђ	ман	из	го	во	рио	у	Са	бо	ру	15.	ја	ну	а	ра	сле	де	ће	го	ди	не:	„Успе
шним	 из	во	ђе	њем	 ак	ци	је	 „Олу	ја“	 за	 сваг	да	 је	 ре	шен	 глав	ни	 уну
тра	шњи	про	блем	хр	ват	ске	др	жа	ве“.	Ов	де	же	ли	мо	да	ука	же	мо	на	
ве	зу	из	ме	ђу	„Олу	је“	и	„Сре	бре	ни	це“.	„Ако	по	гле	да	мо	шта	је	био	
циљ	ра	та	у	Бо	сни,	уте	ме	љен	на	„Ислам	ској	де	кла	ра	ци	ји“,	вр	ло	ла
ко	ће	мо	про	на	ћи	на	ме	ру	за	ге	но	цид,	јер	се	БиХ	ви	ди	као	ислам	ска	
др	жа	ва.	Уоста	лом	не	ма	ни	јед	ног	слу	ча	ја	да	су	му	сли	ма	ни	упа	ли	у	
не	ко	срп	ско	се	ло	у	Бо	сни	и	спа	си	ли	же	не	и	де	цу,	као	што	је	би	ло	
у	Сре	бре	ни	ци...	Уко	ли	ко	по	гле	да	мо	ка	ко	је	стра	дао	срп	ски	на	род	
1941.	од	му	сли	ма	на,	па	по	ву	че	мо	јед	ну	ли	ни	ју,	ви	де	ће	мо	иде	ју	ге
но	ци	да	ко	ја	се	про	вла	чи.	Исти	је	слу	чај	и	у	Хр	ват	ској.	Не	ко	ли	ко	
сто	ти	на	хи	ља	да	Ср	ба	је	не	та	ко	дав	но	про	те	ра	но	из	Хр	ват	ске,	па	
се	мо	же	по	ста	ви	ти	пи	та	ње	–	ни	је	ли	то	ко	нач	но	до	вр	ше	ни	ге	но	цид	
над	Ср	би	ма,	ко	ји	је	от	по	чео	1941.	го	ди	не?“3)	Оно	што	по	ве	зу	је	зло
чин	у	Сре	бре	ни	ци	и	„Олу	ју“,	је	сте	чи	ње	ни	ца	да	је	„Сре	бре	ни	ца“	
пла	ни	ра	на	 и	 ин	сце	ни	ра	на	 с	 на	ме	ром	 да	 ба	ци	 сен	ку	 на	 хр	ват	ски	
зло	чин	ге	но	ци	да	и	ет	нич	ког	чи	шће	ња	го	то	во	це	лог	јед	ног	на	ро	да,	
да	од	свет	ске	јав	но	сти	при	кри	је,	ути	ша	и	амор	ти	зу	је	не	ста	нак	Ре
пу	бли	ке	Срп	ске	Кра	ји	не.	По	ред	то	га,	ак	ци	ја	у	Сре	бре	ни	ци	ис	ко	ри
шће	на	 је	као	из	го	вор	за	НА	ТО	бом	бар	до	ва	ње	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске,	
као	и	у	да	ље	рас	та	ка	ње	срп	ског	др	жав	ног	про	сто	ра,	тј.	тре	ба	ло	је	
да	„по	јед	но	ста	ви“	про	цес	оти	ма	ња	Ко	со	ва	и	Ме	то	хи	је,	јер	је	шип
тар	ска	на	сил	на	се	це	си	ја	1990их	го	ди	на	као	Да	мо	клов	мач	ви	си	ла	
над	 суд	би	ном	Ср	би	је.	На	и	ме,	 „Сре	бре	ни	ца“	 је	 као	 „ге	но	цид	над	
исти	ном“	тре	ба	ло	да	„па	ци	фи	ку	је	Кра	ји	ну“	и	учи	ни	ле	ги	тим	ним	
оти	ма	ње	Ко	со	ва	и	Ме	то	хи	је,	јер	Ср	би	та	кви	ка	кви	је	су		„ге	но	цид
ни“	(Сре	бре	ни	ца)	не	за	слу	жу	ју	да	упра	вља	ју	шип	тар	ском	ве	ћи	ном	
на	 Ко	со	ву	 и	Ме	то	хи	ји.	 То	 је	 по	ли	тич	ки	 и	 ге	о	по	ли	тич	ки	 сми	сао	
„Сре	бре	ни	це“4)	Сто	га	 је	би	ло	крај	ње	не	схва	тљи	во	да	Скуп	шти	на	
Ср	би	је	2010.	го	ди	не	усво	ји	де	кла	ра	ци	ју	о	Сре	бре	ни	ци	ко	ја	је	у	то
тал	ном	рас	ко	ра	ку	са	чи	ње	ни	ца	ма,	на	ив	но	ве	ру	ју	ћи	да	ће	уми	ља
ва	њем	и	ула	ги	ва	њем	осла	би	ти	при	ти	сак	за	пад	них	зе	ма	ља	Ср	би	ју.	

3) Смиља	Аврамов,	Истина о Сребреници,	ТВ	БК,	Емисија	„Клопка“,	27.	јун	2005.
4) Види:	Момчило	 Суботић,	Идентитет и геополитичка стварност Срба,	 поглавље:	

„Расрбљивање“,	ИПС,	Београд,	2012,	стр.	136137.
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На	жа	лост,	срп	ски	по	сла	ни	ци	усво	ји	ли	су	акт	ко	ји	срп	ски	на	род	и	
др	жа	ву	мо	рал	но	и	по	ли	тич	ки	нај	те	же	ком	про	ми	ту	ју.	Срп	ска	по	ли
тич	ка	гар	ни	ту	ра	ни	је	се	ни	ма	ло	оба	зи	ра	ла	на	чи	ње	ни	це	и	до	ка	зе	
по	во	дом	„Сре	бре	ни	це“,	ко	ји	су	јој	би	ли	на	до	хват	ру	ке	–	нај	де	таљ
ни	је	у	књи	зи	Сре бре ни ца: фал си фи ко ва ње исто ри је,	чи	ју	ди	стри
бу	ци	ју	 је	 Фе	де	ра	ци	ја	 БиХ	 за	бра	ни	ла.	 И	 уме	сто	 да	 на	пред	њач	ка	
власт	уки	не	Де	кла	ра	ци	ју	о	Сре	бре	ни	ци	ко	ја	је	у	вре	ме	ДС	под	ла
жним	из	го	во	ри	ма	усво	је	на	2010.	го	ди	не,	за	де	си	ла	је	јед	на	те	жа	и	
мон	стру	о	зни	ја	–	Бри	тан	ска	ре	зо	лу	ци	ја	о	ге	но	ци	ду	у	Сре	бре	ни	ци.	

БРИ ТАН СКА РЕ ЗО ЛУ ЦИ ЈА О „СРЕ БРЕ НИ ЦИ“

У	ме	ђу	вре	ме	ну,	од	Скуп	штин	ске	де	кла	ра	ци	је	 (2010)	до	Бри
тан	ске	ре	зо	лу	ци	је	о	срп	ском	ге	но	ци	ду	у	Сре	бре	ни	ци	(2015),	Бо	рис	
Та	дић,	а	за	тим	Алек	сан	дар	Ву	чић,	до	след	но	и	бес	по	го	вор	но	уса
гла	ша	ва	ју	сво	ју	по	ли	ти	ку	са	по	ли	ти	ком	за	пад	них	мен	то	ра,	по	го	то
во	пре	ма	су	се	ди	ма	укљу	чу	ју	ћи	ту	и	Ко	со	во,	и,	ваљ	да,	да	се	„Вла	си	
не	до	се	те“,	про	гла	ша	ва	ју	ћи	при	том	Ср	би	ју	за	не	ка	квог	ли	де	ра	на	
Бал	ка	ну.	У	ства	ри	по	ли	ти	ка	Ср	би	је	све	ви	ше	ли	чи	на	кри	ла	ти	цу	из	
ју	го	сло	вен	ског	пе	ри	о	да,	с	тим	што	је	син	таг	му	„сла	ба	Ср	би	ја	ја	ка	
Ју	го	сла	ви	ја“,	за	ме	ни	ла	„сла	ба	Ср	би	ја	јак	ре	ги	он“.	Го	то	во	сви	срп
ски	по	сток	то	бар	ски	ли	де	ри	су	има	ли	и	има	ју	ви	шак	раз	у	ме	ва	ња	за	
су	сед	не	на	ро	де	из	бив	ше	за	јед	нич	ке	др	жа	ве,	а	ма	ње	за	срп	ске	на
ци	о	нал	не	и	др	жав	не	ин	те	ре	се.	Рет	ко	кад	се	мо	гло	чу	ти	да	дво	ји	ца	
по	ме	ну	тих	по	ли	ти	ча	ра	го	во	ре	о	срп	ском	на	ци	о	нал	ном	ин	те	ре	су,	о	
су	ве	ре	ни	те	ту	и	те	ри	то	ри	јал	ном	ин	те	гри	те	ту	срп	ске	др	жа	ве,	о	по
ло	жа	ју	Ср	ба	 из	ван	Ср	би	је.	У	 скла	ду	 са	 та	квом	по	ли	тич	ком	 кон
цеп	ци	јом	де	лу	ју	и	ме	ди	ји	у	Ср	би	ји.	Едвард	Хер	ман,	аутор	књи	ге	
По	ли	ти	ка	ге	но	ци	да,	ова	ко	опи	су	је	про	па	ган	ду	ме	ди	ја	у	Ср	би	ји:	„	
„Про	па	ган	да	ко	ју	спро	во	де	ме	ди	ји	у	Ср	би	ји	је	спе	ци	фич	на	вр	ста	
про	па	ган	де,	јер	слу	жи	ин	те	ре	си	ма	им	пе	ри	јал	не	по	ли	ти	ке.	Ова	вр
ста	про	па	ган	де	зах	те	ва	спро	во	ђе	ње	спе	ци	фич	не	кул	тур	не	по	ли	ти
ке	упе	ре	не	про	тив	соп	стве	не	зе	мље	и	на	ро	да,	и	њен	циљ	је	да	омо
гу	ћи	по	ли	тич	ку,	кул	тур	ну,	еко	ном	ску,	вој	ну	ко	ло	ни	за	ци	ју.	И,	ов	де	
не	мо	же	мо	ви	ше	го	во	ри	ти	о	не	за	ви	сној	зе	мљи	већ	о	про	вин	ци	ји.	
Та	про	вин	ци	ја	се	зо	ве	Ср	би	ја	и	Ср	би	ја	је	про	вин	ци	ја	аме	рич	ке	им
пе	ри	је.	Гу	вер	не	ри	у	овој	про	вин	ци	ји	ра	де	за	им	пе	ри	ју.	Про	па	ган
да	у	ме	ди	ји	ма	је	под	ре	ђе	на	том	ци	љу.	Она	је	ули	зич	ка	и	по	кор	на	
пре	ма	им	пе	ри	ји,	и	има	са	свим	ја	сне	за	дат	ке	и	ре	до	сле	де	по	те	за	у	
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спро	во	ђе	њу	за	цр	та	не	по	ли	ти	ке	пре	ма	Ср	би	ји.	Про	па	ганд	ни	мо	дел,	
у	ко	ји	су	укљу	че	ни	ови	ме	ди	ји,	сво	ди	их	на	ма	ри	о	не	те,	играч	ке	у	
слу	жби	им	пе	ри	је.	Ма	ри	о	нет	ско	про	вин	ци	јал	но	по	зо	ри	ште,	у	ко	јем	
се	ре	а	ли	зу	је	пу	за	ју	ћа	по	ли	ти	ка	и	та	квој	по	ли	ти	ци	под	ре	ђе	ни	ме	ди
ји,	де	лу	је	ја	ко	па	те	тич	но.	Ра	ди	се,	да	кле,	о	про	па	ганд	ном	мо	де	лу	
до	ве	де	ном	до	екс	тре	ма:	ви	не	ма	те	ви	ше	чак	ни	соп	стве	ну	про	па
ган	ду	већ	про	па	ган	ду	ко	ја	слу	жи	им	пе	ри	јал	ним	ин	те	ре	си	ма,	при	
че	му	они	ко	ји	је	спро	во	де	у	то	ме	нео	бич	но	мно	го	ужи	ва	ју“.5)

Бри	тан	ску	 ре	зо	лу	ци	ју	 у	 СБ	ОУН	 о	Сре	бре	ни	ци,	 од	 15.	 ју	на	
2015,	 тре	ба	по	сма	тра	ти	у	 кон	тек	сту	бри	тан	скосрп	ских	од	но	са	у	
по	след	њих	век	ипо.	Ни	кад	у	исто	ри	ји	од	но	се	Бри	та	ни	је	и	Ср	би	је	
ни	су	кра	си	ли	раз	у	ме	ва	ње	и	са	рад	ња,	још	ма	ње	ем	па	ти	ја	и	при	ја
тељ	ство.	На	про	тив,	бри	тан	ска	спољ	на	по	ли	ти	ка	 је	би	ла	увек	ан
ти	срп	ска,	од	вре	ме	на	Ди	зра	е	ли	ја	па	и	да	ље,	ка	да	се	Бри	та	ни	ја	су
прот	ста	вља	ла	срп	ској	бор	би	за	осло	бо	ђе	ње	од	Осман	ске	оку	па	ци	је	
и	 на	ци	о	нал	но	 ује	ди	ње	ње.	На	 срп	ском	 на	ци	о	нал	ном	 и	 др	жав	ном	
про	сто	ру	 ре	флек	то	ва	ли	 су	 се	 бри	тан	ски	 не	при	ја	тељ	ски	 ге	о	по
ли	тич	ки	од	но	си	 спрам	Цар	ске	Ру	си	је,	 ка	сни	је	ССССРа,	 а	 да	нас	
Пу	ти	но	ве	Ру	ске	Фе	де	ра	ци	је.	Бри	тан	ци	су	нај	за	слу	жни	ји	за	од	лу
ке	Бер	лин	ског	кон	гре	са	(1878)	ко	ји	ма	је,	иако	по	стиг	ну	та	не	за	ви
сност	Ср	би	је	и	Цр	не	Го	ре,	оне	мо	гу	ће	но	срп	ско	на	ци	о	нал	но	ује	ди
ње	ње.	Ста	ја	ли	су	иза	фор	ми	ра	ња	Кра	ље	ви	не	СХС/Ју	го	сла	ви	је,	али	
су	исто	та	ко	(Си	тон	Вот	сонсрп	ски/ју	го	сло	вен	ски	„при	ја	тељ“)	све	
вре	ме	по	др	жа	ва	ли	хр	ват	ске	се	це	си	о	ни	стич	ке	пре	тен	зи	је	Ра	ди	ћа	и	
Ма	че	ка.6)	Оно	што	су	за	по	че	ли	пр	ва	ци	ХССа,	на	ста	вио	је	да	спро
во	ди	ко	му	ни	стич	ки	во	ђа	Јо	сип	Броз.	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја	је	по	др	жа
ла	ње	го	ву	иде	ју	фе	де	ра	ли	за	ци	је	дру	ге	Ју	го	сла	ви	је,	ко	ја	је,	с	об	зи
ром	да	ни	је	из	вр	ше	на	ни	по	ет	нич	ком	ни	по	исто	риј	ском	прин	ци	пу,	
Ср	би	ју	 све	ла	на	под	руч	је	Бе	о	град	ског	па	ша	лу	ка,	 а	 срп	ски	на	род	
ду	го	роч	но	 дис	кри	ми	ни	са	ла.	 Бри	та	ни	ја	 је	 на	ста	ви	ла	 да	 по	др	жа	ва	
Ти	то	ву	кро	а	то	ко	му	ни	стич	ку	власт	у	Ју	го	сла	ви	ји	све	до	ње	ног	рас
па	да,	а	за	тим	 је	на	ста	ви	ла	да	ра	ди	про	тив	срп	ских	ин	те	ре	са,	по
др	жа	ва	ју	ћи	и	под	сти	чу	ћи	Хр	ва	те,	Бо	шња	ке,	 ко	сов	ске	Ал	бан	це	и	
дру	ге	 срп	ске	 ге	о	по	ли	тич	ке	про	тив	ни	ке.	Чи	ни	ле	 су	 то	 све	во	де	ће	
за	пад	не	зе	мље	на	че	лу	са	САД,	као	и	свет	ска	ка	то	лич	ка	уни	вер	за	ла	

5) Едвард	 Херман,	 „Србија	 је	 провинција	 америчке	 империје“,	 Печат,	 26.	 новембар,	
2010,	стр.	12.

6) Обелодањени	су	подаци	да	је	и	Анте	Павелић	био	агент	британске	обавештајне	служ-
бе,	која	 је	од	краја	1920их	година	подржавала	сецесионизам	и	тероризам	хрватског	
усташког	покрета.	
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	Ва	ти	кан.	Та	кав	акт	пред	ста	вља	и	по	ме	ну	та	ре	зо	лу	ци	ја	о	ге	но	ци
ду	у	Сре	бре	ни	ци,	и	она	се	мо	же	раз	у	ме	ти	са	мо	у	ши	рем	кон	тек
сту	исто	риј	ских	и	са	вре	ме	них	бри	тан	ско/За	пад	но–ру	ских	од	но	са,	
у	ко	јем	су	Ср	би	ја	и	Ср	би	у	це	ли	ни	не	ка	вр	ста	ко	ла	те	рал	не	ште	те:	
не	мо	гу	ни	шта	Ру	си	ји,	па	се	све	те	Ср	би	ји.	То	је	основ	за	пад	не	по
ли	ти	ке	пре	ма	Ср	би	ма	у	пост	ју	го	сло	вен	ском	пе	ри	о	ду.

Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја	је	под	не	ла	два	на	цр	та	ре	зо	лу	ци	је	о	ге	но	ци	ду	
у	Сре	бре	ни	ци.	Пр	ви	15.	ју	на	2015,	а	дру	ги	не	ко	ли	ко	да	на	ка	сни	је.	
Оба	су	од	би	је	на,	пр	ви	ни	је	ни	сти	гао	пред	свет	ску	ор	га	ни	за	ци	ју,	
од	би	јен	је	то	ком	кон	сул	та	ци	ја,	па	је	ишао	на	по	прав	ку,	а	дру	ги	је	
од	би	јен	у	СБ	УН,	на	кон	што	је	Ру	си	ја	уло	жи	ла	ве	то.	У	обе	бри	тан
ске	ре	зо	лу	ци	је	оп	ту	жу	ју	се	Ср	би	за	ге	но	цид.	На	кон	не	га	тив	не	ре
ак	ци	је	на	пр	ву	ре	зо	лу	ци	ју	у	ко	јој	се	по	ми	ње	да	су	„де	се	ти	не	хи	ља
да	же	на	и	де	во	ја	ка,	љу	ди	и	де	ча	ка	би	ле	жр	тве	сек	су	ал	ног	на	си	ља	
то	ком	су	ко	ба	у	БиХ,	укљу	чу	ју	ћи	Сре	бре	ни	цу“,	у	дру	гом	је	из	о	ста
вље	но	„де	ча	ка“,	али	се	јед	на	ко	го	во	ри	о	ге	но	ци	ду.	За	ре	зо	лу	ци	ју	су	
гла	са	ле	де	сет	чла	ни	ца	СБ,	три	стал	не	и	се	дам	не	стал	них.	Ру	си	ја	је,	
као	стал	ни	члан	СБ,	уло	жи	ла	ве	то,	а	Ки	на	је	би	ла	уз	др	жа	на,	као	и	
три	не	стал	не	чла	ни	це	:	Ни	ге	ри	ја,	Ве	не	цу	е	ла	и	Ан	го	ла.	

Пред	став	ник	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	Пи	тер	Вил	сон	је	ре	као	да	ре
зо	лу	ци	ја	као	до	ку	мент	не	оп	ту	жу	је	срп	ски	на	род,	те	да	је	не	ги	ра	ње	
ге	но	ци	да	увре	да	жр	тва	ма,	а	аме	рич	ки	пред	став	ник	Са	ман	та	Па	у	ер	
би	ла	је	још	ре	зо	лут	ни	ја	у	тврд	њи	да	је	у	пи	та	њу	ге	но	цид,	по	ми	њу
ћи	ман	тру	о	8000	на	стра	да	лих,	на	зи	ва	ју	ћи	ру	ски	ве	то	„још	јед	ном	
мр	љом	на	ре	пу	та	ци	ји	СБ	УН“.	Па	у	е	ро	ва	је	још	ре	кла:	„На	зо	ви	мо	
Сре	бре	ни	цу	пра	вим	име	ном		то	је	био	ге	но	цид.	То	не	би	тре	ба	ло	
да	по	ри	че	мо“		и	до	да	ла	да	је	ва	жно	да	„мо	зак	и	ко	ман	дант	ге	но	ци
да	у	Сре	бре	ни	ци,	Рат	ко	Мла	дић	и	Ра	до	ван	Ка	ра	џић,	бу	ду	при	ме	ре
но	ка	жње	ни	у	Ха	гу“.	

Вил	сон	и	Па	у	ер	су	још	из	ра	зи	ли	стра	хо	ва	ње	шта	би	се	по	сле	
ова	кве	од	лу	ке	(ру	ски	ве	то,	МС)	мо	гло	до	го	ди	ти	у	Ју	жном	Су	да	ну	
и	Си	ри	ји.

РУ СКИ ВЕ ТО НА „СРЕ БРЕ НИ ЦУ“

Чур	кин	је	на	то	од	го	во	рио	да	му	за	ста	во	ве	о	Сре	бре	ни	ци	лек
ци	је	мо	гу	др	жа	ти,	али	тек	по	што	се	при	се	те,	по	што	се	он	не	се	ћа	
да	су	се	у	Са	ве	ту	усва	ја	ле	слич	не	ре	зо	лу	ци	је	по	во	дом	до	га	ђа	ја	у	
Ви	јет	на	му	или	вој	не	ин	тер	вен	ци	је	у	Ира	ку.	
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Сед	ни	ца	је	у	ви	ше	на	вра	та	пре	ки	да	на	и	по	но	во	по	чи	ња	ла.	Бри
тан	ци	 и	Аме	ри	кан	ци	 ис	пред	 За	па	да	 су	 на	сто	ја	ли	 да	 по	штопо	то	
про	гу	ра	ју	ре	зо	лу	ци	ју	о	ге	но	ци	ду	Ср	ба	над	Бо	шња	ци	ма,	а	Ру	си	ја	и	
Ки	на	су	тра	жи	ле	да	се	усво	ји	ком	про	ми	сна	ре	зо	лу	ци	ја	ко	јом	ће	се	
осу	ди	ти	сви	зло	чи	ни	по	чи	ње	ни	у	ју	го	сло	вен	ском	гра	ђан	ском	ра	ту.	
Пред	став	ни	ци	Ру	си	је	же	ле	ли	су	да	се	ре	зо	лу	ци	јом	из	ра	зи	по	др	шка	
Деј	тон	ском	про	це	су,	ми	ру	и	кон	со	ли	да	ци	ји	по	ли	тич	ких	при	ли	ка.	
„Вра	ћа	ти	се	из	но	ва	на	сву	ту	при	чу	и	од	ре	ђи	ва	ти	ко	је	крив	за	ге
но	цид,	шта	ви	ше,	 сва	љи	ва	ти	 кри	ви	цу	 на	 чи	тав	 на	род,	 кон	крет	но	
Ср	бе,	сма	тра	мо	кон	тра	про	дук	тив	ним“		оце	нио	је	Ге	на	диј	Ге	ти	лов	
за	ме	ник	ино	стра	них	по	сло	ва	Ру	си	је.	

Пред	став	ник	 Ру	си	је	 при	 СБ	 УН	 Ви	та	лиј	 Чур	кин	 обра	ћа	ње	
је	по	чео	зах	те	вом	за	ми	нут	ћу	та	ња	за	жр	тве	у	Сре	бре	ни	ци.	Он	је	
кон	ста	то	вао	да	би	усва	ја	ње	ре	зо	лу	ци	је	би	ло	кон	тра	про	дук	тив	но	и	
тра	жио	да	не	бу	де	ста	вље	на	на	 гла	са	ње.	У	су	прот	ном,	Ру	си	ја	ће	
гла	са	ти	про	тив.	Чур	кин	је	ре	као	да	је	бри	тан	ска	ре	зо	лу	ци	ја	по	ли
тич	ки	мо	ти	ви	са	на,	не	ле	ги	тим	на,	да	оп	ту	жу	је	са	мо	је	дан		срп	ски	
на	род,	и	да	пред	ста	вља	пут	у	но	ве	су	ко	бе.	Чур	кин	је	још	на	гла	сио	
да	је	иг	но	ри	сан	став	Ру	си	је	ко	ја	је	хте	ла	из	ба	лан	си	ран	до	ку	ме	нат.	
Ам	ба	са	дор	Ру	си	је	под	се	тио	је	да	се	ње	го	ва	зе	мља	увек	за	ла	га	ла	за	
ис	тра	гу	свих	зло	чи	на	у	БиХ,	на	гла	сив	ши	да	се	не	мо	же	за	кљу	чи	ти	
ко	је	нај	ви	ше	па	тио	то	ком	кон	флик	та.	На	вео	је	да	је	ви	ше	сто	ти	на	
хи	ља	да	Ср	ба	мо	ра	ло	да	на	пу	сти	сво	је	до	мо	ве,	и	да	се	мо	же	за	кљу
чи	ти	да	су	Ср	би	јед	на	ко	па	ти	ли,	ако	чак	не	и	ви	ше	од	дру	гих...	Због	
то	га,	ре	као	 је	Чур	кин,	тре	ба	ис	ко	ри	сти	ти	го	ди	шњи	цу	Деј	тон	ског	
спо	ра	зу	ма	за	на	пре	дак	Бал	ка	на	ка	ми	ру.7)

ПО ЛИ ТИ КА ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ ПО ВО ДОМ „СРЕ БРЕ НИ ЦЕ“

Ви	де	ли	смо	ко	ли	ко	је	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја	би	ла	упор	на	да	пре	ко
дрин	ске	Ср	бе	оп	ту	жи	за	ге	но	цид,	а	Ср	би	ју	да	ге	но	цид	ни	је	спре	чи
ла,	и	по	ред	ру	ског	по	зи	ва	на	ком	про	мис	и	ста	ва	да	ће	у	про	тив	ном	
Ру	си	ја	уло	жи	ти	ве	то.	Бри	тан	ци	су,	из	гле	да,	оче	ки	ва	ли	да	ће	њи	хо	ву	
ре	зо	лу	ци	ју	при	хва	ти	ти	срп	ска	Вла	да	и	пар	ла	мент,	по	го	то	во	што	ни	
срп	ски	пре	ми	јер	Алек	сан	дар	Ву	чић	ни	је	зва	нич	но	тра	жио	да	Ру	си
ја	у	СБ	УН	ста	ви	ве	то,	већ	је	на	гла	ша	вао	са	мо	ка	ко	Вла	да	Ср	би	је	
ни	је	кон	сул	то	ва	на	по	пи	та	њу	ре	зо	лу	ци	је.	Бри	та	ни	ја	је	из	гле	да	ра

7) Види:	 „Руско	 „њет“.	 Резолуција	 о	 Сребреници	 није	 усвојена“,	Факти,	 електронско	
издање,	15.	јун	2015.
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чу	на	ла	да	ће	Ср	би	ја	при	хва	ти	ти	по	ну	ђе	ну	ре	зо	лу	ци	ју	без	чи	та	ња,8) 
те	да	ће	на	тај	на	чин	из	бе	ћи	су	прот	ста	вља	ње	Ру	си	је	у	СБ	УН.	Мо
жда	су	Бри	тан	ци	ти	по	ва	ли	и	на	То	ни	ја	Бле	ра,	Ву	чи	ће	вог	са	вет	ни
ка,	по	зна	тог	рат	ног	ху	шка	ча	и	не	при	ја	те	ља	Ср	ба.	Или	су	мо	жда	ве
ро	ва	ли	да	се	Ру	си	ја	не	ће	ру	ко	во	ди	ти	ни	ка	квим	прин	ци	пи	ма,	ни	ти	
исто	риј	ском	исти	ном,	већ	соп	стве	ним	се	бич	ним	ин	те	ре	си	ма,	те	да	
Ру	си	не	ће	би	ти	ве	ћи	Ср	би	од	са	мих	Ср	ба.	Уоста	лом,	би	ло	је	у	срп
ским	ме	ди	ји	ма	слич	них,	бе	сми	сле	них	тврд	њи,	да	Ру	си	ула	жу	ве	то	
због	сво	јих	ин	те	ре	са,	 а	не	 због	Ср	би	је,	и	да	би	ве	то	уства	ри	са
мо	ком	пли	ко	вао	пут	Ср	би	је	ка	ЕУ.	На	сре	ћу,	пред	сед	ник	То	ми	слав	
Ни	ко	лић,	а	пре	ње	га	пред	сед	ник	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	Ми	ло	рад	До
дик,	отво	ре	но	су	за	тра	жи	ли	од	Вла	ди	ми	ра	Пу	ти	на	да	Ру	си	ја	у	СБ	
УН	уло	жи	ве	то	на	бри	тан	ску	ре	зо	лу	ци	ју,	ко	ја	би	по	Ср	бе	и	Ср	би	ју	
има	ла	ка	та	стро	фал	не	по	ли	тич	ке	по	сле	ди	це.	Усва	ја	њем	бри	тан	ске	
ре	зо	лу	ци	је	Ср	би	ја	и	срп	ски	на	род	би	ли	би	је	ди	на	др	жа	ва	и	на	род	
на	све	ту	ко	ји	је	оп	ту	жен	за	ге	но	цид.	И	то	на	осно	ву	до	ку	мен	та	ко
ји	пред	ста	вља	исто	риј	ски	фал	си	фи	кат	и	јед	ну	бе	срам	ну,	на	сил	ну	
кон	струк	ци	ју.	

За	 ту	 по	ли	тич	ку	 кон	струк	ци	ју	 аме	рич	ки	 про	фе	сор	 Едвард	
Хер	ман	ка	же:	„Сре	бре	нич	ки	ма	са	кр	пред	ста	вља	нај	ве	ћи	три	јумф	
про	па	ган	де	у	бал	кан	ским	ра	то	ви	ма.	Не	ке	дру	ге	тврд	ње	и	отво	ре	не	
ла	жи	од	и	гра	ле	су	сво	ју	уло	гу	у	бал	кан	ским	су	ко	би	ма	али,	док	су	
не	ке	да	ле	свој	скро	ман	до	при	нос	про	па	ганд	ном	ре	пер	то	а	ру	упр	кос	
то	ме	што	 су	 ка	сни	је	 по	би	је	не	 (Ра	чак,	Мaркале,	 срп	ско	 од	би	ја	ње	
да	се	пот	пи	ше	спо	ра	зум	у	Рам	бу	јеу,	250.000	по	ги	ну	лих	Бо	са	на	ца,	
циљ	ства	ра	ња	Ве	ли	ке	Ср	би	је	као	мо	тор	не	сна	ге	ко	ја	је	по	кре	та	ла	
бал	кан	ске	ра	то	ве),	сре	бре	нич	ки	ма	са	кр	оста	је	не	до	сти	жан	у	сво	јој	
сим	бо	лич	кој	мо	ћи.	То	је	сим	бол	срп	ског	зла	и	му	сли	ман	ског	ста
ту	са	жр	тве,	као	и	пра	вед	но	сти	за	пад	ног	рас	ту	ра	ња	Ју	го	сла	ви	је	и	
ин	тер	вен	ци	је	на	ви	ше	ни	воа,	укљу	чу	ју	ћи	и	бом	бар	до	ва	ње	и	ко	ло
ни	јал	ну	оку	па	ци	ју	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	и	Ко	со	ва”.9)

Али	оно	што	ни	су	ус	пе	ли	да	про	гу	ра	ју	у	СБ	УН	Бри	тан	ци	су	
ус	пе	ли	 да	 пла	си	ра	ју	 у	Пар	ла	мен	тар	ној	 скуп	шти	ни	Са	ве	та	 Евро
пе.	За	осве	ту	Ру	си	ји!	И	Ср	би	ји!	Из	истог	раз	ло	га	„на	го	во	ри	ли“	су	
Ву	чи	ћа	(Ха	монд)	да	11.	ју	ла	по	се	ти	По	то	ча	ре,	где	му	је	при	ре	ђен	
„то	пао“	до	чек	у	ви	ду	„то	плог	зе	ца“	и	про	те	ри	ва	ња	ка	ме	ни	ца	ма	и	

8) Колико	је	Влада	Србије	била	неодговорна	према	британској	резолуцији	говори	и	чиње-
ница	да	су	на	седници	Владе	министарке	за	саобраћај	и	евроинтеграције	Зорана	Ми-
хајловић	и	Јадранка	Јоксимовић	гласале	за	њено	усвајање.

9) Едварда	Херман,	Политика геноцида,	Весна	инфо,	Београд,	2010,	стр.	78.
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па	пу	ча	ма	са	ме	зар	ја,	што	је	био	по	се	бан	вид	по	ни	же	ња.	Иако	су	
срп	ски	ме	ди	ји	по	ку	ша	ли	да	у	овој	ла	кр	ди	ји,	ко	ја	је	мо	гла	тра	гич	но	
да	за	вр	ши,	ви	де	по	ку	шај	атен	та	та	на	срп	ског	пре	ми	је	ра,	у	ре	жи	ји	
бри	тан	ске	МИ6,	све	је	из	ле	да	ло	као	до	бро	при	пре	мљен	сце	на	рио,	
јер	атен	та	ти	се,	ипак,	не	из	во	де	па	пу	ча	ма.	Уоста	лом,	са	мо	не	ко	ли
ко	да	на	ка	сни	је	до	шло	је	до	су	сре	та	чла	но	ва	пред	сед	ни	штва	БиХ	
и	срп	ског	пре	ми	је	ра,	баш	ка	ко	је	срп	ски	по	ли	тич	ки	и	др	жав	ни	врх	
на	гла	сио		да	је	Ср	би	ја	и	да	ље	спрем	на	на	са	рад	њу	и	по	ми	ре	ње,	да	
је	ру	ка	Ср	би	је	и	да	ље	ис	пру	же	на.	

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 20-ГО ДИ ШЊИ ЦЕ „ОЛУ ЈЕ“

Ове	го	ди	не,	4.	ав	гу	ста	 је	би	ла	два	де	се	то	го	ди	шњи	ца	„Олу	је“,	
нај	ве	ће	 хр	ват	ске	 вој	не	 по	бе	де	 у	 исто	ри	ји	 и	 нај	ве	ћег	 срп	ског	 по
ра	за	у	исто	ри	ји.	Хр	ва	ти	су	ју	би	лар	ну	го	ди	шњи	цу	сла	ви	ли	уз	вој
ну	па	ра	ду,	и	по	ди	за	ње	спо	ме	ни	ка	Фра	њи	Туђ	ма	ну,	нај	за	слу	жни	јем	
за	чи	шће	ње	Хр	ват	ске	од	Ср	ба,	а	Ср	би	су,	тј.	Ср	би	ја	на	др	жав	ном	
ни	воу,	 пр	ви	пут	 обе	ле	жи	ли	би	блиј	ски	про	гон	и	 стра	да	ње	 го	то	во	
це	лог	 јед	ног	на	ро	да.	И	док	су	у	срп	ским	ме	ди	ји	ма	и	по	ли	тич	кој	
јав	но	сти	уве	ра	ва	ли	да	се	Хр	ват	ска	по	сле	Ха	шке	пре	су	де	не	ће	усу
ди	ти	да	сла	ви	про	гон	Ср	ба,	што	је	би	ло	илу	зор	но	са	мо	за	ва	ра	ва	ње,	
Хр	ва	ти,	не	да	ни	су	на	ме	ра	ва	ли	да	од	у	ста	ну	од	сла	вља	(ка	ко	да	не	
сла	ве	нај	ве	ћу	исто	риј	ску	по	бе	ду!?),	не	го	су	оче	ки	ва	ли	да	на	вој	ној	
па	ра	ди	уче	ству	ју	и	њи	хо	ви	за	пад	ни	са	ве	зни	ци.	По	што	су	са	ве	зни
ци	из	о	ста	ли,	ме	диј	ска	и	офи	ци	јел	на	Ср	би	ја,	ла	пи	дар	но	је	об	ја	шња
ва	ла	ка	ко	се	За	пад	на	тај	на	чин	огра	ђу	је	од	„Бље	ска“	и	„Олу	је“,	не	
ви	де	ћи,	или	не	же	ле	ћи	да	ви	ди,	да	је	за	пад	на	дис	тан	ца	спрам	хр
ват	ских	зло	чи	нач	ких	ак	ци	ја	у	ства	ри	так	тич	ке	при	ро	де.	 Јер	ипак	
ни	је	упут	но,	без	об	зи	ра	на	сву	ра	зно	вр	сност	по	ли	тич	ког	ци	ни	зма,	
да	САД,	НА	ТО	и	за	пад	не	зе	мље	сла	ве	и	ве	ли	ча	ју	Хр	ват	ску,	др	жа	ву	
ко	ја	је	уз	њи	хо	ву	по	ли	тич	ку	по	др	шку	и	вој	ну	по	моћ	уни	шти	ла	РСК	
и	по	би	ла	и	про	те	ра	ла	срп	ски	на	род,	и	та	кву	при	ми	ли	у	за	јед	ни	цу	
европ	ских	на	ро	да,	а	да	исто	вре	ме	но	оче	ку	ју	да	Ср	би	ја	кре	не	у	њи
хов	„при	ја	тељ	ски“	за	гр	љај		у	евро	а	тлант	ске	ин	те	гра	ци	је.	

Ука	за	ли	смо	на	ве	зу	из	ме	ђу	„Сре	бре	ни	це“	и	„Олу	је“	и	њи	хов	
ге	о	по	ли	тич	ки	сми	сао,	ко	ји	је	ак	ту	е	лан	и	два	де	сет	го	ди	на	ка	сни	је.10) 
Обе	ле	жа	ва	ње	и	јед	ног	и	дру	гог	(код	Хр	ва	та	је	то	еуфо	рич	на	про
сла	ва),	под	сти	ца	но	и	до	зи	ра	но	је	са	стра	не		од	За	па	да,	и	све	ску	па	
ли	чи	на	до	бро	при	пре	мље	ну	пред	ста	ву,	у	ко	ју	се	укла	па	и	обе	ле

10) На	прослави	„Олује“	у	Книну	ове	године	присуствовале	су	и	„мајке	Сребренице“.
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жа	ва	ње	срп	ског	стра	да	ња	то	ком	и	по	сле	„Олу	је“.	На	и	ме,	ни	је	дан	
хр	ват	ски	зва	нич	ник	у	свом	обра	ћа	њу	на	про	сла	ви	у	Кни	ну	или	За
гре	бу	ни	је	ни	по	ме	нуо	да	су	на	том	про	сто	ру	жи	ве	ли	Ср	би,	да	су	
има	ли	 сво	ју	 исто	риј	ски,	 прав	но	 и	 по	ли	тич	ки	 уте	ме	ље	ну	 др	жа	ву	
	Ре	пу	бли	ку	Срп	ску	Кра	ји	ну,	да	су	про	те	ра	ни,	по	би	је	ни,	бом	бар
до	ва	ни	и	уби	ја	ни	из	ави	о	на	дуж	Пе	тро	вач	ке	це	сте		док	су	бе	жа	ли.	
Ни	ко	од	Хр	ва	та	то	ни	кад	ни	је	по	ме	нуо!	Ни	су	по	ми	ња	ли	Ср	бе	ни	
као	ре	ме	ти	лач	ки	фак	тор.	Ни	су,	јер	би	мо	ра	ли	да	ка	жу	ода	кле	у	Ср
би	у	Кра	ји	ни?	Ни	су	Ср	би	на	овај	про	стор	па	ли	с	Мар	са!	За	хр	ват
ску	исто	ри	ју	и	по	ли	ти	ку	то	пи	та	ње	је	та	бу	те	ма.	А	по	зна	то	је		из	
Фра	нач	ких	хро	ни	ка		да	су	Ср	би	на	про	сто	ру	Кра	ји	не	прет	хо	ди	ли	
Хр	ва	ти	ма,	по	ми	њу	се	818,	а	Хр	ва	ти	три	де	сет	го	ди	на	ка	сни	је		852.	
го	ди	не.	

Исто	та	ко,	Бо	шња	ци	се	пред	ста	вља	ју	као	жр	тве	и	на	сто	је	да	
на	ми	ре,	па	и	да	пре	ма	ше	број	ку	од	8.000;	они	не	при	зна	ју	срп	ске	
жр	тве,	пра	ве	се	глу	ви	на	чи	ње	ни	цу	да	је	срп	ски	зло	чин	у	ства	ри	
од	ма	зда	за	зло	чин	ко	ји	су	по	чи	ни	ли	њи	хо	ви	су	на	род	ни	ци	над	срп
ским	на	ро	дом	од	1992.	до	1995;	у	По	то	ча	ри	ма	су	укле	са	ли	не	дво
сми	слен	рат	ни	по	клич:	„Прав	да	је	на	ша	осве	та“.	

О СТРА ДА ЊУ, СЕ ЋА ЊУ И ПО МИ РЕ ЊУ  
БЕЗ ПО МИ ЊА ЊА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ КРА ЈИ НЕ

А	Ср	би	же	ле	по	ми	ре	ње.	И	то	се	укла	па	у	евро	а	тлант	ске	ин	те
гра	ци	је	и	по	ми	ре	ње	у	ре	ги	о	ну.	То	је	аген	да	За	па	да:	ЕУ,	САД,	НА
ТО.	То	је	ма	па	пу	та	ко	ји	тре	ба	да	про	ђе	Ср	би	ја	на	пу	ту	ка	ЕУ	и	
да	ље	у	НА	ТО!?	Су	се	ди,	 да	кле,	 ваљ	да	 за	то	што	 су	ма	ло	број	ни	ји,	
мо	гу	да	сла	ве	и	оп	ту	жу	ју,	а	Ср	би	ја	и	Ср	би	да	те	же	по	ми	ре	њу.	За	то	
је	срп	ски	пре	ми	јер	у	Ра	чи,	на	обе	ле	жа	ва	њу	два	де	се	то	го	ди	шњи	це	
„Олу	је“,	у	јед	ном	не	сре	ђе	ном	и	на	ба	ца	ном	па	те	тич	ном	го	во	ру,	не	
по	ми	њу	ћи	РСК,	ре	као:	„ни	ко	нам	не	мо	же	бра	ни	ти	да	пам	ти	мо“	
(као	да	не	ко	не	ко	ме	уоп	ште	мо	же	за	бра	ни	ти	да	пам	ти,	МС),	али	
је	од	мах	до	дао	да	са	За	гре	бом,	ко	ји	отво	ре	но	ве	ли	ча	про	гон	Ср	ба,	
уки	да	 им	 ћи	ри	ли	цу,	 по	зи	ва	 се	 на	 уста	шку	 тра	ди	ци	ју11),	 „же	ли	мо	
да	га	ји	мо	нај	бо	ље	мо	гу	ће	од	но	се“	и	да	се	он	на	да	да	ће	мо	са	Хр

11) Скандалозан	 је	 њихов	 списак	 о	 1577	 оптужених	 Срба,	 као	 што	 је	 и	 беспризорна	
злоупотреба	интерполових	оптужница.	Хрватска	све	чини	да	потпуно	очисти	државу	
од	Срба,	и	да	за	тај	злочин	оптуже	саме	Србе.	То	јој	успева.	У	томе	јој	помаже	и	естрада	
на	челу	са	Томпсоном,	којег	је	на	прослави	„Олује“	славило	стотине	хиљада	певајући:	
„Јасеновац	 и	 Градишка	 Стара“,	 „Ми	Хрвати	 не	 пијемо	 вина,	 само	 крви	 четника	 из	
Книна“,	уз	уобичајене	покличе:	„За	дом	спремни“,	„Убиј,	убиј	Србина“	и	слично.	



стр: 27-49.
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ват	ском	„по	ста	ти	при	ја	те	љи	у	Европ	ској	уни	ји“.12)	Сва	ко	из	вр	ша	ва	
свој	за	да	так:	док	Ву	чић	по	зи	ва	на	по	ми	ре	ње,	у	Хр	ват	ској	пре	те	и	
про	те	ру	ју	оста	так	Ср	ба.	И	ни	ко	од	срп	ских	зва	нич	ни	ка,	осим	До
ди	ка,	 у	 свом	 го	во	ру	о	 стра	да	њу	и	про	го	ну	Ср	ба	из	Хр	ват	ске,	не	
по	ми	ње	РСК		др	жа	ву	срп	ског	на	ро	да	ко	ју	су	Хр	ва	ти	уз	по	др	шку	
За	па	да	 уни	шти	ли	 и	 по	би	ли	 ви	ше	 од	 7.000	 и	 про	те	ра	ли	 ви	ше	 од	
по	ла	ми	ли	о	на	Ср	ба.	Го	во	ри	ли	су	срп	ски	чел	ни	ци	о	стра	да	њу	Ср	ба	
у	 „Бље	ску“	и	 „Олу	ји“,	 о	по	ги	бељ	ној	и	нај	ма	сов	ни	јој	 са	вре	ме	ној	
се	о	би	Ср	ба	ља.	На	све	стра	не	слу	ша	мо:	про	те	ра	ни	Ср	би	из	Хр	ват
ске.	Ни	ко	од	зва	нич	ни	ка	не	по	ми	ње	др	жа	ву	тих	Ср	ба		Ре	пу	бли	ку	
Срп	ску	Кра	ји	ну,	због	ко	је	су	Ср	би	и	про	те	ра	ни.	Не	би	Ср	би	Кра	ји
шни	ци	би	ли	про	те	ра	ни	да	ни	су	има	ли	сво	ју	др	жа	ву.	У	про	тив	ном,	
то	 би	 зна	чи	ло	 да	 су	 прет	ход	но,	 кроз	 исто	ри	ју,	 при	ста	ли	 да	 бу	ду	
не	за	шти	ће	на	и	дис	кри	ми	ни	са	на	ма	њи	на,	 без	пра	ва	на	 соп	стве	ну	
др	жа	ву.	А	то,	опет,	зна	чи	да	они	у	нај	ве	ћем	бро	ју	ви	ше	не	би	ни	би
ли	Ср	би.	Ова	ко,	они	су	кроз	исто	ри	ју	сте	кли	свој	ство	исто	риј	ског,	
ди	пло	ма	тич	ког,	по	ли	тич	ког,	или	кон	сти	ту	тив	ног	на	ро	да	–	све	јед	но,	
што	им	је	при	знао	сва	ки	од	по	сле	рат	них	хр	ват	ских	уста	ва	(1947,	
1963,	1974).	Они	су	као	на	род	би	ли	устав	но	из	јед	на	че	ни	са	хр	ват
ским	на	ро	дом.	Хр	ват	ска	је	би	ла	дво	на	ци	о	нал	на	др	жа	ва		Хр	ва	та	и	
Ср	ба	у	Хр	ват	ској,	и	Ср	би	су	ре	а	го	ва	ли	на	хр	ват	ско	про	тив	у	став	но	
и	на	сил	но	от	це	пље	ње	од	СФРЈ	и	са	бор	ско	јед	но	на	ци	о	нал	но	(гла
са	ли	са	мо	хр	ват	ски	за	ступ	ни	ци)	пре	и	ме	но	ва	ње	Ср	ба	из	кон	сти	ту
тив	ног	на	ро	да	у	на	ци	о	нал	ну	ма	њи	ну.	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска	Кра	ји	на	је	
би	ла	при	род	на	ре	ак	ци	ја	на	хр	ват	ску	се	це	си	ју.	Био	је	то	на	чин	не	
са	мо	да	Ср	би	ин	сти	ту	ци	о	на	ли	зу	ју	и	те	ри	то	ри	ја	ли	зу	ју	сво	ја	пра	ва,	
не	го	и	да	би	о	ло	шки	пре	жи	ве	на	ста	нак	но	ве	не	за	ви	сне	хр	ват	ске	др
жа	ве.	Оту	да	је	не	схва	тљи	ва	те	жња	да	се	Срп	ска	Кра	ји	на	за	бо	ра	ви,	
као	да	је	ни	кад	ни	је	ни	би	ло,	да	се	за	у	век	из	бри	ше	из	се	ћа	ња,	да	се	
из	ба	ци	и	гла	ва	и	ср	ца	срп	ског	на	ро	да.	То	смо	слу	ша	ли	и	у	Ра	чи	и	
у	Са	ва	цен	тру.	Во	ди	ло	се	ра	чу	на	да	се	не	по	ме	не	Кра	ји	на.	Чак	и	у	
кул	тур	ном	про	гра	му.	То	он	да	зна	чи	да	Ср	би	у	Кра	ји	ни	ни	су	има	ли	
пра	во	да	се	бра	не,	и	да	је	Хр	ват	ска	би	ла	у	пра	ву	што	је	уни	шти	ла	
ову	срп	ску	др	жа	ву	и	про	те	ра	ла	ње	но	ста	нов	ни	штво!?	Не	ки	ме	ди	ји	
су	то	и	ре	кли:	„Хр	ват	ска	је	има	ла	пра	во	да	се	осло	бо	ди“!	Од	ко	га?	
Од	уста	штва	и	ср	бо	мр	жње?	

Дан	 се	ћа	ња.	Срп	ски	 пре	ми	јер	Алек	сан	дар	Ву	чић	 је,	 у	 скло
пу	по	бољ	ша	ња	од	но	са	са	су	се	ди	ма,	што	је	је	дан	од	усло	ва	за	ула
зак	у	ЕУ,	пред	ло	жио	За	јед	нич	ки	дан	се	ћа	ња	на	све	жр	тве	у	бив	шој	

12) Види:	Новости,	6.	август	2015,	стр.	3.
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СФРЈ.13)	И	пре	би	ло	ка	квог	Ву	чи	ћег	обра	зло	же	ња	овог	пред	ло	га,	из	
су	сед	ства	је	усле	ди	ла	не	га	тив	на	ре	ак	ци	ја.	У	За	гре	бу	и	При	шти	ни	
је	 овај	 пред	лог	 до	че	кан	на	нож.	Из	За	гре	ба	пре	ми	јер	Зо	ран	Ми
ла	но	вић	је	по	ру	чио:	„на	ма	ни	ко	не	ће	од	ре	ђи	ва	ти	да	не	пи	је	те	та	и	
су	ћу	ти“,	а	у	При	шти	ни	се	спре	ма	ре	зо	лу	ци	ја	ко	јом	би	Ср	би	ју	ту
жи	ла	за	ге	но	цид.	Из	Са	ра	је	ва	Ба	кир	Изет	бе	го	вић	ука	зу	је	да	је	иде	ја	
не	пот	пу	на	и	пре	ра	на.	Ја	вио	се	и	бив	ши	ре	ис	Му	ста	фа	Це	рић,	по	ру
чу	ју	ћи	ла	кон	ски	„ка	ко	је	Бал	кан	ми	ран	са	мо	кад	је	Бо	сна	мир	на“,	
оце	њу	ју	ћи	Ву	чи	ће	ву	ини	ци	ја	ти	ву	не	ре	ал	ном,	и	ис	ти	че	да	је	„ла	ко	
од	ре	ди	ти	да	тум	за	за	јед	нич	ко	се	ћа	ње	и	мо	ли	тву:11.7.	По	то	ча	ри“.14) 

Пам	те	се	да	кле	са	мо	соп	стве	не	жр	тве;	срп	ске	жр	тве	се,	ваљ	да,	
под	ра	зу	ме	ва	ју.	 У	 за	гре	бач	ком	 „Ју	тар	њем	 ли	сту“осва	нуо	 је	 текст	
адво	ка	та	Лу	ке	Ми	ше	ти	ћа,	бра	ни	о	ца	Ан	те	Го	то	ви	не	пред	Ха	шким	
су	дом,	 по	во	дом	 20.	 го	ди	шњи	це	 „Олу	је“	 у	 ко	јем	 „ве	ли	ко	ду	шно“	
пред	ла	же	да	се	28.	сеп	тем	бар	обе	ле	жа	ва	као	дан	се	ћа	ња	на	срп	ске	
жр	тве	 зло	чи	на	 по	чи	ње	них	 на	кон	 те	 „вој	норе	дар	стве	не	 ак	ци	је“.	
То	га	да	на	1995,	го	то	во	два	ме	се	ца	по	сле	„Олу	је“,	у	се	лу	Ва	ри	во
де		оп	шти	на	Книн,	уби	је	но	је	де	вет	ме	шта	на	срп	ске	на	ци	о	нал	но
сти,	од	55	84	го	ди	не	жи	во	та.	За	овај	зло	чин	ни	ко	ни	је	од	го	ва	рао.	
Ми	ше	ти	ће	ва	иде	ја	је	ја	сна	и	с	хр	ват	ског	ста	но	ви	шта	по	бед	нич	ка	и	
др	жа	во	твор	на.	Он	сма	тра	да	би	на	тај	на	чин	хр	ват	ски	др	жав	ни	врх	
одао	по	част	 срп	ским	жр	тва	ма	што	би	по	ни	шти	ло	тен	зи	је	ко	ји	ма	
је	обе	ле	же	на	сва	ка	про	сла	ва	„Олу	је“,	од	но	сно	оп	ту	жбе	слу	жбе	не	
Ср	би	је,	као	и	пред	став	ни	ка	срп	ске	за	јед	ни	це	у	Хр	ват	ској	да	је	не
до	пу	сти	во	сла	ви	ти	„Олу	ју“,	јер	су	на	кон	ње	по	чи	ње	ни	зло	чи	ни	за	
ко	је	ни	ко	ни	је	од	го	ва	рао.	Ми	ше	тић	би,	да	кле,	да	„са	чу	ва“	„Олу	ју“,	
ко	ја	је	са	ма	по	се	би	би	ла	нај	ве	ћи	зло	чин	из	вр	шен	пре	ма	срп	ском	
на	ро	ду!	„По	ру	ка	је	пот	пу	но	ја	сна:	„ве	ли	чан	стве	ну“	по	бе	ду	не	сме
ју	им	за	се	ни	ти	уби	ства	„та	мо	не	ких“	Ср	ба,	без	об	зи	ра	на	то	ко	ли	ко	
их	је.	За	то	ће	им	уде	ли	ти	је	дан	дан	за	се	ћа	ње	на	њи	хо	ве	жр	тве,	што	
да	ље	од	њи	хо	вог	Да	на	по	бе	де	и	до	мо	вин	ске	за	хвал	но	сти,	то	бо	ље.	
На	тај	дан	ће	глу	ми	ти	да	им	је	жао	срп	ских	жр	та	ва,	а	Ср	би	ће,	на
ив	ни	ка	кви	је	су,	по	но	во	„за	гри	сти	уди	цу“	и	пу	сти	ће	их	да	у	ми	ру	
сла	ве	(по	жељ	но	уз	Томп	со	нов	по	здрав	„За	дом	спрем	ни“)	нај	ве	ћу	
по	бе	ду	у	сво	јој	„по	ви	је	сти“.15)

13) Види:	Новости,	8.	август	2015,	стр.	3.
14) Види:	Мирослав	Јанковић,	„Сви	су	они	пали	узалуд“,	Новости,	исто,	стр.	16.
15) Саво	Штрбац,	„Удица	„домољуба“	за	Србе“,	Фонд стратешке културе,	електронско	

издање,	14.	август	2015.
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Су	се	ди	да	кле	ни	су	спрем	ни	да	при	хва	те	Ву	чи	ће	ву	иде	ју	по	ми
ре	ња	и	ус	по	ста	вља	ње	за	јед	нич	ког	да	на	се	ћа	ња.	Слу	те	да	би	ти	ме	у	
пр	ви	план	ис	пли	ва	ли	мо	ти	ви	и	ре	зул	та	ти	ра	та	ко	ји	су	уз	по	др	шку	
спољ	них	ак	те	ра	во	ди	ли	про	тив	бив	ше	СФРЈ	и	срп	ског	на	ро	да.	А	
мо	тив	 је	 био	 раз	би	ти	 ју	го	сло	вен	ску	 др	жа	ву,	 по	би	ти	и	 про	те	ра	ти	
Ср	бе	и	на	њи	хо	вом	исто	риј	ском	и	ет	нич	ком	про	сто	ру	фор	ми	ра	ти	
соп	стве	не	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве.	Тај	ре	зул	тат	је,	из	у	зев	у	БиХ	где	су	
Ср	би	ус	пе	ли	да	са	чу	ва	ју	сво	ју	РС,	углав	ном	ус	пео.	И	шта	ту	има	
за	јед	нич	ко	да	се	обе	ле	жа	ва?	Во	ђен	је	рат;	Ср	би	су	во	ди	ли	бор	бу	за	
оп	ста	нак	а	Хр	ва	ти,	му	сли	ма	ни	и	Шип	та	ри	за	њи	хо	во	про	те	ри	ва	ње.	
За	и	ста,	шта	ту	има	за	јед	нич	ко	за	се	ћа	ње?	Мо	жда	им	је	по	бе	да	„пи
ро	ва“,	па	Хр	ва	ти	на	ста	вља	ју	бор	бу	до	по	след	њег	Ср	би	на	у	Хр	ват
ској,	а	Шип	та	ри	на	сто	је	да	за	о	кру	же	сво	ју	др	жав	ност	на	Ко	со	ву	и	
по	хап	се	и	про	те	ра	ју	све	не	по	ћуд	не		Ср	бе.	Али	за	то	је	срп	ски	по	раз	
ре	а	лан,	и	„ни	ко	нам	не	мо	же	бра	ни	ти	да	пам	ти	мо“.	

Мо	жда	се	Ми	ла	но	вић	пла	ши	да	би	Дан	се	ћа	ња	под	ра	зу	ме	вао	
да	Хр	ват	ска	поч	не	из	вр	ша	ва	ти	спо	ра	зу	ме	ко	је	је	пот	пи	са	ла	са	Ср
би	јом.	Хр	ват	ска	 је	 23.	 ав	гу	ста	 1996.	 са	Ср	би	јом	пот	пи	са	ла	Спо
ра	зум	о	нор	ма	ли	за	ци	ји	од	но	са.	У	том	спо	ра	зу	му,	из	ме	ђу	оста	лог,	
пи	ше:	„Уго	вор	не	стра	не	по	шту	ју	јед	на	дру	гу	као	не	за	ви	сне,	су	ве
ре	не	и	рав	но	прав	не	др	жа	ве	у	окви	ру	сво	јих	ме	ђу	на	род	них	гра	ни
ца“.	Про	во	ка	тив	ним	при	зна	њем	не	за	ви	сно	сти	Ко	со	ва,	Хр	ват	ска	је	
др	ско	пре	кр	ши	ла	ме	ђу	др	жав	ни	спо	ра	зум	са	Ср	би	јом.	Да	је	Ср	би	ја	
има	ла	озбиљ	ну	и	од	го	вор	ну	власт,	она	би	пред	у	зе	ла	ре	ци	проч	ну	
ме	ру	и	при	зна	ла	од	Хр	ват	ске	оку	пи	ра	ну	Ре	пу	бли	ку	Срп	ску	Кра	ји
ну	и	ње	ну	Вла	ду	у	из	гнан	ству.	Али	по	сток	то	бар	ска	срп	ска	власт	се	
опре	де	ли	ла	за	„де	мо	крат	ску“	по	ли	ти	ку,	за	по	ли	ти	ку	сле	пе	по	слу
шно	сти	пре	ма	сво	јим	за	пад	ним	мен	то	ри	ма.

У	по	ме	ну	том	спо	ра	зу	му,	осим	гра	ни	ца,	су	ве	ре	ни	те	та	и	те	ри	то
ри	јал	ног	ин	те	гри	те	та,	де	фи	ни	шу	се	и	пи	та	ња	по	врат	ка	прог	на	них	
Ср	ба	из	РСК	и	Хр	ват	ске		њи	хо	ва	имо	вин	ска	и	со	ци	јал	на	пра	ва	и	
пра	ва	из	од	ре	да	ба	ме	ђу	на	род	ног	пра	ва.	Овај	спо	ра	зум	је,	ме	ђу	тим,	
остао	„мр	тво	сло	во	нас	па	пи	ру“,	и	ни	до	да	на	шњег	да	на	ни	је	оства
рен.	На	про	тив,	њи	ме	је	ле	га	ли	зо	ван	ге	но	цид	и	ет	нич	ко	чи	шће	ње	
хр	ват	ске	др	жа	ве	од	срп	ског	на	ро	да.	Оту	да	не	тре	ба	да	чу	ди	ап	сурд	
по	во	дом	овог	зло	чи	на:	Хр	ват	ска	је	за	из	гон	Ср	ба	Кра	ји	шни	ка	оп
ту	жи	ла	Ср	би	ју	пред	Ме	ђу	на	род	ном	су	дом	у	Ха	гу.16)

16) Види	шире:	Момчило	Суботић,	„Хрватско	непријатељство	и	српске	илузије“	у:	Српски 
народ од Сарајевског атентата до Хашког трибунала	(приредио	Милојко	Будимир),	
Београд,	2014,	стр.	174186.
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Исти	циљ	–	 про	те	ри	ва	ње	 пре	о	ста	лих	Ср	ба	 из	Хр	ват	ске,	 као	
„ко	нач	но	ре	ше	ње“	срп	ског	пи	та	ња	у	Хр	ват	ској		има	и	„игра“	око	
ћи	ри	ли	це	у	Ву	ко	ва	ру	и	ди	љем	Хр	ват	ске.	17)	Ову	„игру“	Европ	ска	
уни	ја	 не	 же	ли	 да	 ко	мен	та	ри	ше,	 иако	 се	 ра	ди	 о	 дис	кри	ми	на	ци	ји	
ма	њин	ских	 пра	ва	 –	 као	 про	кла	мо	ва	них	 вред	но	сти	ЕУ.	Отво	ре	ну	
ма	ни	фе	ста	ци	ју	 фа	ши	зма	 хр	ват	ске	 др	жа	ве	 ЕУ	 ци	нич	но	 сво	ди	 на	
пи	та	ње	уну	тра	шњег	за	ко	но	дав	ства	и	уну	тра	шњих	од	но	са	у	Хр	ват
ској.	 Бри	се	лу	 хр	ват	ски	 уста	шлук	 не	 сме	та:	њи	ма	 је	 од	Укра	ји	не	
до	Хр	ват	ске	 ва	жна	 ге	о	по	ли	тич	ка	 упо	тре	бљи	вост,	 а	 иде	о	ло	ги	ја	 и	
уну	тра	шња	пи	та	ња,	при	ро	да	си	сте	ма,	ста	ње	људ	ских	и	ма	њин	ских	
пра	ва	је	дру	го	ра	зред	но.

Оче	ки	ва	ло	се,	ко	је	оче	ки	вао?,	на	ив	ни	срп	ски	по	ли	ти	ча	ри!,	да	
ће	ула	ском	у	ЕУ	у	Хр	ват	ској	спла	сну	ти	ср	бо	фо	би	ја	и	ср	бо	мр	жња.	
На	про	тив,	они	су	у	успо	ну.	Об	ја	шње	ње	је	у	очи	глед	ном	про	бле	му	
Хр	ва	та	са	иден	ти	те	том,	ко	ји	се	не	мо	же	ре	ши	ти	уби	ја	њем	и	про	те
ри	ва	њем	Ср	ба;	оту	да	но	ва	фру	стра	ци	ја,	ко	јој	не	ма	ле	ка.	

Кад	су	Ср	би	и	Ср	би	ја	у	пи	та	њу	Хр	ват	ска	во	ди	кон	зи	стент	но	
тран	спа	рент	ну	не	при	ја	тељ	ску	по	ли	ти	ку,	док	Ср	би	кроз	исто	ри	ју,	
као	и	 са	вре	ме	но	 срп	ско	вођ	ство,	 во	де	нео	д	го	вор	ну	по	ли	ти	ку	по
пу	шта	ња,	не	за	ме	ра	ња,	по	ли	ти	ку	са	мо	за	бо	ра	ва,	или	по	ли	ти	ку	„на	
пар	че“	ка	ко	је	ис	ти	цао	Сло	бо	дан	Јо	ва	но	вић		о	че	му	смо	пи	са	ли	у	
јед	ном	од	на	ших	ра	до	ва.18)

Ову	те	зу	по	твр	ђу	је	и	еко	ном	ска	стра	на	са	вре	ме	них	срп	скохр
ват	ских	од	но	са;	би	ланс	еко	ном	ске	по	ли	ти	ке	је	по	прог	на	не	Ср	бе	и	
Ср	би	ју	ви	ше	не	го	по	ра	зан.	На	и	ме,	Хр	ват	ска	ду	гу	је	срп	ским	пен	зи
о	не	ри	ма	са	под	руч	ја	РСК	81	за	о	ста	лу	пен	зи	ју.	Број	тих	пен	зи	о	не	ра	
је	47.	000	а	из	нос	за	о	ста	лих	пен	зи	ја	је	ве	ћи	од	ми	ли	јар	ду	евра.	Ово	
су	огром	на	сред	ства	и	мо	же	мо	са	мо	за	ми	сли	ти	шта	би	Хр	ват	ска,	
за	јед	но	са	сво	јим	за	пад	ним	па	тро	ни	ма,	чи	ни	ла	ка	да	би	јој	Ср	би	ја	
ду	го	ва	ла	то	ли	ки	но	вац.	Ово	ме	тре	ба	до	да	ти	и	сле	де	ће.	Вред	ност	
про	це	ње	не	срп	ске	имо	ви	не	у	Хр	ват	ској	је	око	1,8	ми	ли	јар	ди	евра,	

17) Градско	 веће	Вуковара	 је,	 17.	 августа	 2015,	 гласањем	 11:10	 укинуло	 право	Срба	 да	
користе	ћирилицу.	Тиме	је	извршена	измена	градског	статута	годину	дана	после	одлуке	
Уставног	суда	који	је	дао	двосмислено	тумачење	о	ћириличним	таблама		Србима	не	
треба	ускратити	права,	али	не	смеју	да	буду	повређени	осећаји	већинског	народа.	У	
складу	са	уставним	лицемерјем	је	и	одлука	Градског	већа	по	којој	ће	се	сваког	октобра	
поново	гласати	о	томе	колики	је	степен	„сношљивости“у	граду,	тј	да	ли	би	ћирилични	
натписи	повредили	осећања	Хрвата.	Види:	Новости,	 „Вуковар	протерао	ћирилицу“,	
18.	август	2015,	страна	4.

18) Види:	Момчило	Суботић,	 „Српска	 политика	 „на	 парче“	 или	 недостатак	 националне	
идеје“,	у	Српско питање на Балкану	(уредио	Момчило	Суботић),	ИПС,	Београд,	2013,	
стр.	220232.	
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у	тај	збир	ула	зи	ви	ше	од	400	пред	у	зе	ћа	ко	ја	су	пре	рас	па	да	СФРЈ	
има	ла	имо	ви	ну	у	Хр	ват	ској,	што	на	Ја	дра	ну,	што	у	уну	тра	шњо	сти.	
Та	ко	ђе,	ту	је	и	85.000	ку	ћа	и	ста	но	ва	Ср	ба	из	Хр	ват	ске	и	гра	ђа	на	
Ср	би	је.	Те	ку	ће	и	ста	но	ви	су	углав	ном	усе	ље	ни	и	при	ва	ти	зо	ва	ни.	
С	дру	ге	стра	не,	Хр	ват	ска	од	Ср	би	је	по	тра	жу	је	не	крет	ни	не	у	вред
но	сти	од	око	800	ми	ли	о	на	евра.19)  

Хр	ват	ска	је	ви	ше	од	де	сет	го	ди	на	све	при	сут	ни	ја	на	срп	ском	
тр	жи	шту,	 све	 чи	ни	 да	 по	мог	не	 сво	јим	 „го	спо	дар	стве	ни	ци	ма“	 да	
еко	ном	ски	овла	да	ју	Ср	би	јом,	у	ко	ју	су	Те	дев	ски,	То	до	рић	и	дру
ги	до	2012.	го	ди	не	уло	жи	ли	ви	ше	од	530	ми	ли	о	на	евра,	тј	ви	ше	од	
20	%	 сво	јих	 ин	ве	сти	ци	ја	 уло	же	них	из	ван	Хр	ват	ске.20)	Хр	ват	ском	
би	зни	су	про	ход	ност	у	Ср	би	ји	пра	ви	хр	ват	ска	оба	ве	штај	на	слу	жба	
ко	ја	је	јед	на	од	нај	ак	тив	ни	јих	стра	них	слу	жби	у	Ср	би	ји.	„По	зна	то	
је	и	то	да	хр	ват	ске	оба	ве	штај	не	слу	жбе,	пре	ко	огром	них	бу	џе	та	за	
огла	ша	ва	ње	хр	ват	ских	ком	па	ни	ја	 у	Ср	би	ји,	 ути	чу	на	уре	ђи	вач	ку	
по	ли	ти	ку	 од	ре	ђе	них	 ме	ди	ја,	 обез	бе	ђу	ју	ћи	 ве	ли	ки	 про	стор	 оним	
по	је	дин	ци	ма	и	ор	га	ни	за	ци	ја	ма	ко	је	су	отво	ре	ни	хр	ват	ски	ло	би	сти	
у	Ср	би	ји.	То	је	и	раз	лог	за	што	се	у	по	след	ње	вре	ме	по	је	ди	не	по
ли	тич	ке	лич	но	сти,	бли	ско	по	ве	за	не	са	Хр	ват	ском,	та	ко	че	сто	по	ја
вљу	ју	у	ме	ди	ји	ма.

Би	ло	је	муч	но	гле	да	ти	ка	ко	су	се	по	је	ди	ни	срп	ски	по	ли	ти	ча
ри	у	про	шло	сти	из	ви	ња	ва	ли	и	до	дво	ра	ва	ли	Хр	ва	ти	ма,	ши	ром	им	
отва	ра	ју	ћи	 вра	та	 Ср	би	је	 (по	ли	тич	ки,	 без	бед	но	сно	 и	 еко	ном	ски),	
док	су	вра	та	Хр	ват	ске,	по	сле	„Олу	је“,	за	наш	на	род	за	у	век	оста	ла	
за	тво	ре	на.	Иза	 тих	 вра	та	 оста	ли	 су	имо	ви	на,	 ку	ће,	 зе	мља,	 рад	на	
ме	ста	про	те	ра	них	Ср	ба.

То	ни	је	са	мо	пи	та	ње	ге	но	ци	да	ко	ји	је	по	чи	њен	над	на	шим	на
ро	дом	у	„Олу	ји“,	то	је	и	еко	ном	ско	пи	та	ње,	и	пи	та	ње	по	што	ва	ња	

19) Исто
20) Хрватски	тајкун	Ивица	Тодорић	у	Србији	поседује	три	велика	трговинска	ланца	–	Идеа,	

Меркатор	и	Рода,	који	заједно	имају	много	већи	промет	од	Мишковићевог	Максија.	И	
уз	то	је	Тодорић	власник	и	фабрике	сладоледа	Фриком,	фабрике	уља	Дијамант,	фарме	
за	тов	јунади	Планта	у	Футогу,	кланице	у	Пландишту,	Кикиндског	млина,	Нове	слоге	
из	Трстеника	 (фабрика	минералне	воде	 „Мивела“),	 а	преко	компаније	Идеа	недавно	
је	преузео	и	два	некада	позната	београдска	биоскопа	„Јадран“	и	„Вождовац“,	који	су	
годинама	били	затворени...	Само	Емил	Тедевски	има	више	фирми	у	Србији	него	сви	
српски	 привредници	 у	 Хрватској.	 Између	 осталог,	 хрватска	 Атлантик	 група	 Емила	
Тедевског	власник	је	српских	компанија	Соко	Штарк,	Гранд	пром,	Паланачки	кисељак,	
МултМта	и	Фудленд,	па	самим	тим	и	ван	граница	Србије	познатих	брендова	као	што	
су	„чоколадне	бананице“,	чоколаде	„најлепше	жеље“,	„смоки“,	„бакина	тајна“,	кафа	
„гранд“...	У	Србији	су	значајно	инвестирале	и	друге	хрватске	компаније,	као	што	су	
Нексе	група,	Виндија,	Подравка,	Лура,	Кроација	осигурање,	Магма,	Певец,	М	профил,	
Леваоница	 продукт,	 Нашице	 цемент...	 Види	 шире:	 Ненад	 Поповић,	 интервју	 листу	
Недељник,	електронско	издање,	25.	август	2015.	
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пра	ва	сво	ји	не,	као	уни	вер	зал	ног	и	не	по	вре	ди	вог	пра	ва	у	свим	ци
ви	ли	зо	ва	ним	 зе	мља	ма	 све	та.	То	пра	во	 је	Хр	ват	ска	пре	кр	ши	ла,	и	
уме	сто	да	за	то	сно	си	санк	ци	је,	она	је	још	до	би	ла	на	гра	ду	да	ње	ни	
би	зни	сме	ни	не	сме	та	но	ку	пу	ју	срп	ска	пред	у	зе	ћа	и	да	20	го	ди	на	ка
сни	је	од	лу	чу	ју	ће	ути	чу	на	ста	бил	ност	срп	ског	тр	жи	шта.

Ми	смо	кри	ви	јер	смо	у	про	шло	сти	има	ли	нео	д	го	вор	не	по	ли
ти	ча	ре	ко	ји	су	до	пу	сти	ли	да	Хр	ват	ска	у	Ср	би	ји	има	све,	а	да	Ср	би
ја	у	Хр	ват	ској	не	ма	ни	шта.	Вре	ме	је	да	то	про	ме	ни	мо.	Вре	ме	је	да	
Ср	би	ја	те	мељ	но	пре	и	спи	та	сво	је	од	но	се	са	Хр	ват	ском,	док	се	сви	
про	те	ра	ни	Ср	би	у	„Олу	ји“	не	вра	те	у	сво	је	до	мо	ве,	ко	ри	сте	ћи	сва	
она	пра	ва	и	имо	ви	ну	ко	ју	су	ко	ри	сти	ли	као	кон	сти	ту	тив	ни	на	род	у	
Хр	ват	ској	пре	њи	хо	вог	про	те	ри	ва	ња	из	те	зе	мље.	Ов	де	се	не	ра	ди	
о	би	ло	чи	јем	по	ли	тич	ком	хи	ру,	већ	се	ра	ди	о	ло	гич	ном	зах	те	ву	ко	ји	
би	ис	по	ста	вио	сва	ки	Аме	ри	ка	нац,	Ен	глез,	па	и	Хр	ват,	да	је	ње	гов	
на	род	пре	тр	пео	та	кав	зло	чин	и	пљач	ку	као	што	су	пре	тр	пе	ли	Ср	би	
у	„Олу	ји“.	Тек	ка	да	ово	пи	та	ње	ко	нач	но	ре	ши	мо,	мо	же	мо	као	ре	ги
он	да	кре	не	мо	по	ли	тич	ки	и	еко	ном	ски	на	пред.	Без	то	га	не	ма	и	не	
мо	же	да	бу	де	трај	ног	ми	ра	на	Бал	ка	ну.“21)

Да	кле,	све	ово	што	смо	на	зна	чи	ли	тре	ба	ло	би	да	бу	де	пред	у
слов	за	не	ка	кав	За	јед	нич	ки	дан	се	ћа	ња.	Прет	по	ста	вља	мо	да	је	све	
то	и	Ву	чић	имао	на	уму,	јер	за	што	би	ина	че	хр	ват	ски	пре	ми	јер	Ми
ла	но	вић	ре	зо	лут	но	од	био	ње	гов	пред	лог.	Ни	је	ваљ	да	Ву	чић	по	те
зао	ово	ва	жно	пи	та	ње	тек	из	пу	ке	по	ли	тич	ке	ре	то	ри	ке?	А	мо	жда	је
сте!	По	дик	та	ту	за	пад	них	моћ	ни	ка:	по	ми	ре	ње	ра	ди	по	ми	ре	ња		јер	
је	 до	бро	су	сед	ство	 је	дан	од	усло	ва	на	 евро	у	ниј	ском	пу	ту	Ср	би	је;	
без	ика	квих	ње	них	усло	вља	ва	ња,	ма	кар	то	би	ли	и	не	ис	по	што	ва	ни	
ме	ђу	др	жав	ни	спо	ра	зу	ми	од	стра	не	Хр	ват	ске.	Ми	ла	но	вић,	као	и	до
са	да	шње	хр	ват	ске	вла	сти,	као	сва	ки	хр	ват	ски	по	ли	ти	чар,	од	би	ја	да	
оства	ри	до	го	во	ре	не	спо	ра	зу	ме	са	Ср	би	јом,	јер	ови	спо	ра	зу	ми	зах
те	ва	ју	и	по	вра	так	Ср	ба		а	то	је	оно	што	Хр	ват	ска	на	сто	ји	свим	си
ла	ма	да	из	бег	не.	Јер,	њи	хо	вим	по	врат	ком	до	ве	ла	би	у	пи	та	ње	свој	
глав	ни	рат	ни	циљ:	про	те	ри	ва	ње	Ср	ба	и	ства	ра	ње	ет	нич	ки	и	вер	ски	
чи	сте	хр	ват	ске	др	жа	ве.22)	По	врат	ком	Ср	ба	–	ето	Кра	ји	не!	Че	му	он
да	на	сил	на	се	це	си	ја	и	рат	за	не	за	ви	сну	хр	ват	ску	др	жа	ву?	

21) Ненад	Поповић,	исто.
22) Колико	 су	 Хрвати	 опредељени	 за	 Европу	 и	 „демократију“	 сведочи	 и	 скорашња	

иницијатива	групе	Хрвата,	на	челу	са	Бранком	Борковићем,	командантом	Вуковара,	да	
„За	дом	спремни“	постане	званични	поздрав	хрватске	војске.	Међу	неколико	хиљада	
потписника	су	и:	бивши	министар	спољних	послова	Звонимир	Шепаровић,	академик	
Јосип	 Печарић,	 академик	 Станко	 Поповић,	 помоћни	 загребачки	 бискуп	 Валантин	
Позаић,	сисачки	бискуп	Владо	Кошић,	фудбалер	Јосип	Шимунић,	политички	емигрант	
Никола	Штедул	итд.
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МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ЦЕН ТАР ЗА СРП СКЕ ЖР ТВЕ У 20. ВЕ КУ

Не	ма	ни	шта	од	За	јед	нич	ког	да	на	се	ћа	ња,	осим	да	бу	де	у	фор	ми	
не	ког	но	вог	срп	ског	по	ра	за	и	по	ни	же	ња.	С	дру	ге	стра	не,	Ср	би	као	
на	род	ко	ји	је	у	чи	та	вом	20.	ве	ку	био	ме	та	стра	да	ња	и	ге	но	ци	да	ка	ко	
од	стра	не	сво	јих	су	се	да:	Хр	ва	та,	Бо	шња	ка	и	ко	смет	ских	Ал	ба	на	ца,	
та	ко	и	од	спољ	них	за	пад	них	др	жа	ва,	тре	ба	да	ус	по	ста	ве	соп	стве	ни	
култ	се	ћа	ња,	да	по	пут	 Је	вре	ја	по	диг	ну	срп	ски	 Јад	Ва	шем,	мо	ну
мен	тал	ни	обје	кат	 у	 ко	јем	ће	пред	ста	ви	ти	исто	ри	ју	 срп	ског	 стра
да	ња.	По	пут	Је	вре	ја	Ср	би	су	стра	дал	нич	ки	на	род,	а	за	раз	ли	ку	од	
њих	не	ма	ју	соп	стве	ну	кул	ту	ру	се	ћа	ња	на	исто	риј	ско	стра	да	ње.	Без	
об	но	ве	кул	та	се	ћа	ња,	сли	ка	о	Ср	би	ма	као	исто	риј	ском	на	ро	ду	ни	је	
пот	пу	на,	шта	ви	ше,	она	се	бри	ше	и	по	ни	шта	ва,	а	Ср	би	ис	кљу	чу	ју	
из	 исто	ри	је.	Оту	да	 је	 до	бро	до	шла	 иде	ја	 срп	ских	 ин	те	лек	ту	а	ла	ца	
да	се	осну	је	Ме	мо	ри	јал	ни	цен	тар	за	срп	ске	жр	тве	у	20.	ве	ку.	Је	дан	
од	нај	бо	љих	по	зна	ва	ла	ца	ге	но	ци	да	над	Ср	би	ма	у	20.	ве	ку	Сми	ља	
Авра	мов	ука	зу	је	да	 је	по	се	ти	ла	свих	14	цен	та	ра	се	ћа	ња	на	ге	но
цид,	ко	ли	ко	их	у	Евро	пи	укуп	но	има,	и	да	ни	у	јед	ном	не	ма	по	ме
на	о	стра	да	њу	Ср	ба.	А	Ср	би	су		ис	ти	че	Авра	мов		до	жи	ве	ли	три	
по	гро	ма	у	про	шлом	ве	ку.	То	 све	 тре	ба	 ску	пи	ти	на	 јед	ном	ме	сту. 
„Ка	да	до	ђу	стран	ци,	то	што	им	ми	вер	бал	но	об	ја	сни	мо	или	евен
ту	ал	но	ор	га	ни	зу	је	мо	не	ки	окру	гли	сто,	то	оде	у	ве	тар,	то	се	за	бо
ра	ви“.	За	то	би	Ме	мо	ри	јал	ни	цен	тар	као	што	је	Јад	Ва	шем	ко	ји	би	
био	по	све	ћен	Ср	би	ји,	био	од	ве	ли	ког	зна	ча	ја.23)	Иде	ја	о	осни	ва	њу	
Ме	мо	ри	јал	ног	цен	тра	је	по	те	кла	у	„Све	то	за	ру	Ми	ле	ти	ћу“,	а	циљ	је	
„да	се	на	вид	но	ме	сто	у	Бе	о	гра	ду	из	гра	ди	је	дан	Пар	те	нон	ко	ји	би	
био	по	све	ћен	нај	ве	ћим	срп	ским	на	уч	ни	ци	ма	Те	сли,	Ми	лан	ко	ви	ћу	
и	Пу	пи	ну,	по	пут	оног	у	Па	ри	зу.	Ка	да	би	сте	ви	има	ли	је	дан	та	кав	
Пар	те	нон	где	би	сте	ви	зу	ел	но	пре	до	чи	ли	шта	је	срп	ска	на	у	ка	да	ла	
свет	ској	ци	ви	ли	за	ци	ји	он	да	би	се,	ми	слим,	ма	ло	дру	га	чи	је	гле	да	ло	
на	срп	ско	пи	та	ње. Те	две	ства	ри	би	се	раз	ви	ја	ле	па	ра	лел	но	јер	се	
оне	ме	ђу	соб	но	не	ис	кљу	чу	ју“	.24)	За	осни	ва	ње	Ме	мо	ри	јал	ног	цен
тра	за	ин	те	ре	со	ва	на	 је	и	срп	ска	ди	ја	спо	ра	спрем	на	да	да	зна	ча	јан	
до	при	нос	се	ћа	њу	на	оне	ко	ји	су	то	ком	про	шлог	ве	ка	да	ли	сво	је	жи
во	те	или	стра	да	ли	са	мо	за	то	што	су	Ср	би	и	пра	во	слав	ни.	

23) Види:	„Негирање	наших	жртава	већ	јако	иритира	Србе“,	интервју	Смиље	Аврамов	за	
Фонд стратешке културе,	електронско	издање,	17.	август	2015.

24)	 Исто
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Mom ci lo Su bo tic

„SRE BRE NI CA“, „OLU JA“  
AND  „THE DAY OF RE MEM BRAN CE“

Re su me
Bri tish Re so lu tion on Ge no ci de in Sre bre ni ca was not 
adop ted in the Se cu rity Co un cil of the Uni ted Na ti ons be-
ca u se of Rus sian re pre sen ta ti ve’ ve to on it. Thro ug ho ut 
hi story the Bri tish ha ve sup por ted ene mi es of Ser bia and 
such po li tics has been a re flec tion of the Bri tish-Ser bian 
re la ti ons as well as the re flec tion of the Bri tish’ aspi ra tion 
to ke ep Rus sia away from the Bal kans and Me di te ran nean 
re gion. In li ne with it Ser bia, as a tra di ti o nal ally of Rus-
sia, has been „col la te ral da ma ge“ in such po li tics, and 
this has been re pe a ted this ti me again. Pre si dent of Ser bia 
To mi slav Ni ko lic, and be fo re him Pre si dent of the Re pu bli-
ka Srp ska Mi lo rad Do dik, asked Pre si dent Pu tin that Rus-
sia put ve to on this re so lu tion in qu e sti on, whi le in re gard 
to this the po li tics of the Go vern ment of Ser bia pro ved to 
be ex tre mely ir re spon si ble and the Pri me Mi ni ster Vu cic 
only ma de a sta te ment that Ser bia was not con sul ted re-
gar ding this mat ter.
Many fo re ign and do me stic aut hors ha ve re se ar ched and 
wro te on the cri me in Sre bre ni ca and not in one of the se 
pa pers the re has been men ti o ned a term „ge no ci de“; on 
the con trary, the se aut hors ha ve ex pressly un der li ned and 
pro ved that the Serbs did not com mit ge no ci de in Sre bre-
ni ca. The re was a ter ri ble cri me com mi ted the re, but not 
the ge no ci de. Firstly, the re was not in ten tion to com mit 
the ge no ci de; the re is no any do cu ment in which the sta te 
or mi li tary le a ders of the Re pu bli ka Srp ska or de red lo wer 
bo di es or units to com mit the cri me – and if the re was any 
of such do cu ment the Ha gue Co urt wo uld ha ve cer ta nily 
shown it up to no wa days, and se condly, the com man der 
of the Army of the Re pu bli ka Srp ska Rat ko Mla dic ga ve 
per mis sion that wo men, chil dren and old pe o ple le a ve Sre-
bre ni ca at that ti me, which cer ta inly de ni es the the sis on 
the ge no ci de. It wo uld be most cor rect to say re gar ding 
the cri me in Sre bre ni ca that it was the re ven ge for ter ri ble 
cri mes of the Mu slims over Ser bian pe o ple in this re gion 
in the pe riod from 1992 to 1995, the cri mes which con-
sti tu te all ele ments of ge no ci de be ca u se it was re li gi o us 
blind ness which gu i ded the se mi se ra ble hu man be ings in 
qu e sti on to sla ug hter and mur der all the ir ne ig hbo urs of 
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anot her re li gi o us de no mi na tion. The re fol lo wed the re ven-
ge of the Serbs to the se cri mes of the Mu slims, which co uld 
be un der stood, but not mo rally de fen ded; and in this ca se 
a po et and sta te man Nje gos’ tho ught „Hu man cha rac ter 
has harf mul fa ults“ tur ned out to be a harsh re a lity of our 
ti mes.
It is im por tant to un der li ne that at the ti me of the cri me 
com mi ted in Sre bre ni ca the re was not talk abo ut it as the 
ge no ci de, nor was this cri me ta ken as the exam ple of the 
ge no ci de. It be ca me la be led as such in the years which 
fol lo wed and in the con text of the Dayton ar ran ge ment of 
Bo snia and Her ze go vi na’s ge o po li ti cal tri an gle. Ho we-
ver, the li ne which con nects the cri me in Sre bre ni ca and 
„Olu ja“ („The Storm“) is a fact that „Sre bre ni ca“ was 
plan ned and sta ged with in ten tion of pla cing sha dow on 
Cro a tian cri me of the ge no ci de and et hnic cle an sing of 
al most who le one na tion and to con ceal, si len ce and al le-
vi a te the di sap pe a ran ce of the Re pu blic of Srp ska Kra ji na. 
In ad di tion to this, the ac tion in Sre bre ni ca was used as an 
ex cu se for the NA TO bom bing of the Re pu bli ka Srp ska and 
al so for furt her dis in te gra tion of Ser bian sta te re gion, or 
in ot her words it had to „ma ke easi er“ a pro cess of se i zu re 
of Ko so vo and Me to hi ja, be ca u se Ship tars’ en for ced se-
ces sion of Ko so vo and Me to hi ja in 1990’s was pla ced over 
the de stiny of Ser bia li ke a sword of Da moc les. This is po-
li ti cal and ge o po li ti cal po int of the ca se of „Sre bre ni ca“. 
In August 4th of 2015 the re we re twenty years of re mem-
bran ce of „Olu ja“, the big gest Cro a tian mi li tary vic tory 
in hi story and the big gest Ser bian loss in hi story. The Cro-
ats ce le bra ted this ju bi lee an ni ver sary with a mi li tary pa-
ra de and set ting up a mo nu ment to Fra njo Tudjman who 
is the most re spon si ble for et hnic cle an sing of the Serbs 
from Cro a tia, whi le the Serbs, or Ser bia as the sta te, mar-
ked on the sta te le vel the Bi bli cal exo dus and suf fe ring of 
al most all the pe o ple in this ca se. And in the ir spe ec hes 
on the suf fe ring and per se cu tion of the Serbs from Cro a tia 
no body of the Ser bian of fi ci als, with the ex cep ti on of Mi lo-
rad Do dik, men ti o ned the Re pu bli ka Srp ska Kra ji na - the 
sta te of the Ser bian pe o ple, of whom the Cro ats with the 
sup port of the West de stroyed and kil led mo re than se ven 
tho u sands and dro ve out mo re than half the mil lion of the 
Serbs. The Re pu bli ka Srp ska Kra ji na was a na tu ral re ac-
tion to the se ces sion of Cro a tia. The re fo re the aspi ra tion 
to for get the Srp ska Kra ji na as if it ne ver exi sted and to 
era se it fo re ver from me mory and to throw it out from the 
minds and he arts of the Ser bian pe o ple is not un der stan-
da ble. We he ard it in Ra ca as well as in the Sa va cen ter 
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that the re was ta ken ca re not to men tion Kra ji na. Even in 
the cul tu ral pro gram. The re fo re it me ans that the Serbs in 
Kra ji na did not ha ve the right to de fend them sel ves and 
that Cro a tia had the right to de stroy this Ser bian sta te and 
to dri ve out the ir pe o ple? 
Le a ders of ne ig hbo u ring sta tes firmly re jec ted Ser bian 
Pri me Mi ni ster Alek san dar Vu cic’s idea to mark a jo int 
Re mem bran ce Day on the pe o ple kil led in the wars of the 
1990’s. They in tu it that by do ing this the mo ti ves and re-
sults of the war which they led with the sup port of fo re ign 
fac tors aga inst for mer So ci a list Fe de ra ti ve Re pu blic of 
Yugo sla via and Ser bian pe o ple wo uld emer ge to the fo-
re front. And the mo ti ve was to de stroy the Yugo slav sta te, 
to kill and dri ve out the Serbs from the ir hi sto ri cal and 
et hnic re gion and to esta blish the ir own na ti o nal sta tes. 
This mo ti ve en ded up ma inly with po si ti ve re sults for them, 
with the ex cep ti on of Bo snia and Her ze go vi na in which the 
Serbs suc ce e ded to pre ser ve the ir Re pu bli ka Srp ska. This 
is the re a son why po li ti cal Ser bia sho uld ac cept the idea 
of a pa tri o tic or ga ni za tion Sve to zar Mi le tic to esta blish its 
own cult of re mem bran ce and set up a mo nu men tal ob ject, 
li ke Je wish Yad Vas hem, which wo uld be na med The Me-
mo rial Cen ter for Ser bian vic tims in 20th cen tury. 
Key words: Bri tish re so lu tion, Bo snian Mu slims, Serbs, 
„Sre bre ni ca“, Cro a tia, Re pu blic of Ser bian Kra ji na, 
„Storm“, Ser bia, Me mo rial for Ser bian vic tims in the 20th 
cen tury.
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