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У плејади знаменитих историчара Херцеговаца који су својим научним дјелом 
задужили историјску науку у XX вијеку, истакнуто мјесто заузима и др Саво Скоко. Рођен 
је у селу Југовићи код Гацка у Херцеговини, 4. јануара 1923. године, а основну школу 
завршио је у селу Фојници. Имао је несрећу да још као младић буде свједок трагичних 
догађаја које је у његову родну Херцеговину донио Други свјетски рат, почевши од 
ужасних злочина геноцида које су прве комшије муслимани и Хрвати, обучени у усташке 
униформе, брутално проводили над херцеговачким Србима, па све до крвавог 
братоубилачког раскола у коме су се херцеговачки Срби до безумља идеолошки 
подијелили и међусобно сатирали.Посљедице тог безумља Саво је и непосредно искусио, 
пошто је, с прољећа 1942. године, остао без оца Вула, честитог и признатог српског 
домаћина, који је, иако наклоњен комунистичком покрету, ипак платио животом своју 
одлучност да не дозволи Владу Шегрту и Петру Драпшину да у име социјалистичке 
револуције убијају без икаквог разлога његове прве комшије, такође угледне српске 
домаћине.Међутим, својим животом и својим страдањем,Вуле Скоко јесвојој дјеци 
несумњиво сачувао и оставио у аманет ријетки морални кредибилитет, који ће, у крајњој 
линији, обавезати и његовог сина Сава да, деценијама послије тих трагичних странпутица, 
„стисне зубе“,како је то сам једном приликом рекао, и опише злочине покрета коме је и 
сам припадао. 

Саво је од септембра мјесеца 1943. године па до краја рата био борац 
10.херцеговачке партизанске бригаде. У току рата одликован је неколико пута, а од тога и 
два пута за храброст. Након рата наставио је школовање у Београду, гдје је завршио 
гимназију, Пјешадијску официрску школу и Групу за историју Филозофског факултета. 
Постдипломске студије уписао је на Филозофском факултету у Београду 1966. године, 
гдје је, двије године касније, магистрирао са темом Спор Србије, Бугарске и Грчке око 
Македоније и Балкански савез. На истом факултету одбранио је 1974. године докторску 
дисертацију под насловом Други балкански рат 1913. године. Од 1958. до 1978. године 
радио је на Војноисторијском институту, као војни историчар, гдје је стекао и звање 
научног савјетника, као и чин пуковника ЈНА. За свој рад, а посебно за заслуге у изградњи 
и модернизацији ЈНА, Скоко је више пута одликован и мирнодопским одликовањима. 

У његовој научној каријери могу се јасно разликовати два периода. Први је трајао 
од 1954. године па до почетка осамдесетих година, а у том периоду он се интензивно 
бавио војном историјом Србије у XIX вијеку, балканским ратовима и Првим свјетским 
ратом.Као резултат тог вишедеценијског рада појавила су се капитална дјела попут књиге 
Други балкански рат, затим књиге о српским војводама из Првог свјетског рата, Радомиру 
Путнику и Степи Степановићу, које је написао самостално или у коауторству са Петром 
Опачићем. Осим тога, Скоко је приредио за штампу и дописао два поглавља успомена 
војводе Живојина Мишића. Поред тога, самостално или у коауторству,он је објавио још 
неколико веома значајних дјела о војној историји Србије у XIX вијеку, балканским 
ратовима и Првом свјетском рату, а све његове књиге доживјеле су више издања.  



Почетак другог периода његовог научно-истраживачког рада везан је за ране 
осамдесете године, када се Скоко свим својим бићем и неисцрпномистраживачком 
енергијом окреће истраживању усташких злочина геноцида у Херцеговини у Другом 
свјетском рату. Иако се појединим темама из Другог свјетског рата бавио и раније, ипак 
чини се да је кључни моменат овог тематског заокрета било то што је 1984. године, као 
члан ОдбораСАНУ за истраживање геноцида у Другом свјетском рату на тлу 
Југославије,био задужен да истражи и прикупи документе о геноциду над Србима у 
Херцеговини 1941-1945. године. Од тада, мукотрпним, али неуморним радом Скоко је 
успио да прикупи из неколико архивских установа огромну архивску грађу о злочинима 
геноцида над Србима у Херцеговини у Другом свјетском рату. Као резултат тогнапорног 
рада,појавила се 1991. године књига Покољи херцеговачких Срба 1941. године, која је 
представљала прво потпуно и свеобухватно научно освјетљавање ужасних злочина 
геноцида које је у Херцеговини провела Независна Држава Хрватска 1941. године.  

Круну Скокових дуготрајних и педантних архивских истраживања и надасве 
усмјеравања истраживачке пажње на Херцеговину, представља несумњиво двотомна 
књига Крваво коло херцеговачко 1941-1942. године, која се појавила 2000. године. У њој је 
аутор детаљно описао злочине геноцида у Херцеговини, не само Хрвата и муслимана 
сврстаних у усташке редове, већ и нацистичког окупатора и, што је најбитније, побројао 
именом и презименом жртве тог геноцида. Осим тога, ова књига се издваја и по томе што 
је обрадила двије теме које су дуго година за историчаре биле под својеврсним ембаргом и 
на тај начин попунила двије крупне бјелине у српској историографији. Прије свега, снагом 
прворазредних историјских извора, Скоко је доказао да први антифашистички устанак у 
поробљеној Југославији 1941. године није започео пуцњима Жикице Јовановића Шпанца 
7. јула 1941. године на двојицу Срба жандарма у Белој Цркви, како је послије рата 
одлучила комисија АГИТПРОП апарата, већ знатно раније, почетком јуна 1941. године у 
Херцеговини и то као реакција на бруталне злочине геноцида над српским народом. На тај 
начин, Јунски устанак херцеговачких Срба 1941. године добио је коначно своју прву праву 
научну верификацију. Осим тога, по први пут у српској научној историографији, у овој 
књизи Скоко је детаљно описао и ужасне злочине које су у Херцеговини починили 
припадници партизанских јединица у зиму и прољеће 1941/1942. године и на тај начин 
скинуо ембарго са још једне од болних тема српске историје. Чак и да није ништа друго 
урадио, Саво Скоко је овом двотомном књигом немјерљивозадужио српску 
историографију, али и одужио свој дуг родној Херцеговини. 

Својим животом и научним дјелом др Саво Скокоје несумњиво доказао да није био 
само историчар без длаке на језику, већ и да је спадао у ред оних малобројних научних 
прегалаца и посвећеника, који су са ријетко виђеном, скоро неукротивом истраживачком и 
стваралачком енергијом, писали историју до последњег животног даха. Иако на прагу 
десете деценије живота, Скоко је смогао снаге да, послије објављивања два тома 
историјских докумената о злочинима НДХ и нацистичког окупатора у Херцеговини, који 
су се појавили 2011. и 2012. године, припреми још један зборник докумената о рату у 
Херцеговини 1941-1945. године, који је у фази приређивања и који ће се, на жалост, 
појавити тек послије његове смрти. Осим тога, будући и животно и професионално, скоро 
завјетно посвећен Херцеговини, Скоко је безмјерно допринио да научни скупови 
историчара у Гацку, који се сваке године одржавају у оквиру Ћоровићевих сусрета, 
прерасту у традиционалну научну и културну манифестацију завидног нивоа. Иако у 
поодмаклој животној доби, био је дугогодишњи члан Савјета Ћоровићевих сусрета и 



дугогодишњи предсједник жирија за додјелу награде „Владимир Ћоровић“. Он је до сада 
једини српски историчар који је поменуту награду добио два пута, прво за књигу Крваво 
коло херцеговачко, 2000. године, а затим за животно дјело, 2013. године. На жалост, није 
доживио да прими награду за животно дјело, јер је преминуо у Београду оног истог дана 
када је у Гацкудодјељивана награда. 
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