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ПРИКАЗИ

* Политиколог за међународне по
слове,Београд

Ђу ре ти ћем; до вољ но је по ме ну
ти ве ли ку бу ру ко ју су иза зва ле 
ње го ве књи ге „Вла да на бес пу ћу“ 
(Бе о град, 1983) и дво том но де ло 
„Са ве зни ци и ју го сло вен ска рат
на дра ма“ (из да ње СА НУ, 1985). 
Књи ге су иза зва ле нај ве ћу пар
тиј скодр жав ну кам па њу и осу ду 
у СФРЈ, на кон ко је су за бра ње не. 
У цен тру свих  кри ти ка на ла зио 
се став да је овим де лом „учи њен 
по ку шај ре ха би ли та ци је зло чи
нач ког чет нич ког по кре та ђе не
ра ла Ми ха и ло ви ћа“. Кам па ња је 
би ла  же сто ка ди љем Ју го сла ви је, 
а број ни Ср би су по зи ва ни на од
го вор ност. За књи гу „Са ве зни ци и 
ју го сло вен ска рат на дра ма“, у је ку 
ње ног жи го са ња, ака де мик Ра
до ван Са мар џић је на пи сао  (као 
уред ник књи ге) да је она  „иза зва
ла пре ла ма ње срп ске исто ри је 
на дво је“, и да с њом за по чи ње „јед
но но во вре ме“.  И дру ге Ђу ре ти
ће ве књи ге ви со ко су оце ње не од 
ре цен зе на та и струч не јав но сти 
(нај ва жни је су сва ка ко „Ра за ра ње 
срп ства у 20. ве ку“, СА НУ 1992; 
„На си ље над срп ским устан ком“, 
и „Упо тре ба Ру си је и За па да“).  
Оце њу ју ћи обе на ве де не књи
ге, ре цен зент Зо ран Глу шче вић 
на пи сао је сле де ће: „Ђу ре тић је 
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ли сте ти тов ску ан ти срп ску на
ци о нал ну си ме три ју; Ју го сла ви ја 
ће или би ти ре кон стру и са на на 
ет но је зич кој осно ви или је не ће 
би ти“. Де си ло се, на жа лост,  ово 
дру го. (20)

Ка да се ра ди о ре ак тив ним и 
по је ди нач ним срп ским зло чи ни
ма у по след њем гра ђан ском ра ту 
у дру гој Ју го сла ви ји Ђу ре тић ука
зу је: „Мно го ве ћи од свих зло чи на 
је зло чин про тив ми ра 19141918, 
и 19411945, и 19911995, јер сви 
го во ре о зло чи ну у кон ти ну и те ту, 
од но сно о за вје ре нич кој ср бо фо
би ји. Зар то ни је ве ћи сте пен ко
манд не од го вор но сти, не го сва ки 
ко ји је по чи њен у од ма зди“. (23) 
Ђу ре тић сма тра да је и ђе не рал 
Ми ха и ло вић, ако се по сма тра у 
ју го сло вен ском окви ру, био жр
тва не срп ских се па ра ти ста, од
но сно срп ских кон вер ти та, оних 
ко ји су и у на ше да не у слу жби 
ту ђи на. „Про цес ре ха би ли та ци је 
Ми ха и ло ви ћа по кре ће раз не по
ли тич ке де ми сти фи ка ци је, укла
ња про па ган ди стич ким пу тем 
ство ре не на ци о нал не симeтрије, 
оста вља хр ват ске, му сли ман ске 
и дру ге се па ра ти сте без основ не 
иде о ло ги је – ср бо фо би је, што их 
у слу ча ју ула ска у ЕУ оста вља без 
упо ри шта за се па ра ти стич ко кон
вер тит ско до ка зи ва ње“. (24)

У пр вом де лу, у ко јем Ђу ре тић 
при ка зу је ме ђу рат не и рат не ак
тив но сти се па ра ти стич ких и те
ро ри стич ких екс по не на та „цр не“ 
и „цр ве не“ ин тер на ци о нал не на 

на уч ник ко јег не за ро бља ва ју чи
ње ни це, иако их ни кад не пре не
бре га ва, и ко ји је склон ду бо ким 
и сме лим ми са о ним за хва ти ма у 
ко ји ма се од нос де дук тив номи
са о ног и ин дук тив ночи ње нич
ног ела стич но ме ња, али ни кад 
на ште ту це ло ви те исти не“. Дру
ги ре цен зент књи ге „Упо тре ба 
Ру си је и За па да“ др Ду шан Лу кач 
је на пи сао : „Ђу ре ти ћев при ступ 
мо же уз не ми ри ти са мо иде о ло ги
за то ре, оне у чи јим гла ва ма Дру ги 
свет ски рат још ни је за вр шен, ко ји 
у тра гич ном рас па ду Ју го сла ви је 
не пре по зна ју ти тов скове ли ко
хр ват ске де струк тив не про јек ци
је и на ме те“ (у Пред го во ру др Ни
ко ле Жу ти ћа). 

Ела бо рат Ве се ли на Ђу ре ти
ћа „Ре ха би ли та ци ја ђе не ра ла 
Ми ха и ло ви ћа оправ да ње за све 
срп ске рат не по зи ци је 19411945“ 
има 242 стра не и са др жи, по ред  
пред го во ра др Ни ко ле Жу ти ћа 
и ауто ро вих увод них на по ме на, 
два де ла и за кључ на раз ма тра ња. 
Пр ви део са др жи три под на сло
ва а дру ги че ти ри. У за кључ ку је 
Дра жин за вр шни го вор на су ђе њу 
1946, ра зни при ло зима пе, про
гла си, про гра ми и пи смо вој во де 
Бо јо ви ћа ђе не ра лу Ми ха и ло ви ћу, 
те раз го вор са ауто ром ела бо ра та 
Ве се ли ном Ђу ре ти ћем.

У увод ним на по ме на ма Ђу ре
тић ука зу је на ци ти ра ни  став ака
де ми ка Са мар џи ћа, ко ји је о књи
зи „Са ве зни ци и ју го сло вен ска 
рат на дра ма“још на пи сао: „Раз би
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о до го апри ла  1941. и Па ве ли ћа. 
Они су пр ви тра жи ли фор ми ра ње 
Ко му ни стич ке пар ти је НДХ. (30) 
Ти то на про сто сле ди Ста љи но ву 
и Ко мин тер ни ну по ли ти ку ко ји 
су срп ску по ли ти ку озна ча ва ли 
као ве ли ко срп скохе ге мо ни стич
ку, а Хр ва те као угње тен на род. 
Сви Ти то ви тај но ви ти до го во ри 
са вла сти ма НДХ 1941, ко ји су 
оства ри ва ни пре ко спе ци јал них 
иза сла ни ка, би ли су у функ ци ји 
хр ват ске по ли ти ке. (32)

Под ри ве на се па ра ти стич ким 
ак тив но сти ма са свих стра на 
Кра ље ви на Ју го сла ви ја се бр зо 
рас па ла. У не мач ком за ро бље ни
штву на шло се 268.405 вој ни ка и 
офи ци ра. Пу ков ник Ми ха и ло вић 
ни је при хва тио  оку па ци ју , па се 
са гру пом офи ци ра и вој ни ка 11. 
ма ја 1941. на шао на Рав ној го ри.

Срп ски уста нак 27. мар та 
1941. Ти тов цен тар је де на ци о
на ли зо вао и при ка зао га као ко
му ни стич ки. Ђу ре тић ис ти че да 
ру ски на род ни је знао за ово, као 
ни за чи ње ни цу да је овим чи ном 
Ср би за ви ше од ме сец  да на од
го ди ли опе ра ци ју „Бар ба ро са“. 
Ти то је Ру си ма Ср бе при ка зи вао 
као кон тра ре во лу ци о на ре, а они 
су у ово при хва та ли и за то што су 
Ср би при ми ли око пе де сет хи ља
да ру ских бе ло гар де ја ца. Ти то је 
за тим ус по ста вио си гур ни ју ко
му ни ка ци ју са Ста љи ном; Ива
на Сре бре ња ка за ме нио је Сте
вом Кра ја чи ћем ко ји ће по ста ти 
ње гов ин ти мус до кра ја жи во та, 

раз би ја њу Ју го сла ви је и срп ства 
19181945, он из ме ђу оста лог пи
ше да су ове сна ге пре ко про па
ган ди стич ке фло ску ле о тзв. срп
ској хе ге мо ни ји до би ја ле иде о ло
ги ју ко ја их је по кре та ла про тив 
Ју го сла ви је и Ср ба као но си ла ца 
„на ци о нал ног и со ци јал ног угње
та ва ња“.  Ђу ре тић на по ми ње да је 
ју го сло вен ски др жав ни кон цепт 
за сно ван на над на ци о нал ном 
мо де лу, ка кав је у Евро пи већ био 
при хва ћен и ре а ли зо ван у Ита ли
ји и Не мач кој. Срп ска дру штве на 
и по ли тич ка ели та је ли стом при
хва ти ла овај мо дел др жа ве. То су 
ис ти ца ли и нај ве ћи срп ски на уч
ни ци то га до ба по пут Јо ва на Цви
ји ћа, Алек сан дра Бе ли ћа, Јо ва на 
Ер де ља но ви ћа, Сло бо да на Јо ва
но ви ћа (што је из ра же но у Срп
ском кул тур ном клу бу).

Оку па тор је сво јим пла ном  
„Пот хват 25“ све Ср бе тре ти рао 
као љу те не при ја те ље, док је све 
дру ге при хва тао као сво је и окре
тао их про тив Ср ба. Хр ва ти су 
пре ти ли да ће се окре ну ти Хи тле
ру и из ну тра раз би ти др жа ву, та ко 
је из ну ђен спо ра зум Цвет ко вић
Ма чек 1939. го ди не. Зва нич ни Бе
о град је био на те ран да при сту пи 
Трој ном пак ту са Осо ви ном, 25 
мар та 1941, ка ко би са чу вао за јед
нич ку др жа ву.

С дру ге стра не Кремљ је био 
спре ман чак да при зна  НДХ, али 
је од у стао по што су си ле Ан тан те 
већ би ле при зна ле Кра љев ску Ју
го сло вен ску вла ду. Да се ра ди ло 



ПРИКАЗИ

296

ма из во дио бор бе, до ве ли ких не
мач ких од ма зди у Ма чви, у Кра гу
јев цу, Кра ље ву, Бе о гра ду... По ста
вља ју ћи ма јо ра Ђор ђа Ла ши ћа за 
ко ман дан та чет нич ких од ре да у 
Цр ној Го ри, и ка пе та на Па вла Ђу
ри ши ћа за  ко ман дан та Лим ских 
чет нич ких од ре да Ми ха и ло вић 
је ис та као да је глав ни циљ бор
ба про тив Не ма ца и Ита ли ја на. 
„Та да је ис ти цао да му је на мје ра 
да ство ри ве ли ку Ју го сла ви ју од 
Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне, Хер це
го ви не, Сре ма, Ба на та и Бач ке, те 
за ус по ста вља ње за јед нич ке гра
ни це са Сло ве ни јом“.

Да би се до ка зао пред Ста
љи ном, Ти то је на ре дио уби ство 
Жи во ји на Па вло ви ћа, ко му ни
стеиде а ли сте, што је по ру ка да 
је он ње гов пра ви чо век. Ђу ре тић 
под се ћа и на епи зо ду ка да је во ђа 
пар ти за на при ли ком пр вог на
ле та оку па то ра по бе гао са то ва
ром зла та уз Зла ти бор. Ђу ре тић 
из но се мно ге де та ље о пар ти зан
ским уби стви ма срп ског на ро
да (на вод них пе то ко ло на ша) по 
Хер це го ви ни. Стра хо ви те по ко
ље вр ши ли су и хр ват ске уста ше у 
ис точ ној Бо сни и  Ра шкој обла сти 
ко је су при кљу че не НДХ. Ов де 
су од бра ну на ро да ор га ни зо ва ли 
Вук Ка ла ји то вић, бра ћа Ке ро вић, 
Је зди мир Дан гић и дру ги. У овом 
де лу срп ског под ри ња де ло ва ла 
је зло гла сна „Цр на ле ги ја“ Ју ре 
Фран це ти ћа.

Аутор под се ћа и на оста ла ве
ли ка стра да ња срп ског на ро да у 

Кра ја чи ћев по моћ ник по стао је 
Сло ве нац Јо сип Ко пи нич. (33) 
Ста љи но вог ег зе ку то ра Му ста
фу Го лу би ћа по јео је ге ста пов ски 
мрак. Ово укла ња ње укла па се у 
хр ват ску по ли ти ку, па је Ти то чи
стио те рен пре ма Ста љи ну. Ђу ре
тић сма тра да је ов де глав ни играч 
био Иван Сте во Кра ја ча ић, ко ји је 
Ти ту по мо гао да укло ни и Ми ла
на Гор ки ћа, пр вог чо ве ка ју го сло
вен ских ко му ни ста.

С дру ге стра не ђе не рал Ми ха
и ло вић и ње гов чет нич ки по крет 
на сту пао је под за ста вом ју го
сло вен ства, што је ис так ну то и у 
име ну ње го ве вој ске Ју го сло вен
ска вој ска у отаџ би ни (ЈВуО), за 
чи јег ко ман дан та је Ми ха и ло вић 
по ста вљен 16. но вем бра 1941, а за 
ми ни стра вој ног (у вла ди Сло бо
да на Јо ва но ви ћа) 11. ја ну а ра 1942. 
го ди не.

Ђу ре тић на гла ша ва „да је срп
ска ег зи стен ци јал на си ту а ци ја 
има ла три сло ја: ге не ра ла Ми ла
на Не ди ћа и ње го вог са рад ни ка 
Ди ми три ја Љо ти ћа, ко ји су мо ра
ли при хва та ти пут па сив ноег зи
стен ци јал ног ко ла бо ра ци о ни зма; 
ту је био и вој во да Ко ста Пе ћа нац, 
ру ко во ђен са по Ср бе тра гич ним 
ис хо дом (То плич ки уста нак из 
1917. го ди не) по ру чи вао: „Не бо де 
се шу ти са ро га ти јем“. (35) Ми ха
и ло вић је са сво јим на ци о нал но
по ли тич ким ре а ли змом нај ви ше 
од го ва рао срп ском сло бо дар ском 
мен та ли те ту. До ок то бра но вем
бра  1941. он је са сво јим чет ни ци
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но сти ма ми не ма мо ви ше ни ка
квог по во да да се бо ри мо про тив 
не мач ке вој ске“. (56)

У на шој исто ри о гра фи ји ве ли
ча ју се пар ти зан ски по ду хва ти за 
вре ме не мач ких офан зи ва „Вајс I i 
II“ (кра јем 1942. И по чет ком 1943. 
go di ne) и „Шварц“ бит ка на Су
тје сци, по ло ви ном 1943, у ко јој је 
по ги ну ло око 7.000 срп ских пар
ти за на (ме ђу њи ма и дал ма тин ска 
бри га да у ко јој су до ми ни ра ли Ср
би ри мо ка то ли ци). Пре ћут ку је се 
да су хи тле ров ци код Ко ла ши на 
за ро би ли чет нич ку гру па ци ју од 
око 2.000 вој ни ка пред во ђе ну ма
јо ром Па влом Ђу ри ши ћем. (57)

Уско ро је про тив Ми ха и ло
ви ћа и ње го вог по кре та по кре ну
та кам па ња и у ди ја спо ри. Ту су 
пред ња чи ли хр ват ски ми ни стри, 
али и Са ва Ко са но вић, ко ји је зло
у по тре био и свог ве ли ког ро ђа ка 
Ни ко лу Те слу, при пи су ју ћи му из
ја ву о ње го вом срп ском ро ду и хр
ват ској до мо ви ни, иако је Те сла до 
кра ја жи во та па тио због стра да ња 
срп ског на ро да, и то отво ре но са
оп шта вао.

На жа лост, „Бал кан ски Ро бин 
Худ“ је по чет ком де цем бра 1943. 
на кон фе рен ци ји ве ли ких у Те хе
ра ну до био  бор бе ни при мат над 
Ми ха и ло ви ћем. Усле ди ла је оби
ла та вој на по моћ пар ти зан ском 
по кре ту.

Ђу ре тић да ље опи су је ка ко се 
од ви јао Све то сав ски чет нич ки 
кон грес у се лу Ба 1944, на ко јем су 
уче шће узе ли и Сло вен ци и Ср

НДХ, као што је глин ска цр ква у 
ко јој је са мо за је дан дан за кла но 
1.500 Ср ба; за тим у се ли ма око 
Ба ња лу ке 7. фе бру а ра 1942. Уби је
но је 2.835 Ср ба. Ту се по злу про
чуо фра Ми ро слав Мај сто ро вић 
Фи ли по вић стра шним по ко љем 
срп ске де це.

Ђу ре тић под се ћа да су по пу
лар ног кра ји шког док то ра Мла
де на Сто ја но ви ћа уби ли Шо ши
ни (Јо сип Ма жарШо ша , Хр ват
шпан ски бо рац) пар ти за ни , а 
не чет ни ци ко ји ма се ово не де ло 
при пи су је. Ин те ре сан тан је и де
таљ да Ти то озбиљ но уко ре ва ка
пе та на Пе тра Ми ло ше ви ћа ка да 
је овај пред ло жио да се на пад не 
Ја се но вац, ко ји је та да чу ва ло све
га 26 уста ша. (47)

Хр ват ски ми ни стри у кра љев
ској вла ди  (Кр ње вић, Шу теј уве
ра ва ли су Чер чи ла да је Дра жа 
Ми ха и ло вић  на ста вљач „ве ли
ко срп ске хе ге мо ни је“, пре у зи ма
ју ћи Ко мин тер ни ну про па ган
ду. ХССов пр вак Или ја Ју кић је 
пи сао да су уста шки ми ни стри 
по вер љи во са оп шта ва ли вођ ству 
ХСС сво је пла но ве о кла њу Ср ба, 
Је вре ја и Ро ма.

Ти то ва хр ват ска по ли ти ка је 
по ла зи ла од истих пре ми са. Је дан 
од ње го вих еми са ра у пре го во ру 
са Нем ци ма је ис ти цао: „У на ци
о нал ном чет нич ком по кре ту ми 
ви ди мо на шег нај ве ћег и нај о па
сни јег не при ја те ља, по што они 
те же да ство ре ве ли ку Ср би ју, а 
нас да ис ти сну. Под та квим окол
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би ри мо ка то ли ци (Ђу ро Ви ло
вић, Ни ко Бар ту ло вић?) и Ср би 
му сли ма ни (Му ста фа Му ла лић). 
На ње му је из ме ње на кон цеп ци ја 
др Сте ва на Мо ље ви ћа „Хо мо ге на 
Ср би ја“ и при хва ће на ју го сло вен
ска фе де ра ли стич ка по зи ци ја. На 
Кон гре су је, ис ти че Ђу ре тић, за 
раз ли ку од ав но јев ске при хва ће
на ет но је зич ка па ра диг ма за да љи 
раз вој  зе мље.

Ђу ре тић да ље пи ше о ти тов
ским ак тив но сти ма у хр ва ти за
ци ји срп ских пар ти зан ских је ди
ни ца, у ко ји ма су Ср би чи ни ли 
вој нич ки ка дар , а ма ло број ни 
Хр ва ти ко манд ни и по ли тич ки. 
На зи ви тих срп ских  је ди ни ца би
ли су хр ват ски и Ти то их је  са ве
зни ци ма при ка зи вао као хр ват ске 
је ди ни це. Оту да и да нас код хр
ват ских по ли ти ча ра (Јо си по вић, 
Ми ла но вић) став да је Хр ват ска 
нај ви ше до при не ла ан ти фа ши
стич кој бор би и по бе ди над фа
ши змом.

Ђу ре тић по ка зу је ка ко је Ти
то укла њао срп ску пре пре ку на 
пу ту као вла сти и ти ме што је од 
са ве зни ка 194.3 и 1944. тра жио да 
бом бар ду ју срп ске гра до ве (Бе о
град, Ле ско вац, Под го ри ца). Њи
хо ви на ви га то ри би ли су Ти то ви 
до глав ни ци: Ко ча По по вић, Пе ко 
Дап че вић и дру ги. (67)

Ти то је упор но ра дио на ства
ра њу си ме три је из ме ђу чет ни ка и 
уста ша, а пар ти за не пред ста вљао 
да се на вод но бо ре про тив јед них 
и дру гих. По што је Ср бе ла ко ин

док три ни рао, по кре нуо је пре ла
зак до мо бра на, ме ђу њи ма и део 
уста ша,  у ре до ве НОП, а за тим 
за мон стру о зне хр ват ске зло чи не 
над Ср би ма окри вио „ша чи цу де
кла си ра них уста ша“. (68) 

По сле Ста љин град ске и Кур
ске бит ке (јул 1942  фе бру ар 1943)  
сло мље на је кич ма си ли Осо ви не. 
На кон то га у ре до ве НОП пре
ла зе мно ги до мо бра ни и уста ше. 
У вр ху НДХ по ку шан је пуч (Во
кићЛор ко вић), али он ни је ус пео 
јер је Ва ти кан и да ље по др жа вао 
НДХ сма тра ју ћи да још све ни је 
го то во.

Са ве знич ке по бе де под ста
кле су и ве ли ке вој но по ли тич ке  
обр те у Ју го сла ви ји. Ти то је об
ма њи вао и За пад и Ис ток. Јед на 
од ње го вих успе шних  об ма на је 
и  то што је уз по моћ Ста љи на за 
пред сед ни ка кра љев ске вла де 
до ве ден Иван Шу ба шић. Циљ је 
био да се по мо ћу дво ји це Хр ва та 
(Ти тоШу ба шић) из ба ци из игре 
срп ски фак тор (краљ Пе тар Ми
ха и ло вић).

Пре ма ис тра жи ва њу Сми ље 
Авра мов Ти то се у Ри му са стао и 
са Пи јем  XII, на зван „Хи тле ров 
па па“.

 Све је би ло спрем но да Чер
чил и Ста љин по де ле Ју го сла ви ју 
по мо де лу „фиф тифиф ти“. Срп
ски улог у ову хр ват ску,  ан ти срп
ску  по ли ти ку био је и Срем ски 
фронт на ко ме је па ло на де се ти не 
хи ља да (по не ки ма  око 70.000) 
срп ских мла ди ћа. Са мо у осло бо
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зу ју, и при пре ме за по вра так у Ср
би ју, он да ка да се из ње по ву ку со
вјет ске сна ге“. (7677)

У вре ме ка да је Па ве лић са 
до глав ни ци ма „па цов ским ка на
ли ма“ пре ба чен на „де мо крат ски 
за пад“ ( иде о лог ге но ци да и чо век 
ко ји је ор га ни зо вао Па ве ли ће во 
бек ство Кру но слав Дра га но вић,  
вра тио се у Ју го сла ви ју 1967. и жи
вео  у Са ра је ву као сло бо дан чо
век) , Сте пи нац „за тво рен“ у свој 
са мо стан, Дра жа је био „рас ко ма
дан“.

Ђу ре тић уоча ва да је Ва ти
кан тек до ла ском Цр ве не ар ми је 
по чео да на пу шта иде ју НДХ, и 
по мо ћу Ти та на ста вља, у но вим 
окол но сти ма, ве ли ко хр ват ски 
про је кат. (79)

По сле рат ну ср бо фо би ју рас
пи ри вао је Ти тов ин ти мус Иван 
Кра ја чић, што је нај ви ше до шло 
до из ра жа ја при ли ком укла ња ња 
Ран ко ви ћа и у вре ме хр ват ског 
„ма спо ка“. Ту су му по моћ ни ци 
би ли Ми ко Три па ло и Јо сип Вр
хо вец. (82)

У дру го мо де лу књи ге Ђу ре
тић пре зен ту је Ти тов ске по сле
рат не ин сти ту ци о на ли за ци је 
ав но јев ских раз ва ли на срп ства у 
ци љу ства ра ња ве ли ке Хр ват ске 
на раз ва ли на ма Ју го сла ви је. За
па њу ју ће је до кле је Ти то и стич ки 
про па ган ди стич ки си стем мо гао 
да иде. Сам Броз је 17. ју ла 1946. на 
Це ти њу ре као: „Дра жа је по стао 
ин ти ман са Па ве ли ћем, не при ја
те љем срп ског на ро да, и са Сте

ђе ном  Бе о гра ду је, ис ти че аутор, 
по зи ва ју ћи се на ме ри тор не из
во ре,  за  са мо два ме се ца  уби је но 
око 30.000 Ср ба. То не де ло из вр
ши ле су пар ти зан ске је ди ни це 
Ђо ка Јо ва ни ћа, Пе ке Дап че ви ћа, 
Вељ ка Ми ћу но ви ћа, Ми тра Ба ки
ћа и дру гих (74).

За јед но са Цр ве ном ар ми јом 
у Бе о град је сти гао и тзв. Ју го сло
вен ски од ред, са ста вљен од бо ра
ца бив ше Хр ват ске ле ги је, ко ја је 
на стра ни Хи тле ра би ла у бор би 
код Ста љин гра да, а ко ју је пред во
дио пот пу ков ник Мар ко Ме сић. 
(75) Овај бли ски ро ђак ак ту ел ног 
хр ват ског по ли ти ча ра Сти пе Ме
си ћа, код Хар ко ва је обе сио два 
со вјет ска вој ни ка.

Ђу ре тић са оп шта ва и де та ље 
око на па да пар ти за на на чет ни ке 
(око 5000)  Па вла Ђу ри ши ћа, и 
њи хо во стра да ње по што их је „цр
но гор ски уста ша“ Се ку ла Др ље
вић на ма мио у клоп ку . У кре ма то
ри јум ја се но вач ки жи ви су ба че ни 
ма јор Па вле Ђу ри шић, Ба ће вић, 
књи жев ник Дра ги ша Ва сић и дру
ги. ( 76)

 У Ко ру шкој су по стра да ле 
срп ске ан ти фа ши стич ке фор ма
ци је ; Ђу ре тић ис ти че да је  ов де 
уби је но око 100.000 Ср ба, Сло ве
на ца и Хр ва та.

Глав ни на сна га са Ми ха и ло
ви ћем је кре ну ла пре ма Ср би ји 
кроз „шпа лир“ ра зних не при ја
тељ ста ва. „Ни је успио план  вр
хов не ко ман де да се све чет нич ке  
сна ге са бе ру у Бо сни, ре ор га ни
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и не би би ли из ло же ни но вим 
ан ти срп ским ма ни пу ла ци ја ма, 
упе ре ним и про тив њих и про тив 
вас ци је лог срп ства. Рав но гор ски 
по крет је оне мо гу ћа вао да их Ка
то лич ка ин тер на ци о на ла ср бо
фоб ски екс по ни ра и ти ме оне мо
гу ћи њи хо ву ре ср би за ци ју. До бро 
су то ви дје ли нај бли жи са рад ни
ци Дра же Ми ха и ло ви ћа, Му ста
фа Му ла лић, Исмет По по вац и 
мно ги дру ги“. (117) Све на ве де но 
го во ри да је За пад по сле Деј то на 
на сил нич ким пу тем из вр шио још 
је дан по ход пре ма срп ском цен
тру. Срп ска кри ла су по ло мље на: 
срп ско ко сов скоме то хиј ско  ср
це иш чу па но. (118)

Пи шу ћи о са вре ме ном срп
ском и срп скоцр но гор ском пи
та њу, Ђу ре тић, из ме ђу оста лог, да 
је Ђин ђић во дио „ша ре ну“ пар тиј
ско по ли тич ку дру жи ну, као и да 
је ра дио за БНД, те да је „ша ре но“ 
пе то ок то бар ско дру штво сво
јим ауто ри те том по кри вао Во ји
слав Ко шту ни ца, али и да је и он, 
објек тив но, сле дио за пад ни курс, 
ис по ру чив ши Ха гу слав не срп ске 
бра ни о це Ко со ва, ге не ра ле Ла за
ре ви ћа, Пав ко ви ћа, Ој да ни ћа, Лу
ки ћа и дру ге.

Ђу ре тић у ела бо ра ту да ље на
во ди да је ус пео ко му ни стич ко
ва ти кан ски кон цепт под ва ја ња 
Цр но го ра ца и оста лих Ср ба, да их 
је уби ло срп ско ју го сло вен ство... 
Су прот ста вља ју ћи се ула ску Ср
би је и срп ских зе ма ља у Европ ску 
уни ју, Ђу ре тић ука зу је и на гре

пин цем по глав ни ком ка то лич ке 
цр кве у Хр ват ској. Он је био шпи
јун чак и при је ра та“. (91)

Бро зо ве ве зе са Све том сто ли
цом  на ро чи то су до шле до из ра
жа ја при ли ком ње го вог су сре та 
са па пом Па влом VI, 1971, ка да је 
За вод Све тог Је ро ни ма, ко ји се 
увек осла њао на Ср бе ка то ли ке, 
до био пре фикс Хр ват ски за вод 
Св. Је ро ни ма. Про блем ре па ра
ци ја је, та ко ђе, ис ти че Ђу ре тић, 
Ти то ре ша вао у тро у глу: Ва ти кан, 
Не мач каТи то. Рат не ре па ра ци је 
су Не мач кој опро ште не у су сре ту 
Ти та и Ви ли ја Бран та 1971, иако 
се оне про це њу ју на хи ља де ми ли
јар ди до ла ра. (95) На име ре па ра
ци ја Не мач ка је Ју го сла ви ји да ла 
кре дит од ми ли јар ду не мач ких ма
ра ка, ко ји је ис ко ри шћен за град
њу хр ват скосло ве нач ке атом ске 
цен тра ле. 

С дру ге стра не Ти то ни је 
опро стио ита ли јан ске ре па ра ци
је; оне су пла ће не  у те ри то ри ја ма, 
у Дал ма ци ји и Ис три.

Аутор да ље на при ка зу је са
вре ме ну исто ри ју пре зен ту ју
ћи про блем Ко со ва и Ме то хи је 
и срп скоал бан ске од но се, као 
и бор бу Ср ба за ју го сло вен ско 
на сле ђе ди љем срп ских зе ма ља. 
Ђу ре тић сме ло кон ста ту је: „Да 
ни је уни штен Рав но гор ски ју го
сло вен ски на ци о нал ни кон цепт 
сви му сли ма ни би при хва ти ли 
срп ску оп ци ју др Мех ме да Спа
ха, сви би они да нас би ли Ср би 
му ха ме дан ске вје ро и спо ви је сти 
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шке Ру си је ко ја је, из ме ђу оста лог,  
при зна ла не за ви сну Цр ну Го ру. 
Ђу ре тић сма тра да у Ру си ји не до
вољ но зна ју срп ску исто ри ју са да
шњо сти, а то јер нај ви ше због то га 
што ни зва нич ни Бе о град ни је на 
на уч но за сно ван на чин по ста
вљао срп ско пи та ње у це ли ни; 
срп ска власт то ни да нас не чи ни, 
па ка ко да нас Ру си ја раз у ме и по
др жи. Да би до шло до по ли тич ког 
пре стро ја ва ња мо ра ју се ре ви ди
ра ти кључ не исто риј ске и по ли
тич ке чи ње ни це о срп ском на ро
ду и ње го вом иден ти те ту. За пад је 
Ср би ма по да рио са мо ул ти ма тум, 
ра за ра ња, смрт ис ти че Ни ко ла 
Жив ко вић из Бер ли на. „Бо ље је 
би ти Ру ска гу бер ни ја не го при
хва ти ти За пад“. (у бир мин ген ској 
„Искри“ од 1. ју ла 2012. го ди не).  
Ђу ре тић по зи ва на оку пља ње 
Ср ба у „фор ми Срп ске уни је, ко ја 
би пр во об је ди ни ла пра во слав не 
Ср бе, а по том и оне ри мо ка то лич
ке и му сли ман ске вје ре“. (151)

У дру гом де лу ела бо ра та на ла
зи се ве о ма дра ма ти чан и де та љан 
Дра жин за вр шни го вор на су ђе њу. 
На кра ју ела бо ра та да ти су Ци ље
ви Рав но гор ског по кре та са од го
ва ра ју ћим ма па ма,  као и ин тер вју 
ауто ра овог ела бо ра та, Ве се ли на 
Ђу ре ти ћа, у ко јем он из но си све
до че ње аме рич ког ауто ра срп ског 
по ре кла,  да је Дра жа Ми ха и ло
вић ба чен бе сним пси ма и да су га 
они до ко ске по је ли.
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