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ИНТЕРВЈУ

АКАДЕМИК ВАСИЛИЈЕ КРЕСТИЋ

СТАРИ ПРОБЛЕМИ У НОВОМ РУХУ
Бришу нам историју, јер
тобож прошлост нас
оптерећује и изазива
сукобе, а суштина је да
нам укидају идентитет и
корен, не у нашем него у
свом интересу да би над
нама лакше владали! То
се намеће малим
народима, и онима који на
то пристају. Велики
народи, чак и они који
заговарају глобализам, на
то не пристају.

Академик василије Крестић био је 40 година професор на
Универзитету у Београду, на катедри за Националну историју
новог века, већ 30 година члан САНУ, исто толико година је на
челу архива САНУ, и обавља други мандат на челу Оделења за
историју, има преко 500 објављених научних радова и 34 књиге.
Шест деценија се бави научним радом из области историје
Срба, српско-хрватских односа и хрватске историје. Дела су му
преведена на девет светских језика. Академик Крестић за
„Српске новине“ о најновијим процесима на Балкану из којих смо
изашли, и који следе, каже да су то стари проблеми у новом
руху.

* * *
- Професоре, чему данас, уопште, историја кад влада парола без
алтернативе, „нећемо прошлост хоћемо будућност“?
- Ту паролу немају велики народи. Она се намеће малим народима, и
онима који на то пристају. Велики народи, чак и они који заговарају
глобализам, на то не пристају. Бришу нам историју, јер тобож прошлост нас
оптерећује и изазива сукобе, а суштина је да нам укидају идентитет и корен,
не у нашем него у свом интересу да би над нама лакше владали. Још су стари
Латини рекли да народ који нема историју неће имати ни прошлост, нити ће
имати будућности, јер добро познавање историје омогућава исправно
сагледавање пута у будућност.
- Знају ли наши политичари да нас том паролом воде у ропство и
нестајање, и зашто им то, ви
историчари дозвољавате?
- Ко у таквој ситуацији пита историчаре? Када се уђе у тај процес, они
имају своје „историчаре“! Па молим вас, „Политика“ је у марту ове године, у
фељтону, преносила делове из књиге „Историја Србије од 19.до 21.века“,
пензионисаног професора историје са Берлинског универзитета, др Холма
Зундхаусена! То је књига у којој се налази, научно и методолошки, скроз
неприхватљива историја српског народа, која има за циљ да се,
кривотворењем и прећуткивањем научне истине, и у Првом и у Другом
светском рату, као и у најновијим догађајима, Србима наметне осећај

кривице. Ми смо у тој књизи изједначени са нацистима из Другог светског
рата! У њој се тражи исто то што сада траже и ови наши, да се извињавамо
свима редом, јер ми смо, као, по злоделима равни фашистима и нацистима! У
књизи ништа нема о разарању, убијању и понижавању српскога народа,
конкретно од стране сународника овог, назови, историчара, нема научне
аргументације. Например, историја, коју и наши већ одавно не помињу, из
Првог светског рата, када су од лета 1914. Зундхаузенови сународници
даноноћно бомбардовали Београд, а по окупацији у јесен 1915. Универзитет
претворили у коњушницу, (не заборавите да су то урадили и од Његошеве
капеле на Ловћену), Народну скупштину у војни магацин и кухињу, а од
1.823 студента, колико их је тада било у Београду, 528 су одвели у своје
концентрационе логоре, говорим само о студентима, будућој интелигенцији
српског народа, да не помињем око 5.000 дечака до 15 година старости и
156.630 војника и официра српских које су у својим логорима утамничили.
Др Арчибалд Рајс је записао, само за месец децембар 1914. побијено је 1.418
одраслих мушкараца, 386 жена и 124 детета. Србе су убијали у школама,
црквама, бацали у бунаре! О дрвеће су вешали жене и децу! Ове историје
нема у књизи Зундхаусена, али не заборавите, ни после 100 година, њихови
архиви нису доступни за ова истраживања! Сад „Политика“ слави једног
фалсификатора историје као највећег научника и историчара, и нама то
намеће као историјску истину! Књигу је овде објавио власник издавачке куће
„Клио“, који је истовремено и саветник нашег министра за културу Брадића,
а за издавање књиге је добио паре из Немачке, Аустрије и Швајцарске, што
говори да је иностранство спремно да корумпира да би нас дезорјентисало и
победило, и говори о томе ко су наши политичари. Историчар који се
повинује потребама политике, а не историјској истини, више није научник,
он је слуга политике! Е, њима су потребне слуге, а не научници!
- Кажете да Зундхаузен, у својој књизи, тражи да се ми извињавамо, за
оне који нису читали књигу, да ли се то може изједначити са овом
пропагандом која је настала о Србима после деведесетих година, под
оном чувеном „демократском паролом“ да се Срби денацификују?
- Ја бих рекао да је то исти след кривотворења историје који се чини са
свих адреса, па и од Београда, до хашких оптужница. Дакле, једна накарадна
историја која има задатак да до краја сатанизује Србе и српску прошлост, да
нас не прикаже да смо само у овом тренутку лоши, него да смо такви још од
Косовске битке па наовамо. Српски народ непрестано доживљава такозвану
декапитацију – обезглављивање, кроз окупације, ратове, геноцид. Некада
Срби, и њихове вође, у славној прошлости, управо оној које нас терају да се

одрекнемо, не би, и нису, пристајали на брисање и кривотворење сопствене
историје и државности, него су се за њу борили и стварали је!
- Да ли у сврху брисања прошлости, српски интелектуалци,
историчари и политичка елита, организује данас оне силне
прославе и пише књиге само о историји српске државност старе
200 година, при томе се оно „новије“ тихо изговара како би се
стекао утисак да је српска државност само 200 година стара? Ко се
то, и зашто, одриче Призрена престоног града, Немањића, цара
Душана, и пре и после њега, српске државности?
- Ја не могу децидирано рећи шта је коме циљ. У сваком случају једна
игноранција националне историје у владајућим круговима постоји. Као што
је у своје време, у доба Тита, била форсирана историја партије, тако и сада,
бришу прошлост, трагове, културу, бришу свест о континуитету српске
државе, слабе јој државотворност и растачу. Све базирају на овоме тренутку
да би направили будућност која није у нашем, већ у интересу моћних држава,
а наши политичари на то пристају.
- Пратите ли најновије процесе у Црној Гори? Који је ово пут у
историји, да јој бришу српски корен и праве нови идентитет, и ко
конкретно иза тог процеса стоји?
- Нисам бројао који је ово пут, али је интезитет садашњег одвајања, по
мом виђењу, најјачи и са најтежим последицама. Као и у прошлости, тако и
данас иза свега стоје оне стране силе којима је стало до раскола међу Србима
и раскола између Црне Горе и Србије. Црна Гора се, у својој славној
историји, стотинама година борила против окупације, издајства унутар себе,
и очувања свога идентитета, и то је та њена славна историја коју су стварали
њени славни преци, пре и после Немањића, све до светог Петра Цетињског,
Његоша, краља Николе. Прочитајте само њихова дела па ћете видети и
историју Црне Горе и њен идентитет. Е, тај идентитет им у корену бришу
велики у свом интересу, уз помоћ оних који су сада на челу Црне Горе.
Замислите да ли би се икада могло десити Црној Гори да се у време својих
славних предака одрекне Косова које су сматрали темељем свога бића!
Узмите само песму краља Николе „Онамо намо“, Његошев „Горски
вијенац“,... ! И Срби у Црној Гори су, као и Срби у опште, кроз многе ратове
и окупације декапитовани, тако ви сада имате тамо људе на њеном челу
којима, не да није проблем да се одрекну Косова, него то чак сматрају својим

великим успехом!? Које би место у историји такви људи заузели у време
Његоша, а Црне Горе без Његоша нема!
- Како Ви лично видите то што је власт у Црној Гори признала
такозвану државу Косово?
- Видим то као погубно повијање пред силницима, као аморалан
политички чин и као издајство најгоре врсте!
- Зашто силници, професоре, када већ бришу историју малим
народима, Шиптарима, како они себе зову, дају континуитет
Илира, када они то већ нису, и зашто су од та три племена 1912.
први пут у историји направили албанску државу, а сада им праве и
другу, отимајући нама КиМ?
- Наравно да Шиптари нису Илири, али они се боре за тај континуитет.
Немојте ви њих данас подцењивати у том погледу, ако су били до пре
неколико десетина година једни од најнеобразованијих народа у Европи, сада
и они имају једну интелигенцију, у шта смо ми уложили огромна средства и
допринели томеи. Они користе сва средства, па и такозвани илирски
континуитет, да би доказали своје, ко бајаги, право над територијама које
отимају, а велики ћуте јер им одговара, за то што је Аустро-Угарска, када их
је стварала, то урадила да би расточила Српство и уједињење Јужних
Словена који су били претња њеној монархији, а данас велики имају други
свој интерес и базу Бондстил.
- Када сте већ поменули уједињење Словена, коме је требала
Југославија из које су Срби извукли „дебљи крај“, и шта се њом
хтело?
- То је била велика идеја, али само идеја, у којој се партнери међусобом
нису довољно познавали, поготово Срби нису довољно познавали своје
хрватске партнере. Нису знали колико је Хрватима било стало да створе своју
државу коју нису имали, и колико је за њих југословенска идеја и
Југославија, била употребна вредност да би дошли до своје независне
хрватске државе. Да су наши Срби познавали хрватску историју никада у
тако нешто не би ушли, знали би да хрватско државно и такозвано историјско
или повијесно право, захтева стварање велике, етнички чисте католичке
државе Хрватске, која је и довела до геноцида! Ово се, као црвена нит,

провлачи од Анте Старчевића, Еугена Кватерника, и многих, преко Стјепана
Радића, Анте Павелића, Фрања Туђмана. За то се мора познавати историја!
- Професоре, не би било лоше да нам кажете докле им сежу те
границе Велике Хрватске, како не би политичари, који нас сада
воде, могли да се крију иза непознавања зацртаног им „државног
права“?
- Када је реч о тим границама они дају себи за право да територије које су
припадале Аустро-Угарској треба да припадну Хрватима! Позивају се и на
Попа Дукљанина, и такозвану Црвену Хрватску, а то значи Црна Гора је
њихова! И читава Босна је њихова, Далмација, што је данас разумљиво а
некада је било невероватно, затим делови Словеније такозвана Карантанска
Хрватска, Међумурје, цео Срем, делови Бачке. Ако погледате документа
твораца Велике Хрватске, од чега су један део већ остварили, видећете
најпознатије њихове политичаре, који се налазе у темељу њихове данашње
Хрватске, која их се није одрекла, као што је рецимо Еуген Кватерник, који је
заједно са Антом Старчевићем (творац идеологије о геноцидном решењу
српског питања у Хрватској, кога Хрвати зову оцем домовине), припадао
Странци права и који каже да су „од Салцзбургтиролских Алпа до
Проклетија делови хрватских земаља“! Та идеја велике Хрватске уобличена
је у 19. веку, а сазрела је потпуно до Првог светског рата у оквирима
Хабзбуршке монархије, где је већ све било уобличено, и политички, и
идеолошки, за остваривање геноцида, јер само преко геноцида су је могли
створити онако чисту, какву су је и зацртали! Нису је они чистили само у
Другом светском рату. Према хрватским изворима који о томе говоре, имате
забележене силне антисрпске демонстрације, и прогоне, крајем 19. и
почетком 20. века. На пример, 1899. поводом јубилеја педесете годишњице
песничког рада Јована Јовановића Змаја, имате велике антисрпске
демонстрације у Загребу. Пре тога 1895. приликом посете Фрање Јосипа
Загребу, такође су антисрпске демонстрације! Септембра 1902. такође
стравични погроми над Србима! Године 1908/9. је била „велеиздајничка
парница“, у Загребу је дошло до оптуживања Срба за великосрпство, итд!
Још тада је стваран план, и стваране су посебне војне јединице које ће се
обрачунати са Србима. По белешкама Ивана Рибара требало је већ тада да
дође до геноцида. Барон Павао Раух је износио своје планове Фрањи Јосифу
да треба 800.000 Срба поубијати! Хрватски познати политичар Исидор
Кршљанин је написао да је „до геноцида дошло за то што су сматрали да све
Србе треба сјекиром утући“, већ те 1908/9.године! А 1914. када је дошло до
атентата у Сарајеву, такође је био један план да се потуку сви Срби у

Хрватској. Видите, ми смо увек разобличавали такозвано „великосрпство“ и
тамо где га је било, а Богами и тамо где га није било, а до Василија Крестића
нико се није бавио питањем великохрватске политике чија је, између осталог,
последица и геноцид! То је, а плашим се да је и данас, била једна табу тема!
Када сте покретали питање великохрватства, онда сте нарушавали братствојединство, а данас нарушавате „међурегионалну сарадњу и добросуседске
односе“!
- Зашто је то тако?
- За то што су наши српски политичари на то пристајали! За то што су
Хрвати увек жестоко реаговали када се дирне у њихове великохрватске
тежње! Они су себи, да би прикрили своје намере, извојевали право да говоре
о такозваној великосрпској политици, и где је основано и где није основано.
Када сам ја почео да се бавим том темом, и када сам основао Одбор за
историју Срба у Хрватској, имао сам проблема у Академији, јер то је био
забран Хрвата! Требало је они, а не ми, да се тиме баве, а они се тиме или
нису бавили, или су се бавили мимо историјске истине, како би прикрили и
избрисали оно што им не иде у прилог.
- Како онда да тумачимо ову садашњу напрасну љубав између
Београда и Загреба – Тадића и Јосиповића? Договор око повлачења
тужбе за агресију и геноцид коју је покренула Хрватска против
Србије пред МСП, и повлачење противтужбе коју је поднео
Београд?
- Знате, сада када су Хрвати обавили посао и почистили Србе, више нису
потребни политичари типа Кватерника, Старчевића, Анте Павелића,
Туђмана, Месића, такви би сада Хрватској само наносили штету. Сада им
треба један углађени, на дијалог спреман, политичар какав је Иво Јосиповић,
који има задатак да озакони оно што су његови предходници у Хрватској
урадили! То је врло мудра политика, али са становишта хрватских, а не
српских националних интереса. Та мржња, која траје столећима, имала је за
последицу да је од 28-30 одсто Срба, колико их је било у Хрватској на крају
19. века, после Другог светског рата претекло свега 12 одсто%, а у овом
тренутку не знам да ли их има три процента! Као што видите, то је једна, од
оних земаља у Европи, која је етничко чишћење обавила радикално и до
краја, и уместо да смо ми, који за то имамо пун основ, покренули тужбу за
геноцид, против Хрватске државе, дочекали смо да нас Хрвати оптуже, чиме
су изнудили противтужбу од нас, а ми сад хоћемо и да је повучемо?! Они

који у Београду стану иза повлачења противтужбе, и амнестирају злочин над
толиким српским жртвама, зна се које место могу очекивати у историји! На
противтужби се мора истрајати, да би се истерала ствар до краја, и видело ко
је заиста жртва а ко злочинац, па онда на чистим позицијама правити
дпобросуседске односе.
- Знате ли да је Стјепан Месић први почасни грађанин Подгорице, и
како гледате ту, такође љубав, између Подгорице и Загреба?
- Није то први пут у новијој историји Црне Горе. То говори да данашње
политичко руководство Црне Горе, следи оне путеве којима су ишли Савић
Марковић Штедимлија и Секула Дрљевић!
- Црногорска православна црква је још деведесетих регистрована у
Црној Гори, како видите ову најновију иницијативу у Хрватској да
се оснује Хрватска православна црква?
- Није ни то новост. Еуген Кватерник је шездесетих година 19. века
покренуо питање, код бана Шокчевића, да се створи ХПЦ. Зашто? Зато што
је исто урадио и поглавник Анте Павелић када је 1942. створио ХПЦ на челу
са оним монахом Гермогеном, да би након зацртаног плана, „једну трећину
побити, једну трећину протерати,...“ оно Срба што претекне, ону преосталу
трећину, лакше отргли од Српске православне цркве и под ХПЦ прво
направили од њих православне Хрвате, а по том Хрвате, и тако коначно
асимиловали. То је задатак тих цркава које се праве!
- Кажете да су Хрвати радикално очистили своју државу од Срба,
како то да „на сва звона“, својатају Николу Теслу, Србина, чији је
отац био свештеник Српске православне цркве?
- То је једна чиста безочност, и једна политичка игра, која показује сву
аморалност и бескрупулозност хрватске државе! Ја сам о томе писао текстове
у нашим часописима, али наши политичари толико мирно све то посматрају,
и ништа не предузимају, што је још један доказ колико они заиста, воде
рачуна о српском народу и српским интересима!
- Професоре, на основу толиког знања о процесима и интересима на
Балкану, шта бисте поручили српском народу и онима који га
воде?

- Српском народу бих поручио да мора знати своју историју, како не би
дозволио, и бирао, оне политичаре, који га воде у понижавајуће странпутице,
и нестајање! А што се политичара тиче, ретко којему треба историчар
научник, они ради политике коју воде или добијају, производе слуге
политике, а не историчаре!

