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Сажетак
Пред мет ана ли зе ра да је ис пи ти ва ње фе но ме на не при ја те ља 

код хр ват ских на ци о на ли ста у пр вој по ло ви ни 20. ве ка као јед ног 
од нај зна чај ни јих пи та ња за уста шко по и ма ње кон со ли да ци је хр-
ват ског иден ти те та у екс тер ном и ин тер ном функ ци о ни са њу Не за-
ви сне др жа ве Хр ват ске. Циљ ра да је да при ка же мо раз вој ан ти се-
ми ти зма ме ђу хр ват ским по ли ти ча ри ма од не при ја те ља хр ват ства 
до „смрт ног не при ја те ља“ свих Хр ва та. Овај иде а ци о ни раз вој де-
фи ни ше по ли тич ко по ље у ко јем су се де ша ва ла на си ља, ма сов ни 
про го ни и ге но цид. На жа лост, ана ли за и закључци не га ран ту ју 
не ста нак ан ти се ми ти зма у бу дућ но сти на про сто ру Хр ват ске.
Кључ не ре чи: не при ја тељ, ан ти се ми ти зам, на ци о на ли зам, иде о ло ги ја, 

про па ган да, уста штво  

Aуторитарни тип по ли тич ке кул ту ре ко ји је пре о вла ђу ју ћи у 
хр ват ском на ци о на ли стич ком по ли тич ком кор пу су склон је да ви-
ше не го де мо крат ски и ци вил ни тип по ли тич ке кул ту ре, пер ци пи ра 
сво је по ли тич ке про тив ни ке, при пад ни ке дру ге на ци је или вер ско 
кон фе си о нал не при пад ни ке као не при ја те ље. Вер ска кон вер зи ја 
ко ја је пра ти ла суд би ну срп ског и је вреј ског на ро да на те ри то ри-
ји да на шње Хр ват ске, до ми на ци ја то та ли тар них по ли тич ких иде-
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о ло ги ја од вре ме на ства ра ња Не за ви сне др жа ве Хр ват ске (у тек сту 
да ље НДХ) до со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, ме ша ње ме ђу на род ног 
фак то ра, уз кон стант ну ег зи стен ци јал ну и еко ном ску не си гур ност 
ве ћи не гра ђа на, би ли су  ду го трај ни ге не ра то ри по ли тич ких кри-
за у 20. ве ку. Стал на ге о по ли тич ка укли ња ва ња ин те ре са ве ли ких 
си ла као и  кон фе си о нал на и ет нич ка пре ком по зи ци ја про сто ра  
за по сле ди цу је има ла ме ња ње ет нич ког ко да те ри то ри ја, у про-
це си ма све из ра же ни је бал ка ни за ци је  и ства ра њем син те тич ких 
на ци ја. У та квом  ра ди кал ном по ли тич ко-еко ном ском, али и иде о-
ло шком кон тек сту конституисао се обра зац по ли тич ког ми шље ња 
ко ји је имао јед но стра ну али и сим пли фи ко ва ну пер цеп ци ју дру-
го сти, ко ју је до жи вља вао као прет њу вла сти том по сто ја њу или 
пак као пре пре ку кон сти ту и са њу на ци о нал не и др жав не струк ту ре. 
У пе ри о ди ма сна жни јих по ли тич ких, еко ном ских и ме ђу на род них 
кри за, тај се ра курс по сма тра ња још ви ше на гла ша вао, и у ве ли кој 
ме ри до сти зао слич ност са док три нар ном ма три цом не мач ког со-
ци јал ног ми сли о ца  Кар ла Шми та. 

Ис хо ди шна пре ми са Шми то вог де фи ни са ња по ли тич ког и 
ди стинк ци је „при ја тељ–не при ја тељ“ пред ста вља схва та ње по ко ме 
сви ре ле ван ти кон цеп ту ал не оп сер ва ци је људ ског жи во та in ge ne re 
по чи ва ју на ду ал ним ан ти те тич ким ка те го ри ја ма (на при мер, мо-
рал на раз ли ко ва њу до брог и злог, есте ти ка на раз ли ко ва њу ле пог и 
ру жног, еко но ми ја на раз ли ко ва њу лу кра тив ног и не лу кра тив ног). 
У том кон тек сту, Шми то ва пер цеп ци ја по ли тич ког је из ве де на из 
ду бин ске раз ли ке при ја тељ-не при ја тељ.1) По ње му не при ја тељ је 
не што раз ли чи то и ту ђин ско, па је у екс трем но кул ми ни ра ним ста-
њи ма  кон фликт са њим и ви ше не го из ве сна оп ци ја. Бу ду ћи да је 
по ли тич ко увек по ве за но са ра том, од нос при ја тељ – не при ја тељ 
сво је пра во зна че ње за до би ја у ре фе ри ра њу на мо гућ ност уби ја-
ња, фи зич ког ели ми ни са ња.2) А сам Шмит, ис тра ја ва у „он тич ком“ 
по ли тич ком тра га њу и про на ла же њу не при ја те ља. Иден ти тет се 
ус по ста вља не га тив но пре ма де фи ни са њу не при ја те ља, јер, ка ко 
на во ди Ђор ђе Сто ја но вић „оно што ми је смо за ви си од оно га ко су 
на ши не при ја те љи.“3)

1) Carl Schmitt, The Con cept of the Po li ti cal, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, 1996, стр. 
25-27. 

2) Ђор ђе Сто ја но вић, „Иде а ци о на фор му ла ци ја не при ја те ља: слу чај Ср би је“, у збор ни ку: 
На ци је, др жа ва и ди ја спо ра на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, (при ре ди ли: Дар ко Га ври-
ло вић, Љу би ша Де спо то вић), In sti tu te for Hi sto ri cal Ju sti ce and Re con ci li a tion, Цен тар за 
исто ри ју, де мо кра ти ју и по ми ре ње, Fa kul tet za evrop ske prav no-po li tič ke stu di je, Srem ska 
Ka me ni ca 2010, стр. 146. 

3) Исто.
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Ова Шми то ва пер цеп ци ја се на по љу те о риј ског ста ва али 
још ви ше  у про сто ру ре ал не по ли ти ке ру ко во ди ла иде јом ма ни хеј-
ског ду а ли зма „при ја тељ-не при ја тељ“. У про сто ру ре ал по ли ти ке 
то је зна чи ло да су не при ја те љи не са мо они ко ји су дру га чи јег 
иден ти те та од нас, већ и сви они ко ји ми сле и де ла ју дру га чи је, 
од но сно су прот но про кла мо ва ним иде о ло шким, вер ским или на ци-
о нал ним ин те ре си ма. Овај ри гид ни док три нар ни обра зац ко ји дру-
го и дру га чи је пре по зна је као не при ја тељ ско, кон ци пи ран је у нај-
ма ње три сво ја об ли ка, ко ји раз ли ке раз вр ста ва и кон цеп ту а ли зу је 
на сле де ће на чи не; на пр вом ме сто то су ре ли гиј ско-кон фе си о нал не 
раз ли ке, дру го, на ци о нал но-ет нич ке раз ли ке и тре ће, иде о ло шко-
по ли тич ке раз ли ке. 

Је вреј ски на род на про сто ру НДХ је по пер цеп ци ји уста-
шких иде о ло га пре по знат као не при ја тељ у сва три на ве де на об-
ли ка. Пр во, због сво је ре ли гиј ске раз ли чи то сти ко ја се ис по љи ла 
у ма ни хеј ском ду а ли зму „при ја тељ – не при ја тељ“ као од нос фун-
да мен тал ног ри мо ка то ли чан ства пре ма ју да и зму. За тим у од но су 
хр ват ства пре ма је вреј ству (где се је вреј ство пер ци пи ра и као на-
ци о нал на од ред ни ца), где је је вреј ство по сма тра но и тре ти ра но као 
не при ја тељ ско и „слу ган ско–са ве знич ко“ пре ма прет по ста вље ним 
по ли тич ким и еко ном ским не при ја те љи ма Хр ва та – до 1918. то се 
од но си ло на на вод не је вреј ско-ма ђар ске ин те ре сне ве зе, а од 1918 
до 1941 на на вод ни „је вреј ски слу ган ски од нос пре ма Бе о гра ду“. И 
ко нач но, у иде о ло шко-по ли тич ким раз ли ка ма где су Је вре ји би ли 
ви ђе ни као екс по нен ти не при ја те ља на ци о нал них ин те ре са НДХ, а 
то су пре ма уста шкој про па ган ди би ли ли бе ра ли зам, за пад на де мо-
кра ти ја, Кра ље ви на Ју го сла ви ја и ју део-бољ ше ви зам. 

На овом док три нар ном фо ну и екс трем ној иде о ло ги ји уста-
штва гра ђе на је  прак са по ли тич ких, на ци о нал них и вер ских про-
го на  и зло чи на пре ма све му што је пер ци пи ра но као дру га чи је, 
осо би то ако је то дру га чи је та ко ђе има ло сво ју по ли тич ку, гра ђан-
ску или ре ли гиј ску ор га ни за ци ју и за јед ни цу (у кон крет ном слу-
ча ју Ср би, Је вре ји, Ро ми, хр ват ски ко му ни сти и сл). Шми тов ским 
док три нар ним опо зи том, при ја тељ-не при ја тељ,  по слу жи ли смо 
се као мо де лом об ја шње ња ка ко је хр ват ски ко лек ти ви стич ки дух 
(као про дукт кор по ра ти ви стич ког схва та ња иден ти те та хр ват-
ског фа ши зма) и ауто ри тар на по ли тич ка кул ту ра то та ли тар ног по-
рет ка вла сти НДХ про из ве ла при пад ни ке је вреј ске за јед ни це у свог 
ар хи не при ја те ља. Ова пер цеп ци ја по ли тич ког не при ја те ља хр ват-
ства је си сте мат ски и ку му ла тив но гра ђе на на те ме љи ма хр ват ске 
пра ва шке иде о ло ги је с кра ја 19. ве ка, пре ко по ли тич ке ак тив но сти 
Стје па на Ра ди ћа и ње го ве се љач ке стран ке, за тим фран ко ва ца из-
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ме ђу два свет ска ра та и ко нач но за чет ни ка и иде о ло га уста штва 
то ком три де се тих го ди на 20. ве ка, ис ка зу ју ћи у про сто ру ди рект не 
по ли тич ке бор бе сна гу и де струк тив ни по тен ци јал ра за ра ња по ли-
тич ког по рет ка али и са мог гра ђан ства. На ве де на пер цеп ци ја дру-
го сти као по ли тич ког не при ја те ља је на жа лост и да нас ак ту ел на, и 
при сут на у по љу хр ват ске екс трем но на ци о на ли стич ке по ли ти ке. 
По ја ча на кон стант ном по ли тич ком кри зом ко ја се по но во ге не ри ра 
на  про сто ру бив ше Ју го сла ви је још из вре ме на деведесетих го ди-
на про шлог ве ка и да ље је опа сна не са мо по уну тра шње де мо крат-
ске ка па ци те те у Хр ват ској већ и за ши ри ре ги о нал ни про стор.

1. ТЕ МЕ ЉИ ПЕР ЦЕП ЦИ ЈЕ ЈЕ ВРЕ ЈА  
КАО ХР ВАТ СКОГ НЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА  

НА КРАЈУ 19. И ПО ЧЕТ КУ 20. ВЕ КА4)

У Хр ват ској ко ја се на ла зи ла у са ста ву Аустро-Угар ске, Је-
вре ји су 1873. сте кли пу на гра ђан ска пра ва. Њи хо ва ими гра ци ја 
у Хр ват ску је знат но по ве ћа на, а је вреј ско уче шће у по ли тич ком, 
еко ном ском и кул тур ном жи во ту зе мље та ко ђе је бр зо ра сло. У се-
вер ној Хр ват ској, за ни ма ња по пут ле ка ра и адво ка та по ста ла су 
ти пич но „је вреј ске про фе си је“, док су мно ги дру ги Је вре ји бри-
љи ра ли као ар хи тек те и при вред ни ци.5) Ве ћи на хр ват ских Је вре ја 
до ла зи ли су из ма ђар ског и/или не мач ко-аустриј ског екс тра та.6) У 
до ба бу ђе ња на ци о на ли зма у ко јем је сва ки на род тре бао да ство ри 
или већ да има сво ју др жа ву, хр ват ски на ци о на ли сти су по че ли да 
ши ре иде о ло ги ју ко ја је има ла за циљ да до ка же да су Хр ва ти на род 
у сва ком сми слу те ре чи и да има ју пра во на не за ви сну хр ват ску 
др жа ву. Као ре зул тат то га, пи та ње ра се има ло је све ва жни ју уло гу.

У окви ру кон тек ста при ја тељ–не при ја тељ, хр ват ска пра ва-
шка иде о ло ги ја је на кра ју 19. ве ка по сма тра ла Ру си ју као при ја-
тељ ску зе мљу ко ја је тре ба ла Хр ва ти ма да по мог не да ство ри не-
за ви сну др жа ву што је у осно ви би ла по ли тич ка ми сао јед ног од 
њи хо вих пр вих во ђа Еуге на Ква тер ни ка.7) Ову иде ју о Ру си ји као 
хр ват ском при ја те љу при хва тио је и Стје пан Ра дић. Он ју је про-
ши рио та ко што је ви део ну жност све сло вен ске са рад ње ко ја је са 

4) О ути ца ју хр ват ског ан ти се ми ти зма на уста шку про па ган ду до са да у срп ским на уч ним 
ра до ви ма ни је по све ћи ва на ди рект на па жња. Ме ђу тим, ан ти се ми ти змом у Хр ват ској су 
се ба ви ли не ки срп ски ауто ри по пут Ми ла на Ко ља ни на.

5) Ivo Gold stein, Ho lo ka ust u Za gre bu, No vi Li ber, Za greb, 2001, стр. 25.

6) Исто, стр. 27.

7) Stje pan Ra dić, Go vo ri u Hr vat skom sa bo ru, Na rod ne no vi ne, Dom i svi jet, Za greb, 1996, стр. 17.
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из би ја њем Пр вог свет ског ра та би ла све де на са мо на оне сло вен ске 
зе мље ко је су оста ле у са ста ву Двој не Мо нар хи је. За раз ли ку од 
пра ва ша Ра дић је и Ср бе при хва тао као мо гу ће са рад ни ке, али са-
мо под усло вом да „Ср би бу ду ода ни Хр ват ској до мо ви ни исто као 
и Хр ва ти.“8) Ме ђу тим, бу ду ћи да Шми тов ски док три нар ни мо дел 
при ја тељ–не при ја тељ има и дру гу стра ну – не при ја тељ ску – нео п-
ход но је би ло да за све не да ће хр ват ског на ро да про на ђе се не при-
ја тељ. У том сми слу, хр ват ски пра ва ши су на кра ју 19. ве ка, али 
и Стје пан Ра дић, оп ту жи ва ли Ма ђа ре за по ли тич ки и еко ном ски 
при ти сак на Хр ват ску, те су их сма тра ли крив ци ма што Хр ват ска 
не ужи ва оно ли ку сло бо ду ко ли ку је до би ла Хр ват ско-Угар ском на-
год бом. С об зи ром на то да су Је вре ји пред во ди ли еко ном ску мо-
дер ни за ци ју Ма ђар ске на су прот ко јој су ста ја ла ве о ма не раз ви је на 
хр ват ска се ла у ко ји ма је на кра ју 19. ве ка жи ве ло око 90% Хр ва та, 
као и да је би ло Је вре ја ко ји су сво ју по ли тич ку ак тив ност про-
на шли у кру гу ма ђар ског на ци о на ли зма, ан ти се ми ти зам је по стао 
бли ско по ве зан са ан ти-ма ђар ским осе ћа њи ма. Је вре ји су све че-
шће пер ци пи ра ни ка ко као по ли тич ки и еко ном ски не при ја тељ.9) 
На рав но, при то ме не сме мо да за бо ра ви мо ни ути цај ве ћег бро ја 
по је ди на ца из Ри мо ка то лич ке цр кве ко ји су ши ри ли ан ти се мит ске 
иде је. Она се по ка за ла очи том та ко што, ма да је лин гви стич ка аси-
ми ла ци ја ме ђу хр ват ским Је вре ји ма те кла при лич но бр зо, Је вре ји 
су увек сма тра ни аут сај де ри ма због њи хо ве „ха о тич не и ми сте ри-
о зне“ ре ли ги је, због „из да је Хри ста“ и „про го на пр вих хри шћа на“. 
Са мим тим, по шми тов ском док три нар ном мо де лу, Је вре ји су би ли 
ви ђе ни као по ли тич ки не при ја те љи, а да би мо дел до био ду бљу 
и хтон ску ди мен зи ју, до да ли су му мит о је вреј ском де и ци ду. Да-
кле, већ од са мог по чет ка Је вре ји су сма тра ни стра ним и не при-
ја тељ ским еле мен том хр ват ских ма са. Та ко су, на при мер, про-
тив ма ђар ске де мон стра ци је у За гре бу и Хр ват ском За гор ју 1883, 
ис ко ри ште не за на сил но ис по ља ва ње ан ти се ми ти зма, а у то вре ме 
ин те лек ту ал ни за чет ник про ти вје вреј ских из гре да био је све ште-
ник Сти пе Ву че тић.10) 

Али на по чет ку 20. ве ка Је вре ји су се на шли на ме ти не ких 
хр ват ских по ли ти ча ра углав ном због дру штве но-еко ном ских раз-
ло га. На и ме, је вреј ски жи вот је био кон цен три сан у хр ват ским гра-
до ви ма, а ве ћин ско хр ват ско си ро ма шно ста нов ни штво ви де ло је 

8) Ivan Mu žić, Stje pan Ra dić u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, Na klad ni za vod Ma ti ce 
hr vat ske, Za greb, 1990, стр. 14.

9) Mir ja na Gross, „O dru štve nim pro ce si ma u sje ver noj Hr vat skoj u dru goj po lo vi ci 19. stolje-
ća“, u Dru štve ni raz voj u Hr vat skoj (od 16. stoljeća do po čet ka 20. stoljeća), (pri re di la: Mir-
ja na Gross) Za greb, 1981, стр. 367. 

10) Ми лан Ко ља нин, Је вре ји и ан ти се ми ти зам у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1918-1941, Ин сти-
тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 2008. стр. 125.
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Је вре је као бо га те љу де ко ји не са мо да су има ли власт у сво јим 
ру ка ма, већ су и би ли при ста ли це ма ђар ске вла сти. Ан ти се ми ти-
зам ко ји је био ра ши рен и у Аустро у гар ској, на сли чан на чин у то 
вре ме се ис по ља вао и у Хр ват ској, а то зна чи углав ном у пи са ном 
ви ду. У по след њим де це ни ја ма 19. и на по чет ку 20. ве ка број ност 
ан ти је вреј ских на пи са у хр ват ској штам пи је за бе ле жи ла по раст. 
Је вре ји су не га тив но при ка зи ва ни и у књи жев но сти, као на при мер 
у ро ма ну Ан те Ко ва чи ћа „У ре ги стра ту ри“ при че му им је на су-
прот си ро ма шног, на ив ног и по ште ног хр ват ског се ља ка при пи си-
ван имиџ „гу ли ко жа, пре ва ра на та и се о ских пи ја ви ца.“ Мла да хр-
ват ска бур жо а зи ја упра во је у је вреј ском ка пи та лу ви де ла смет њу 
свом раз во ју па је нео д ме ре но и без са мо кри ти ке уда ра ла осим на 
Ср бе и на Је вре је.11) 

По ли тич ке идеј не осно ве ан ти се ми ти зма из ви ра ле су из хр-
ват ске Стран ке пра ва. Та ко је на при мер, Еуген Ква тер ник реч „Је-
вреј“ пи сао ма лим по чет ним сло вом, а иде о лог хр ват ског пра ва-
штва Ан те Стар че вић у ви ше на вра та је ис ка зи вао ан ти се мит ске 
ста во ве.12) Он је сма трао да су Је вре ји „стра ни еле мент“ ко ји је на-
се лио чи сте хр ват ске кра је ве и да су ин стру мент „ма ђа ри за тор ске“ 
по ли ти ке.13) Ње га су ис по ља ва ли хр ват ски по ли ти ча ри по пут Гр-
ге Ту шка на из Стран ке пра ва и Стје па на Ра ди ћа, ко ји је са сво јим 
бра том Ан ту ном осно вао Хр ват ску пуч ку се љач ку стран ку 1904. 
го ди не. 

Ра дић је ова кав од нос пре ма Је вре ји ма раз вио у пр вој де-
це ни ји 20. ве ка под ути ца јем бо рав ка и шко ло ва ња у Пра гу, где 
је иде је пре у зео од че шких ко ле га ко је су има ле не га ти ван од нос 
пре ма Је вре ји ма аустриј ског де ла Мо нар хи је, ко ји су при хва ти ли 
не мач ку кул ту ру и би ли ло јал но ста нов ни штво.14) Због то га, он је 
у сво јој књи жи ци Сла вен ска по ли ти ка у Хаб сбур шкој мо нар хи ји за 
те шку си ту а ци ју у ко јој су се на ла зи ли По ља ци кри вио „Ни ем це, 
Жи до ве и Тур ке“, твр де ћи да се ме ђу њих „уву као жи ваљ са сва ког 
становишта туђ, жи ваљ жи дов ски [...] ко ји је јаз из ме ђу ин те ли ген-
ци је и пу ка са мо про ши рио“.15) И за те шку по ли тич ку си ту а ци ју у 
Хр ват ској Ра дић је кри вио Је вре је. Они су му би ли кри ви за по ја ву 

11) О то ме ви ше код I. Gold stein, „An ti se mi ti zam u Hr vat skoj: Ko ri je ni, po ja va i raz voj an ti-
se mi ti zma u Hr vat skoj“, An ti se mi ti zam, Ho lo ka ust, An ti fa ši zam, (pri re dio: Og njen Kra us), 
Za greb, 1996. 

12) Исто, стр. 121, 122.

13) An te Star če vić, Iza bra ni spi si, HIBZ, Za greb, 1943, стр. 153. 

14) О по ли тич ким ста во ви ма Стје па на Ра ди ћа ви де ти: Dar ko Ga vri lo vić, U vr tlo gu na ci o na-
li zma – Stje pan Ra dić i Sr bi – Sve to zar Pri bi će vić i Hr va ti, No vi Sad, 2007.

15) Исто, стр. 32.
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и ши ре ње со ци ја ли стич ког уче ња. У сво јим Уз нич ким успо ме на ма 
он је пи сао да је про тив „жи дов ског со ци ја ли зма... ко ји је за сва ки 
на род пра ва не сре ћа...“16) Ко нач но, нај те жи на пад из вео је на Је вре-
је у Хр ват ском ко лу 1906. го ди не при знав ши у тек сту да је под ути-
ца јем де ла Ота Вај нин ге ра О спо лу и зна ча ју. Овај Ра ди ћев текст 
пре штам пан је 1937. у За гре бу ка да је по но во по че ло да се ма сов но 
ши ри ан ти је вреј ско рас по ло же ње под ути ца јем при бли жа ва ња др-
жа ве Не мач кој. У том свом тек сту из 1906. Ра дић је из ме ђу оста лог 
на пи сао да је „Жид амо ра лан, ако и ни је ан ти мо ра лан, да је без 
мо ра ла, а ко и ни је про ти ње му. Но и ова ва жна тврд ња бит ће нам 
ја сни ја... чим до кра ја свр ши мо ана ли зу осе буј но га то га не га тив но-
га жи дов ско га би ћа... да аб со лут ни Жид не ма ду ше...“17) Ме ђу тим, 
Ра ди ћев на след ник на че лу Хр ват ске се љач ке стран ке Влад ко Ма-
чек ни је имао ан ти се мит ске из ја ве. На про тив, он се чак јав но за у-
зео за Је вре је у апри лу 1938. твр де ћи да  „ан ти се ми ти зам не сми је 
по сто ја ти ме ђу Хр ва ти ма.“18) Ина че, у За гре бу је 1908. би ла осно-
ва на „Ан ти се мит ска ли га кр шћа на ри мо ка то лич ке и пра во слав не 
вје ре у Хр ват ској и Сла во ни ји“. Она је из да ва ла лист Ан ти се мит, 
ко ји је сти гао да иза ђе са мо шест пу та, али је за то ус пео и да ши-
ри мр жњу про тив „нај го рих не при ја те ља чо ве чан ства“.19) Лист је 
ди ви ни зо вао и бра нио Хр ва те рад ни ке, се ља ке, за на тли је при то-
ме на па да ју ћи Је вре је као ра су ко ја у се би не ма ни шта по зи тив но. 
Је вре је су од та да по че ли че шће да оп ту жу ју у Хр ват ској као во ђе 
со ци ја ли стич ког по кре та и ре во лу ци о нар ног ра да у Ру си ји, а као 
лек се пре по ру чи ва ло да се „сва ка ра на мо ра ex ra di ce угу ши ти.“20) 
Осим бра ће Ра дић и Гр ге Ту шка ма у сво јим ан ти се мит ским ста-
во ви ма ис та као се и пра ва шки по ли ти чар др Иван Ру жић, идеј ни 
за чет ник ка сни јег Хр ват ског ка то лич ког по кре та. Он је пр вен стве-
но на па дао „ли бе рал ну штам пу“ зах те ва ју ћи при то ме да се у Хр-
ват ској у ци љу за шти те хри шћан ског мо ра ла што пре уки не та ква 
штам па и „сло бо дар ске ан ти кр шћан ске иде је“ ко је је она ши ри ла. 
Ме ђу тим, ли бе рал ну штам пу је сма трао је вреј ском штам пом па је 
са мим ти ме и сва ка ли бе рал на ми сао би ла озна че на као не при ја-

16) Stje pan Ra dić, Uz nič ke uspo me ne, II dio, Ti ska ra bra će N. Po po vi ća, No vi Sad, 1903, стр. 43.

17) Stje pan Ra dić, „Ži dov stvo kao ne ga tiv ni ele ment kul tu re“, Hr vat sko ko lo, 1906, pre štam pa no 
u Za gre bu 1937, стр. 10.

18) Na rod ne no vi ne, Za greb, 2. trav nja, 1938, стр. 2.

19) Đur đa Kne že vić, „The Enemy Si de of Na ti o nal ide o lo gi es: Cro a tia at the end of 19th Cen tury 
and in the first half of 20th Cen tury“, Pri de and Pre ju di ce: Na ti o nal Ste re otypes in 19th and 
20th Cen tury Euro pe East and West, (при ре дио L. Kon tler), Bu da pest, 1995, стр.114–115.

20) Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790-1918, књ. 2, Про све та, Бе о град, 1989, 
стр. 509, 510.
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тељ ска је вреј ска ми сао. На су прот по ме ну тој ли бе рал ној штам пи 
од стра не хр ват ских ан ти се ми та об ја вљи ва ни су и хва ље ни ан ти-
се мит ски ли сто ви „Hr vat ska stra ža za kr šćan sku pro svje tu“ и „Hr vat-
ska smo tra“. У пр во спо ме ну том ча со пи су би скуп Ан тун Мах нић је 
ши рио иде ју о вер ни ци ма као вој сци а све штен ству као о њи хо вим 
ге не ра ли ма док су Јан ко Ши мрак и Ке ру бин Ше гвић ши ри ли ан-
ти се ми ти зам.21)      

По за вр шет ку Пр вог свет ског ра та ве ли ке про ме не ко је су 
се де си ле на по ли тич кој кар ти Евро пе да ле су мо дер ном ан ти се-
ми ти зму сна жан по ти цај. По сле по бе де бољ ше ви ка у Ру си ји 1917. 
го ди не „бољ ше вич ка опа сност“ је по стао по ли тич ки мит о не при-
ја те љу ко јим су се пла ши ли би ра чи ши ром Евро пе. У ње го вом кри-
лу ство ре на је иде ја да су бољ ше ви зам ство ри ли Је вре ји и да они 
сто је иза рад нич ког по кре та, чи ме је ство ре на јед на од нај ја чих 
пер цеп ци ја не при ја те ља ка ко у Евро пи та ко и на тлу Хр ват ске. На 
тај на чин пер цеп ци ји „не при ја те ља“ ко ја је под ра зу ме ва ла Је вре ја 
ка пи та ли сту, стран ца и ино вер ца, до дат је и Је вреј ко му ни ста. Због 
то га не тре ба да чу ди да су ан ти се мит ски на па ди и из ли ви мр жње 
на ста вље ни и за вре ме тра ја ња но ве др жав не за јед ни це, Кра ље ви-
не СХС. У том сми слу би ло је на па да на Је вре је на чи та вом те ри-
то ри ју но ве др жа ве, а раз ло зи су увек зависили од ан ти се мит ске 
тра ди ци је по је ди них под руч ја. Tоком два де се тих го ди на из ла зи ла 
су и два из ра зи то ан ти је вреј ска ча со пи са. У Хр ват ској су ма кар ски 
фра њев ци из да ва ли „Но ву Ре ви ју вје ри и на у ци“, а у Ср би ји је из-
ла зио „По ли тич ки гла сник“. Пр ви ча со пис је у не ко ли ко на ста ва ка 
об ја вљи вао „Про то ко ле си он ских му дра ца“ спис ко ји је имао за да-
так да ши ри ан ти је вреј ску про па ган ду. А по ме ну ти срп ски ча со пис 
је хва лио Ре ви ји не „из да вач ке на по ре“ ис ти чу ћи ка ко је „је вреј ска 
опа сност“ „свет ски про блем“.22) Из ме ђу два ра та из ла зи ле су књи-
ге ко је су за сту па ле ан ти је вреј ске иде је, а до чи та лач ке пу бли ке у 
Кра ље ви ни СХС сти гли су „Про то ко ли си он ских му дра ца“. Го ди не 
1922, у За гре бу је у окви ру „Zabavnе bibliotekе“, ко ја је об ја ви ла 
око 600 на сло ва, иза шла при ча „Rat“ у ко јој је из ве сни Кра снов 
на пао Је вре је да ши ре иде је о то ме ка ко уби ти „го ја“ (хри шћа ни на) 
ни је зло чин ако слу жи ус по ста вља њу свет ског је вреј ског цар ства. 
За ни мљи во је на по ме ну ти да је уред ник ове би бли о те ке био Ни ко-
ла Ан дрић, пред сед ник Ма ти це хр ват ске.

21) Ви ше о Ан ту ну Мах ни ћу у An tun Bo za nić, Bi skup Mah nić. Pa stir i jav ni dje lat nik u Hr va ta, 
kr šćan ska sa da šnjost, Za greb – Krk, 1991.

22) По ли тич ки гла сник, бр. 10, 10. мај, стр. 6-10; М. Ко ља нин, Је вре ји и ан ти се ми ти зам у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1918-1941, оп. цит, стр. 203.
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Tоком три де се тих го ди на 20. ве ка, под ути ца јем на ци стич-
ке Не мач ке и фа ши стич ке Ита ли је, у вре ме ју го сло вен ских вла да 
по чев ши од Сто ја ди но ви ће ве (1935–1939) а по том и Цвет ко вић–
Ма че ко ве (1939–1940), све че шћи су би ли ан ти је вреј ски на па ди. У 
но вем бру 1939, на го то во свим за гре бач ким фа кул те ти ма усво јен је 
за кљу чак да се ли ми ти ра број је вреј ских сту де на та и та ко је уве ден 
Nu me rus cla u sus. Ка да су 1940. усле ди ле пр ве за кон ске ме ре вла де 
Цвет ко вић–Ма чек усме ре не про тив Је вре ја, мно ге но ви не над ме-
та ле су се у хва ло спе ви ма вла ди.

2.  ЈЕ ВРЕЈ  КАО НЕ ПРИ ЈА ТЕЉ  
У УСТА ШКОЈ ШТАМ ПИ

Бу ду ћи да хр ват ски на ци о на ли сти ни су би ли за до вољ ни 
Кра ље ви ном СХС и да су, с пра вом, сма тра ли да Хр ва ти не ма ју то-
ли ки ути цај на по ли тич ка и еко ном ска де ша ва ња у зе мљи, од кра ја 
два де се тих го ди на, а на ро чи то на кон уби ства Стје па на Ра ди ћа у 
На род ној скуп шти ни, хр ват ска на ци о на ли стич ка еми гра ци ја је за-
о штри ла свој по ли тич ки курс.  Та да је је дан део хр ват ских пра ва-
ша и при пад ни ка де сни це оти шао у еми гра ци ју. Ме ђу њи ма и Ан-
те Па ве лић по ли ти чар из ре до ва хр ват ска Стран ке пра ва. Ње го ве 
по ли тич ке ак тив но сти су по ста ле ра ди кал не бу ду ћи да је по зи вао 
Хр ва те на уста нак про тив Ју го сла ви је и да је пла ни рао ства ра ње 
не за ви сне Хр ват ске. Ко нач на де сти на ци ја Па ве ли ће ве еми гра ци је 
би ла је фа ши стич ка Ита ли ја, где је кра јем 1930, осно вао уста шки 
по крет са ци љем ства ра ња не за ви сне Хр ват ске. По лет ње го вом по-
кре ту су да ва ле ка ко ве сти из Кра ље ви не Ју го сла ви је о на сил но 
уве де ном ју го сло вен ском иден ти те ту и су зби ја њу хр ват ских на ци-
о нал них осе ћа ња та ко и слом де мо кра ти је у Не мач кој и Хи тле ро во 
пре у зи ма ње вла сти 1933. године. 

Од тре нут ка осни ва ња, уста шки по крет је по чео не са мо са 
аги та ци јом ко ја је има ла за циљ да ру ши Ју го сла ви ју, већ је пра те ћи 
шми тов ску ма три цу при ја тељ–непријатељ иза зи вао ка ко при ја тељ-
ска осе ћа ња пре ма фа ши стич кој Ита ли ји и на ци стич кој Не мач кој 
та ко и мр жњу пре ма Ср би ма и Је вре ји ма. Уста шка мр жња пре ма 
Је вре ји ма је би ла на ка ле мље на на већ по сто је ћи хр ват ски ан ти се-
ми ти зам. Њи хо ва про па ган да је сма тра ла да ко рен свих про бле ма 
ле жи у чи сто ти хр ват ске ра се и да чим се ра сни про блем хр ват ске 
ре ши, ре ши ти ће се и по ли тич ки, со ци јал ни и еко ном ски про бле-
ми.23) Уста шка иде о ло ги ја би ла је суп страт пред рат ног хр ват ског 

23)  Du ško Ka le bić, “Pra va štvo i Usta štvo”, Hr vat ska smo tra, Za greb, 7–8 (1942), стр. 390–393.
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на ци о на ли зма и ан ти се ми ти зма са на ци стич ком и фа ши стич ком 
иде о ло ги јом. Он се ис по ља вао кроз иде је ко је су укљу чи ва ле на-
ци о нал ну ме га ло ма ни ју, шо ви ни зам, ра си зам, ксе но фо би ју пре ма 
„стра ним еле мен ти ма (чи тај – Је вре ји ма и Ср би ма)“, ан ти ко му ни-
зам, гло ри фи ка ци ју на си ља, пре зир пре ма „је вреј ској“ ли бе рал-
ној де мо кра ти ји мр жњу пре ма „је вреј ском“ бољшевизму и ко му-
ни зму.24) Тре ба на по ме ну ти да је уста шка иде о ло ги ја има ла сво је 
спе ци фич но сти у од но су на дру ге слич не по кре те, а то су би ли 
ан ти-ју го сло вен ство и ан ти-срп ство по ве за ни са кон фе си о нал ном 
и вер ском не то ле ран ци јом.

У сво јој ми си ји да ус по ста ве на те ри то ри ји НДХ иде ју чи-
сто крв ног хр ват ства уста ше су де фи ни са ле Хр ва те као аутен тич не 
бе ле Евро пља не или „Ари јев це“ и иден ти фи ко ва ле ве ћи део бал-
кан ског ста нов ни штва укљу чу ју ћи ту и Ср бе као „Ази ја те“. При 
то ме, они су раз ви ли екс клу зи ви стич ку ра сну иде о ло ги ју ко ја ни је 
оста ви ла ме ста за од ре ђе не ма њи не, пр вен стве но Је вре је ко је су 
од ре ди ли као не е вроп ско ста нов ни штво. По ред „но мад ског“ бал-
кан ско срп ско-вла шке по пу ла ци је, ко ја је по уста шкој иде о ло ги ји 
би ла без ко ре на, по сто јао је и друг не при ја тељ – ко смо по лит ски 
и мер кан тил ни Је вреј. Он је при ка зи ван као су прот ност иде ал ном 
об ли ку пле ме ни те европ ске ра се рат ни ка и се ља ка – Хр ва ту. Ства-
ра ње ова квих ра сних су прот но сти и пред ра су да би ло је од ви тал-
ног зна ча ја за ра сну те о ри ју хр ват ских уста ша.

Да би се ова кви ан ти по ди оја ча ли још у ме ђу рат ном пе ри о ду 
је ме ђу уста шком еми гра ци јом и њи хо вим сим па ти зе ри ма ства ра-
на сли ка о Је вре ју чи је осо би не и из глед су су шта су прот ност хр-
ват ском из гле ду и осо би на ма. Је дан од уста шких во ђа Ми ле Бу дак 
је дао иден ти фи ка ци ју Је вре ја у свом ро ма ну „Рат но ро бље“. Он 
је по све тио по себ но по гла вље ма ђар ским Је вре ји ма, за ко је је на-
пи сао да ни ко од ма ђар ских Је вре ја не мо же има ти до бру ми сао, 
сма тра ју ћи да, не што агре сив ни је, бес кру пу ло зни је и се бич ни је 
ни је ви део у свом жи во ту.25) На су прот Је вре ји ма, ста ја ла је иде а-
ли зо ва на сли ка Хр ва та, ко је је пер со ни фи ко вао сво јим ди ви ни зо-
ва ним осо би на ма Ан те Стар че вић, ко јег ће са осни ва њем НДХ, на 
том ме сту за ме ни ти Ан те Па ве лић.26) Пред сед ник Ма ти це Хр ват-

24) Ви ше о то ме се мо же на ћи код уста шких иде о ло га и во ђа. Ви ди Ivo Bog dan, Dr An te 
Pa ve lić riješio je hr vat sko pi ta nje, Nakl. Euro pa, Za greb, 1942, стр. 27; An te Pa ve lić, Pu tem 
hr vat skog dr žav nog pra va; Član ci, go vo ri, iz ja ve, 1918-1929 (Dje la, br. 4), Do mo vi na, Ma-
drid, 1977, стр. 9–12.

25) Mi le Bu dak, Pri po vi jet ke, Rat no ro blje , Ma ti ca hr vat ska, Zagreb, 1995, стр. 108-111.

26) Usta ša, 12. X 1941, стр. 2. O ха ри змат ском вођ ству ви ше код Ђор ђе Сто ја но вић, Дар-
ко Га ври ло вић, „Од мо дер не па ра диг ме вођ ства ка пост-мо дер ној па ра диг ми вођ ства“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, број 1/2011, год. 18, вол 31, стр. 11-38. 
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ске Фи лип Лу кас је на пи сао да је Ан те Стар че вић као на след ник 
хр ват ске ра се при мио све ет но би о ло шке осо би не.27) Слич но ње му 
пи сао је Стје пан Бућ, осни вач Хр ват ске на ци о нал-со ци ја ли стич ке 
стран ке, да је Ан те Стар че вић про из вод чи сте хр ват ске кр ви „да је 
имао би ло ко ји дру ги крв, на при мјер но мад ске, он не би био Ан те 
Стар че вић.“28) Он је по ре дио  Стар че ви ћа и Хи тле ра твр де ћи да је 
Ан те Стар че вић ука зао пре се дам де сет го ди на на исту ра сну иде ју 
ко ју је ка сни је усво јио Адолф Хи тлер.29)

Ка да је до шло до сло ма Ју го сла ви је у апри лу 1941, Па ве-
лић и уста ше су се уз бла го слов Му со ли ни ја и Хи тле ра вра ти ле у 
Хр ват ску и 10. апри ла 1941, ство ри ле НДХ. Од пр вог да на вла сти 
чи та ва иде о ло шка кон струк ци ја би ла је кон цен три са на око сво је 
по ли тич ке функ ци је усме ре не ка хо мо ге ни за ци ји ве ли ко хр ват ског 
др жав ног про сто ра, те је би ла про из вод ста ри је хр ват ске по ли тич-
ке ге не ра ци је.30) Због по тре бе да ра сно про чи сте на ци ју и ство ре 
хо мо ге ну на ци о нал ну др жа ву вр хов ни уста шки ци ље ви су по ста ли 
де пор та ци ја и ли кви да ци ја Је вре ја, Ср ба и Ро ма.31) У том сми слу 
су до не се ни за ко ни, про грам ске из ја ве и ак ци је. Сви они су по-
др жа ва ни од стра не штам пе и на сва ки на чин су ука зи ва ли да је 
успех хр ват ске на ци о нал не др жа ве за ви сио од чи шће ња „стра них“ 
еле ме на та. Ста ре пред ра су де хр ват ског ан ти се ми ти зма ве за не за 
Је вре је пре не се не су у про па ганд ни про стор НДХ. Та ко су Је вре ји 
осва ну ли у уста шким но ви на ма као во ди те љи „мрач них по сло ва... 
а про тив ин те ре са на ро да ме ђу ко ји ма су жи вје ли... и сви мо гу ћи 
об ли ци жи дов ског про по ви је да ња, ко ји са мо јед но има ју за циљ 
да во де на род, у ко ме су они јед на ма њи на, ка про па сти, про гон-
ству и та ми, гдје би вла да ле ар ми је без ду шних жи до ва, по сво јим 
кр во лоч ним прин ци пи ма.“32) Пре ма не пот пу ним по да ци ма у НДХ 
до 1944, штам па но је око 2 000 са мо стал них на сло ва.33) Уста шки 
ре жим је од по чет ка по ка зао по се бан ин те рес за под руч је кул ту ре 
та ко да су вла сти на сто ја ле да го то во сви штам па ни тек сто ви да ју 

27) Ivo Gold stein, Ži do vi u Za gre bu, 1918-1941, No vi li ber, Za greb 2004, стр. 519.

28) Исто.

29) Исто, стр. 520.

30) Na da Ki sić Ko la no vić, „Islam ska va ri jan ta u mor fo lo gi ji kul tu re NDH 1941-1945, u Ča so pis 
za su vre me nu po vi jest, god. 39, br. 1., 1.-248, Za greb, 2007, стр. 65.

31) An te Or ša nić, Usta štvo kao dru štve ni po kret, Dr žav ni iz vje štaj ni i pro midž be ni ured, Za greb, 
1942, стр. 34–38.

32) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 15. kolovoza 1941, br. 51, стр. 1. 

33) Ви ди у но вин ском тек сту „Tri go di ne hr vat ske knji žev no sti i no vin stva“, Hr vat ska mla dost, 
9-10, Za greb, 1944, стр. 3,4. 
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пе чат уста шкој по ли ти ци у сми слу про па ган де ње них про грам ских 
по сту ла та. Због то га је тре ба ло спро во ди ти тзв. „ду бо ку кул тур ну 
ре во лу ци ју“; од но сно иде о ло шки пре о бра жај основ них на ци о нал-
них кул тур них ин сти ту ци ја као глав них но си ла ца про гра ма уста-
штва на под руч ју кул ту ре, а у ци љу оства ри ва ња „но ве хр ват ске 
на род не сви е сти и осје ћа ја.“34) У том сми слу је, осим ве ли ког бро-
ја књи га, бро шу ра и пам фле та по кре ну то мно го ли сто ва, од ко јих 
је зна тан број тек по вре ме но из ла зио или се убр зо га сио. Уста ше 
су при да ва ли ва жни ју уло гу ли сто ви ма: „Уста ша“, „Уста шки ња“, 
„Уста шка мла деж“, „За дом“; али су це ни ли и ло кал не ли сто ве по-
пут „Хр ват ске Кра ји не“ ко ја је тре ба ла да про бу ди не са мо на ци о-
нал ни по нос код Хр ва та у Бо сан ској кра ји ни где је би ло ве ћин ско 
срп ско ста нов ни штво већ и да ка ко про ши ри иде ју да су му сли ма-
ни по на ци о нал но сти Хр ва ти та ко и да се је мр жњу про тив Је вре ја 
и Ср ба. Пу бли ци сти ка је од са мог по чет ка би ла основ на по лу га 
јав не ре чи уста шког по рет ка. Ме ђу нај ви ђе ни јим пу бли сти ма би-
ли су мно ги пред рат ни при пад ни ци хр ват ског на ци о нал ног по кре-
та по пут Ти а са Мор ти гји ја, Иве Бог дан, Ке ру би на Ше гви ћа, Иве 
Гу бе ри не и дру гих. Ин те ли ген ци ји jе при да ва на по себ на уло га у 
ути ца ју на уста шку ори јен та ци ју омла ди не и то пи са њем број них 
књи га и при руч ни ка у ко ји ма су мла ди од ра них го ди на уче ни мр-
жњи пре ма Је вре ји ма и Ср би ма.35) Та ко су још од ма ја 1941, по че ле 
оп ту жбе на ра чун Је вре ја да уни шта ва ју хр ват ско школ ство јер је 
шко ла би ла „пу на нео д ре ђе ног и не стал ног жи дов ског фра ма зун-
ског ду ха... ни је има ло осно ве на те ме љу ко је би из мла дих љу ди 
из гра ди ла ка рак тер не, спрем не љу де...“36) 

Уста шка кам па ња про тив Је вре ја во ђе на је под ло зин ком да 
„у НДХ не ма мје ста Жи до ви ма“. Због то га, Је вре ји су осу ђи ва ни за 
нај ма њи из гред, с ко јим ни су уоп ште има ли ве зе. Та ко је Па ве лић 
кра јем ју на из ја вио да „Жи до ви ши ре ла жне ви је сти у свр ху уз не-
ми ра ва ња пу чан ства, те сво јим по зна тим спе ку ла тив ним на чи ни ма 
сме та ју и оте шча ва ју оп скр бу пу чан ства“37), те се због то га „ко лек-
тив но сма тра ју за то од го вор ним и пре ма то ме ће се про ти њи ма 
по сту пи ти и спре ма ти их по врх ка зне но-по прав не од го вор но сти у 
за то че нич ка зби ра ли шта под ве дрим не бом.“38)

34) Na rod ne no vi ne, Za greb, 4. VI 1941, стр. 1.

35) Pe tar Pe kić, Po sta nak Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske. Bor ba za nje no oslo bo đe nje i rad na unu-
tra šnjem uстрojstvu, Hr vat ska knji ga, Za greb, 1942., стр. 288.

36) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 25. svibnja 1941, br. 17, стр. 2.

37) Hr vat ski list, Za greb, 31. VII 1941., стр. 1. 

38) Na rod ne no vi ne, Za greb, 26. VI 1941, стр. 1.
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Да би се ра сна по ли ти ка спро ве ла све но ви не су до би ле за да-
так да пре но се чи та о ци ма ра сне за ко не, а у том сми слу нај ва жни ја 
је би ла „За кон ска од ред ба о ра сној при пад но сти.“39) По себ ном „За-
кон ском од ред бом о за шти ти ариј ске кр ви и ча сти хр ват ског на ро-
да“ би ло је за бра ње но скла па ње бра ка из ме ђу Је вре ја и дру гих осо-
ба „не а риј ског“ по ре кла с осо ба ма „ариј ског“ по ре кла.40) Та да је 
по че ла сна жна про мо ци ја хр ват ске кул ту ре, а ја ча ле су се ве зе и са 
не мач ким кул тур ним кру гом ко ји је ви ђен као при ја тељ ски и „ари-
јев ски“. У то вре ме до не се не су од ред бе ко је су би ле усме ре не ка 
пљач ки, уни ште њу и оти ма њу је вреј ске имо ви не41), за тим фи зич-
ком обе ле жа ва њу Је вре ја и за бра на ма Је вре ји ма да но се хр ват ска 
на ци о нал на обе леж ја.42) Да би се Је вре је што ви ше де мо ни зо ва ло 
и при ка за ло као не при ја те ље на ро да про па ган да је сми шља ла иде-
о ло шки не спо ји ве кон струк те. На при мер, Ан те Па ве лић је у свом 
го во ру у За гре бу од 2. ју ла 1941, из нео иде ју о „мо сков ско – жи дов-
ско – бољ ше вич ким вла сто др шци ма ко ји су би ли по шли про ва ли ти 
у зе мље ју го и сточ не Евро пе... по зна то је да су би ли уви јек не при ја-
те љи хр ват ско га на ро да, да су уви јек под у пи ра ли бе о град ске ве ли-
ко срп ске вла сто др шце...“ те је због то га до нео од лу ку да се ство ре 
је ди ни це ко је би тре ба ле „сту пи ти у све ту бор бу про тив др зо ви том 
бољ ше вич ком на мет ни ку.“43) Је вре ји су још у ма ју оп ту же ни за би-
о ло шко ис тре бљи ва ње хр ват ског на ци о нал ног суп стра та и то као 
ле ка ри ко ји вр ше абор ту се.44) У истим но ви на ма са мо пет да на ра-
ни је пи са ло је да „ју де о кра ци ја вла да у Аме ри ци... жи до ви вла да ју 
сву да гдје се ра ди о нов цу и о по слу... жи дов ски ка пи тал за хтје ва 
рат... Ра то ви су до ба же тве код жи до ва!“45) „Хр ват ска кра ји на“ у 
сва ком бро ју је де мо ни зо ва ла Је вре је и Ср бе. То ком про ле ћа и ле та 
1941, ка да су усле ди ла најмасовнија хап ше ња и од во ђе ња у ло го-
ре на слов на стра на би ла је ре зер ви са на за го во ре Вик то ра Гу ти ћа 
и Ан те Па ве ли ћа у ко ји ма су се ја ли мр жњу. Гу ти ће ви го во ри су 
по зи ва ли на на си ље тра же ћи од Хр ва та да ис ко ре не не же ље не еле-
мен те (Ср бе и Је вре је), а сам је твр дио да је из нај ви шег др жав ног 

39) Na rod ne no vi ne, Za greb, 30. IV 1941, стр. 1.

40) Isto.

41) Уста шки Сто жер за Бос. Хрватску Каб. бр. 405-41, 24.4. 1941. Кон фи ска ци ја ра дио апа-
ра та у вла сни штву Је вре ја је из вр ше на 1941. Ар хив Ре пу бли ке Срп ске (АРС).  

42) Na rod ne no vi ne, Za greb, 4. VI 1941, стр. 1.

43) “Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 4. srpnja 1941, br. 33, стр. 1.

44) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 25. svibnja 1941, br. 17, стр. 1.

45) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 27. lipnja 1941, br. 30, стр. 2.
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вр ха до био на ре ђе ња да очи сти Хр ват ску кра ји ну од не же ље них 
еле ме на та.46) 

Кра јем фе бру а ра 1942, Мир ко Пук, ми ни стар прав де и ве ра, 
на по ме нуо је у са бор ском го во ру да „Хр ват ска др жав на вла да за 
са да ствар но при зна је 3 вје ре у хр ват ском на ро ду, т.ј. ка то лич ку за-
пад ног и из точ ног об ре да, му сли ман ску и еван ге ли стич ку ауг збур-
шког и хел вет ског вје ро и спо вје да ња“ што је зна чи ло да је ју да и зам 
био из ба чен као ве ра.47) Све су то би ли не сум њи ви зна ци да се то-
тал ном уни ште њу Је вре ја по све ћи ва ла из у зет на па жња. То је ја сно 
дао до зна ња Д. Цр љен, пи шу ћи сре ди ном 1943, о је вреј ском пи-
та њу у скло пу „дру жтвов не пре о бра збе уста шке Хр ват ске“. Пре-
ма ње му, то је пи та ње „ри је ше но те ме љи то шћу и упор но шћу, ко ја 
мо ра те шко за бри ну ти све оне, чи ји се пу те ви кри жа ју с пу те ви ма 
уста шке дру жтвов не ре во лу ци је.“48) Ма да су Је вре ји у окви ру НДХ 
би ли го то во ис тре бље ни до 1944, на па ди су на њих на ста вље ни. У 
сво јој књи зи на пао их је Ан тун Бо ни фа чић твр де ћи да је Хр ват ска 
из ло же на тра гич ној суд би ни јер се бо ри за за пад не иде а ле на су-
прот прет њи ко ју пред ста вља ју нај ве ћи хр ват ски не при ја те љи, а то 
су „срп ско све то сав ско пра во сла вље, ли бе ра ли зам, де мо кра ци ја, 
сло бод но зи дар ство и жи дов ство.“49)

Је вре ји су на па да ни и пре ко про па ганд них пла ка та ко ји ма 
ни је са мо об ле пљи ва на НДХ већ су при ка зи ва ни и на за јед нич ким 
из ло жба ма. Та ко су, на при мер, 1. ма ја 1942, у За гре бу, по се ти те љи 
из ло жбе „О raz vo ju ži dov stva i nji ho vog ru ši lač kog ra da u Hr vat skoj 
pri je 10. IV 1941. Rje še nje ži dov skog pi ta nja u N.D.H.“ мо гли да ви де 
ка ко су Је вре ји при ка зи ва ни на ка ри ка ту ра лан и ру жан на чин. Пла-
кат ко јим су по зи ва ни на из ло жбу при ка зи вао је Је вре ја као зми ју 
отров ни цу, а на из ло жби је Је вреј при ка зи ван као па ук ко ји је сво-
јим пип ци ма об у хва тио чи тав свет или у уоби ча је ном стереотипу о 
бо га та шу по ви је ног но са. 

46) Hr vat ska Kra ji na, Ba nja Lu ka, 28. svibnja 1941, god. 1., no. 18, стр. 1.

47) Br zo pi sni Za pi sni ci Pr vog za sje da nja Hr vat skog Dr žav nog Sa bo ra za 1942, Za greb 1942, стр. 
39, 40.

48) Ви ше о то ме ви ди у No va hr vat ska, Za greb, 2. VI 1943.

49) Ви ше о то ме у An tun Bo ni fa čić, „Iz me đu Ju pi te ra i Mar sa, Hr va ti su kr va vo pla ti li po ve za-
nost s Euro pom, ali su s le gen dar nom vjer no šću iz vr ši li svo ju gra đan sku du žnost“, Sprem nost, 
Za greb, 9. siječnja 1944. 
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ЗА КЉУ ЧАК

На кра ју, тре ба да за кљу чи мо да је чи та ва ан ти је вреј ска про-
па ган да би ла  усме ре на са мо ка јед ном ци љу, а то је би ла ели ми на-
ци ја Је вре ја. Про па ган да је тре ба ла да под стак не и оправ да хап ше-
ња, де пор та ци је и ма са кре ко ји су по че ли у ју ну 1941. го ди не. До 
де цем бра 1941, пре ма по да ци ма ко је је Па ве лић дао гро фу Ћа ну, 
уку пан број Је вре ја у Хр ват ској је сма њен са 45.000 на 12.000 и то 
је био са мо по че так њи хо вог ис тре бље ња.50) Си на го ге су пљач ка не 
а по том спа љи ва не, с тим да су не ке, по пут ба ња луч ке, пре на ме ње-
не у бор дел за не мач ке и уста шке вој ни ке.51) Те рор над Је вре ји ма 
је до био ја чи за мах од сре ди не 1941, да би кул ми ни рао до по чет ка 
1942. го ди не.52) У том пе ри о ду ма сов них хап ше ња и стре ља ња, ко ја 
су би ла пра ће на про па ганд ним ра дом у ци љу ства ра ња ими џа о Је-
вре ју као не при ја те љу хр ват ства, тек је ма њи број Је вре ја, остао на 
сло бо ди. На кон из ве сног за тиш ја, ко је је тра ја ло до про ле ћа 1943, 
усле ди ла су ма сов на хап ше ња и пре о ста лих. Са мо око 5 000 Је-
вре ја је пре жи ве ло хо ло ка уст у НДХ и то или та ко што су из бе гли 
у ита ли јан ску оку па ци о ну зо ну или та ко што су се при кљу чи ли 
пар ти зан ском по кре ту. Ко на чан ис ход је био да је око 85% је вреј-
ског ста нов ни штва уби је но. Та чан број је вреј ских жр та ва уста шког 
ге но ци да ни ка да се не ће са зна ти.53)
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Dar ko Ga vri lo vic, Lju bi sa De spo to vic

PERCEPTION OF OTHERNESS AS A POLITICAL 
ENEMY - THE ANTISEMITISM IN THE CROATIAN 

PRESS IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

Re su me
Ar tic le di scus ses phe no me non of en mity as one of the most im-

por tant is su es for the con so li da tion of Cro a tian na ti o nal iden tity from 
the be gin ning of the 20th cen tury to the exi sten ce of In de pen dent Sta te 
of Cro a tia (NDH). We are analyzing fun da men tal cha rac te ri stics of Carl 
Schmitt’s “on tic” fri end – enemy dis tin ction in at ten tion to di sco ver the 
in flu en ce of Cro at an ti-Se mi tism in the first part of the 20th cen tury on 
the Us tas ha ide o logy and how the Us tas ha pro pa gan da had an im pact 
on mass kil lings that we re com mit ted from 1941 to 1945. Ba sed on the 
jo ur nals daily and pe ri o di cal in for ma tion from 1941 to 1944, as well as 
on the pri mary do cu men tary so ur ces of the Ar chi ve of Re pu blic Srp ska, 
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the aut hors analyze the con tent of the do me stic po li ti cal and of co ur se 
war to pics in press of NDH.  In or der to ha ve pu blic sup port for cri mes 
aga inst Jews the Us tas ha re gi me de ci ded to sup port Cro at an ti – Se mi tic 
en mity from the be gin ning of the 20th cen tury. That pro cess was re in-
for ced thro ugh words such as enemy (/ies) /fri end(s), and evil/good. All 
of them we re used by the Us tas ha pro pa gan da mac hi nery in at ten tion 
to ser ve as lin gu i stic cu es to evo ke pre-struc tu red and mytho lo gi zed 
un der stan dings of a nar ra ti ve. En mity has been in stru men tal in pro vi-
ding the “mo ral” ju sti fi ca tion for ge no ci de and mi li tary vi o len ce. The 
at tempt of en mity was to mu ster up sup port and nur tu re the be li ef that 
what is to be do ne is in the po si ti ve and be ne fi cial in te rest of all Cro ats 
even if it costs the lost of hun dreds of tho u sands of Je wish and Ser bian 
li ves. In this way, it ac hi e ved its goal, with mo re than 2 000 bo oks, new-
spa pers and bo o klets, which was to suc cessfully po pu la ri ze the Us tas ha 
ide o logy among the mas ses and to gain the wi dest pos si ble sup port for 
the ge no ci de. Fol lo wing the se facts it’s cru cial to the Cro at so ci ety to 
ma ke dis tin ction from the an ti-Se mi tic past and to te ach abo ut so cial, 
po li ti cal, eco no mic, ide o lo gi cal pro ce du res in hi story thro ugh ca se stu-
di es, pa ra digms and pri mary so ur ces (as the di sco ur se of new spa pers).

In or der to ef fec ti vely fight ide o lo gi cal ma ni pu la tion or pro pa-
gan da thro ugh press and mass me dia, we need to edu ca te pe o ple to 
iden tify and re cog ni ze this ma ni pu la tion when they see it; to en han ce 
the ir abi lity to read be hind the li nes, to be sen si ti ve when they are try-
ing to ma ni pu la te them. I be li e ve that this kind of edu ca tion can help in 
ra i sing the le vel of to le ran ce to wards mi no rity gro ups in the re gion, and 
it can al so in cre a se the sen ti ment of the im por tan ce of re spec ting the 
dig nity of each in di vi dual.
Key words: enemy, an ti-Se mi tism, na ti o na lism, ide o logy, pro pa gan da

* Овај рад је примљен 18. фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 09. марта 2015. године.


