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Од тренутка објављивања (2005), прве књиге Извора за историју међународних односа 1930–1940, српска историографија је добила незаобилазну збирку докумената за истраживање декаде из које се изродила највећа трагедија у светској
историји – Други светски рат. По угледу на велике европске збирке докумената
(Documents diplomatiques français, Documenti diplomatici italiani, Documents on British Foreign Policy, Akten zur deutschen auswaertigen Politik), приређивачи су са правом дали примаран значај тридесетим годинама 20. века с обзиром на то да је светска економска криза започета крајем двадесетих година променила климу у међународним односима и Европу увела у период неизвесности, нестабилности и напуштања идеала мира и сарадње из претходне деценије.
Четврта књига ове збирке посвећена је месечним извештајима Министарства
иностраних послова Краљевине Југославије за 1933. и представља основни извор за
анализу погледа и деловања српске и јужнословенске дипломатије у тој значајној
години. Година 1933. може се сматрати пресудном у целом међуратном периоду.
Њен почетак је обележио долазак Адолфа Хитлера мирним путем на власт у Немачкој. Реакције у Европи су биле углавном умерене али пуне зебње за будућност, и у
том светлу се могу читати извештаји краљевског посланика у Берлину Живојина
Балугџића. Кључно питање европских односа које су исправно уочавале српске дипломате постало је да ли ће Хитлер пристати на међународну сарадњу или ће отпочети трку у наоружању. То питање је посебно постало важно од лета 1933, од времена склапања пакта четири велике силе (Велика Британија, Француска, Немачка и
Италија) и почетка Конференције о разоружању, два у одређеној мери супротстављена покушаја да се створе међународни инструменти за решавање спорова и
спречавање сукоба у Европи. Српске дипломате, на челу са шефом сталне делегације при Друштву народа у Женеви Константином Фотићем, са правом су указивале на значај али и на тешкоће светске међународне организације у покушајима да
се очува мир. Међутим, октобра 1933. Хитлер је напустио Конференцију о разоружању и Друштво народа како би избегао усвајање поднетих компромисних предлога и тиме je недвосмислено ставио до знања да се не залаже за очување мира у
Европи. Он је показао да не жели сарадњу на бази колективне безбедности и отпочео је са неискреним говорима у прилог билатералних зближавања, нарочито Немачке са Француском.
Са друге стране реке Рајне, у Француској, година 1933. била је обележена првим доласком Едуара Даладијеа на место председника француске владе, једногодишњом бледом спољнополитичком активношћу министра иностраних послова Жозефа Пол-Бонкура, све израженијим сукобима левице и деснице, сумњама у парла-
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ментарни систем и у снагу француске економије. Марта 1933, нови секретар француског министарства спољних послова (Ке Д’Орсеа) постао је Алексис Леже, оптимистичан дипломата и убеђени савезник Велике Британије, Пољске и Чехословачке
али, ипак, знатно опрезнији према Румунији и Краљевини Југославији. Француска
се трудила да се приближи својој савезници и конкуренту Италији у антинемачкој
перспективи, да онемогући аншлус Аустрије и допринесе италијанско-јужнословенском зближавању, да смири Малу Антанту која је управо те године барем формално ојачала свој савез потписивањем „органског“ пакта, да развије подунавску
сарадњу која би укључивала незадовољну Мађарску и Аустрију и да у том делу
Европе избегне сукоб интереса са другом великом силом. Управо од 1933. године,
поред Италије, за Подунавље и Балкан све успешније интересовање испољавала је
и Немачка.
Српске дипломате су биле добро обавештене 1933. године. Оне су прецизно и
садржајно извештавале краљевску владу о процесима, догађајима и дипломатској
активности у европским престоницама те године. Постоје, међутим, теме којима је
придаван мањи значај или је на њих гледано са недовољно критичког духа. То се
нарочито односи на питање положаја и значаја јужнословенске Краљевине у Европи. Уобичајено је било да многе краљевске дипломате прецењују значај своје земље у регионалним, па и европским оквирима. То се може разумети јер је већи део
дипломатског кора наслеђеног из раних двадесетих година 20. века још увек размишљао у полетним категоријама савезничке победе у Првом светском рату и стварања нове јужнословенске државе. Тридесете године 20. века, међутим, биле су друкчије. Краљевина Југославија је тешко излазила из дубоке економске и политичке
кризе. Лични режим краља Александра I Карађорђевића, заведен још 1929. године,
споро је и недовољно одлучно напуштан. Током 1933. године Британци су још увек
ултимативно тражили либералнији режим у Београду. Због унутрашње нестабилности, сталног хрватског незадовољства и притиска, многи српски политичари су размишљали да потраже заштиту Немачке. Како би удовољили хрватском и словеначком национализму и очували јединство државе, Срби су почели да гледају у Немачкој могућу заштиту од Мусолинија, а италијанска одбрана независности Аустрије
сматрана је опкољавањем јужнословенске Краљевине. Да би допринела смиривању
односа са Италијом, краљевска дипломатија је 1933. године променила двојицу песника-дипломата на позицији посланика у Риму: на место Милана Ракића, сумњичавог према могућности споразума четири велике силе, дошао је Јован Дучић. У
исто време, краљ Александар и највећи део краљевског дипломатског кора прецењивали су значај своје земље у француској политици, која је често била нејасна и
колебљива. Ипак, затварање припадника опозиције Антона Корошца, Анте Трумбића и Мехмеда Спаха фебруара 1933. изазвало је негодовање и гнушање у политичким и дипломатским круговима европских демократских земаља од којих се
очекивала подршка и заштита. Пол-Бонкур је ултимативно писао Београду да краљ
мора да уведе децентрализацију, а осуда Влатка Мачека је изазвала констернацију
у Паризу.
Често се има утисак да краљевске дипломате нису придавале довољан значај
одјеку који су политички догађаји у Краљевини имали у срединама у којима су службовали. И на регионалном плану, 1933. године југословенске дипломате су често
прецењивале значај своје земље за коју су прижељкивале положај лидера у региону. Током целе године вођена је веома интензивна дипломатска активност за формирање савеза свих балканских земаља у којима је краљевска дипломатија имала
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значајну, али не и пресудну улогу. Један од првих конкретних резултата ових активности било је потписивање турско-грчког пакта о међусобном гарантовању и
чувању граница септембра 1933. у Анкари. После неуспешног покушаја југословенско-бугарског зближавања, током октобра су отпочели преговори о балканском
пакту безбедности против ревизионистичке Бугарске да би следећег месеца био
потписан турско-југословенски пакт пријатељства. Крај 1933. године донео је низ
злослутних догађаја чије су последице краљевске дипломате могле само да наслућују: у децембру 1933. изведен је неуспели атентат на краља Александра у Загребу
(тзв. Оребов атентат), а Хитлер је после настојања да спречи изолацију и да пронађе неког пријатеља у Европи почео отворено да руши систем успостављен на Мировној конференцији у Паризу 1919/20. године.
Месечни извештаји дипломата Краљевине Југославије за 1933. годину значајни су и за упознавање и истраживање политичке културе, социјалног порекла и
образовања српских дипломата. Извештаји садрже опажања и анализе дипломата
државе средње величине која је била у сталној потрази за унутрашњом и спољном
консолидацијом у једној од пресудних година међуратног периода. Садржај месечних извештаја дипломата често је могао да се разликује од извештаја конзула, војних аташеа, економских стручњака, аналитичара и новинара што повећава њихову
истраживачку вредност са методолошког становишта компаративне анализе. Књига
извештаја краљевских дипломата за 1933. годину представља праву ризницу информација не само за истраживаче из области историје, социологије и политикологије већ и за ширу публику која се интересује за проблематику међуратног периода
и узрока избијања Другог светског рата.
(Станислав Сретеновић)
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Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь,
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Иако је прошло 65 година од завршетка Другог светског рата укупан број
страдалих у њему није до краја истражена тема. Постоји изрека да рат није завршен
док и последњи војник није сахрањен. Из угла историје можемо рећи да рат није завршен све док основне чињенице о њему нису до краја утврђене. Једна од главних
карактеристика ратова су жртве које у њима страдају. Више од половине укупних
губитака у највећем ратном сукобу забележеном у историји поднела је једна земља
– Совјетски Савез. Утврђивање људских губитака Совјетског Савеза и Црвене армије у Другом светском рату има богату и разноврсну историју.
Јосиф Стаљин је фебруара 1946. изјавио да је Совјетски Савез у рату 1941–
1945. изгубио 7 милиона људи. У то време већ је дошло до захлађења односа међу
бившим савезницима и на помолу је био Хладни рат. Разумљива је намера руководства Совјетског Савеза, земље која је претрпела велика разарања у протеклом рату,
да пред светском јавношћу и пре свега супарницима на Западу не покаже своју слабост и праву размеру претрпљених губитака. Никита Хрушчов је шездесетих година минулог века изнео другу бројку која је у наредном периоду често цитирана у
свету – „преко 20 милиона“, која је обухватала војне и цивилне жртве СССР у рату.
У енциклопедији Велики отаџбински рат 1941–1945, објављеној 1985. под редакцијом генерала армије Михаила Козлова, наведени су губици „од око 20 милиона
совјетских људи, војника и цивила, погинулих на фронту, страдалих у фашистичким логорима смрти, од глади и болести“.
Нови подаци који показују размере страдања довели су до „игре бројки“ и допринели увећању броја оптужби упућених властима у вези са великим совјетским
губицима у рату 1941–1945. Ти губици су окарактерисани као неоправдани и последица недопустивог немара и огромне нестручности совјетских вођа, пре свега Стаљина, као и већине старешина. Ова „математика“ је коришћена као главни аргуменат који, наводно, потврђује несразмеру губитака Црвене армије у односу на немачки Вермахт. Поједини аутори чак су описивали ову несразмерност односом 10 :
1, попут руског доктора филологије и публицисте Бориса Соколова који је проценио војне губитке на 26,4 милиона, а укупне губитке на чак 43,3 милиона! Ради
знатног повећања броја жртава лажиран је и број становника Совјетског Савеза
средином 1941. и увећан до 209 милиона, уместо званичних података о 196 милиона. Укупне размере губитака су биле аргумент коришћен у политичке сврхе час са
једне, час са друге стране, у намери да се борбени губици преувеличају или умање.
Све ово је само поткопавало поверење у покушаје објективног расветљавања историјског питања од великог значаја.
У Министарству одбране СССР су током 1988–1989. две комисије извршиле
анализу архивских података у Генералштабу. Прва комисија под руководством генерала армије Махмута Гарејева се бавила људским губицима, а друга губицима у
наоружању и борбеној техници. Коначан број губитака је био знатно мањи од оних
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који су се појављивали у штампи, иако су „и даље били доста велики“. Неповратни
губици, укључујући погинуле у борби, умрле од рана и болести, нестале, погинуле
у несрећним случајевима, као и оне који се нису вратили из заробљеништва, износили су 8 милиона 668 хиљада 400 војника и официра. Повратни губици (рањени,
контузовани, смрзнути и болесни) износили су 18 милиона. Закључци те комисије
су објављени тек после готово две године.
У марту 1990, после објављивања интервјуа са начелником Генералштаба
оружаних снага Совјетског Савеза генералом армије Михаилом Моисејевим у Војноисторијском часопису, најзад је скинута завеса тајне и прекинуто спекулисање
око броја губитака. Генерал Моисејев је признао да је непотребна и предуга тајност
била „наша грешка“, која је довела до нагађања и спекулација у области ове значајне статистике.
Изјава и чланак генерала Моисејева и слична истраживања изазвали су различите коментаре и критичке осуде. Главни објекат критике био је број губитака, његова веродостојност и објективност. Многи су указивали на озбиљне проблеме у
евиденцији губитака Црвене армије током првих месеци рата и на одсуство прецизне документације о броју заробљених црвеноармејаца, као и о смртности у немачком заробљеништву.
Коначан број људских губитака у Другом светском рату заокружен на „близу
27 милиона“ први пут је јавно саопштен на свечаној седници Врховног совјета
СССР 8. маја 1990, посвећеној 45-годишњици победе Совјетског Савеза у Великом
отаџбинском рату.
После нестанка Совјетског Савеза током година у јавним гласилима су се појављивале разне бројке губитака Црвене армије, од 11 до чак 17,5 милиона. Само
они који су то писали и објављивали знају како су то израчунали. Главни мотиви су
често били сензационализам и привлачење пажње, изазивање контроверзи, блаћење
„бившег режима“. Методика и резултати израчунавања војних губитака први пут су
подробно наведени у књизи Ознака поверљиво је укинута. Губици оружаних снага
СССР у ратовима, борбеним акцијама и оружаним сукобима: Статистички преглед објављеној 1993. под редакцијом генерал-пуковника Григорија Кривошејева.
Број укупних губитака од 26 милиона 668 хиљада 400 људи је у наредним годинама
званично прихваћен и појављује се у историјским уџбеницима и другим званичним
издањима почетком овог столећа.
Књигу Велики отаџбински рат без ознаке поверљиво. Књига губитака објавила је 2010. године у Москви издавачка кућа „Вече“. Групу аутора чине генералпуковник Григорије Ф. Кривошејев (руководилац), пуковник Владимир М. Андроњиков, генерал-мајор Владимир В. Гуркин и капетан бојног брода Петар Д. Буриков, ветерани Војно-меморијалног центра Оружаних снага Руске Федерације преобразованог 2008. у Управу Министарства одбране за чување сећања на погинуле у
одбрани отаџбине. Они су користили бројна архивска документа из Генералштаба
и главних штабова родова војски Оружаних снага, Министарства унутрашњих послова, Федералне службе безбедности, пограничне војске и других архивских установа Русије и бившег СССР која су више деценија носила ознаку поверљиво или на
други начин била недоступна истраживачима.Када није било довољно или уопште
није било података у архивима, аутори су морали да се служе посредним изворима
и сведочанствима, а у неким случајевима да користе обрачунски метод при израчунавању губитака. Нестали у борби у првих шест месеци рата, када од већине опкољених јединица нису примљени извештаји о губицима, окарактерисани су као неу-
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рачунати губици. Они су укључени у податке о губицима појединачних фронтова и
армија које нису послале извештаје.
У изузетно тешким условима у којима је Црвена армија 1941. водила борбе са
надмоћним непријатељским снагама, извештаји о људским губицима често нису ни
стизали до надређених старешина и штабова. А понекад није ни било преживелих
који би могли то да саопште. Нарочито тешко је било утврдити губитке јединица у
почетном периоду рата, јер су целе армије опкољаване и уништаване у непријатељским обручима и тада су страдале архиве штабова или су паљене да не би пале противнику у руке. Тада су у рубрику неповратних губитака уписивани комплетни састави јединица, па и читавих дивизија ако је веза са њима била прекинута и њихова
даља судбина остала непозната.
Ради прецизног утврђивања војних губитака, аутори су осим података из
Централног архива Министарства одбране користили књиге и картотеке општинских и градских војних одсека о евиденцији смртовница погинулих, умрлих и несталих војника и официра. Ови подаци су послати из јединица, болница као и Управе за персоналну евиденцију губитака подофицирског и војничког кадра, Главне
управе формирања и попуне и других војних архива. У демографске губитке урачунати су сви погинули и умрли војници и цивили, независно од узрока погибије
(смрти), а такође сви који се нису вратили из заробљеништва, јер су неповратно изгубљени како за војску тако и за државу.
До броја укупних жртава аутори су дошли одузимајући од процењеног броја
становника СССР пред избијање рата резултате првог послератног пописа, узимајући у обзир природну смртност за четири ратне године, као и повећану дечју смртност у току рата. Одвојено су приказани цивилни губици, укључујући и отеране на
принудни рад у Немачку и њене сателите који се нису вратили у отаџбину. Као и у
случају војних заробљеника, тако су и цивили који су после рата остали да живе у
западним земљама урачунати у неповратне губитке.
Књига садржи борбене губитке по армијама и флотама по годинама и периодима рата, као и по основним родовима војске. Укључени су подаци о укупном
броју мобилисаних током рата – 29 милиона 575 хиљада, укључујући и 490.235 жена. Посебно су наведени губици официрског кадра као и број стрељаних због дезертерства и других разлога. Такође је показана и анализа војно-медицинске статистике, укључујући податке о повратним губицима, резултатима лечења, броју излечених и враћених у строј и отпуштених из војске због здравствених разлога.
Дати су подаци о губицима савезничких јединица које су се бориле у саставу
Црвене армије – пре свега пољске и чехословачке армије, образоване на територији
Совјетског Савеза од заробљеника и других лица која су се налазила на њеној територији. Приказани су и подаци о румунским и бугарским јединицама које су се у
завршном периоду рата бориле под командом Црвене армије. У поглављу под називом „Цена ослободилачке мисије“ дати су подаци о црвеноармејцима погинулим
ван граница СССР, посебно по државама на чијој територији су погинули.
Посебно поглавље је посвећено губицима Вермахта, јединица СС и страних
држављана који су се борили у њиховом саставу на основу немачких извора. Одвојено су наведени губици Аустријанаца, елзашких Немаца и такозваних фолксдојчера из других европских земаља. Приказани су и подаци о броју сахрањених немачких војника на територији бившег СССР. Аутори нису заобишли ни осетљиву тему
о томе колико се заробљеника и других лица на окупираној територији придружило
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агресору и борило против Црвене армије у саставу СС и других немачких јединица.
Њихов број се процењује на око 800.000.
Без обзира на извесна ограђивања у књизи Велики отаџбински рат без ознаке
поверљиво. Књига губитака тешко је оспорити чињеницу да су њој приказани
углавном архивски подаци – јединствени, непристрасни и помало револуционарни.
Књига употпуњује претходна прећуткивања и извртања чињеница. Осим просте
статистике, ово издање даје одговор на многа питања о историји борби на Источном фронту 1941–1945. и омогућава сагледавање операција Црвене армије из угла
претрпљених губитака у борбама. Књига је заиста јединствена и то не само у области војно-историјске литературе. Надамо се да ће ово опсежно истраживање засновано на архивској грађи коначно ставити тачку на спекулације и пре свега манипулације са људским губицима Совјетског Савеза у Другом светском рату.
(Петар Росић)
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Љ. Димић, М. Милошевић, Ђ. Борозан, И. В Бухаркин, Л. В.
Внукова, Ј. А. Зеленко, М. В. Кравченко, В. А. Сољански,
Југословенско-совјетски односи 1945–1956. Зборник докумената,
Министарство спољних послова Републике Србије и Министарство
иностраних послова Руске Федерације, Београд 2010, (1006)
Односи Југославије и Совјетског Савеза у периоду 1945–1956. представљали
су предмет истраживачке пажње више руских, чешких и српских историчара (Б.
Петрановића, В. Дедијера, Л. Гибјанског, Љ. Димића, А. Едемског, А. Аникејева, Ђ.
Борозана, Ђ. Трипковића, Ј. Пеликана). Отварањем нових архивских извора југословенског и совјетског порекла, пуцањем идеолошких стега и стереотипа, новим
сагледавањима и тумачењима познатих историјских чињеница постепено се шири
обим историографских знања о тој теми. Објављивање најзначајније архивске грађе
о тој проблематици представља изузетан историографски допринос трајне вредности. Зборник који се налази пред нама представља наставак зборника докумената
објављеног 1995. у сарадњи југословенских и руских архивских институција, који
се односио на период ратне сарадње. У зборнику су се нашли документи Архива
Југославије, Архива Јосипа Броза Тита, Дипломатског архива Министарства спољних послова Републике Србије, Архива спољне политике Руске Федерације, Руског
државног архива новије историје и Руског државног архива социјално-политичке
историје.
Први део зборника докумената посвећен је периоду интензивне сарадње. После Другог светског рата југословенска држава и друштво су се нашли под совјетским утицајем који је доминирао у изградњи социјалистичких друштвених, економских и културних односа. Стварање социјалистичког друштва по совјетском
моделу укључивало је и праћење спољнополитичког курса СССР-а. Југословенска
војска је такође организована по совјетском моделу и опремана је совјетским наоружањем и војном опремом. Велики број југословенских официра је школован у
војним школама и академијама Совјетског Савеза, док су се совјетски војни саветници налазили у свим командама, јединицама и установама Југословенске армије.
Други део зборника се односи на период сукоба две земље. У питањима изградње југословенског друштва и оружане силе, међународних и међупартијских
односа често су избијали мањи сукоби између Југославије и Совјетског Савеза.
Главни сукоб је кулминирао у лето 1948. године. Конфликт две партијске номенклатуре претворио се у међупартијски, а потом и у међудржавни сукоб између Југославије и СССР-а и његових савезница, земаља Коминформа. Једна од последица
сукоба било је обустављање совјетске војне помоћи и повлачење совјетских војних
инструктора из Југославије. Ускраћивањем војне помоћи, без развијене домаће војне индустрије, Југословенска армија је доспела у изузетно тешку ситуацију. Учестали инциденти на границама са земљама Коминформа и велики број совјетских
војника у суседним земљама ставили су Југославију пред опасност од војне интервенције Совјета и њихових савезника.
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Документарна нарација о међудржавном сукобу се наставља представљањем
покушаја нормализације односа. Питања тајне преписке двојице лидера, међусобних уступака, совјетских реакција на убрзано југословенско везивање за западни
свет и стварање Балканског пакта, као и тежње Југославије да утврди и искористи
позиције стечене током тешких година сукоба са совјетским блоком, представљају
окосницу трећег дела зборника. На елегантан начин приређивачи су успели да јасно осликају обостране позиције, али и да суштински реконструишу узроке совјетских и југословенских реакција. Кроз сагледавања обостраних преиспитивања, сумњи, ставова и оклевања отворили су низ питања историографске перцепције узрока
и токова југословенско-совјетског сукоба, чија је видљивија фаза започела 1948. године. Тиме је заокружена нарација о сукобу и првобитном периоду процеса нормализације односа.
Јасно су приказана обострана настојања у приближавању удаљених позиција,
постепено одступање од почетних окамењених ставова, промене унутар обе партијске номенклатуре које су биле условљене судбином даљих преговора, совјетски
фактор „случаја Ђилас“, као и последице које је отопљавање односа имало на везе
Југославије и совјетских сателита и политичку стабилност социјалистичког блока у
коме су се после Стаљинове смрти назирали обриси пукотина, наговештавајући дубину будуће кризе. Користећи низ непознатих извора руског порекла приређивачи
су успели да одговоре на многа до сада нерешена питања везана за правце и токове
процеса који је, после низа успона и падова форсиране партијске и државне дипломатије, крунисан међудржавним и међупартијским сусретом на највишем нивоу,
маја 1955. године.
Последњи сегмент посвећен је јавности највидљивијем и најефектнијем делу
процеса нормализације који је започео посетом највише совјетске државне и партијске делегације Београду маја 1955. године. Тај аспект нормализације који је захваљујући великом истраживачком напору домаћих, чешких и руских историчара у
изузетној мери већ расветљен додатно је сазнајно оплемењен појединостима које
пружају до сада непознати руски извори. Даљи ток нормализације до узвратне посете југословенских званичника Москви у јуну 1956. представљен је кроз различите
етапе побољшања међудржавних односа, реакције западне јавности и земаља окупљених око САД, као и ставове СССР-а и наговештаје његове политике према карактеру даљих односа Југославије и западног света. У овом контексту била је и
судбина Балканског пакта од којег је Југославија почела убрзано да се дистанцира
чим је процес нормализације добио озбиљнији печат а југословенско вођство, прихватајући смиривање напетости са Источним блоком без икакве могућности враћања у источни лагер, креирало спољнополитичку стратегију утемељену на дистанцирању од западног света и стварању ширег покрета блоковски несврстаних и неангажованих земаља. Радило се, практично, о три паралелна процеса који су условили правце југословенске спољне политике у дужем временском периоду. Вештином одабира извора и ширином сагледавања карактера процеса приређивачи зборника Југословенско-совјетски односи 1945–1956. приказали су на ефектан начин
сву сложеност не само југословенско-совјетских односа и односа унутар социјалистичког света, већ и комплексност спољне политике Југославије у том периоду.
(Александар Животић)
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Др Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у
Војводини, ИК „Прометеј“ и Мало историјско друштво – Нови
Сад, Нови Сад 2009, (466)
Реномирана издавачка кућа „Прометеј“ из Новог Сада и Мало историјско
друштво – Нови Сад објавили су 2009. године у два тома документа Покрајинске
комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини. Приређивач издања је еминентни стручњак, архивски саветник и кустос за политичку и
привредну историју у Музеју Војводине, др Драго Његован. Он се фокусирао на
две групе докумената, које је објавио као посебне целине у два тома: III група масовних злочина – Рација; V група масовних злочина – Акција Виктора Томића и Покретни преки суд у Срему.
У првом тому III група масовних злочина – Рација, приређивач детаљно анализира документа о злочинима мађарских фашиста које су починили у јануарској
рацији 1942. године у Шајкашкој, Новом Саду, Србобрану и Старом Бечеју. Уз
стручне коментаре и обиље материјала (оригинална документа и изјаве сведока),
евидентира страхоте које је у тој рацији мађарских фашиста, потпомогнутих локалним становништвом мађарске националности, претрпело српско и јеврејско становништво у јужној Бачкој.
Записи приређивача у поглављима: Рација у Шајкашкој (са подацима о пострадалима у местима: Чуруг, Жабаљ, Ђурђево, Госпођинци, Тител, Лок, Гардиновци, Шајкаш, Вилово и Мошорин), Рација у Новом Саду и Рација у Србобрану и
Старом Бечеју, на потресан начин сведоче о злочину који је окупатор детаљно планирао и припремао још крајем 1941. године, да би све то реализовао у јануару 1942.
немилосрдним зверским пиром зликоваца војне солдатеске и полиције, уз подршку
локалног становништва мађарске националности. У овом злочину активно су учествовали припадници војске, полиције и део цивилног становништва мађарске националности (као потказивачи), што документа представљена у књизи доказују.
У поглављу Жртве и штета Д. Његован износи податке о броју убијених и
броју оштећених лица, као и податке о материјалној штети која је приликом рације
причињена, наводећи документа који аргументовано потврђују изнете податке.
Централни део првог тома чини поглавље Одговорност за Рацију. Приређивач у њему, уз најнужнији стручни коментар, даје есенцијалне податке о лицима
одговорним за рацију. Ту се таксативно наводе сви кривци (укупно 1.235 личности), са основним биографским подацима и апострофирањем конкретне кривице.
Уз свако име кривца наводе се конкретни докази, са позивом на архивску грађу која то потврђује (оригинални документи или изјаве сведока).
Као прилог приређивач је урадио помоћно информативно средство, Именски
регистар оптужених за злочине у рацији, и објавио прилоге из фото-албума „Рација“, који сликовито сведоче о ужасном злочину мађарских фашиста. Одмах по његовом извршењу, посланик у мађарском парламенту, Бајчи - Жилински Ендре, у
Меморандуму од 4. фебруара 1942, упућеном регенту Мађарске адмиралу Микло-
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шу Хортију, осудио је овај злочин, који су починили припадници мађарске војске и
полиције у Рацији у јужној Бачкој.
У другом тому студије о жртвама Срба у Другом светском рату, Драго Његован обрађује документа о Акцији Виктора Томића и раду Покретног преког суда у
Срему, у периоду од 8. августа до 16. септембра 1942. године. Са нешто више
стручних коментара и изношења личног става, о злочинима почињеним у Срему,
Његован аргументовано и на научно заснованом принципу, компетентно представља истину о геноциду над српским живљем у Срему. Геноцид се манифестовао како у масовном превођењу православног живља у римокатоличанство, тако и у хапшењу и спровођењу бруталне тортуре. Све ово је на крају кулминирало у раду Покретног преког суда, чије су пресуде унапред биле написане и артикулисане само
једном пресудом, „смртна казна“.
У уводу другог тома приређивач упознаје читаоце са расположењем усташа и
Немаца према српском становништву у Срему и њиховим припремама за касније
уништавање покрета отпора (НОП-а), који је већ крајем 1941. године био добро организован.
Непосредан повод за спровођење акције Виктора Томића било је обезбеђење
вршидбе у Срему, коју су својим активностима реметили чланови НОП-а.
У документима сакупљеним у овој књизи приређивач уз прецизан коментар,
својствен педантном истраживачу и научном раднику, утврђује размере злочина,
што документује обиљем навода из архивске грађе која је сачувана.
Приређивачки концепт који је применио у I тому студије, Његован доследно
спроводи, с тим што што у II тому мало више простора посвећује коментарима и
личним ставовима. Централни део публикације и овде чини попис лица одговорних
за злочине у акцији Виктора Томића и лица активних у раду Покретног преког суда. Наведено је 708 лица одговорних за злочине и учесника у раду преког суда, са
основним биографским подацима и подацима да ли су пресуђени или су у бекству.
Наведена су и имена жртава из ове групе масовних злочина, са подацима из ког су
места.
У маниру искусног музејског радника, у прилозима је објављен део колекције
усташких летака (прогласи и огласи), који у суштини представљају круцијални документ о почињеним злочинима, јер су у ствари спискови погубљених на основу
пресуда Покретног преког суда, а које је потписивало Више редарствено повереништво за Велику жупу Вука у Вуковару. У прилозима су штампани и казнени листови, а увидом у њих очигледно је, у највећем броју случајева, да се ради о лицима
православне вероисповести и да углавном нису раније били кажњавани. На крају
књиге су објављени и прилози из збирке фотографија везаних за ову групу злочина,
које се углавном односе на ексхумацију жртава из масовних гробница.
Рад др Његована на овим пројектима је од огромне важности и представља
изузетан допринос у откривању, истраживању и презентацији истине о злочинима
које су вршиле окупаторске власти за време Другог светског рата над српским живљем у јужној Бачкој и Срему. Плод његовог истраживачког рада је научно утврђена истина о монструозности злочинаца од којих све, нажалост, није стигла заслужена казна. Овим пројектима аутор сугерише да овакви злочини никада не застаревају, и да правда и правосуђе треба да до краја испуне своју функцију.
(Ненад Предојевић)
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