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У при ли ци смо да вам пред
ста ви мо још јед ну у ни зу књи га 
еми нент ног исто ри ча ра Јо ва на 
Пе ји на ко ја се ба ви те мом срп
ске Вој во ди не. Ова књи га од 
125 стра на пред ста вља на уч но 
ре а го ва ње ауто ра на збор ник 

ра до ва: Промена империје у
Војводини 1944. године, об ја
вљен као ре зул тат ра да кон фе
рен ци је ма ђар ских и срп ских 
исто ри ча ра одр жа не у Сен ти 
15. ок то бра 2009. го ди не.

Већ у Увод ној ре чи Пе јин 
ука зу је да су на овој кон фе рен
ци ји из бег ну те кључ не чи ње
ни це за раз у ме ва ње и ту ма че ње 
рат них зло чи на ко је је Ма ђар ска 
учи ни ла већ у пр вим да ни ма ра
та, апри ла 1941, за тим у Ра ци ји 
ја ну а ра 1942, што је Ма ђар ска 
др жа ва при зна ла 1943, али се 
по том због зле рат не сре ће, по
сле Ста љин гра да, мо ра ла спа
са ва ти. Пе јин се с пра вом пи та 
ка ко обе ле жи ти оне гра ђа не ко
ји су по др жа ли агре си ју Ма ђар
ске на Ју го сла ви ју апри ла 1941, 
кр ше ћи оба ве зе ме ђу на род ног 
пра ва? Тре ба ли их сла ви ти ка
ко же ле Фо дор Иштван, Ени ко 
А. Шај ти, Зо ран Ја ње то вић или 
Ти бор Мол нар за по чи ње на не
де ла пре ма Ср би ма. Јер, Ср бе 
су у Бач кој, уби ја ли за јед но ма
ђар ски вој ни ци, жан дар ми, по
ли цај ци и нем зе те ри – до ма ћи 
Ма ђа ри „на род ни стра жа ри“, 
ис ти че Пе јин. При ре ђи ва чи 
Зборника се ба ве пи та њем ре
ви зи је гра ни це, за бо ра вља ју ћи 
да је она утвр ђе на 1920. и 1946
1947. го ди не на ми ров ним кон
фе рен ци ја ма, те да су Ср би је
ди ни на род ко ји у кон ти ну и те ту 
жи ви на овом про сто ру. За бо
ра вља ју да је др жа ва Ма ђар ска 
апри ла 1941 го ди не, ула ском у 
рат про тив Ју го сла ви је, као са
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ве зни ца на ци стич ке Не мач ке, 
пре кр ши ла ме ђу на род но пра
во, а за тим и ху ма ни тар но рат
но пра во. Из вр ше ни зло чи ни су 
се по по сле ди ца ма пре тво ри ли 
у ма сов ни зло чин ге но цид них 
раз ме ра. Чу ве на Ра ци ја из ја
ну а ра 1942, је дан од нај те жих 
зло чи на про тив ци вил ног ста
нов ни штва, би ла је ускла ђе на 
ак ци ја ма ђар ске вла де, вој ске, 
жан дар ме ри је, по ли ци је и нем
зе те ра као не по сред них или 
по сред них са у че сни ка и из вр
ши ла ца. За овај гну сни зло чин, 
у ко јем је стра да ло око 4.000 
Ср ба, Је вре ја и Ро ма, не мо же 
би ти ни ка квог оправ да ња ни ти 
ре ха би ли та ци је за ње го ве на
ред бо дав це и из вр ши о це. А то 
је оно што при ре ђи ва чи Збор
ни ка на сто је да ре ла ти ви зу ју, па 
и да оправ да ју. Они јед но став
но сма тра ју да су про це су и ра на 
ли ца пре стро го ка жње на!

На че му за сни ва ју ове сво
је про из вољ не кон ста та ци је. 
Ма ђар ска је ре ха би ли то ва ла 
ад ми ра ла Ми кло ша Хор ти ја 
(18681957), ме ђу рат ног дик та
то ра Ма ђар ске, на осно ву ње
го ве од бра не на су ђе њу рат ним 
зло чин ци ма у Нир нбер гу, где је 
сво ју од го вор ност пре ба цио на 
ни же ор га не вла сти. При пад ник 
ни жих ор га на вла сти, ка пе тан 
Шан дор Ке пи ро про гла шен је у 
Ју го сла ви ји и Изра е лу за рат ног 
зло чин ца, ко ји је уче ство вао 
у но во сад ској Ра ци ји ја ну а ра 
1942, осло бо ђен је кри ви це на 
су ђе њу у Бу дим пе шти и са хра

њен као ма ђар ски хе рој 2011. 
го ди не. Ове две пре су де као да 
су да ле осно ву да се при сту пи 
ре ви зи ји исто ри је и ре ха би ли
та ци ји нем зе те ра у Ср би ји, чла
но ва угро на ци стич ких пар ти ја. 
Тре ба има ти на уму да они ни су 
зло чи не вр ши ли са ми, јер је иза 
њих ста ја ла јед на др жа ва  Ма
ђар ска и њен це ло ку пан ме ха
ни зам вла сти.

У увод ној ре чи и за кључ ку 
Збор ни ка Иштван Фо дор, ди
рек тор Исто риј ског ин сти ту та у 
Сен ти, из но си став да је над ма
ђар ском ма њи ном у Ср би ји, на 
те ри то ри ји да на шње АП Вој во
ди не, 19441945. го ди не из вр
шен ге но цид! Фо дор ка же: „...
Овај пе ри од у исто ри о гра фи ји 
по знат је под ра зним име ни ма, 
као што су `одмазда пар ти за на 
про тив Мађара` или `још хлад
ни ји дани` ко је мо же мо јед ном 
реч ју по ја сни ти, а то је ге но
цид“ (17)

Пе јин ову „про ме ну им пе ри
је“ при ре ђи ва ча Збор ни ка де
фи ни ше као ра ди кал ну ре ви зи
ју исто ри је и по ку шај из јед на
ча ва ња ко му ни зма са на ци змом 
са ци љем да се про ме ни исто
риј ска свест чи та ла ца у Ср би ји. 
При ре ђи ва чи Зборника, на и ме, 
за не ма ру ју чи ње ни цу да је ве
ли ко ма ђар ство и ре ван ши зам за 
рас пад Аустро у гар ске, не пре
кид но не го ва но од 1920. го ди не; 
да је Три ја нон узрок сна жних, 
иако исто риј ски не у те ме ље них, 
ве ли ко ма ђар ских фру стра ци
ја ко је су ре зул ти ра ле ра том и 
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ге но ци дом над Ср би ма 1941
1944. Сто га је те за о „ге но ци
ду“ над Ма ђа ри ма кра јем ра та 
„отво ре ни ан ти и сто ри о граф ски 
чин“. „ Те зе из не те у ра до ви ма 
уче сни ка кон фе рен ци је Ени ко 
А. Шај ти, Зо ра на Ја ње то ви ћа, 
Ти бо ра Мол на ра и Ти бо ра Па
ла о ге но ци ду над Ма ђа ри ма и 
фолк сдој че ри ма ни су исто ри о
граф ске већ иде о ло шке и по ли
ти кант ске и сво јом еска ла ци јом 
пред ста вља ју по раз ан ти фа ши
зма у Ср би ји“ – ис ти че Пе јин. 
(19) Сто га он с пра вом по ста
вља пи та ње: „Да ли ква ли фи ка
ци је: „од ма зда пар ти за на про
тив Ма ђа ра“ и „још хлад ни ји 
да ни“ за пра во пред ста вља на
ме ру ауто ра да до ве ду у сум њу 
оправ да ност од лу ка са ве зни ка 
ан ти хи тле ров ске ко а ли ци је у 
Те хе ра ну 1943, од но сно у Мо
скви 1944. и Потс да му 1945. о 
ка жња ва њу рат них зло чи на ца, а 
са мим тим и су ђе ње за хо ло ка
уст у Нир нбер гу 1946 го ди не?“ 
(20)

„Реч „ге но цид“ пред ста вља 
по ку шај ре ха би ли та ци је рат
них зло чи на ца и по ти ску је од
го вор ност по је ди на ца и гру па 
при пад ни ка ма ђар ске ма њи не 
за из вр ше не зло чи не од 1941. 
до 1944. го ди не. Та ко ђе пред
ста вља же љу да се џе ла ти про
гла се за жр тве и пре ћу те срп ске 
жр тве ко је су у пра вом сми слу 
ре чи не ви ни стра дал ни ци. Ср
би су из во ђе ни из ку ћа, хва та
ни на ули ци као слу чај ни про
ла зни ци или на рад ном ме сту и 

по сле пре мла ћи ва ња уби ја ни“. 
(21) Све то има и са вре ме ну ко
но та ци ју, ра ди се о по ку ша ју да 
се да нас Ср би ја кри ми на ли зу је, 
а да се се иг но ри ше чи ње ни ца 
о уче шћу Ма ђар ске и нем зе те
ра у Дру гом свет ском ра ту на 
стра ни на ци стич ке Не мач ке. 
Ова кво де ло ва ње по ма же об но
ву хор ти јев ске по ли ти ке ре ви
зи о ни зма пре ма су се ди ма, ко ја 
се ма ски ра те зом о оку пља њу 
свих Ма ђа ра у за јед ни цу, без 
об зи ра на др жав не гра ни це, са 
др жа вљан ством и па со шем Ре
пу бли ке Ма ђар ске, на те ри то
ри ја ма „исто риј ске Угар ске“. 
Пе јин оправ да но ука зу је на овај 
тренд у ма ђар ској по ли ти ци, 
као што ар гу мен то ва но под вла
чи раз ли ку из ме ђу Ма ђар ске и 
Угар ске. Угар ска, на и ме, ни кад 
у исто ри ји ни је би ла на ци о нал
на Ма ђар ска, јер у њој Ма ђа ри 
ни су пред ста вља ли ве ћи ну ста
нов ни штва.

На пи та ње: Шта се ствар но 
де си ло у Бач кој апри ла 1941. 
и ја ну а ра 1942. го ди не?, Пе
јин на во ди из ве шта је ко ми си ја 
из Но вог Бе че ја, Пе тров гра да, 
Пер ле за, Пан че ва и Ко ви на, са 
име ни ма чла но ва тих ко ми си ја, 
ме ђу ко ји ма су по ред Ср ба би
ли и Сло ва ци, Нем ци, Ма ђа ри. 
Ра ди се, да кле, о Ба на ту ко ји је 
био под не мач ком оку па ци јом. 
За пи сни ци су ра ђе ни на оба ла
ма ре ка Ти се и Ду на ва где су 
ис пли ва ли ле ше ви уби је них, 
као и на гро бљи ма где су пре
не ти ра ди са хра не. На осно ву 
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ра да ових Ко ми си ја ју на 1942. 
го ди не на стао је збир ни из ве
штај ко ји, са свим осо би на ма 
ори ги на ла, аутор до но си у це
ли ни. У Из ве шта ју се, из ме ђу 
оста лог, на во ди „ да су то ле
ше ви не по зна тих Ср ба из по ти
ских на се ља Бач ке, жр та ва ма
сов ног по ко ља на шег жи вља у 
ју го и сточ ној Бач кој, из вр ше ног 
од ма ђар ске вој ске“. (29) 

Ма ђар ске вла сти су, до знав
ши за рад су до ва по че ле да пре
ла зе на ба нат ску стра ну да ле
ше ве од мак ну ви ше на дру гу 
стра ну и та мо са хра њу ју. Ово 
је вре ме ка да је цео свет чуо за 
ове зло чи не, те се хте ло укло
ни ти тра го ве. Аутор да ље на во
ди стра хо ви те зло чи не у Мо шо
ри ну, на Бад њи дан 1942, где су 
уби ја ни љу ди, же не, де ца, же не 
су мо ра ле сво ју де цу да гу ра ју 
под лед. У књи зи се на ла зе и 
фо то гра фи је ле ше ва на оба ла ма 
Ти се и Ду на ва са ба нат ске стра
не. Аутор до но си по је ди но сти 
о стра шним зло чи ни ма у це лој 
Бач кој, по го то во у Шај ка шкој, 
Жа бљу, Мо шо ри ну, Чу ру гу и 
дру гим ме сти ма. У Чу ру гу је 
уби је но око 3.500 љу ди, же на и 
де це. У сва ком од ових стра ти
шта у хлад ну во ду Ти се и Ду
на ва ба ца ни су и жи ви љу ди. 
Суд би ну не срећ ног на ро да де
ли ли су и њи хо ви све ште ни ци; 
уби је но 10 срп скопра во слав
них све ште ни ка. Ан дре Бај чи 
Жи лин ски по сла ник у ма ђар
ском са бо ру у пи сму Ми кло шу 
Хор ти ју пи ше да је у шај ка шкој 

и но во сад ској ра ци ји уби је но не 
ма ње од 12.763 ли ца.

Пе јин у књи зи ука зу је и на 
при ме ре чо веч но сти код по је
ди на ца. Је дан од њих је ри мо
ка то лич ки све ште ник из Са ја на 
Имре Сен те ши ко ји је, кле че ћи 
мо лио при пад ни ке сво је па стве 
да од ба це се ки ре, бу да ке, ви
ле и дру ге алат ке са ко ји ма су 
би ли кре ну ли на сво је срп ске 
су се де. Дру ги је Хен рих Берст, 
Ма ђар из Сом бо ра ко ји је за
вр шио Вој ну ака де ми ју у Бе о
гра ду, слу жбо вао у ви ше ме ста 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, да би 
1941. го ди не до спео у не мач ко 
за ро бље ни штво, али је од био 
по ну ду оку па то ра да слу жи у 
ње го вој вој сци. Ус пео је да по
бег не и у Сом бо ру до че ка Цр
ве ну ар ми ју и НОВЈ и уче ству
је у за вр шним опе ра ци ја ма за 
осло бо ђе ње зе мље као ко ман
дант ар ти ље риј ског ди ви зи о на 
бри га де ЈА „Пе те фи Шан дор“. 
(7879)

Тре ба има ти у ви ду да је ма
ђар ска власт про те ра ла све Ср
бе ко ји су се у Бач ку на се ли ли 
од 1918. го ди не, и да је њи хо
ва на ме ра би ла да се у це ли ни 
или де ли мич но уни шти срп ска 
по пу ла ци ја, као на ци о нал на, 
ет нич ка или вер ска гру па, што 
спа да у де фи ни ци ју ге но ци да. 
Све ово ауто ри Збор ни ка Про
менаимперије... иг но ри шу, као 
да сма тра ју да су Хор ти је ви 
угро на ци сти с пра вом оку пи ра
ли Бач ку и про те ра ли и по би ли 
срп ски на род, те да ови зло чин



Приказ

297

ци не сме ју да бу ду ка жње ни јер 
ка жња ва ње зло чи на ца је – ге но
цид. Осим што ауто ри збор ни
ка из бе га ва ју ар хив ску гра ђу и 
на уч не ра до ве ко ји упу ћу ју на 
ве ли ко ма ђар ску и угро на ци
стич ку про па ган ду пре 1941, 
Иштван Фо дор ко ри сти реч „ге
но цид“ на су прот чи ње ни ци да 
је ма ђар ска ма њи на до че ка ла 
хон ве де као осло бо ди о це а за
тим за јед но са њи ма оста ви ла 
кр ва ве тра го ве у ме сти ма где су 
жи ве ли Ср би.

Пе јин се за тим освр нуо на 
по је ди нач не ра до ве по ме ну те 
кон фе рен ци је. Нај ви ше је имао 
да за ме ри не у те ме ље ним ста во
ви ма Ени ке А. Шај ти, ко ја пи ше 
о пар ти зан ској од ма зди про тив 
Ма ђа ра. Пе јин под се ћа да Ра ци
ја ја ну а ра 1942, у ко јој је уби је
но око 5.000 Ср ба и је дан број 
Је вре ја , пред ста вља про ду же
так април скомај ске рат не ак
ци је 1941, нем зе те ра, по ли ци је 
и хон ве да. За тим под се ћа на по
ко ље ру ског ста нов ни штва од 
стра не ма ђар ских вој них фор
ма ци ја у са ста ву хи тле ров ских 
сна га. 

Кро а то ко му ни сти у вр ху 
КПЈ за рад по ли ти ке „брат сва–
је дин ства“ ре ла ти ви зо ва ли су 
зло чи не и ге но цид над Ср би
ма, не са мо у Вој во ди ни не го 
и у Хр ват ској: у Ја се нов цу, Ја
дов ну и дру гим стра ти шти ма 
Ср ба. Ени ко А. Шај ти не ра зум
но ис ти че ка ко је по вла че њем 
хон ве да, а са њи ма Си ку ља и 
Чан го ва, ова те ри то ри ја оста ла 

„не за шти ће на“. Од ко га? Ени
ко не по ста вља пи та ње ка ко су 
хон ве ди и ко јим по во дом ушли 
у Бач ку  на те ри то ри ју Ју го сла
ви је, те ка ко и на чи ју зе мљу су 
до шли Си ку љи и Чан го ви. „Она 
иг но ри ше де кла ра ци ју УН од 
1. ја ну а ра 1942. го ди не, пред
став ни ка 26 на ци ја про тив си ла 
Осо ви не о пот пу ној по бе ди над 
Хи тле ром што под ра зу ме ва и 
над са те ли ти ма Тре ћег рај ха“. 
(53) Ако је и би ло не ких пре ко
ра че ња у ка жња ва њу нем зе те
ра, Пе јин под се ћа да је на про
сто ру Бач ке, Ба на та и Ба ра ње 
де ло ва ла Вој на упра ва на че лу 
са Ива ном Ру ка ви ном из Глав
ног шта ба Хр ват ске и хр ват ске 
фор ма ци је, од ок то бра 1944. до 
мар та 1945. го ди не. У то вре ме 
ко ман дант ГШ НОВ Вој во ди не 
био је Ко ста Нађ , чо век од по
себ ног по ве ре ња Јо си па Бро за 
Ти та, шпан ски бо рац, ин тер на
ци о на ли ста. Пре ким су до ви ма 
је ру ко во ди ла ОЗНА, тј. ње но 
Зе маљ ско оде ље ње за Вој во ди
ну. Опу но мо ће ник је имао за да
так да са ста ви Пре ки суд ко ји 
тре ба да раз мо три кри ви цу оп
ту же ног, до не се од лу ку и са оп
шти пре су ду. Од лу ку су до но
си ла нај ма ње три при пад ни ка 
Озне. Тре ба на гла си ти сле де ће: 
Ге не рал Иван Ру ка ви на ко ји је 
био под по ли тич ком и вој ном 
упра вом КП Хр ват ске и ГШ Хр
ват ске до 1. мар та 1945, спро
вео је ме ре ет нич ког чи шће ња 
фолк сдој че ра без из у зет ка, а 
шпан ски бо рац Ко ста Нађ је до 
1. сеп тем бра 1945. го ди не за вр
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шио про цес из у зи ма ња Ба на та, 
Бач ке, Ба ра ње и Сре ма из Ср
би је, и ра дио на ус по ста вља њу 
АП Вој во ди не и при хва тио став 
КПЈ и КП Хр ват ске да се Ба ра
ња при по ји Хр ват ској. Пре ма 
по да ци ма Озне уби је но је око 
20.000 Ср ба.

Тре ба по ме ну ти и ва жну чи
ње ни цу да су при пад ни ци Пар
ти је стре ла стих кр сто ва – њи
ла ши би ли при сут ни у свим 
струк ту ра ма ма ђар ске вла сти 
све до ок то бра 1944, и да су они 
без до зво ле сво јих прет по ста
вље них и на сво ју ру ку вр ши ли 
уби ства и пљач ку и њи хо ва реч 
у ад хок су до ви ма би ла је од лу
чу ју ћа.

Пе јин да ље до но си до ку
мен те о зло чи ни ма нем зе те ра 
у Ср бо бра ну, чим је ма ђар ска 
вој ска ушла у ово ме сто, са 
име ни ма зло чи на ца. Зна чај ну 
уло гу у овим зло чи ни ма има ли 
су ри мо ка то лич ки све ште ни ци, 
ко ји су зна ли и одо бра ва ли да 
њи хо ви па ро хи ја ну ма са кри
ра ју сво је срп ске пра во слав
не су се де. За њих је тај по кољ 
пред ста вљао „кр ста шки по ход“ 
у ин те ре су ма ђар ства. Аутор 
ука зу је да је рат ни пред сед ник 
ма ђар ске вла де Ла сло Бар до ши, 
пред На род ним су дом у Бу дим
пе шти ре као да је по кољ Ср ба 
био у ин те ре су ма ђар ског на
ро да да се са чу ва ње го во је дин
ство и да је из ве ден у скла ду са 
ста вом јав ног мње ња Ма ђар ске. 
(70) Сма тра се да је на по чет ку 
оку па ци је Бач ке 1941. уби је но 
пре ко 8.500 ли ца.

Ни ка ко не сто ји при мед ба 
да је Вој на упра ва на сто ја ла да 
оси гу ра „сло вен ски ка рак тер“ 
Вој во ди не, уме сто да се при
хва те те ко ви не из ве де ног ге но
ци да над Ср би ма од стра не Ма
ђа ра 19411944. Уоста лом, са мо 
су по ли тич ки и ге о по ли тич ки 
раз ло зи од лу чи ва ли о то ме да 
се са Нем ци ма не про те ра ју и 
Ма ђа риви нов ни ци сви ре пог 
ге но ци да над Ср би ма у Бач кој. 

Ми ло ван Ђи лас је о то ме 
оста вио сле де ће све до че ње: 
„Про блем Ма ђа ра ре ша ван је 
и ре шен на са стан ку код Ти та. 
На и ме, пар тиј ско вођ ство Вој
во ди не при хва ти ло је гле ди ште, 
без сум ње за сно ва но, на рас
по ло же њу срп ског жи вља  да 
и Ма ђа ре тре ба исе ли ти из Ју
го сла ви је. Ре а го ва ње и за кљу
чи ва ње из ана ло ги је  да су се 
ма ђар ски оку па то ри и ма ђар ски 
њи ла ши утр ки ва ли с на ци сти
ма: Ср бе ни су ма сов но стре ља
ли као у Кра гу јев цу и Кра ље
ву, не го „са мо“ ба ца ли под лед 
у Ду нав код Но вог Са да, Ср бе 
су ис те ри ва ли са зе мље и ко
ло ни зо ва ли Ма ђа ре. Пар тиј ско 
вођ ство Ср би је је би ло у не до
у ми ци. У ЦК смо се је ди но до
пу ња ва ли ар гу мен ти ма  да Ма
ђа ре не тре ба ис те ра ти. Глав ни 
раз ло зи на шег ста ва: зна ли смо 
да ће со вјет ска вла да би ти про
тив ис те ри ва ња Ма ђа расо вјет
ски пред став ни ци су нам то већ 
ста вља ли на зна ње, јер је Ма
ђар ска пред ви ђе на као „со ци ја
ли стич ка“. Ни вој ска Ма ђар ске, 
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ни фор ма ци је до ма ћих Ма ђа ра 
ни су нас про го ни ле бе со муч но 
по пут Не ма ца. Ма ђар ска ни је 
та ко ве ли ка да би смо се од ње 
пла ши ли, у бу дућ но сти, као од 
Не мач ке. Ме ђу Ма ђа ри ма је би
ло от по ра, ма кар и сла бог, по
сто ја ла је и је ди ни ца, ма кар ма
ло број на. И нај зад  ма да ни ко 
не би знао об ја сни ти због че га 
то ни је при ме њи во и на Нем це  
на род, же не, де ца, не мо гу би ти 
кри ви за зло чи не сво јих вла сто
др жа ца“. (Алек сан дар Ка саш, 
Ма ђа ри у Вој во ди ни 19411946. 
– док тор ска ди сер та ци ја, Но ви 
Сад, 1995, 301302)

За го вор ни ци исто риј ског ре
ви зи о ни зма и три ја нон ске не
прав де ли ци ти ра ју са бро јем ка
жње них Ма ђа ра, тај број се кре
ће од 30, 60, 80, за тим 20, да би 
на кра ју спао на 2. 425 „ли кви
ди ра них осо ба“. Пре ма Пре гле
ду ухап ше них, про шлих кроз 
за твор и стре ља них од осло бо
ђе ња до 20 ју на 1945. го ди не на 
те ри то ри ји Вој во ди не, укуп но 
су стре ља на 2.984 ли ца ма ђар
ске на род но сти, по след њи број 
ли ци ти ра них жр та ва раз би ја се 
на гру бу про це ну бро ја Ма ђа
ра пре ма по пи су ста нов ни штва 
Ју го сла ви је. (86) Исто ри чар из 
Но вог Са да Алек сан дар ка саш 
на во ди број од пре ко 5.000. ли
ца над ко ји ма је из вр ше на нај
те жа ка зна. Хр ват ска Озна на
во ди број од 1.776 ли кви ди ра
них ли ца. (89)

Пе јин се у свој књи зи кри
тич ки од но си на ста во ве исто

ри ча ра Зо ра на Ја ње ти ви ћа, ко ји 
не по ми ње ши ре узро ке про те
ри ва ња Не ма ца и по ступ ке пре
ма Ма ђа ри ма, већ ове рад ње 
при пи су је ис кљу чи во Ср би ма 
тј. та да шњој њи хо вој вла сти. 
За не ма ру ју се по ли тич ке од
лу ке ко је по ста ју кон сти ту тив
ни део ме ђу на род ног по рет ка: 
Атлант ска по ве ља 1941, Кон фе
рен ци је у Те хе ра ну 1943, и Мо
скви 1944, те кон фе рен ци ја у 
Потс да му 1945. го ди не. Ње гов 
рад је, ис ти че Пе јин, „по ку шај 
да се не мач ка и ма ђар ска ма
њи на пред ста ве као иде о ло шке 
жр тве ко му ни ста и ју го сло вен
ских бо ра ца за осло бо ђе ње зе
мље. Дру гим ре чи ма, Ја ње то
вић не ги ра да су се у Вој во ди
ни од и гра ли ма са кри и ге но цид 
над Ср би ма 19411944. го ди не 
у ко ји ма су ма сов но уче ство ва
ли упра во при пад ни ци не мач ке 
и ма ђар ске ма њи не на осно ву 
ра сне, на ци о нал не и вер ске мр
жње“. (91) Пе јин ис ти че да Ја
ње то вић не раз ма тра чи ње ни цу 
да је Ју го сла ви ја би ла ду жна да 
спро ве де ме ре ра ди укла ња ња 
оста та ка оку па ци о ног апа ра та 
Тре ћег рај ха, Хор ти је ве Ма ђар
ске и НДХ. Те да то ни је би ла 
ни ка ква иде о ло шка не го др жав
на оба ве за Ју го сла ви је као чла
ни це ан ти хи тле ров ске ко а ли ци
је. Ја ње то вић уоча ва да су Ср би 
на про сто ру да на шње Вој во ди
не од сред њег ве ка, али им не у
те ме ље но оспо ра ва „исто риј ско 
пра ва“ на те те ри то ри је. (97)

Пе јин по ста вља пи та ње због 
че га хон ве ди у по вла че њу ни
су по ву кли и нем зе те ре, те да 
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ли се ра ди о сми шље ном пла ну 
Бу дим пе ште да жр тву је сво је 
су на род ни ке у Вој во ди ни ка ко 
би се оп ту жи ли Ср би за рат не 
зло чи не. 

Пе јин раз ма тра и Ја ње то
ви ће во по зи ва ње на до ку мент 
„Пи та ње ма њи на у но вој Ју го
сла ви ји“, ко ји је ака де мик Ва са 
Чу бри ло вић пре дао Пре зи ди ју
му 3. но вем бра 1944, у ко јем се 
за ло жио за „...об зир пре ма Ма
ђа ри ма...“, за раз ли ку од оног 
пре ма Нем ци ма и Ар ба на си ма. 
Аутор ис ти че да је „Ја ње то вић 
ис пу стио из ви да да је му сли
ма ни ма за бра ње но да жи ве у 
„ка ур ским др жа ва ма“, а уко ли
ко жи ве мо ра ју да бу ду до бри 
су се ди не му сли ма ни ма све док 
не по ста ну ве ћи на. Ка да му
сли ма ни по ста ну ве ћи на, та да 
„ка у ри“ мо ра ју или да по ста
ну му сли ма ни или да се се ле!“ 
(114)Огор че ње због пре тр пље
ног ге но ци да 19411944. го ди
не – пре ко мер на мо би ли за ци ја 
у ма ђар ску вој ску и из ла га ње 
по ги би ји на фрон ту, мо ра ло је 
да се пре мо сти и спре чи лич
на осве та над Ма ђа ри ма. Ово је 
учи ње но исе ља ва њем по ро ди ца 
и ро ђа ка оних ко ји су из вр ши ли 
ге но цид у Чу ру гу и Мо шо ри
ну“ ис ти че Пе јин по зи ва ју ћи 
се на исто ри ча ра Ка са ша. (115)

У за кључ ним раз ма тра њи ма 
Пе јин још јед ном ис ти че да су 
„уче сни ци кон фе рен ци је Про
менаимперијеуВојводини из
вр ши ли ге но цид над исто ри јом: 
Све су учи ни ли да на мет ну став 

о ге но ци ду над Ма ђа ри ма и да 
рат не зло чин це про гла се за жр
тве а жр тве за зло чин це“. (125) 

 


