
ИСТРAЈНИ БОРАЦ ЗА ИСТИНУ И ПРАВДУ 

(интервју са САВОМ СКОКОМ ) 

 

САВО СКОКО, доктор историјских наука, посветио је читав свој живот борби 
за истину правду, националну слободу и хуманизацију друштва. 

Родио се у Југовићима код Гацка 1923. године, а умро 2013. у Београду. 
Написао је читав низ изузетно садржајних научно високо квалитетних и драгоцјених 
књига: Спор Србије, Бугарске и Грчке око Македоније и Балкански савез, Други 
балкански рат 1913. (двотомна монографија), Војвода Живојин Мишић – Моје 
успомене, Војвода Радомир Путник (двотомна монографија објављена у 55.000 
примјерака),  Војвода Степа Степановић у рововима Србије, (седам издања у 
тиражу од 60.000 примјерака),  Српско-турски ратови 1876–1878. Први светски рат 
1914–1918.   

Занимање за новију историју, а посебно за историју завичајне Херцеговине 
посвједочио је књигама: Покољи херцеговачких Срба 1941,  Крваво коло 
херцеговачко (1 и 2), Херцеговина у НОБ-у (четири тома),  На бесмртној вертикали 
српске ратне прошлости (два тома),  Антифашистичка невесињска пушка… 

Др Саво Скоко аутор је и читавог низа уже тематизованих студија и 
новинских фељтона трагајући за вјеродостојним документима и историјским 
чињеницама успио је да у Војноисторијском институту и другим бројним домаћим 
архивима као и у најзначајнијим европским архивима и институтима сакупи на 
хиљаде драгоцјених докумената везаних за историју српског народа. Многи од тих 
докумената послужили су као доказни материјал у Скоковим књигама, а два 
објављена тома докумената (и трећи који је припремљен за штампу), имају 
непроцјењиву вриједност. То је трезор са благом за све будуће историчаре, чија се 
научна интересовања буду кретала српским и европским деветнаестим и двадесетим 
вијеком. 

Др Саво Скоко примио је за свој рад значајна научна и друштвена признања 
али није у оном броју који је, заиста, заслужио. Урадио је много више него што су то 
успјели заједничким напорима читави тимови научних дјелатника у домену наше 
историје и историографије. 

1. Господине Скоко, на разговор с Вама довело ме је моје најискреније 
поштовање према Вашој личности и Вашем истрајном научноистраживачком раду 
у домену националне историје. Импресиван је број Ваших књига и, заиста, 
задивљујућа радна енергија?  

Захваљујем се на лацкавим речима које сте изговорили о мојој маленкости и 
мом полувековном напорном раду на новијој историји српског народа и књигама које 
сам написао о ратној прошлости тога народа. 

2. Прије него што нас разговор поведе у претраживање историјских тема 
које су Вам заокупљале пажњу, молим Вас да читаоце часописа „Нова зора“ 
упознате са најбитнијим одредницама своје биографије? 
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Потичем из сиромашне сељачке породице, која је у мом детињству и 
дечаштву била оптерећена са великим бројем деце недорасле за тешке 
пољопривредне послове (мој отац Вуле и мајка Ана, рођена Поповић, имали су 
десеторо деце – пет синова и пет кћери; ја сам њихово пето дете), па сам био 
принуђен да прерано на своја нејака плећа натоварим тешко бреме борбе за 
егзистенционални опстанак породице. Потом сам, као непунолетан младић, са нашом 
ослободилачком војском ступи у тешку и неравну борбу против окупатора и њихових 
усташких помагача. 

Након завршетка Другог светског рата из кога сам изашао као поручник 
Југословенске армије, наставио сам школовање прекинуто 1936. године; завршио сам 
нижу гимназију у Мостару и Билећи, а вишу гимназију, Пешадијску официрку школу 
(Виши курс), Филозофски факултет (групу за историју) у Београду. Године 1968. 
завршио сам посдипломске студије и одбранио магистарску тезу Спор Србије, 
Бугарске и Грчке око Македоније и Балкански савез, која је наредне године објављена 
као прва књига двотомне монографије Други балкански рат 1913. Докторску 
дисертацију одбранио сам 1974. године и објавио исте године као другу књигу 
поменуте монографије. Пре и после тога, 20 година сам радио у Војноисторијском 
институту као историчар – истраживач, где сам стекао звање научног саветника и 
чин пуковника ЈНА. Време проведено у том институту максимално сам искористио 
за научну обраду националне историје Србије у XIX и ХХ веку, нарочито за обраду 
балканских ратова, Првог и Другог светског рата, као и за обраду стравичног 
страдања српског народа у Независној Држави Хрватској за време окупације. 

Пензионисан сам 1978. у 56-тој години живота, дакле, у најоптималнијим 
годинама за научни рад, јер сам већ у првим научним радовима показао да нећу 
правити компромис са историјском истином да би се допао режиму. То је за мене 
била срећна околност, јер сам се после тога искључиво бавио научноистраживачким 
радом, написао 25 књига, више од стотину запажених научних радова и 17 фељтона у 
најтиражнијим листовима и ревијама. 

3. У првим гимназијским данима срели смо се са дуговјеким античким 
сентенцијама: Историја је мајка знања и Историја је учитељица живота. Морали 
смо да знамо дефиницију појма историје и да прихватимо уџбеничку понуду 
историјске истине. Живот је, потом, уносио сумње у наша стечена знања из 
историје и подвргао их разградњи и преиспитивању. Како бисте Ви са великим 
животним и професионалним искуством оквалификовали историју као науку? 

У енциклопедијама и лексиконима нисам наишао на дефиницију тога појма, 
сем у IV тому Војне енциклопедије, где пиће: „Историја значи пре свега оно што се 
(објективно) догодило у људском друштву, затим (субјективни) приказ тога или 
одраз објективног у људској свести (историографија), најзад и наука која се бави 
истраживањем и приказивањем друштвених догађаја и појава (историјска наука); 
дели се на посебну, регионалну и општу“. Уместо ове конфузне дефиниције, ја бих 
рекао: историја је сведок времена, светлост истине, живот успомена, весник давнине, 
учитељица живота. 

4. Шта је побудило Ваше интересовање за историју: сукцесиван проток 
друштвено-историјских догађаја или сумња у веродостојност њиховог тумачења и 
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потреба за личним учешћем у њиховом истраживању и јавном презентирању 
историјских чињеница? 

Као што сам већ рекао, ја  сам одрастао у бројној херцеговачкој 
патријархалној породици у којој су деца духовно одгајана на епској народној поезији. 
Слушајући јуначке народне песме, које су уз гусле певали мој отац Вуле и старији 
брат Радивоје, заволео сам српску националну историју, превасходно јуначку борбу 
српског народа „за  крст часни и слободу златну“; ја, моја старија браћа и сестре, 
напамет смо знали све песме из збирке Вука Караџића, Филипа Вишњића, као и 
песме Радована Бећировића; о Његошевом Борском вијенцу и Огледалу српском да и 
не говорим. Зато није никакво чудо што сам се, без двоумљења, определио за 
историјску науку. 

5. Пошто од октобра прошле године обележавамо стогодишњицу балканских 
ратова и пошто сте Ви написали више књига о тим ратовима, реците нам како са 
ововремене историјске дистанце оцењујете те ратове? 

Први балкански рат је имао епохалан значај за целу југоисточну Европу, па и 
знатно шире, јер је њиме срушена једна анахрона феудална деспотија, која се на мачу 
подигла, на мачу држала од мача и пала. То нипошто није био европски средњи век, 
јер су – како с разлогом написа Веселин Маслеша – „беговски и агински чардаци са 
загитареним прозорима, били све пре него средњевековни феудални дворови: 
Осврћући се на епохалан значај Првог балканског рата, угледни немачки публициста 
Херман Вендел,  поред осталог, истиче: „Као некада код Јене и Аурштета, на 
Куманову и Либебургасу нису се сукобиле две војске, већ два друштвена уређења: с 
једне стране оронула турска царевина, која је, крај свих младотурских идеја, остала 
феудалноапсолутистичка – азијатска, а на другој демократске ситноборжоаске 
балканске државе које су пошле да ослободе своје подјармљене сународнике.“ 

О епохалном значају Првог балканског рата речито говори одушевљење и 
снажно револуционарно врење које је захватило све јужнословенске покрајине 
хабсбуршког царства. У тим покрајинама, штампа је без даха пратила успехе Србије 
и Црне Горе, а публика је не само грабила новине, већ је у многим местима тражила 
депешама бржа обавештења. Ослобођење Скопља сарајевска омладина је прославила 
митингом који је трајао целу ноћ. Уместо „онамо намо“, на том митингу су се чули 
покличи: „Овамо вамо!“ Бурне манифестације симпатија према балканским 
савезницима и Далмацији, претвориле су се у антиаустроугарске демонстрације; чули 
су се и покличи да након Турске долази Аустро-Угарска на ред. У част и славу 
сјајних победа српске и црногорске војске, у јужнословенским покрајинама Аустро-
Угарске никла је нова грана родољубиве поезије чији су аутори (Алекса Шантић, 
Анте Тресић Павичић, Аугустин Ујевић, Јаков Царић, Иво Војиновић, Марко 
Королија и др.), објавили читаве збирке стихова посвећене победама српске и 
црногорске војске у Првом балканском рату. Подсећајући своје читаоце на околност 
да је некада моћно Османско царство роговима полумесеца боло у суседству Загреба 
и у близини Сплита, сплитска „Слобода“ је одушевљено писала: „Србија се макла, 
макла се и цела Југославија.“ 

6. Да ли је било другачијих реаговања и где? 
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Нажалост јесте и то тамо где нико то није очекивао – у Србији. Наиме, лидер 
Српске социјалдеморатске партије Димитрије Туцовић, крути и непомирљиви 
доктринар жешће је напао своју земљу него овејани србомрзац лорд Леополд 
Бертолд, шеф бечке дипломатије. Прихватајући некритички ставове аустро-
марксиста, који су махали бауком великосрпског хегемонизма, Туцовић је, у својој 
књизи Србија и Албанија, написао и ово: 

„Ако су бриге аустроугарских власника о праву свих балканских народа на 
национално самоопредељење грозно шегачење са народносним начелом, то су 
претензије Србије на завојевање Албанијом грубо гажење, бацање под ноге тога 
начела. Прокламујући ту политику српска је буржоазија тада први пут са лица 
српског народа (подвукао С. С.) скинула вео једне потиштене нације која се бори за 
своје ослобођење. Зато социјална демократија, као једини одлучан противник 
завојевачке политике која је  зачетак свих тих недаћа, не може пустити да прође 
незабележен онај тренутак када се наш власнички свет машио туђе земље и туђе 
слободе, када су некадашњи хероји националног ослобођења постали застава 
националног поробљавања, када су интереси капитала прогутали интересе нације.“ 

Подвргавајући тако оштрој критици Албанску операцију српске војске, 
Туцовић је изгубио из вида стратегијско-оперативну компоненту те операције. 
Занемарио је, наиме, чињеницу да та операција није била провођена (предвиђена) 
српским ратним и почетним операцијским планом, а предузета је тек када се турска 
Вардарска армија, након изгубљене Битољске битке, повукла у јужну Албанију и 
када је савезничка црногорска војска заустављена под утврђеним Скадром. Тек тада 
је војвода Путник – руководећи се исконским стратегијским начелом према коме 
потученог непријатеља треба гонити све дотле док не положи оружје, не обазирући 
се при томе на државне и народоносне границе (трупе Антифашистичке коалиције 
ушле су 1945. године у Берлин да би тамо присилиле нацистичку Немачку на 
безусловну капитулацију). Заборавио је, такође, да српске трупе нису ушле на 
албанску него на Турску територију: никада до тада на том простору није постојала 
албанска држава, а српска јесте. Није узео у обзир ни савезничку солидарност српске 
војске и њену дужност да пружи помоћ савезничкој црногорској војсци, потуче 
турску војску на албанској територији и победоносно заврши рат на Вардарском 
војишту. 

Ако Албанску операцију српске војске оцењујемо превасходно на основу 
њених историјских последица, као што нас учи историјска наука, та операција није 
имала завојевачки него ослободилачки карактер; истерала је турског окупатора са 
албанске територије и омогућила албанским беговима и племенским старешинама да, 
28. новембра 1912, прогласе независну албанску државу, коју је, 17. децембра исте 
године, верификовала Конференција амбасадора великих сила у Лондону. 

За разлику од Димитрија Туцовића, В. И. Лењин је оценио Први балкански рат 
као праведан ослободилачки рат – „ново поглавље светске историје“. Међутим, Јосип 
Броз Тито, који је своју револуционарну стратегију изграђивао на Лењиновом учењу, 
у више махова је упозоравао своје сараднике да би Туцовићеву књигу Србија и 
Албанија требало стално изнова штампати, јер је национализам највеће нације 
највећа опасност за југословенску државну заједницу. Што је више старио, Тито се 
све више враћао својим хрватским коренима и фикцијом о великосрбском 
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хегемонизму, стварао у партијском и државном руководству, СФРЈ фракцију, која је 
своју земљу 90-тих година прошлог века, увући у хаос етничког, националног и 
верског суноврата и разорити. То је довло до незапамћеног егзодуса српског 
становништва са Косова и Метохије, Хрватске и муслиманских делова Босне и 
Херцеговине. Оно што је у том процесу најчудније и најневероватније, односи се на 
антисрпску политику Сједињених Америчких Држава, са Билом Клинтоном на челу. 
Та политика је, у ствари, била груба копија аустроугарске антисрпске политике уочи 
и за време балканских ратова и Првог светског рата. САД су, удружене са 27 држава 
својих европских сателита, више од два месеца варварски разарале Србију, свог 
верног савезника из два светска рата, поништиле резултате Првог балканског рата и 
помогле Албанцима да истерају српско становништво из колевке српске 
средњевековне државе. Срамота!  

Други балкански рат, чију стогодишњицу обележавамо ове године, био је исто 
толико трагичан за Србију, која га је добила, колико и за Бугарску, која га је 
изгубила. Изазвала га је Аустро-Угарска у оквиру форсираних припрема за рат 
Против Србије. Цех који су у том рату платиле Србија и Бугарска био је стравичан. 
Србија је изгубила 44.500 људи, Бугарска 93.000 војника избачених из строја за туђ 
рачун. Дописник париског „Журнала“ Анри Барби, забележио је натпис са једне 
свеже гробнице војника бугарског 21. пука на Голаку, који гласи: „Нека овај гроб 
опомиње нашу браћу на братоубилачки рат за који је крив наш цар Фердинанд. 
Путниче читај и размишљај.“ 

7. Идуће године и Европа обележава стогодишњицу Првог светског рата. 
Најављено је да ће се главна манифестација одржати у Сарајеву 28. јуна, што 
изазива сумњу да ће организатори покушати да повод прогласе узроком тог рата и 
Србију означе као и кривца за његове погубне последице. Реците нам да ли је такво 
прекрајање историје могуће? 

Не то апсолутно је могуће; не почињемо рат да би истина била прва ратна 
жртва. О Сарајевском атентату постоји огромна историјска литература – преко 250 
књига у којима је европска и светска критичка историографија темељно истражила и 
расветлила узроке Првог светског рата и назначила његове виновнике и 
потпаљиваче. Објављене су и збирке дипломатских докумената свих европских 
велесила, тако да о томе постоји богата документарна грађа. То је познато и 
креаторима и организаторима најављене манифестације у Сарајеву и писцима „нове 
историје“ попут професора савремене европске историје на Кембриџу Кристофера 
Кларка. Он је, наиме, написао књигу под насловом „Месечари“, у којој је Србе 
приказао у врло ружном светлу, али тих, ипак, није оптужио за злочине геноцида 
почињене над племенима Маја, Инка, Нахуда и Кечула. Циљ организатора те 
Џемишејовске пропаганде (та пропаганда је оптужила Србе чак и за крваве масакре 
између муслимана и Хрвата у Босни и за оружани сукоб између војних формација 
Алије Изетбеговића и Фикрета Абдића) није прекомпоновање узрока Првог светског 
рата (знају они да су у лажи кратке ноге), већ настављање дехуманизације Србије и 
српског народа интензивно вођена крајем прошлог и почетком овог века, и скидање 
одговорности са челних људи западне алијанске Била Клинтона, Тонија Блера, 
Хелмута Кола и њихових измећара, за предузимања најмизернијег рата који је 
запамтила светска историја против ондашње Југославије – Србије и Црне Горе. 
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Окосницу те пропаганде налазимо у књизи Ричарда Холбрука Пут у Дејтон. Тамо се, 
наиме, посебно истиче да су револверски пуцњи Гаврила Принципа (којег Холбрут 
назива родоначелником српског национализма) у Сарајеву „изазвали почетак 
клизања Европе у два светска рата и успон комунизма и фашизма“. 

8. Шта се, по Вашем мишљењу, таквом пропагандом жели постићи? 

Циљ те пропаганде је провидан. Реч је о покушајима да се колико-толико 
амортизују негативни одјеци поменутог рата против Србије у свету, херојски отпор 
српског народа агресора (Београђани су бранили савске мостове својим телима), 
нелагода и постиђеност потомака предузимача бруталних те агресора, који су 
„ јуначки“ напали Србе са запада, истока, севера, југа и с неба. Па ипак, Србија је 
самим тим што се усудила да се одупре више од сто пута јачим агресорима, 
извојевала моралну победу и симпатије целог слободољубивог човечанства, чак и у 
неким земљама агресорске алијансе. Неумитан ток времена скинуо је маску 
„милосрдног анђела“, са наказног лица агресора и, ко зна по који пут, показао да је 
право јаче него сила. 

9. Читаоци „Нове зоре“ желе да чују на какав је одјек у европским 
метрополама наишао Сарајевски атентат? 

Судећи по извештајима српских дипломатских представника на страни, у 
европским метрополама, па чак и у Бечу, мало је било људи који су искрено жалили 
надвојводу Фердинанда. Српски посланик у Паризу Миленко Веснић, обавестио је (4. 
јула 1914) Николу Пашића да у Паризу „преовлађује уверење да је изчезнуће Фрања 
Фердинанда са европске позорнице догађај који се има сматрати повољним за 
светски мир“. Дан раније, аустроугарски посланик у Софији гроф Тарновски, у свом 
извештају шефу аустроугарске дипломатије грофу Берхтолду, истиче да му је 
секретар руског посланства у Софији рекао „да је убиство у Сарајеву срећна 
околност за саму Аустрију, па и за целу Европу, јер је надвојвода Фердинанд тражио 
само славу и он би властиту државу одвео у пропаст“. Отправник послова Србије у 
Турској Милан Ђорђевић је, још 30. јуна – обавештавајући председника Пашића о 
разговорима које је водио са амбасадорима Италије, Француске, Енглеске и Русије, 
Белгије и Шпаније у Цариграду – посебно истакао да је стекао утисак да се у свим 
овим државама осећа олакшање због нестанка Фрање Фердинанда јер је он – будући 
сувише ратоборан човек и затуцани клериканац, који ама баш ништа не разуме у 
светској политици – био права опасност за светски мир. Мирослав Спалајковић је 
јавио из Петрограда да је осећај задовољства због убиства надвојводе Фердинанда у 
тамошњим круговима општи. Ако је веровати речима угледног немачког публицисте 
Хермана Вендела, и стари цар Фрањо Јосип је „сасвим хладно, готово задовољно, 
примио ужасну вест о убиству надвојводе Фердинанда и да је те ноћи спавао 
изванредно добро, ослобођен бриге будућег престолонаслеђа. 

У званичним круговима Краљевине Србије, вест о Сарајевском атентату 
примљ ена је са великим узнемирењем и стрепњом. Чим је око 17 часова примила 
извештај о том атентату, Влада је оштро осудила тај чин, забранила планиране 
поподневне видовданске свечаности и изјавила најдубље саучешће владарском дому 
Хабсбурга, које је примљено веома хладно, али коректно. Саветник аустроугарског 
посланства у Београду Шторк, у извештају који је тога дана послао у Беч, упозорио је 
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грофа Берхтолда да не би требало дозволити представницима Србије (без обзира на 
њихов ранг) да присуствују сахрани жртава Сарајевског атентата. 

10. Кристофер Кларк у поменутој књизи тврди да одговор српске владе на 
бечки ултиматум није нудио скоро ништа, па је стога Аустро-Угарска „ морала да 
покрене трупе на Србију“, јер су Срби, наводно, то тражили. Како коментаришете 
ту тврдњу? 

Бестидна је лаж да је Србија након балканских ратова и албанске побуне, у 
којима је претрпела огромне губитке, и упропастила знатан део наоружања и опреме 
и утрошила своје материјалне и финансијске резерве, тражила рат. Повод за рт 
тражила је бечка Ратна странка, на чијем се челу налазио надвојвода Фрањо 
Фердинанд. Та странка је искористила Сарајевски атентат као жељно очекивани 
повод за напад на Србију. Пандорину кутију нису отворили пуцњи Гаврила 
Принципа у Сарајеву, како злонамерно тврди Ричард Холбрук, него Министарски 
савет Аустро-Угарске монархије, на седници која је 7. јула одржана у Бечу. На тој 
седници је одлучено да се Србији поставе неприхватљиви захтеви и ткао изазове рат. 
Одлучено је, такође, да „ни потпуна попустљивост Србије не сме отклонити повод за 
ударац“. За ту судбоносну одлуку претходно је тражена сагласност немачког цара 
Виљема II и добијена осам месеци пре Сарајевског атентата. Наиме, на састанку 
надвојводе Фердинанда са немачким царем  Виљемом II, 26. октобра 1913, у немачкој 
амбасади у Бечу. На том састанку, немачки кајзер је, између осталог, рекао: 

„Словени нису рођени да владају него да буду слуге; томе их треба научити. 
Са Србијом Аустро-Угарска не може имати другачији однос него што је зависност 
мањег према већем, као у планетарном систему… Ако његово величанство цар 
Фрањо Јосип нешто захтева, српска влада се мора покорити томе захтеву, а ако то не 
учини, онда ће Београд бити бомбардован и окупиран све дотле док се не испуни 
воља његовог величанства. Можете бити сигур4ни да ја стојим иза вас и да сам 
спреман да извучем мач када год ваша акција то захтева.“ 

Било је то жељено бланко пуномоћје за напад на Србију, дато осам месеци пре 
Сарајевског атентата. Иако је 14. јула добила извештај свог посебног изасланика у 
Београду Фридриха фон Визнера, који гласи: „Ничим се не доказује, нити се ма по 
чему може претпоставити да је српска влада знала за атентат, или да је њиме 
руководила, или, пак, да га је припремила и дала оружје. Штавише, има знакова по 
којима би се то могло сматрати искључено“, - аустроугарски посланик у Београду 
Гизел од Гислингена предао је српској Влади, 23. јула у 18 часова, ултиматум срочен 
по узору на познату хабсбуршку лозинку из рата са Пруском „D’abord avilir, puis 
demolire“ (Најпре понизити, па газити), чији су захтеви директно погађали 
суверенитет и територијални интегритет Краљевине Србије, захтевајући одговор 
најкасније у року од 48 часова. Када је прочитао текст ноте аустроугарске Владе 
Србији, британски министар спољних послова Едвард Греј је рекао да је то 
„најстрашнији докуменат од свих које је икада сачинила дипломатија“ и „додао да би 
држава која би прихватила те захтеве престала да буде независна“ (тешко је веровати 
да професору историје на Кембриџу К. Кларку, није позната ова изјава). 

Па ипак, од 10 тачака ултиматума, српска влада није прихватила само две – 
четврту и пету. Четвртом тачком се тражило да српска влада уклони из војске и 
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државне управе све официре и чиновнике, по списку који ће јој накнадно доставити 
бечка Влада, а петом да прими сарадњу (на својој територији) органа царске и 
краљевске Владе у истрази о учесницима Сарајевског атентата. Ни ове две тачке 
српска влада није неопозиво одбила већ је предложила да се предају на решење 
међународном суду у Хагу. Одговор српске владе предао је барону Гизлу Никола 
Пашић, 25. јула у 18,45 часова – пет минута пре истека одређеног рока. Барон Гизл је 
одмах почео да упоређује текст одговора са изјавом која је била приложена уз 
ултиматум и коју је требало преписати и потписати. Чим је наишао на прву разлику, 
надмени барон је престао да чита, рекавши да је ствар готова и да он путује. – Тако је 
и било; у 18 часова и 10 минута. Гизел је, са особљем посланства напустио службене 
просторије у Београду и упутио се на железничку станицу да би ухватио први воз за 
Земун. Ово су необориве чињенице које се тако лако не дају прекрајати. 

Чим су почели концентрацијски покрети аустроугарских трупа према 
границама Србије, „забрујали су (30. јула у 17 часова) сви апарати петроградског 
главног телеграфа и по свим војним окрузима разносили царев указ о општој војној 
мобилизацији. Немачки канцелар Бетман Холвег је ултимативно затражио да руска 
Влада опозове указ о војној мобилизацији. Пошто је руска Влада енергично одбацила 
тај захтев, Немачка јој је, 1. августа 1914., објавила рат. Истога дана, немачка влада је 
поставила питање француском министру спољних послова Делкасеу: да ли је 
Француска спремна да се обавеже да ће у рату који се неумитно приближава, остати 
неутрална. Одговор је гласио да Француска не може унапред да каже какав ће став 
заузети предстојећем ратном сукобу. Незадовољна тим одговором, Немачка је, 4. 
августа, објавила рат Француској. Када су, управо тога дана, немачке трупе 
повредиле неутралност Белгије, Велика Британија је објавила Немачкој рат. Тако је 
почео најстрашнији рат у дотадашњој светској историји, у који су се доцније 
укључиле и друге земље – укупно 36. Под оружјем је стављено 74 милиона људи, од 
којих је у току рата погинуло око 10 милиона и двоструко више рањено. Рат је на 
свим територијама на којима се водио, оставио праву пустош. 

Из наведених чињеница недвосмислено се види да Србија није била изазивач 
него жртва тог крвавог оружаног сукоба. Бранећи крајње пожртвовано своју 
нападнуту отаџбину и борећи се на страни својих савезника чак и када је била 
принуђена да напусти своју државну територију, изгубила је 1,247.000 људи од 
4.550.000 становника, колико је имала уочи рата; ратни вихор је однео 50% српског 
мушког становништва у цвету младости. По цену тих големих жртава, српска војска 
је извојевала сјајне победе у биткама на Церу (била је то прва савезничка победа у 
Првом светском рату), Колубари, Горничеву и Добром пољу, и тешким и крвавим 
бојевима код Текериша, на Мачковом камену и Кајмакчалану. Нажалост, ловорови 
венци тих блиставих победа доиста су више китили гробове победника него чела 
срећно преживелих. Цела земља је била у црно завијена; у њој, такорећи, није било 
куће на којој није био истакнут црни барјак. Ту чињеницу рељефно је истакао 
народни гуслар Петар Перуновић, певајући елегичне вапаје Моравке девојке: 

„Вај Мораво шта си дочекала, 
Да у теби нигде никог нема, 
Да у гори са мном проговори! 
Пуста поља леже неорана, 
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Пуста стада блеје без чобана, 
Пусти коњи вриште без јунака, 
Младе цуре вену без момака! 
Вај зелена у ливади траво, 
Ко ће тебе траво покосити? 
Коли мене младу запросити?“ 

11. Господине Скоко, Србија је, како рече њен председник Владе Милован 
Миловановић, још уочи балканских ратова, „ привезала своју малу барку за велики 
брод Антанте“. Какав је био однос сила те алијансе према Србији у току Првог 
светског рата? 

Ако се изузме Русија, онда се може рећи: маћехински у буквалном смислу те 
речи. Стицајем те несрећне околности, Србија је од самог почетка рата била 
принуђена да брани територијални интегритет земље не само од агресора, који су 
брутално насрнули на тај интегритет, него и од својих савезника. Непосредно после 
прве савезничке победе коју је извојевала српска војска у Церској бици, њени 
савезници су захтевали да српска војска одмах предузме офанзиву у источну Босну и 
Срем. Тај захтев је, после сјајне победе српске војске у Колубари и уласка Италије у 
рат, прерастао у перманентан притисак на Србију да српска војска пренесе офанзивне 
операције преко граничних река ради непосредног садејства са левим крилом руске 
војске на Карпатима и десним крилом италијанске војске на Сочи. Био је то превелик 
залогај и за милионске армије, а камоли за малу српску војску десетковану у крвавим 
биткама на Церу, Дрини и Колубари и захваћену заразним болестима, (тифус, 
шарлах, дизентерија и колера). 

Уочи тројне инвазије на Србију 1915. године, савезници су вршили снажан 
притисак на српску Владу да уступањем своје државне територије купи Кобургову 
Бугарску да ступи у рат на страни Антанте, а када су бугарске трупе почетком 
октобра напале Србију с леђа, Енглези и Французи су захтевали да српска војска 
одсудно брани северни фронт, истичући да ће 8. октобра отпочети транспортовања 
француских и енглеских трупа из Солуна за  Ниш – у помоћ Србији. Међутим, у јеку 
непосредних припрема за то транспортовање, командант 156. француске дивизије 
добио је наређење из Париза „да ни једна француска јединица, до даљњег наређења, 
не сме прекорачити српску границу“. У нади да ће јој стићи обећана помоћ од 150 
хиљада савезничких војника, српска војска је грчевито бранила сваку стопу своје 
земље све док практично није доведена на ивицу слома. Уместо помоћи добијена је 
порука британског министра рата лорда Киченера да српска војска и даље одсудно 
брани северни фронт, а уколико буде присиљена на повлачење да то учини стопу по 
стопу. Да би охрабрио војводу Путника, маршал Жофр га је обавестио да ће 
савезничке снаге, груписане на линији Солун – Скопље, кренути ка бугарској 
граници. Упркос том обећању, генерал Сараје је, 22. октобра, изјавио „да и поред 
најбоље воље не може предузети најављену офанзиву док не буде добио довољно 
трупа“. 

Почетком новембра, Мекензенове трупе су заузеле Лесковац, а потом 
наставиле надирање у правцу Лебана и опасно угрозиле одступницу главних снага 
српске војске. Прозревши намере непријатеља, војвода Путник се, четврти пут, 
обратио генералу Сарају с молбом да битно предузме офанзиву у правцу Скопља, у 
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сусрет српској војсци, која ће дејствовати кроз Кончулски и Качанички теснац. Сарај 
је, међутим, добио наређење из Париза да обустави започету офанзиву у правцу 
Велеса и своје трупе повуче према Солуну. У исто време, британски министар рата 
лорд Киченер, ставио је до знања српском војном изасланику у Лондону „да 
британске трупе, које се налазе у Солуну, „не могу напред јер немају коморе“. Као 
што се види, савезници су, у најтежим тренуцима оставили српску војску на цедилу и 
препустили је на милост и немилост вишеструко надмоћнијим Макензеновим 
снагама. Пошто је још 26. октобра у руке непријатеља пала Качаничка клисура и 
прекинута веза са савезничким снагама у Солуну, преморена српска војска се 
практично нашла у окружењу и присиљена да предузме одступни марш-маневар 
преко северне Албаније и Црне Горе ка Албанском приморју; претходно је морала да 
уништи преко 300 топова своје прослављене артиљерије. Овај марш је у српској 
војној литератури, с разлогом, назван „Албанском голготом“.  

Крећући се кроз сурове и снегом покривене планинске пределе, физички 
крајње исцрпени, гладни, голи и боси, изложени нападима католичког дела албанско 
становништва, српски војници су, након месец дана ужасног страдања и патњи, 
стигли у шири рејон Скадра, Медове и Драча. Нажалост, њихови савезници 
Французи и Италијани из дочекали раширених руку. Напротив, на албанској обали 
српски војници су – истиче Бранислав Нушић, морали да проводе „беле ноћи и црне 
дане, чежњиво гледајући да им Европа добаци мрве хлеба или да се на зеленом 
хоризонту појаве бродови на којима ће се вити застава која означава спас онога што 
је преостало од једног народа.“ 

Пошто у Скадру, Драчу и Медови нису били створени ни елементарни услови 
за одмор и опоравак преморених и исцрпљених српских војника, њихов мукотрпни 
марш настављен је још 160 километара по мочварном и маларичном Албанском 
приморју, на коме су масовно умирали. Читава Албанија засејана је гробовима 
непобеђене српске војске и избеглог становништва. Тек када је руски цар Николај II 
запретио да ће закључити сепаратни мир са Централним силама, савезници су 
организовали прихват српске војске и њено пребацивање на грчко острво Крф. До тог 
времена, према извештају који је министар војске Божидар Терзић поднео Влади, у 
„Албанској голготи“ стр5адало је укупно 243.000 људи. Нарочито тужна била је 
судбина 27.000 српских регрута, који су крајње исцрпени стигли на реку Војушу. 
Италијани су им ускратили не само прелаз преко те реке него и храну, што је довело 
до њиховог масовног умирања – укупно су умрла 7.192 регрута. За то страшно 
страдање српске војске и избеглица, Французи су оптужили српску Владу и Врх овну 
команду, јер су, наводно, тврдоглаво одбијали да уступе Бугарској онолико државне 
територије колико је тражила, и што су одбијали савете „компетентних српских 
официра“. У ствари, српска Врховна команда се енергично супротставила 
покушајима да се са њеном војском поступа као са најамничком и да Французи 
преузму у своје руке њену Врховну команду. 

На крају наводимо необориву чињеницу која ће разочарати сијаче илузија о 
традиционалном пријатељству српског и француског народа. Реч је о документованој 
тврдњи Хермана Вендела да су српски војници 1918. године унели на клинцима 
цокула које су добили из Француске, дењак од три милијарде златних франака дуга, 
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јер су њихови „традиционални пријатељи!, у својим педантно вођеним књигама, 
задуживали Србију за свако дугме на чакширама и за сваку пертлу у ципелама.  

12. Да ли су амнезија и глобална ароганција западних савезника према Србији 
и њеној војсци, о којима сте говорили, остале непромењене до краја рата? 

Не, нису. Развејало их је бравурозно дејство српске војске у Савезничкој 
солунској офанзиви, које је одушевило и пријатеље и непријатеље Србије. Навешћу 
неколико изјава високих војних и политичких функционера који недвосмислено 
потврђују тај закључак. Осврћући се на споро напредовање француских и енглеских 
визија које су дејствовале на крилу српске војске, француски генерал Гиома, не без 
одушевљења, истиче: „Никада људи нису показали више тихе постојаности, чврсте 
воље и истрајне жеље за победом. Одевени у старе дотрајале униформе, имали су 
сјајно само своје беспрекорно одржавано оружје. Корачали су по киши и ветру, 
сунцу или мразу упркос блату и умору, без снабдевања и без икаквог пртљага, 
ударајући својим дотрајалим цокулама свету земљу поново ослобођене отаџбине – 
очију упртих према Дунаву јер их ништа није могло спречити да тамо допру. 
Постојала је нека скоро верска занесеност у том немом, упорном полету напред, тога 
дивног и јуначког народа, недозвољавајући никаквој препреци да заустави њихово 
одушевљено напредовање, што је изазвало дивљење наших коњаника.“ 

Доиста, нико није могао да спречи српску војску да допре до Арада, 
Темишвара, Баје и Печуа, избаци Мађарску из рата и прокрчи пут до сале огледала у 
Версају, где је завршена крвава драма Првог светског рата. Ту славу им не може 
отети ни НАТО пакт, као што им је отео колевку српске средњевековне државе – 
Косово и Метохију. 

Командант савезничке Источне армије (L’Armie de l’Orient) на Солунском 
фронту Франше Депере, у извештају који је упутио француским војном министру о 
борбеним дејствима своје армије, наглашава: „Дајем нарочито изразе нашег дивљења 
према српским трупама, које су кроз направљени пролом са невиђеном жестином 
појуриле напред – у отаџбину. Маневри извршени од стране њихове команде у 
сваком погледу достојни њихових трупа, остаће као узор планског маневра.“ 

Председник британске владе Лојд Џорџ, у свом осврту на пробој Солунског 
фронта, истиче да су се Бугари храбро бранили, али да „нису могли да се одупру 
налету Срба, који су извршили пробој фронта неодољивим јунаштвом… Навала Срба 
на непријатеља који је био у стени изнад њих, представља један од најславнијих 
подвига овога рата.“ 

Сјајне победе српске војске у завршном периоду Првог светског рата наишле 
су на незапамћено велики одјек у штампи савезничких и неутралних земаља. Лист 
неутралне Швајцарске La Tribun de geneve, између осталог је писало: „Ако има људи 
који заслужују дивљење у овом рату то су Срби. Ако има патриота то су они. Ако 
има трупа које знају зашто се боре то су њихове…“ 

Упрвом броју немачког листа „Cukunfet“, његов уредник Максимилијан 
Харден, између осталог, је написао: „Аустроугарске трупе, о чијој храбрости и 
издржљивости нема потребе говорити, и које је водио славни Поћорек, биле су 
тучене од храбрих људи, чисте ратничке расе, извежбаних у доброј школи маршала 
Путника и генерала Мишића“. 
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Наведене чињенице су, у протеклом стољећу, уграђене у српску и светску 
историјску баштину, као моћан штит историјске истине од фалсификатора и 
прекрајача историје. 

13.  Ваше детињство резбариле су приче о Првом светском рату. Какав Вам 
је живот обећавала рана младост? 

Никакав. Познато је да су херцеговачки Срби доживели завршетак Првог 
светског рата и стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (СХС) као 
оживотворење својих вековних тежњи за слободом и државом у чијем би се оквиру 
нашли сви Срби балканског геополитичког простора. Убрзо је, међутим, дошло до 
горког разочарања, чак и до огорчења, у ту заједничку југословенску државу; дошле 
су омразе, нетрпељивости и свађе, које су имале верско и национално обележје. 
Хрватски националистички и клерикални кругови, прихватили су 1918. године 
заједничку државу са Србијом, да би се на тај начин, као страна која је изгубила рат, 
заштитили од ратних анексија и контрибуција. Чим је та опасност прошла, знатан део 
хрватског народа, предвођен верски искључивим франкофуртимашима, одбацио је 
идеју интегралног југословенства, чак и ону Штросмајеровог типа. Још у марту 1919. 
године Стјепан Радић је понудио меморандум председнику Сједињених Америчких 
Држава Вудру Вилсону, којим је оспоравао законитост стварања заједничке 
југословенске државе. Том захтеву су се придружиле вође хрватске емиграције 
Стјепан Сарковић, Иван Перчевић, Стјепан Дулић и Ивица Франк, захтевајући од 
Међународне конференције у Паризу да њена комисија преиспита расположење 
хрватског народа према Краљевини СХС. Они ће убрзо основати усташки 
сепаратистички покрет и увући земљу у хроничну политичку кризу из које се неће 
извући све до слома у Априлском рату 1941. 

Политичкој кризи придружила се и велика економска криза. Да би ублажио 
њене разорне последице, режим је давао субвенције угроженим предузећима, увео 
заштитне царине, повећао редовне и допунске порезе и предузео друге мере, ниске 
цене аграрних производа, на примеру које су збрзале пауперизацију сељаштва и 
одлазак све већег броја људи у друге крајеве земље и у бели свет. Зато није никакво 
чудо што је разочарања херцеговачких Срба у Краљевину Југославију прерасло у 
револт и њихово гласање за опозициони блок, на чијем се челу налазио Влатко 
Мачек. Међутим, док је Мачек тежио разбијању постојеће југословенске државе и 
стварању нове федеративне заједнице, херцеговачким Србима тако нешто није ни 
падало на памет; њихов циљ је био да постојећу државу реформишу и учине је 
сношљивијом за широке народне масе. Што се моје перспективе тиче, није ми остало 
ништа друго него, када одрастем, крене у бели свет трбухом за крухом. 

14. Неочекивано сте постали судионик Другог светског рата. Како сте 
прошли кроз тај пакао? 

У том, добро сте рекли, паклу, ја сам делио судбину српског народа поносне 
Херцегове земље, која је била стравична. Стицајем несрећних околности, 
Херцеговина се, после окупације и комадања Краљевине Југославије, нашла у 
саставу новог фашистичко-нацистичког монструма, који се звао Независна Држава 
Хрватска. Будући да је Херцеговина родно место усташког поглавника Анте 
Павелића и расно најчистија српска покрајина на вечно закрвљеном Балкану, 
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челници НДХ су неопозиво одлучили да територију своје државе етнички очисте од 
Срба, Јевреја и Рома. Тако су од првог дана живот те монструозне државе, 
кршевитом херцеговачком земљом потекли потоци српске крви. О томе је Гачанин 
Вељко Сушић, у то време, писао: „Трагична драма српског народа у Херцеговини 
започета од првог дана живота Независне Државе Хрватске, по свом обиму и 
језовитости, превазишла је све дотадашње народне несреће и трагедије овог 
мученичког српског краја. Никада један народ у историји света, ни у време најцрњег 
друштвеног мрака и тираније, није преживљавао страшније тренутке по свој 
национални опстанак од несрећног српског народа у Херцеговини. То што се данас 
збива у томе крају не служи на част нашој цивилизацији, а још мање 
хиљадугодишњој култури онога народа који упорно верује да на левој обали Дрине 
престаје свака цивилизација, а на њеној десној страни почиње влашки барбалук…“ 

Свирепа стварност у Херцеговни јасно указује на чињеницу да су управљачи 
усташке Хрватске већ увелико отпочели са спровођењем у дело свог злочиначког 
плана (једну трећину Срба побити, другу протерати преко Дрине, а трећу превести у 
католичку веру и претворити у Хрвате, прим. С.С.), који има за циљ да у Босни и 
Херцеговини потпуно и до краја сатре српство и православље.“ 

То је одиста било време страве и ужаса, време када су злоголасне 
херцеговачке фојбе (знане и незнане): Голубинке, Капавице, Пандурице, Гавранице, 
Чавкариве, Драчевице, Кукауше, Вреуше, Јагодњаче, Липоваче, Таузоваче, Видоње, 
итд. итд. напуњене лешевима покланих мученика – људи, жена и деце; време када је 
наш велики песник завапео: „Носи српска реко крв наших синова, јер крваве реке 
свуд су наше међе“; време када су дугачке композиције сточних железничких вагона, 
одвозиле српске мостарске породице (по азбучном реду) у неповрат; време када су се 
у мостарским кафанама појављивали усташки монструми окићени ђерданима 
ископаних људских очију и одсечених језика; време када су очајнички крици 
раздирали груди обешчашћених пребиловачких девојака, које су се, сврстане у 
поворку смрти, кретале према селу Шурманцима и тамошњој јами „Голубинки“, 
праћене вриском и песмом џелата: „Павелићу шта ћемо од Срба, веж у ланце гони у 
Шурманце“; време када се у Шантићевом завичају, уместо музике, чуо плач српске 
сирочади и јецаји удовица; време када је министар богоштовља и наставе НДХ Миле 
Будак кликтао: 

„С Велебита Анте кличе, 
Зубље горе пушке оре 
Бјеште псине преко Дрине 
Хрвати се за дом боре.“ 

Износећи ове ужасне чињенице, није ми била намера да подгрејавам омразе и 
призивам авети прошлости. Напротив, дубоко сам убеђен да је оно што је академик 
Милорад Екмечић рекао на сахрани пребиловачке деце: „Опростити не можемо, 
заборавит не смијемо, светити се не желимо“, речено из душе огромне већине 
херцеговачких Срба, међу којима и мене. 

У том злом времену, које личе на приче из Дантеовог пакла, ја сам се, као још 
непунолетан младић неопозиво сврстао уз оне који се нису дали везати у ланце. Још 
почетком јуна 1941. године, када је велика група усташког башибозука из села Равни 
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и оружници са постаје у Фојници, покушала да ухапси мог оца Вула, извадио сам из 
шкрипа скривену пушку, који нисам издо до краја рата. 

15. Када сте схватили да се званична историја Другог светског рата и 
историја нашег братоубилачког разрачунавања озбиљно фалсификује и кривотвори? 

Када сам по завршетку Филозофског факултета постављен у Војноисторијски 
институт на дужност историчара – истраживача, у архиву и библиотеци тог 
института нашао сам праву ризницу архивске грађе, домаће и стране литературе за 
научну обраду историје балканских ратова и Првог и Другог светског рата. У том 
институту затекао сам потпуковника Милорада Поповића, паметног и образованог 
човека са којим са се одраније познавао. Он ми је том приликом рекао: „Саво, овде ће 
ти бити лепо, добијаћеш похвале, награде, редовна унапређења, све дотле док не 
напишеш неку добру књигу и афирмишеш се као добар писац. Ако ти то пође за 
руком, тешко теби. Убрзо сам се уверио да ми је М. Поповић рекао истину. Кад сам 
1961. године објавио у „Политици“ фељтон Како је уништен усташки Алказар 
(прикладнији би био наслов „Како је поклано српско становништво у Горњем Брчу), 
реаговала је Идеолошка комисија ЦК КПЈ БиХ, са Тодом Куртовиће на челу, 
захтевајући да се обустави започето објављивање поменутог фељтона, јер, наводно, 
узнемирава јавност БиХ. Фељтон је, ипак, објављен у целини, јер се поменутом 
захтеву енергично супротставио директор „Политике“ Данило Пурић. Ја сам, 
међутим, још тада стављен под присмотру идеолошких купећазитеља 
„револуционарног субјекта“. 

Иако је мој први озбиљан научни рад Борба великих сила за хегемонију на 
Балкансом полуострву један од узрока Првог светског рата, објављен у 
„Војноисторијском гласнику“, бр. 6/1964, добио децембарску награду ЈНА, 
подозрење према мени није отклоњено. У то сам се уверио, када је рукопис мој 
монографије Други балкански рат 1913. припреман за штампање. Тај рукопис је, 
уместо два, рецензирало шест рецензената, међу којима два висока државна 
функционера – Видоје Смилевски и Лазар Мојсов (први је у то време био председник 
Савезног извршног већа, а други амбасадор у Бечу). Када је тај рукопис објављен 
1969, као прва књига двотоме монографије Други балкански рат 1913. начелник 
Војноисторијског института генералпуковник Петар Брајевић, укинуо је дотадашњу 
праксу да сваком сараднику VII, који самостално објави научнофундирану књигу, 
додели посебну новчану награду. 

Исте године припремио сам за штампу, допунио и објавио мемоаре војводе 
Мишића, који су наишли на незапамћен одјек у целој Југославији и наредне, 1970. 
године, проглашене најчитанијом књигом у земљи. Па ипак, нико се у Србији није 
нашао да награди ту књигу, односно њеног коаутора (ја сам у тој књизи написао 
преко 250 страница штампаног текста). Уместо награде припреман ми је идеолошки 
линч, нарочито после афирмативног приказа књиге генералпуковника Велимира 
Терзића Слом Краљевине Југославије 1941, објављеног у часопису „Историја 20. 
века“, бр. 2/1982. У том приказу сам, коментаришући јавну изјаву Јосипа Врховца, 
члана Извршног комитета ЦК СКЈ, „Да је боље што та држава у Априлском рату није 
одбрањена“, дословно написао: „Следећи ту наопаку логику могли бисмо рећи да је 
боље што је била прегажена, окупирана и раскомадана и што су усташе за време 
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окупације убиле преко милион Срба“ (Ову последњу реченицу редакција поменутог 
часописа је изоставила). 

Та рецензија није формално искоришћена као повода за одраније припремани 
идеолошки обрачун са мном, него рецензија на књигу Веселина Ђуретића Савезници 
и југословенска ратна драма. После те рецензије, најурен сам не само из Свеза 
комуниста него и из руководстава свих друштвено-политичких организација, чак и из 
Научног већа Филозофског факултета и из Секције бораца 29. херцеговачке дивизије. 
Остао сам само у Председништву Друштва за чување споменика и неговање 
традиција ослободилачких ратова Србије 1912–1918, јер старине (Солунци) нису 
прихватиле савет идеолошких кућепазитеља да ме избаце из тог председништва. Тај 
идеолошки обрачун за мене је био срећна околност, јер сам се после тога несметано 
могао посветити научном раду, превасходно херцеговачкој јамографији и 
братоубилачком суноврату, односно белим страницама херцеговачке историје Другог 
светског рата. 

16. Како сте доживели тај, како рекосте братоубилачки суноврат. Зашто 
сте се определили за темељно проучавање и јавно презентирање тог феномена? 

Раскол и оружану конфронтацију између партизана и четника, тужно сам 
доживео. Од почетка јуна 1941. године Херцеговачким Србима је било потпуно јасно 
да се од геноцидне усташке власти морају бранити свим расположивим средствима, 
али нису знали, како се бранити од своје распамећене браће која су, почетком 1941. 
године, отпочела немилосрдно међусобно сатирање. Крваво коло херцеговачко 
заиграли су партијски инструктори и казнене експедиције, које је покрајинско 
руководство КПЈ Црне Горе слало у Херцеговину ради претварања тамошњег 
народног устанка у социјалистичку револуцију. Оне су у црно завиле управо оне 
делове Херцеговине, који нису били озбиљно погођени јунским и августовским 
усташким покољима. Те експедиције су, уз асистенцију својих херцеговачких 
истомишљеника, немилосрдно убијале припаднике и симпатизере Равногорског 
покрета Драже Михаиловића, службенике старог државног апарата, превасходно 
полицајце, жандарме, финанце, официре и подофицире краљевске војске, трговце и 
занатлије, имућније сељаке – „кулаке“, десно оријентисане интелектуалце, солунске 
добровољце, чак и тешке ратне инвалиде, девојке и жене, па и босоноге дечаке, 
команданте и комесаре партизанских чета и батаљона, као „опортунисте“ и 
„народњаке“, чак и шпанске борце – „Троцкисте“; нагонили необучене младиће на 
италијанске и усташке бункере што је проузроковало тешке губитке; после 
ликвидације усташког упоришта Борач, која је плаћена тешким губицима – у којој 
погинуло је 90 бораца, у народу се шапатом говорило: „Шта ће нам слобода када 
останемо без деце“. Као жртва тог братоубилачког безумља за два-три месеца у 
Херцеговини је убијено, преко 500 људи, што се види из извештаја Васа Мишкина 
Црног, тада члана Покрајинског комитета КПЈ БиХ. 

Тако су братоубилачки ровови из тог злог времена одавно зарасли у коров, 
његове последице су и дан-данас видно присутне, чак и у неким интелектуалним 
круговима. Нема те будућности у којој би се заједно могли наћи партизани и 
четници, чак ни после хиљаду година, закликтала је једна професорка Београдског 
универзитета поводом прославе победе над фашизмом 9. маја 1996. године. Дубоко 
уверен да се омразе из давно прошлог времена могу и морају превазићи, латио сам се 
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тешког и мукотрпног посла да поштено, „ни по бабу ни по стричевима2, научно 
обрадим херцеговачки братоубилачки колоплет и укажем на његове погубне 
последице. Моја двотомна књига о томе, која је изашла из штампе 2000. године, у 
научним круговима је оцењена као ексклузивно дело српске критичке 
историографије. Било је, додуше, и кулоарских критика у стилу: Шта је Саву требало 
да пише о јами Чевкарици „левим грешкама“ (стидљив назив за црвени терор). Од 
тада до данас нисам прочитао ни један рад о том феномену који није осенчен црно-
белим колором. 

17. Реците нам на крају зашто су официјелни органи послератне власти у 
Херцеговини прибегли селективном процесуирању ратних злочинца и обележавања 
стратишта усташко-нацистичког геноцида, али и занемаривању злочина почињених 
од стране „ ослободилачке војске“ ? 

У одговору на Ваше питање навешћу два драстична случаја. Као што је 
познато, за најстрашнији злочин почињен на територији Краљевине Југославије за 
време окупације – сурвавање преко 500 жена и деце из села Пребиловаца у јаму 
Голубинску код села Шурманаца у коме је учествовало преко 450 усташких џелата, 
са Андријом Буљаном и Иваном Јовановићем Црним на челу. Од тог броја мање-
више познатих злочинаца, који су преживели рат, процесуирана су само 
четрнаесторица. На судском процесу који је против њих вођен 1957. године у 
Мостару, на смрт су осуђена само шесторица, на доживотну робију тројица, а остали 
на временске казне од 3 до 12 година; на смрт вешањем осуђен је само Иван 
Јовановић Црни, главар села Шуртманаца (четнички вођа Марко Поповић осуђен је, 
марта 1945. године, на смрт бруталним јавним вешањем иако су организатори тог 
варварског вешања знали да је он, у току рата, својом руком убио само једног човека, 
Србина по националности). Иванов брат Лудвиг, који је на судском процесу у 
Мостару признао да је на железничкој станици у Шурманцима, истерао из воза групу 
Срба и Јевреја, отерао их до јаме Голубимке у селу Шуртманцима и тамо их гурнуо у 
бездан, осуђен је само на три године строгог затвора.  

Други случај односи се на село Придворицу у Горњем Борчу, где су домаће 
усташе, на Божић ујутро 1942, зверски поклале преко 160 Срба, од деце у колевкама 
до изнемоглих стараца. За тај морбидни злочин, нико од 50 непосредних учесника у 
том покољу, који су били доступни органима гоњења, није ухапшен ни процесуиран. 
Штавише, ондашње партијско и државно руководство у Гацку, под диригентском 
палицом Блажа Ђуричића, није учинило ама баш ништа да се поменуте жртве 
сахране као људи, већ је, уместо тога, дозволио усташким кољачима, који су се након 
завршетка рата вратили у Придворицу, - коју су напустили 18. априла 1942. када су 
јединице партизанске и добровољачке војске заузеле то злогласно усташко упориште 
и обегли с усташама – да обрађују земљу покланих Срба, руше и разбијају споменике 
на тамошњем православном гробљу и уништавају трагове злочина о коме је реч; 
извадили су и последњи камен из две придворичке ломаче у којима је сагорело 
целокупно српско становништво и уградили их у основну школу, коју су сазидали за 
муслиманску децу. На све те дрскости, официјелне власти у Гацку жмуре на оба ока 
и постепено увлаче усташке злочинце у органе власти и руководства друштвено-
политичких организација. У срески одбор Народног фронта изабрана су два усташка 
сатника, носиоца Велике сребрне колајне Анте Павелића за храброст – Ћамил Чолпа 
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и Алија Окерић, без чијег одобрења нико није смио ни прстом такнути придворичке 
Србе. 

О аморалном критеријуму ондашње партијске и државне власти у Гацку 
приликом подизања споменика жртвама фашистичког терора, речито говори 
чињеница да је та власт подигла спомен обележје жртвама фашистичког терора у 
селу Изгорима и Љесковом Дубу, окривљујући за те злочине искључиво немачке 
трупе иако су и у једном и у другом злочину учествовале и усташе из Фазлагића 
Куле. Стратиште у Придворици остало је не обележено, јер би се на споменику 
морало написати ко је, када и зашто извршио тај злочин. Тамошња црква је 
остављена да се сама уруши и да се, самим тим, избришу последњи трагови 
православља у борачкој вали. Шта би то друго требало да значи до амнестирање 
починилаца тог стравичног злочина геноцида.  

Много Вам хвала!.  

 

Јун, 2013. год.  


