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OБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ 

СПОМЕН ПАРК СТАРО САЈМИШТЕ 

-Београд, 27. Јануар 2015. године 

 

 

Уважени представниче Народне скупштине,  

Поштовани чланови Владе Републике Србије,  

Ваше екселенције,  

Даме и господо,  

 

Грађански немири широм Европе, све већи број екстремистичких 

покрета као и сукоб у Украјини, опомињу нас да се сетимо страдања 

српског, јеврејског, ромског и других народа током Другог светског рата. 

Страхоте Првог и Другог светског рата које су промениле ток 

цивилизације и оставиле неизбрисив траг у историји човечанства треба 

изнова посматрати из различитих углова. То је важно не само зато што су 

по својој суштини и последицама катастрофалне, већ да бисмо отклонили 

сличне или исте узроке из којих би опет могле да настану такве 

последице.  

Холокауст је најсрамнија и најгнуснија појава у целокупној људској 

историји. На начин јединствен по фанатизму и свирепости, за кратко 

време, угашен је немерљив број људских живота, и то никада не сме да 

буде заборављено. А време пролази без одговора на питање: да ли је 

ћутање о злоделима последица одобравања или страха? На то питање, 

нажалост, одговор је све удаљенији. 

Једно је сигурно, ако смо људска бића не смемо да  дозволимо да 

време замагли истину и промени однос према овом светском злу. Да 

умањујући бројке и мењајући фактографију, гурајући туђу патњу у 

најзабаченије делове нашег срца, заборавимо да су то били људи који су 

имали име, лице и животе. 
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Драги пријатељи,  

 

Постојање човека праћено је страдањем. Оно што је стварано уз 

сталну борбу са природним непогодама, људи су уништавали освајањем 

туђих територија, масовним убиствима, пљачком имовине, ратним 

страхотама. У двадесетом столећу обрукали смо се обележивши га са 

два светска рата, по обиму и свирепости упамћена као најгора разарања 

у целокупној историји човечанства. У Други светски рат, због кога ћемо се 

овде окупљати док траје Србија, утиснут је печат огољеног зла. Страдало 

је више од 55 милиона људи, а један народ је био пред истребљењем. То 

је храбри и поносни народ Израиља.  

Србија истиче приврженост Изјави Међународне алијансе за 

сећање на холокауст из децембра прошле године. Холокаустом се 

деценијама баве правници и историчари. Једни у настојању да се 

оствари правда и казне починиоци и саучесници, а други трагајући за 

истином која ће одговорити на питања, отклонити недоумице и објаснити 

узроке и циљеве злочина. Сумња у чињенице и доказе није могућа ни 

допустива, али трагање за објашњењем, истраживање суноврата морала 

и помрачења човековог ума, се наставља. Фашизам је дисциплином увео 

људе у извршење неопростивог злочина и мобилисао широке народне 

масе да крену ка аутодесктрукцији. Успео је да споји неспојиво: интерес 

крупног капитала, политичаре, сиротињу. 

Хитлерова идеологија и пропаганда биле су  концентрисане на 

једноставности и једнозначности теза: најпре изрећи лаж, па је 

непрекидно понављати. Заводио је масе у кабаретском наступу дајући 

сугестивни и хипнотички зачин својим говорима. „Нашем немачком 

народу треба она сугестивна снага која лежи у самопоуздању. То 

самопоуздање се мора од детињства уливати у младога припадника 

народа. Његова обука мора да почива на уверењу да је он безусловно 

надмоћан у односу на друге. То подразумева самопоуздање без искуства, 

прихватање сугестија, игнорисање сопствених опажања“. 
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У идеологији нацизма окосница свега је био надчовек, аријевац 

божанских атрибута, без много мисаоних елемената, они су били задати 

унапред. Супротстављени том идеолошком протону, улогу електрона 

имали су непријатељи оличени пре свега у Јеврејима. Зашто баш они? 

Можда је опасна посебност те мањине била у томе што је она била 

превише заступљена у престижним професијама, посебно у области 

уметности, финансија и науке. Та чињеница је имала социјалне и 

политичке узроке без икакве Јеврејске кривице. Нацисти су их 

квалификовали као гомилу туђинских, лихварских и ћифтинских готована, 

непријатељски настројених према свему немачком. Они су боље 

ситуиране Јевреје приказивали као иницијаторе смутњи против Немаца и 

узрок економске катастрофе и инфлације током двадесетих година 

прошлог века: 

Ево како је Слотердијк на прави начин сублимирао корен те мржње: 

„Фашисти су масовним убиствима хтели да разбију огледало које је 

јеврејски народ својим пуким постојањем држао испред фашистичке 

ароганције. Јер фашисту, херојског надуваног господина „Нико“ најбоље 

су могли да прозру Јевреји, који су силом својих традиција патње 

иронично наступали против сваке манифестације силе“.  

Eine kühne Jude (дрски Јеврејин), постала је ударна максима 

фашизма. Прилагодљива, ненаметљива и истрајна животна философије 

јеврејског народа толико је сметала грандиозно опредељеним немачким 

фашистима да су изградили логоре уништења како би истребили оно што 

је стајало на путу њихове изузетности.  

Поред наводног моралног, верског, расног и практичног оправдања, 

јеврејски народ, представљен као највећи кривац за све њихове недаће, 

послужио је као основ за уједињење немачког народа. Химлер је овако 

давао упутства својим подређенима: „Сви Јевреји до којих можемо да 

дођемо морају бити уништени без изузетка. Ако нам сада не успе да 

уништимо биолошку основу Јеврејства, онда ће они једног дана уништити 

немачки народ“...  
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Антисемитизам је требало да послужи као идеја која ће повезати 

цели немачки народ и чврсто ујединити целу Европу под немачким 

вођством. Ширио се и ван граница Немачке уз пропаганду која је 

означила јеврејски народ кривцем за све проблеме и тежак живот. Та 

теза је наравно лажна, и лансирана је да би пробудила антисемитске 

осећаје и у другим народима који би у следећем налету и сами дошли на 

ред за уништење.  

Ратне године су пролазиле, техника масовног уништења је 

усавршавана, и најмекша срца су се претварала у камен. Колоне невиних 

људи улазиле су у коморе смрти праћене звуцима Вагнеровог 

Готесдемерунга. „Мичите се“, нервозно је сиктао на логораше немачки 

војник приликом њиховог уласка у гасну комору. „Треба око 12 минута, 

они гребу и стружу, али узалуд“, говори свом новом колеги управник 

логора. „Кад отворите врата, призор није много угодан, али је посао 

завршен“ констатовао је механички. Свако је измишљао своје разлоге за 

овакво истребљење јевреја: За Химлера је то чишћење од вашака, за 

Ајхмана политичко средство, за Фирера почетак и крај његовог погледа 

на свет. 

 

Драги пријатељи,  

 
Пре Другог светског рата само у Србији живело је око 35 хиљада Јевреја. 

За време окупације пролазили су етапе од дискриминације, 

обесправљења и пљачке до крајњег циља: масовног уништења. Тако је 

на територији целе Краљевине Југославије убијено више од 67 хиљада 

Јевреја и 650 хиљада Срба. Старо сајмиште, на коме се сада налазимо, 

једно је од стратишта које нас подсећа и на трагичне судбине недужних 

људи које нису забележене, јер су заувек ућуткана уста страдалника.  

Да ли постоје речи које могу да дочарају патње, да ли можемо да 

докучимо оно што се одвијало пред очима жртава и њихових крвника? 
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Уважени гости, 

  

Србија никада неће заборавити злочине над својим и пријатељским 

јеврејским народом. Подсетићу вас да ове године обележавамо један 

значајан заједнички јубилеј. Јубилеј победе над фашизмом.  

Пре 70 година срушене су жичане ограде логора за уништење 

једног народа. Иза зидова су били људи који су, да би преживели, зид 

изградили у себи, људи који више нису веровали да је живот могућ, да је 

слобода могућа. Седамдесет година траје напор да се открије истина о 

страдању у Холокаусту и да се што више људи упозна  истину. Да ли ће 

истина остати у памћењу будућих поколења, зависи од напора сваког од 

нас. Зато је инсистирање на обележавању јубилеја победе над 

фашизмом данас значајније него икад.  

 

Даме и господо,  

 

Нажалост, данас поново можемо чути пароле забрињавајуће 

великог броја ултрадесничара: „Немачка Немцима, хоћемо историју без 

претеривања немачке кривице за ратове“, и захтеве за равномерну 

поделу одговорности за узроке и последице ратова.  

Велика је и посвећена слободи данашња пријатељска Немачка. 

Ослонац Европске Уније, удружена са целим светом у борби за свет 

праведних и једнаких. Зато се бори да не васкрсну идеје које су претиле 

да сломе човечанство отпочињањем Другог светског рата. 

И данашња Србија, која је страдала у два рата, у којој живе бројни 

пријатељи припадници јеврејског народа, народа чија је крв помешана са 

српском натопила ову земљу, неће учествовати у безумним разарањима, 

ни по коју цену. Учинићемо све, да не постанемо колатерална штета у 

остваривању било чијих интереса. Учинићемо све, како пише Симовић: 
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„да оборена у прах из праха устане, да се расута сабере, да ослепела 

прогледа, да убијена, мучена и спаљена, да заклана, згажена, обешена и 

распета, у знане и незнане гробове сахрањена, и из свих гробова и мука 

васкрсла“,  

СРБИЈА ЖИВИ ЖИВОТОМ ДОСТОЈНИМ ЧОВЕКА, ДА ЉУДИ У 

ЊОЈ НЕ СТРАХУЈУ, САБРАНИ ПОД ЈЕДНИМ БАРЈАКОМ СЛОБОДЕ!!!!  

ЈИТГАДАЛ ВЕЈИТКАДАШ ШЕМЕ РАБА!  

 


