
	 1	

A	história	que	persiste	–	Crónica	de	uma	viagem	pela	
(história	da)	Croácia	

Leonor	Rosas	
	
Acabada	de	aterrar	na	Croácia,	era	a	noite	já	escura,	sentia	em	mim	a	vibração	e	o	
entusiasmo	 de	 estar	 a	 pisar	 solo	 desconhecido	 para	 mim	 e	 que	 encerrava	 uma	
história	tão	recente	e	tão	marcante.	Pensava	sem	parar	nas	histórias	que	os	meus	
pais	 contavam	 sobre	 as	 notícias	 acerca	 da	 Guerra	 dos	 Balcãs	 que	 enchiam	 os	
telejornais	portugueses	durante	os	seus	anos	de	faculdade.	Nessa	noite	fui	dormir,	
desejosa	de	acordar	e	de	conhecer	esta	zona	do	mundo	que	me	era	estranha.		
No	 primeiro	 dia,	 visitei	 o	museu	 da	 cidade	 de	 Zagreb.	 Inicialmente,	 achei-o	 uma	
franca	 desilusão.	 Porém,	 com	 o	 passar	 dos	 dias,	 fui-me	 apercebendo	 que	 a	 fraca	
qualidade	 do	 museu	 e	 a	 aborrecida	 insistência	 no	 tema	 da	 presença	 forte	 do	
catolicismo	 em	 Zagreb	 encerravam	 uma	maneira	 oficial	 de	 olhar	 para	 a	 história.	
Este	museu	afirmava	orgulhosamente	o	passado	secular	de	Zagreb	como	bispado	e	
como	importante	cidade	do	mundo	católico	e	terminava,	com	ainda	mais	regozijo,	
com	 a	 visita	 do	 Papa	 João	 Paulo	 II	 à	 cidade	 em	 1995.	 Talvez	 isto	 possa	 ser	
interpretado	 como	 uma	 afirmação	 da	 identidade	 croata	 como	 inerentemente	
católica,	 em	 oposição	 aos	 sérvios	 que	 são	 ortodoxos.	 O	 museu	 contava	 com	
numerosas	 salas	 com	 arte	 sacra,	 artefactos	 arqueológicos	 da	 idade	 média	 e	
descrições	 acutilantes	 sobre	 todos	 os	 pormenores	 da	 vida	 política	 da	 cidade	
durante	toda	a	Idade	Média.	De	repente,	às	portas	do	século	XX,	o	número	de	salas	
começa	a	diminuir	e	estas	começam	a	exibir	 fotos	do	quotidiano	e	a	referirem-se	
cada	vez	menos	a	questões	políticas.	As	salas	dedicadas	aos	Ustashe,	à	Jugoslávia	e	
à	 guerra	 que	 se	 seguiu	 à	 queda	 desta	 eram	 poucas	 e	 estavam	 cobertas	 de	 um	
desavergonhado	 branqueamento	 histórico.	 Os	 croatas	 eram	 retratados	 como	
vítimas	 do	 destino,	 um	 povo	 que	 simplesmente	 queria	 a	 sua	 independência	mas	
que	sofreu	às	mãos	de	agressores	externos.	Quando	saí	do	museu,	estava	cabisbaixa	
e	desiludida.	Sentia	que	estava	num	país	sem	memória	histórica,	tinha	medo	de	não	
conseguir	 aprender	 tudo	 o	 que	 pretendia	 com	 esta	 viagem.	 Mal	 sabia	 eu	 que	 a	
Guerra	dos	Balcãs,	evento	tão	marcante	da	história	recente	europeia,	está	viva	em	
qualquer	pessoa	que	nasceu	antes	de	1991.	
No	dia	seguinte,	procurei	saber	um	pouco	mais	sobre	a	história	dos	Ustashe.	Ora,	
com	a	chegada	das	forças	nazis	em	1941,	os	Ustashe	subiram	ao	poder.	Sublinhe-se	
que	 estes	 eram	 um	 partido	 fascista,	 antissemita	 e	 racista	 que	 em	 muito	 era	
semelhante	 ao	 partido	 nazi.	 Não	 será,	 portanto,	 surpreendente	 constatar	 que	 a	
Croácia	–	na	altura	 “República	 Independente	da	Croácia”	–	 se	 tornou	num	estado	
fantoche	 nazi.	 Os	 Ustashe	 assassinaram,	 maioritariamente,	 sérvios,	 porém,	
cometeram	também	violentas	atrocidades	contra	 judeus.	Um	dos	primeiros	sinais	
do	latente	antissemitismo	dos	Ustashe	foi	a	destruição	da	sinagoga	de	Zagreb.	Tudo	
o	que	resta	dela	agora	é	uma	pequena	placa	numa	escondida	parede	das	traseiras	
de	um	hotel	que	funcionam	como	parque	de	estacionamento.	
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Nesse	dia,	procurámos	perceber	se	os	habitantes	de	Zagreb	compreendiam	o	que	
significava	aquela	placa,	se	sabiam	o	que	ali	estivera	antes	de	1941.	Constatámos,	
com	surpresa,	que	a	maioria	dos	 transeuntes	croatas,	com	destaque	para	os	mais	
jovens,	não	faziam	as	mais	pálida	ideia	de	que	tratava	aquela	placa.	Destaco	o	caso	
de	 uma	 senhora	 que,	 após	 eu	 lhe	 ter	 explicado	 o	 que	 lá	 tinha	 acontecido,	 se	
mostrou	 perplexa	 acerca	 de	 porque	 é	 que	 os	 Ustashe	 quereriam	 destruir	 uma	
sinagoga.	 Até	 um	 guia	 turístico	 nos	 confessou,	 embora	 um	 pouco	 envergonhado,	
não	 saber	 de	 que	 se	 tratava	 aquela	 placa.	 Algumas	 das	 pessoas	 mais	 velhas	 –	
provavelmente	 pessoas	 educadas	 durante	 a	 antiga	 Jugoslávia	 –	 sabiam	 o	 que	 se	
tinha	passado	na	Croácia	entre	1941	e	1945	e	 sabiam	de	que	 tratava	a	placa.	No	
entanto,	os	 jovens	mostravam-se	desinteressados.	Alguns	afirmaram	nunca	terem	
estudado	 tal	 coisa	 na	 escola.	 Uma	 senhora	 mostrou-se	 até	 desconfortável	 com	
algumas	 perguntas	 acerca	 deste	 período	 da	 República	 Independente	 da	 Croácia.	
Dizia,	 nas	 entrelinhas,	 que	 procurar	 responsabilizar	 croatas	 pelos	 crimes	 que	 se	
verificaram	 nesta	 altura	 era	 traição.	 O	 confronto	 com	 o	 passado	 e	 com	 qualquer	
facto	 que	 ponha	 em	 causa	 o	 mito	 de	 uma	 indefesa	 Croácia	 a	 lutar	 pela	 sua	
independência	causa	grandes	desconforto	entre	grande	parte	dos	croatas.		
Após	este	dia,	apercebi-me	que	pisava	território	novo	para	mim.	As	animosidades	
causadas	pelo	nacionalismo	que	levaram	a	brutais	chacinas,	o	ressentimento	entre	
povos	que	outrora	foram	um	só	país,	tudo	isso	estava	a	pulsar	neste	país.		
No	dia	seguinte,	parti	rumo	a	Jasenovac,	conhecido	como	“Auschwitz	dos	Balcãs”.	Aí	
morreram	cerca	de	80	000	pessoas,	particularmente	sérvios	e	judeus.	Sublinhe-se	
que	o	número	de	mortos	é	muito	discutido,	existindo	quem	argumente	que	possa	
chegar	 às	 500	 000	 vítimas.	 Este	 campo	 foi	 criado	 durante	 o	 período	 do	 "Estado	
Independente	 da	 Croácia”	 mas	 era	 gerido	 somente	 pelos	 Ustashe.	 Este	 era	 um	
campo	de	 extermínio	mas,	 contrariamente	 aos	 alemães,	 não	 existiam	câmaras	de	
gás:	 os	 prisioneiros	 eram	 mortos	 com	 facas,	 machados	 e	 outros	 objetos	
semelhantes.	 O	 campo	 foi	 totalmente	 destruído,	 uma	 parte	 durante	 a	 Segunda	
Guerra	e	o	resto	durante	a	Guerra	da	Jugoslávia.	Tudo	o	que	lá	existe	hoje,	para	lá	
de	 um	 interessante	 museu,	 é	 uma	 magnífica	 escultura	 em	 forma	 de	 flor	 que	
relembra	todos	os	que	aí	perderam	a	vida.		
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A	guia	turística	que	nos	fez	a	visita	guiada	mencionou	que	cada	vez	menos	turmas	
visitam	este	campo.	Este	simples	comentário	deixou-me	logo	alerta,	relembrando-
me	 do	 desconhecimento	 que	 os	 jovens	 revelavam	 no	 que	 tocava	 ao	 período	
Ustashe.	Durante	a	visita	pelo	campo,	aprendi	que	o	homem	que	o	geriu	entre	Abril	
e	 Novembro	 de	 1944	 –	 Dinko	 Sakic	 –	 teve	 uma	 vida	 que	 representa	 de	maneira	
expressiva	 o	 que	 significa	 o	 grosseiro	 ignorar	 do	 passado	 e	 o	 branqueamento	
histórico.	 Após	 o	 fim	 da	 guerra,	 este	 homem	 viveu	 longos	 e	 tranquilos	 anos	 na	
Argentina.	Só	em	1998	será	condenado	por	crimes	de	guerra	e	sentenciado	a	vinte	
anos	de	prisão.	 Isto	 só	 foi	possível	 após	várias	entrevistas	 com	o	mesmo	em	que	
admitiu	 ter	 cometido,	 sem	 qualquer	 remorso,	 diversos	 crimes.	 Estas	 entrevistas	
criaram	um	desconforto	na	opinião	pública	que	acabou	por	obrigar	o	Estado	Croata	
a	iniciar	um	processo	contra	o	mesmo.	Durante	vários	anos	de	aparições	públicas	
de	Sakic,	o	Estado	Croata	 ignorou	a	sua	existência	e	preferiu	desconsiderar	a	sua	
insistente	história	do	que	lidar	com	ela	de	maneira	que	poria	em	causa	o	mito	que	
pretendia	que	pairasse	à	volta	da	recém	independente	Croácia.		
Penso	que	é	necessário	sublinhar	as	desconfortáveis	semelhanças	entre	o	“Estado	
Independente	 da	 Croácia”	 e	 a	 atual	 República	 Croata.	 Após	 a	 independência	 da	
Croácia,	 foi	 instituída	 uma	 nova	 bandeira	 (a	 atual)	 que	 ostenta	 o	 quadriculado	
escudo	 croata	 que	 tanto	 relembra	 a	 bandeira	 Ustashe.	 O	 próprio	 Presidente	
Tudjman	afirmou	que	os	Ustashe	tinha	as	motivações	certas	–	a	luta	por	um	Estado	
Croata	 independente	 –	 mas	 que	 usaram	 os	 meios	 errados.	 Maneira	 curiosa	 de	
resumir	um	brutal	genocídio	e	uma	limpeza	étnica	que	deixaria	marcas	profundas	
na	 região.	 Penso	 ser	 importante	 sublinhar	 que,	 após	 eleição	 do	 conservador	
Tudjman	e	da	adoção	da	nova	bandeira,	muitos	 sérvios	que	habitavam	a	Croácia,	
conscientes	 do	 que	 havia	 acontecido	 da	 última	 vez	 que	 a	 Croácia	 tinha	 tido	 um	
governo	 nacionalista,	 vão	 recusar	 a	 autoridade	 croata	 nas	 zonas	 em	 que	 viviam.	
Isto	será	uma	complexa	situação	que	inevitavelmente	levará	à	Guerra.		
Ainda	hoje,	pulsa	na	Croácia	um	profundo	sentimento	nacionalista	e	existe,	 entre	
alguns,	uma	ligação	sentimental	ao	movimento	Ustashe.	Muitos	encaram	o	mesmo	
como	um	grupo	que	 apenas	 queria	 a	 soberania	 e	 independência	 para	 o	 seu	país.	
Algo	que	me	chocou	bastante	nesta	viagem	ao	Campo	de	Jasenovac	foi	o	facto	de,	na	
aldeia	ao	lado	do	campo,	existirem,	em	paredes	de	casas,	símbolos	Ustashe.	
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Nesse	mesmo	dia,	após	a	visita	a	 Jasenovac,	segui	rumo	a	Vukovar,	cidade	que	se	
tornaria	 rapidamente	 num	 dos	 sítios	 mais	 fascinantes	 que	 já	 visitei.	 Vukovar,	
cidade	 na	 fronteira	 com	 a	 Sérvia	 (do	 outro	 lado	 do	 rio),	 foi	 palco	 de	 um	
violentíssimo	cerco	em	1991	e	nela	ocorreram	horríveis	crimes	de	guerra.	A	cidade	
foi,	aliás,	um	dos	pontos	de	maior	destaque	da	guerra	entre	os	dois	países.	Desde	
um	hospital	constantemente	bombardeado	por	forças	sérvias	a	execuções	sumárias	
de	 civis	 croatas,	 muito	 sucedeu	 nesta	 cidade.	 Vukovar	 está	 hoje	 reconstruída	 e	
recuperou	a	 sua	vida.	No	entanto,	 a	 cidade	enfrenta	problemas	como	o	crescente	
desemprego	e	a	diminuição	do	número	de	habitantes.	
	

	
	
No	primeiro	dia	em	Vukovar,	tive	o	prazer	de	visitar	o	hospital	da	cidade,	sítio	onde	
se	 refugiaram	 os	 habitantes	 de	 Vukovar	 para	 tentar	 evitar	 os	 constantes	
bombardeamentos	sérvios.	Este	hospital	recebia	numerosos	pacientes	os	quais	não	
conseguia	 cuidar	 e	 alimentar	 devido	 à	 escassez	 de	 comida	 e	 água	 na	 cidade.	 Aí,	
viveram	uma	grande	quantidade	de	pessoas	durante	o	tempo	que	durou	o	cerco	da	
cidade,	 apertadas	 em	 quartos	 sobrelotados	 e	 a	 perecerem	 de	 doenças	 e	 infeções	
que	não	podiam	ser	curadas	por	falta	de	equipamento.	
Uma	das	primeiras	coisas	que	fizemos	mal	entrámos	na	parte	do	hospital	destinada	
à	 exposição	 foi	 ir	 para	 uma	 pequena	 sala	 para	 visualizarmos	 um	 filme	 que	
contextualizava	 o	 hospital	 de	 Vukovar.	 O	 filme	 afirmava	 que	 a	 Croácia	 era	 uma	
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nação	que	sempre	havia	lutado	pela	sua	independência	e	que,	quando	a	conseguiu,	
sofreu	 uma	 brutal	 agressão	 sérvia.	 Além	 disso,	 fazia	 uma	 interessante	
contextualização.	No	entanto,	a	cena	mais	curiosa	deu-se	a	seguir	ao	filme.	Na	sala	
onde	estávamos,	estava	pendurado	um	retrato	de	um	general	croata.	Uma	rapariga	
levanta	o	braço	e	pergunta	ao	guia	turístico	quem	é	aquele	senhor.	Ele	responde,	de	
forma	rápida	e	notoriamente	envergonhada,	que	é	um	general.	A	rapariga	persiste	
e	pergunta-lhe	qual	o	nome	do	general.		
“Mladen	Markac”	–	responde	o	senhor	num	tom	desagradado	–	“Mas	ele	foi	agora	
ilibado	da	condenação	por	crimes	de	guerra”.		
Markac	foi	líder	de	uma	força	especial	dentro	do	exército	croata	e,	depois	do	fim	da	
guerra,	 foi	 condenado	 pelo	 Tribunal	 Internacional	 Criminal	 da	 Antiga	 Jugoslávia	
por	 crimes	 de	 guerra	 e	 crimes	 contra	 a	 humanidade.	 Em	 2012,	 depois	 de	 um	
recurso,	 vai	 ser	 ilibado.	 Muitos	 descrevem	 este	 homem	 como	 um	 herói	 da	
independência	 croata.	 No	 entanto,	 não	 deixa	 de	 ser	 curioso	 a	 vergonha	 e	 a	
reticência	que	o	nosso	guia	teve	em	revelar	a	identidade	do	retrato	que	estava	ali	
pendurado,	 na	 sala	do	museu.	 Como	 se	 soubesse	que,	 ao	 revelar	 a	 identidade	do	
homem,	todo	aquele	hospital,	 todo	aquele	sofrimento	pelo	qual	a	cidade	passou	e	
igualmente	a	narrativa	que	nos	pretendia	transmitir	fosse	posta	em	causa.	Sentiu-
se	 no	 desconforto	 deste	 homem	 que	 ele	 também	 percebia	 a	 contradição	 entre	
aquele	retrato	e	a	narrativa	que	nos	transmitia.		
Após	 este	 curioso	 episódio,	 fomos	 guiados	 pelo	 resto	 de	 uma	 interessante	
exposição	que	exibia	com	detalhe	como	eram	as	salas	do	hospital	durante	os	meses	
do	 terrível	 cerco	 e	 como	 viviam	 as	 pessoas.	 No	 corredor	 principal	 da	 exposição,	
estavam	exibidos	os	nomes	daqueles	que	morreram	no	hospital	durante	o	cerco	e	
dos	que,	depois	das	 forças	sérvias	 terem	chegado,	 foram	 levados	e	 fuzilados	para	
uma	vala	comum.	Quando	guia	disse	isto	fui	abalada	pela	constatação	que,	aqui,	em	
solo	europeu,	apenas	há	27	anos,	 foram	abertas	valas	comuns	para	onde	pessoas	
foram	fuziladas	pelo	simples	facto	de	pertencerem	a	uma	etnia.	
	

	 	
	
Depois	desta	visita,	andei	pelas	ruas	da	cidade	e	não	conseguia	parar	de	olhar	as	
pessoas	 e	 pensar	 onde	 estariam	 elas	 há	 27	 anos,	 pensar	 se	 estiveram	 naquele	
hospital	e	se	 teriam	perdido	algum	familiar	nesses	 terríveis	massacres.	Apercebi-
me	 de	 que	 a	 história	 desta	 cidade	 estava	 bem	 viva,	 em	 grande	 parte	 dos	 seus	
habitantes	 e	 supus	 que	 os	 ressentimentos	 ainda	 estivessem	 mais	 vivos.	 Esses	
reforçam	a	necessidade	de	criar	uma	narrativa	acerca	da	guerra	que	ilibe	a	Croácia	
de	 qualquer	 responsabilidade	 e	 consolidam	 igualmente	 a	 ideia	 de	 que	 procurar	
encontrar	 criminosos	 entre	 as	 fileiras	 de	 croatas	 que	 combateram	 é	 um	 crime	
contra	a	própria	Croácia.	
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Acho	igualmente	curioso	partilhar	uma	história	que	me	sucedeu,	não	a	mim,	mas	a	
alguns	colegas	que	visitavam	o	museu	da	cidade	de	Vukovar	enquanto	eu	visitava	o	
hospital.	 Foi-me	 descrito	 que,	 ao	 chegarem	 à	 parte	 do	 museu	 que	 tratava	 da	
questão	da	“Guerra	da	 Independência”,	a	guia	disse:	 “Na	história	há	bons	e	maus.	
Neste	 caso,	 os	 maus	 são	 os	 sérvios”.	 Escusado	 será	 dizer	 que	 este	 comentário	
reforçou	 toda	 a	 ideia	 que	 eu	 tinha	 vindo	 a	 construir	 sobre	 a	 memória	 histórica	
croata.	
No	 dia	 seguinte,	 tive	 uma	 oportunidade	 absolutamente	 extraordinária:	 ouvir	 em	
primeira	mão	o	 testemunho	das	Mulheres	de	Negro	de	Belgrado.	As	Mulheres	de	
Negro	são	uma	organização	que	existe	um	pouco	por	 todas	as	zonas	beligerantes	
do	mundo.	São	um	grupo	assumidamente	feminista	e	antimilitarista	que	assinala	o	
sofrimento	das	mulheres	em	zonas	de	guerra	e	luta	pelos	direitos	das	mulheres	em	
várias	 zonas	 do	mundo.	 O	 trabalho	 desta	 organização	 está	 igualmente	 ligado	 ao	
combate	e	à	denúncia	de	crimes	sexuais,	nomeadamente	de	violações,	que	 tantas	
vezes	 ocorrem	 em	 locais	 de	 guerra.	 Estas	 mulheres	 que	 conheci	 conceberam	
também	 os	 chamados	 “Women’s	 Courts”	 que	 foram	 criados	 para	 denunciar	 a	
violência	 e	 os	 crimes	que	ocorreram	durante	 as	Guerras	dos	Balcãs.	Ouvindo	 em	
primeira	 mão	 os	 seus	 relatos,	 foi	 difícil	 não	 ficar	 emocionada	 à	 medida	 que	 as	
mulheres	 contavam	 histórias	 traumáticas	 de	 violações,	 descriminação	 ou	 morte	
dos	seus	entes	mais	queridos.	Estas	são	mulheres	de	várias		nacionalidades	da	ex-
Jugoslávia	 que	 expõem	 os	 crimes	 de	 guerra	 e	 exigem	 que	 os	 perpetuadores	 dos	
mesmos	 sejam	 condenados	 e	 que	 as	 vítimas	 sejam	 justiçadas.	 As	 suas	 histórias	
mostram	que	houve	tremendas	barbáries	cometidas	de	todos	lados	beligerantes	e	
que	 muitos	 dos	 responsáveis	 por	 estas	 nunca	 foram	 condenados	 ou	 sequer	
acusados	 e	 que,	 alguns,	 ocupam,	 ainda	 hoje,	 cargos	 públicos.	 Simultaneamente,	
declaram-se	 abertamente	 antimilitaristas	 e	 criticam	 ferozmente	 as	 posições	 dos	
seus	respetivos	governos	desde	a	queda	da	 Jugoslávia.	 Infelizmente,	pelo	 facto	de	
serem	quem	são	e	de	porem	tanto	em	causa	o	nacionalismo	e	os	mitos	revisionistas	
de	cada	país	acerca	da	sua	participação	na	guerra,	são	ignoradas	e	silenciadas.		
Devo	 sublinhar	 que	 ouvi-las	 foi	 uma	 experiência	 absolutamente	 esmagadora.	 Os	
seus	relatos	eram	de	sofrimento,	de	perda	e	de	trauma	mas,	simultaneamente,	de	
luta	e	de	 solidariedade	e	persistia	uma	mensagem	de	 futuro	e	de	 continuação	de	
uma	 luta	 não	 só	 pelas	 mulheres	 dos	 Balcãs	 mas	 por	 todas	 as	 que	 passam	 ou	
passaram	por	experiências	semelhantes.		
	

	
	
Nesse	mesmo	dia,	da	parte	da	tarde,	fomos	tomar	um	banho	ao	Danúbio,	lendário	
rio	 que	 corre	 por	 grande	 parte	 da	 europa	 central	 e	 de	 leste.	 Era	 uma	 bela	 praia	
fluvial,	numa	pequena	ilha	no	meio	de	rio	que	estava	a	meio	caminho	entre	a	Sérvia	
e	 Croácia,	 embora	 pertença	 à	 segunda.	 Depois	 de	 um	 banho	 nas	 suas	 águas,	
decidimos	que	talvez	fosse	interessante	se	tentássemos	perceber	como	se	vai	até	à	
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Sérvia.	Após	procurarmos	durante	um	tempo,	percebemos	que	o	rio	permitia	que	
se	 atravessasse	 a	 pé	 numa	 parte	 menos	 funda	 e	 que	 chegássemos	 a	 um	 posto	
fronteiriço	 da	 Sérvia.	 Posto	 isto,	 decidimos	 passar	 o	 rio	 e,	 numa	 questão	 de	 dez	
minutos	 estávamos	noutro	país,	 naquele	país	 tão	 representado	 como	o	 inimigo	 e	
como	o	causador	de	todos	os	males,	um	país	que	teve	tantos	conflitos	com	a	Croácia	
devido	 às	 suas	 diferenças	 culturais.	 Pareceu-nos	 risível	 que	 atravessasse,	 assim,	
com	 as	 calças	 arregaçadas,	 uma	 fronteira	 que	 nos	 foi	 pintada	 como	 pesada	 e	
inescapável,	como	uma	marca	de	culturas	radicalmente	diferentes	que	necessitam	
da	independência	uma	da	outra.	Depois	de	atravessarmos	o	rio	até	à	Sérvia	e	voltar,	
o	próprio	conceito	de	 fronteira	pareceu-nos	algo,	mas	esse	é	um	tema	para	outra	
altura.	
	

	
	

Após	 alguns	 dias	 em	 Vukovar,	 partimos	 numa	 longa	 viagem	 de	 autocarro	 em	
direção	à	costeira	cidade	de	Pula.	Esta	é	diametralmente	oposta	a	Vukovar,	não	só	
literalmente,	por	ser	na	outra	ponta	do	país,	mas	também	por	ser	um	sítio	com	uma	
herança	cultural	e	com	uma	memória	histórica	e	política	abismalmente	diferente	de	
Vukovar.	
Pula	é	uma	cidade	com	uma	forte	herança	romana	(note-se	o	magnífico	coliseu)	e	
com	uma	 grande	 presença	 italiana.	 Ao	 caminharmos	 pelas	 ruas	 estreitas,	 vivas	 e	
coloridas	 (ruas	 estas	 com	 o	 nome	 escrito	 tanto	 em	 croata	 como	 em	 italiano)	
acabámos	por	constatar	que	aquela	parecia	uma	cidade	italiana	deixada	na	Croácia	
por	mero	acaso.		
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Contrariamente	a	Vukovar,	esta	era	uma	cidade	turística,	ocidentalizada,	renascida	
e	 na	 qual	 não	 sentimos	 as	 feridas	 profundas	 que	 sentimos	 na	 primeira.	 Neste	
sentido,	 é	 importante	 contextualizar	a	 região	onde	Pula	 se	encontra:	 Ístria.	Nesta	
região,	no	noroeste	da	Croácia,	a	memória	histórica	da	Jugoslávia	e	dos	partisans	é	
uma	memória	de	nostalgia	e	de	orgulho.	São	numerosos	os	monumentos	em	honra	
a	Tito,	aos	partisans	e	à	obra	dos	mesmos.	Nesta	 região,	 contrariamente	a	outras	
mais	 interiores	do	país,	 as	 ruas	não	perderam	os	nomes	dos	heróis	 comunistas	e	
ainda,	 em	muitas	 cidades	 e	 vilas,	 existem	praças	 ou	 ruas	 com	o	 nome	de	 Tito.	 A	
região	 da	 Ístria,	 ainda	 hoje,	 vota	 sempre	 mais	 à	 esquerda	 e	 tem	 posições	 mais	
liberais	que	o	resto	do	país.	Por	exemplo,	nesta	região	foram	diversos	os	protestos	
pró-escolha	em	resposta	aos	protestos	pró-vida	que	se	realizaram	no	resto	do	país.	
No	 contexto	 da	 história	 da	 Ístria,	 faz	 sentido	 referir	 que	 a	 península	 foi,	 em	
consequência	da	vitória	 italiana	na	1º	Guerra	Mundial,	parte	da	mesma	durante	o	
entre	guerras.	Com	o	advento	do	fascismo	em	Itália,	o	governo	de	Mussolini	impôs,	
na	Ístria,	leis	de	italianização,	sendo	as	leis	mais	importantes	a	proibição	do	ensino	
da	 língua	 croata	 ou	 eslovena	 nas	 escolas	 e	 a	 italianização	 dos	 sobrenomes	 de	
muitos	 croatas	 e	 eslovenos.	 No	 fim	 da	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 verificaram-se	
alguns	episódios	de	violência	anti-italiana,	no	entanto,	hoje	em	dia,	as	comunidades	
italianas	 vivem	 pacificamente	 na	 Ístria	 croata.	 Porém,	 voltarei	 a	 este	 tema	 da	
presença	italiana	mais	adiante.	
Já	 em	 Pula,	 após	 um	 dia	 de	 visita	 às	 maravilhosas	 ruínas	 romanas	 da	 cidade,	
visitámos	o	Sense	Center.	Este	centro,	fundado	por	um	grupo	de	jornalistas,	cobriu	
os	 julgamentos	 dos	 criminosos	 da	 Guerra	 da	 Jugoslávia	 e	 dispõe,	 hoje,	 de	 um	
grande	e	 importante	arquivo	de	vídeos	destes	 julgamentos	e	de	 imagens	e	vídeos	
da	Guerra	que	compilou	em	pequenos	documentários	e	que	ajudam	a	manter	viva	a	
memória	 das	 atrocidades	 cometidas.	 O	 seu	 site	 (https://www.sense-agency.com)	
disponibiliza	 vastos	 e	 interessantes	 materiais	 acerca	 da	 guerra	 e	 também	 em	
homenagem	aos	sobreviventes.	Os	membros	deste	centro	que	se	disponibilizaram	a	
falar	connosco	explicaram-nos	muito	acerca	do	seu	trabalho	e	de	como	funciona	o	
centro.	 Houve	 uma	 frase	 proferida	 por	 eles	 da	 qual	 não	 me	 esqueci:	 “O	 nosso	
trabalho	 é	 difícil:	 Os	 croatas	 dizem	que	 somos	 pró-sérvios,	 os	 sérvios	 dizem	que	
somos	 pró-bósnios.”.	 Esta	 frase	 representa	 o	 quão	 difícil	 é	 responsabilizar	 os	
criminosos	de	guerra	que	se	escondem	debaixo	do	pesado	manto	do	nacionalismo	e	
do	branqueamento	da	história	dos	diversos	países	beligerantes.	Tanto	na	Croácia	
como	na	Sérvia,	o	trabalho	de	julgar	os	criminosos	é	dificultado	pelas	associações	
de	veteranos	que,	funcionando	de	forma	corporativa,	protegem	os	seus	e	procuram,	
a	 todo	 o	 custo,	 branquear	 os	 seus	 crimes	 numa	 tentativa	 de	 purificar	 a	 história	
nacional	e	justificar	a	independência	do	seu	país.		
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No	dia	seguinte,	chovia	e	fazia	um	vento	muito	frio.	Nesse	dia,	partimos	em	direção	
às	 ilhas	 Brijuni	 –	 antiga	 residência	 do	 Marechal	 Josip	 Broz	 Tito,	 Presidente	 da	
Jugoslávia	 durante	 quase	 a	 totalidade	 da	 sua	 existência.	 Neste	 arquipélago	 onde	
morava	esta	 incontornável	 figura	histórica	 encontramos,	não	 só	 a	 sua	 residência,	
como	 um	 parque	 natural	 com	 um	 pequeno	 jardim	 zoológico,	 várias	 casas	 que	
recebiam	e,	ainda	hoje,	recebem	ilustres	convidados	do	Estado,	campos	de	golfe	e	
hotéis	 (os	 dois	 últimos	 mais	 recentemente	 construídos).	 Devido	 às	 condições	
atmosféricas,	 não	 conseguimos	 visitar	 toda	 a	 ilha	 e	 aproveitá-la	 como	 teria	 sido	
possível	num	dia	de	 sol.	No	entanto,	 viajámos	num	pequeno	 comboio	pela	maior	
parte	 da	 ilha,	 parando	 até	 para	 visitar	 o	 jardim	 zoológico	 de	 Tito.	 Alguns	 dos	
animais	que	ali	se	exibiam	tinham	sido	oferecidos	ao	Marechal.	Por	exemplo,	foi-lhe	
oferecido	por	Indira	Gandhi	um	casal	de	elefantes	do	qual	agora	só	restava	a	fêmea.	
Após	esta	visita,	fomos	ver	o	museu	na	antiga	residência	de	Tito.	Este	exibia	apenas	
fotografias	de	Tito	na	sua	 residência	na	 Ilha	a	 fazer	o	 seu	dia	a	dia,	 em	situações	
extraordinárias	ou	a	receber	figuras	célebres.		
Ao	entrarmos	no	museu,	 rapidamente	nos	apercebemos	do	cariz	propagandístico	
do	mesmo,	às	vezes	a	um	ponto	em	que	se	 tornava	risível.	A	primeira	sala	exibia	
algumas	 fotografias	de	Tito	a	cuidar	de	animais	com	a	 legenda	“Tito	 likes	 to	 take	
care	 of	 animals”	 e	 coisas	 semelhantes.	 Não	 conseguimos	 conter	 uma	 gargalhada.	
Enquanto	 andava	 pelo	 museu,	 diferenciei-o	 claramente	 dos	 outros	 museus	 que	
havia	 visitado	 e	 que	 projetavam	 uma	 imagem	 nacionalista	 e	 anti-jugoslava.	 Na	
segunda	sala,	estavam	exibidas	fotografias	de	Tito	com	vários	líderes	mundiais	de	
cariz	progressista.	Por	exemplo,	Agostinho	Neto,	Fidel	Castro,	Ho	Chi	Mihn,	entre	
outros.	
	

	 	
	
Nesse	mesmo	 dia,	 da	 parte	 da	 tarde,	 visitámos	 um	museu	 semelhante	mas	 já	 na	
cidade	 de	 Pula.	 Era	 um	 museu	 que	 também	 vinha	 carregado	 de	 nostalgia	 e	
saudades	dos	tempos	da	antiga	Jugoslávia.	Era	um	museu	quase	análogo	ao	museu	
da	 DDR	 em	 Berlim	 (ao	 lado	 da	 Ilha	 dos	 Museus)	 que	 dispõe	 objetos	 da	 antiga	
Alemanha	 de	 Leste	 e	 que	 relembra	 o	 dia	 a	 dia	 na	mesma.	 Este	museu	 chama-se	
Museu	 das	 Boas	 Memórias	 e	 é	 um	 pequeno	 museu	 com	 várias	 salas	 cheias	 de	
objetos	 da	 vida	 quotidiana	 na	 antiga	 Jugoslávia.	 Um	museu	 divertido,	 interativo	
mas	que	continha	pouco	espírito	crítico	e	que	pecava	pela	falta	de	explicações	e	de	
legendas.	
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Após	três	dias	na	bela	cidade	de	Pula,	partimos	em	direção	a	Rijeka	mas,	primeiro,	
fizemos	 uma	 paragem	 de	 um	 dia	 em	 Opatia,	maravilhosa	 cidade	 costeira.	 Esta	 é	
uma	 cidade	 não	 muito	 grande	 e	 caraterizada	 pelo	 magnífico	 mar	 azul	 e	 verde,	
quase	 transparente	 que	 lhe	 confere	 uma	 paisagem	 absolutamente	 espetacular	 e	
difícil	de	captar	pela	lente	de	um	simples	telemóvel.		
	

	
	

A	cidade	de	Opatia	aparenta	ser	uma	estância	balnear	aristocrata,	acabada	de	sair	
do	 fim	 do	 século	 XIX,	 do	 império	 austro-húngaro.	 Com	 uma	 linha	 costeira	 com	
antigos	 e	 refinados	 edifícios	 amarelos	 e	 cor	 de	 rosa	 muito	 claros,	 dá-nos	 a	
impressão	 de	 termos	 sido	 catapultados	 para	 um	 passado	 em	 que	 o	 turismo	 e	 a	
praia	era	apenas	acessível	a	uma	pequena	mão	cheia	de	aristocratas.	Na	verdade,	
grande	parte	do	acesso	ao	mar	estava	condicionado	por	bares	ou	restaurantes	que	
cobravam	 para	 que	 pudéssemos	 deitar-nos	 numa	 espreguiçadeira.	 Tristemente,	
parece	que	velhos	hábitos	dificilmente	morrem.		
Antes	 de	 uma	 tarde	 passada	 entre	 banhos	 e	 sol,	 visitámos	 o	Museu	 do	 Turismo.	
Este	exibia	orgulhosamente	o	passado	de	Opatia	como	estância	balnear	das	classes	
mais	altas	e	das	elites	mais	refinadas,	afirmando	a	sua	antiga	pertença	ao	Império	
Austro-Húngaro.	 Porém,	 este	 museu	 também	 mostrava	 claramente	 a	
democratização	 do	 turismo	 a	 partir	 dos	 anos	 40	 e	 a	 explosão	 do	 turismo,	
representada	 por	 fotografias	 de	 praias	 cheias,	 após	 a	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	
durante	os	anos	50.	Com	o	triunfo	do	Estado-providência	e	os	subsídios	de	 férias	
que	 grande	 parte	 dos	 trabalhadores	 começaram	 a	 receber,	 as	 férias	 tornaram-se	
numa	realidade	e	as	idas	à	praia	aumentaram	por	todo	o	lado.	
No	 fim	 de	 um	maravilhoso	 dia	 em	 Opatia,	 esse	 pequeno	 paraíso,	 partimos	 para	
Rijeka,	 onde	 chegámos	 ao	 fim	 do	 dia.	 No	 dia	 seguinte,	 partimos	 à	 descoberta	 da	
cidade	e	rapidamente	nos	apercebemos	de	que	esta	é	um	mundo	um	pouco	à	parte	
do	 resto	 do	 país	 e	 que	 contrastava	 de	 maneira	 gritante	 com	 Vukovar	 e	 	 com	 o	
interior.	Esta	é	uma	cidade	renascida,	ninguém	diria	que	esta	fez	parte	de	um	país	
beligerante	há	menos	de	trinta	anos.	Prova	disso	é	que	será	a	Cidade	Europeia	da	
Cultura	2020.	Pareceu-nos,	aqui,	pela	primeira	vez,	de	facto	estarmos	numa	cidade	
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croata	e	europeia.	Rijeka	é	uma	cidade	universitária	e	uma	cidade	multicultural	o	
que	lhe	confere	um	ambiente	extremamente	interessante.		
Durante	 a	 visita	 a	 esta	 cidade,	 tivemos	 a	 possibilidade	 de	 conhecer	 dois	
representantes	da	comunidade	italiana	em	Rijeka	que,	ao	longo	de	duas	horas,	nos	
contaram	toda	a	história	da	cidade	deste	o	 Império	Romano	até	aos	dias	de	hoje.	
Entre	muitas	 coisas	 que	 nos	 contaram	 acerca	 da	 cidade,	 destacarei	 algumas	 que	
achei	 particularmente	 interessantes.	 Por	 exemplo,	 disseram-nos	 que	 não	 se	
consideravam	nem	 italianos	nem	croatas,	 consideravam-se	de	Rijeka	pois	 esta	 “é	
um	mundo	 à	 parte	 do	 resto	 da	 Croácia”.	 Disseram-nos	 que	 é	mais	multicultural,	
mais	 liberal	 e	 que	 rejeita	 o	 conservadorismo	 e	 o	 nacionalismo	 que	 têm	 vindo	 a	
triunfar	no	resto	do	país.	Outra	questão	interessante	que	destacaram	foi	que,	após	
o	 fim	 da	 Segunda	 Guerra	 e	 com	 o	 início	 do	 regime	 socialista,	 muitos	 italianos	
abandonaram	a	Croácia,	não	só	devido	aos	esporádicos	episódios	de	ódio	contra	os	
italianos,	mas	também	devido	ao	facto	de	que	muitos	deles,	sendo	proprietários	de	
terras	 ou	 pequenos	 negócios,	 tinham	 muito	 a	 perder	 com	 as	 nacionalizações.	
Contudo,	 será	 de	 destacar	 que	 os	 dois	 representantes,	 por	 vezes,	 tinham	
dificuldades	 em	 concordar	 acerca	 de	 alguns	 detalhes	 históricos.	 Curiosamente,	
disseram-nos	que	Rijeka	era	uma	cidade	na	qual	viviam	muitas	minorias	para	além	
da	sua	e	que,	na	sua	opinião,	consideravam	que	era	por	essa	razão	que	a	cidade	se	
destacava	por	votar	mais	à	esquerda	que	o	resto	do	país.	
	

	
	

Num	dos	dias	da	nossa	visita	a	Rijeka,	partimos	em	direção	à	Ilha	de	Otok	que	fica	
ainda	um	pouco	longe	da	cidade.	Tivemos	de	ir	de	autocarro,	durante	cerca	de	meia	
hora,	até	um	barco	que	nos	levou,	durante	cerca	de	hora	e	meia,	pelo	meio	das	ilhas	
verdes	 que	 desembocavam	 perfeitamente	 naquele	mar	maravilhosamente	 azul	 e	
verde,	 quase	 totalmente	 transparente.	 O	 barco	 avançava	 e	 sentíamos	 o	 vento	
enquanto	olhávamos,	mesmerizados,	para	a	beleza	fenomenal	que	nos	circundava	e	
que	era	impossível	de	captar	através	de	uma	qualquer	fotografia.		
Depois	 desta	 viagem,	 chegámos	 à	 Ilha	 de	 Otok.	 Esta	 era	 um	 campo	 de	 trabalhos	
forçados	para	presos	políticos	durante	o	tempo	da	antiga	Jugoslávia.	Mal	chegámos,	
reparávamos	 nas	 várias	 alusões	 cómicas	 e	 um	 pouco	 desrespeitosas	 ao	 facto	 de	
aquela	 ilha	 ter	 sido	 um	 campo	 de	 trabalho	 e	 na	 ausência	 de	 qualquer	museu	 ou	
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centro	interpretativo	que	ajudasse	o	visitante	a	processar	o	que	se	passou	naquele	
sítio.		
Em	Goli	Otok	morreram	cerca	de	duas	mil	pessoas,	apesar	de	o	número	ser	incerto,	
e	 estiveram	 aprisionadas	 cerca	 de	 15	mil.	 O	 antigo	 campo	 de	 trabalhos	 forçados	
está	hoje	deixado	aos	elementos	e	os	edifícios,	embora	ainda	de	pé,	estão	em	más	
condições	e	não	contêm	qualquer	indicação	que	nos	permita	perceber	o	que	neles	
acontecia.	Este	é	um	sítio	de	memória	e	de	história	que	foi	abandonado,	descartado	
e	ignorado	pois	não	encaixa	na	narrativa	que	a	Croácia	pretende	transmitir.	Neste	
sítio,	morreram	croatas,	sérvios,	bósnios	às	mãos	de	croatas,	sérvios,	bósnios.	Este	
sítio	não	permite	uma	vitimização	croata,	logo,	de	nada	parece	servir	restaurá-lo.	A	
única	 forma	 que	 tivemos	 de	 perceber	 o	 que	 aqui	 se	 passou	 foi	 graças	 ao	
comandante	do	nosso	barco	que	era,	também,	uma	espécie	de	guia	turístico	e	que	
sabia	bastantes	pormenores	 interessantes	acerca	de	Goli	Otok	devido	ao	contacto	
que	tinha	tido	com	sobreviventes.		
	

	
	
Penso	 que	 é	 relevante	 comparar	 este	 antigo	 campo	 de	 trabalhos	 forçados,	
abandonado	e	deixado	aos	elementos,	com	o	museu	da	antiga	residência	de	Tito.	As	
duas	 ilhas	 são	 importantes	 espaços	 de	 memória	 para	 compreender	 as	 várias	
dimensões	 da	 Jugoslávia	 de	 Tito,	 porém,	 Goli	 Otok	 foi	 ignorada	 e	 apagada	 dos	
mapas	 turísticos	 da	 região	 enquanto	 que,	 em	 Brijuni,	 temos	 um	 museu,	 bem	
conseguido	e	 com	guia	 turístico,	 e	 vários	 edifícios,	 hotéis	 e	 campos	de	golfe	para	
chamar	os	turistas.	Duas	ilhas,	duas	faces	do	mesmo	regime	que,	apesar	de	ter	sido	
uma	interessante	experiência	socialista,	continua	a	ter	falhas	para	serem	discutidas	
e	criticadas.	Para	além	disto,	estes	dois	sítios	representam	duas	formas	distintas	de	
lidar	 com	 a	 memória	 histórica	 e	 com	 o	 espaço	 de	 memória.	 Penso	 que	 esta	
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comparação	 permite	 encetar	 numa	 reflexão	 pessoal	 interessante	 acerca	 de	 como	
podem	 ser	 celebrados	 os	 diferentes	 tipos	 de	 espaços	 de	memória,	 especialmente	
quando	 são	 espaços	 onde	 pessoas	 morreram	 e	 que	 representam	 a	 face	 mais	
negativa	de	um	regime.		
No	 regresso	 de	Goli	Otok,	 vivi	 algumas	 das	 horas	mais	 extraordinárias	 da	minha	
vida.	 O	 barco	 onde	 viajávamos	 ia	 parando	 no	 meio	 daquele	 mar	
extraordinariamente	 transparente	 e	 nós	 saltávamos	 para	 dentro	 do	 mesmo	 e	
nadávamos	 livremente.	 Depois	 do	mergulho,	 deitávamo-nos	 na	 parte	 de	 cima	 do	
barco,	a	secar	ao	sol	e	a	ouvir	música.	A	vista	era	maravilhosa	e	deixava-nos	quase	
sempre	em	silêncio,	sem	conseguir	articular	mais	do	que	algumas	onomatopeias	de	
deslumbre.	Tal	como	era	difícil	tirar	fotografias	que	fizessem	justiça	àquele	onírico	
mar	adriático,	também	é	agora	difícil	arranjar	as	palavras	que	ele	merece,	por	isso,	
rogo	a	quem	esteja	a	 ler	que	tenha	em	mente	que	a	beleza	deste	 lugar	ultrapassa	
em	muito	o	que	consigo	agora,	aqui	em	Lisboa,	escrever	acerca	dele.		
	

	
	
Finalmente,	 no	 último	 dia	 desta	 fantástica	 viagem,	 visitámos	 Lippa,	 uma	 aldeia	
relativamente	perto	de	Rijeka,	mas	mais	dentro	das	montanhas.	Quando	chegámos,	
sentia-se	ainda	o	ar	fresco	da	montanha.	
Em	 1944,	 Lippa	 foi	 totalmente	 destruída	 por	 soldados	 Nazis	 e	 a	 esmagadora	
maioria	dos	seus	habitantes	foi	assassinada	pelos	mesmos	(269	pessoas).	As	únicas	
pessoas	 que	 sobreviveram	 foram	 as	 que	 tiveram	 a	 sorte	 de	 estar	 fora	 da	 aldeia	
quando	 o	 massacre	 se	 deu	 ou	 as	 que	 se	 conseguiram	 esconder	 eficazmente.	 Os	
outros	 habitantes	 da	 aldeia	 foram	 reunidos	 numa	 casa	 e	 assassinados:	 alguns	
foram	fuzilados	e	outros	morreram	nas	chamas	ateadas	pelos	Nazis.	Ainda	hoje,	na	
aldeia	 já	 reconstruída	e	viva,	existem	ruínas	de	casas	que	 foram	destruídas	pelos	
Nazis,	 como	 símbolo	desta	 atrocidade	aqui	 cometida.	Este	 ato	 foi	 cometido	 como	
retaliação	 pelo	 ato	 de	 destruição	 de	 uma	 linha	 férrea	 cometido	 pelos	 partisans.	
Toda	esta	zona	da	Croácia	teve	um	papel	relevante	na	resistência	antifascista	e	era	
um	 bastião	 muito	 forte	 do	 movimento	 comunista,	 incorporado	 na	 figura	 dos	
partisans.		
Ora,	 para	 além	 de	 uma	 pequena	 visita	 à	 aldeia,	 onde	 existem	 dois	 pequenos	
monumentos	 em	 honra	 aos	 que	 ali	 foram	 mortos	 e	 aos	 partisans	 que	 tanto	
contribuíram	para	libertar	a	Croácia	do	jugo	Nazi,	existe	também	um	museu.	Este	
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museu,	apesar	de	ser	pequeno,	é	de	grande	interesse	e,	estando	extremamente	bem	
conseguido,	foi	um	dos	mais	interessantes	que	visitámos.		
Deste	museu,	sobressaíram,	na	minha	opinião,	duas	questões	de	grande	interesse.	
A	primeira	relaciona-se	com	o	piso	inferior,	no	qual	estão	expostos	vários	objetos	
agrícolas	 semelhantes	 aos	 que	 os	 camponeses	 daquela	 aldeia	 usariam	 antes	 de	
serem	 chacinados	 pelas	 forças	 nazis.	 À	 primeira	 vista,	 pode	 parecer	 uma	 banal	
exposição	 de	 instrumentos	 com	 pouco	 interesse	 mas,	 na	 verdade,	 o	 objetivo	
daquelas	 pequenas	 salas	 de	baixo	 é	 sublinhar	 que	os	 habitantes	de	 Lippa	não	 só	
morreram	como	também	viveram.	Tiveram	as	suas	tradições,	as	suas	profissões	e,	
durante	muito	 tempo,	existiram	de	 forma	semelhante	às	aldeias	vizinhas	que	não	
foram	 vítimas	 de	 tal	 atrocidade.	 O	 segundo	 aspeto	 que	 achei	 extremamente	
interessante	no	museu	foi	o	facto	de,	nas	escadas	que	subiam	para	o	piso	superior,	
a	nossa	presença	despoletar	um	som	de	botas	de	um	exército	a	aproximar-se.	Mais	
tarde,	 a	 nossa	 guia,	 que	 tinha	 sido	 também	 a	 responsável	 pela	 exposição	 que	 ali	
víamos,	 explicou-nos	 que	 aquele	 som,	 ouvindo-se	 apenas	 quando	 alguém	 passa,	
pretende	 dizer	 ao	 visitante	 que	 quem	 assassinou	 brutalmente	 a	 aldeia	 de	 Lippa	
foram	homens	como	nós	e	que,	sem	memória	e	educação,	cada	um	de	nós	poderia	
ser	 um	 daqueles	 soldados.	 Ora,	 achei	 esta	 ideia	muito	 relevante	 e	 achei	 também	
que	completava	de	forma	perfeita,	não	só	este	museu,	como	todas	as	aprendizagens	
e	 todas	 as	 reflexões	 que	 havia	 feito	 até	 aí.	 A	 memória	 histórica	 e	 a	
consciencialização	 para	 as	 atrocidades	 cometidas	 no	 passado	 não	 pode	 ser	 feita	
através	da	atribuição	de	caraterísticas	demoníacas	ou	psicopáticas	aos	criminosos,	
mas	 através	 da	 compreensão	 dos	 mecanismos	 que	 levam	 um	 homem	 normal	 a	
tornar-se	 num	 criminoso	 para	 que,	 através	 da	 educação,	 se	 possa	 evitar	 que	 as	
novas	gerações	cometam	atos	semelhantes.		
	

 
	
Pequena	conclusão	e	agradecimentos	
	
Gostaria	de	começar	por	referir	que	toda	esta	viagem	que	tive	o	privilégio	de	fazer	
foi	feita	no	contexto	do	Campo	de	Férias	“Venues	of	Victims,	Venus	of	perpetrators”	
organizado	 pela	  Europäische	 Jugendbildungs-	 und	 Jugendbegegnungsstätte	
Weimar	 –	 EJBW	 em	 parceria	 com	 a	 organização	 croata	 Documenta.	 Estive	 a	
representar	a	organização	feminista	UMAR,	à	qual	agradeço,	do	fundo	do	coração,	
por	me	ter	dado	esta	rara	oportunidade.		
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Esta	 viagem	 permitiu-me	 refletir	 bastante	 –	 reflexões	 essas	 que	 ainda	 não	
terminaram	e	que	levo	comigo	daqui	em	diante	–	acerca	de	questões	relacionadas	
com	o	nacionalismo,	o	fascismo,	o	socialismo	e	a	guerra	e	acerca	de	como	lidar	com	
a	 memória	 coletiva	 e	 de	 como	 a	 representar	 em	 museus	 e	 espaços	 públicos.	
Regressei	 desta	 viagem	 com	 mais	 perguntas	 do	 que	 respostas,	 o	 que	 é	 algo	
absolutamente	positivo.	
A	 Croácia	 tem	 uma	 curta	 história	 como	 país	 independente	 e,	 dentro	 de	 si,	
especialmente	em	algumas	regiões	do	interior,	sentimos	um	nacionalismo	fervente	
que	 tolda	 a	 memória	 histórica	 no	 espaço	 público	 e	 nos	 museus	 e	 que	 cria	 uma	
narrativa	mitológica	acerca	da	história	deste	país,	pintando-o	como	uma	vítima	do	
destino	 e	 das	 maldades	 de	 entidades	 estrangeiras.	 A	 memória	 oficial	 afirma	 a	
Croácia	como	um	país	católico,	que	se	diferencia	e	destaca	dos	seus	vizinhos	com	
quem	 tem	 diferenças	 culturais	 irreconciliáveis.	 Dificilmente	 é	 aceite	 falar	 da	
colaboração	croata	com	os	Nazis	e,	muito	menos,	se	discutem	os	crimes	cometidos	
pelo	exército	Croata	durante	a	Guerra	da	 Jugoslávia	ou,	como	dizem	os	croatas,	a	
“Guerra	da	Independência”.	As	associações	de	veteranos	e	a	própria	sociedade	não	
toleram	que	membros	do	seu	país	apontem	o	dedo	a	outros	croatas,	preferindo	que	
se	esqueça	a	guerra	e	que	continue	com	a	vida.	Contudo,	este	campo	permitiu-me	
consolidar	 a	 ideia	 que	 “esquecer	 e	 continuar	 com	 a	 vida”	 (como	 nos	 sugeriu	 um	
jovem,	num	dos	dias	da	viagem)	não	é	compatível	com	uma	sociedade	democrática.	
O	 branqueamento	da	 história	 para	 servir	 propósitos	 de	propaganda	nacionalista,	
neste	 caso,	 para	 lançar	 as	 tão	 necessárias	 fundações	 para	 a	 afirmação	 da	
independência	 croata,	 serviu,	 e	 serve	 ainda,	 um	 governo	 conservador	 e	 pouco	
democrático.	 No	 fim	 destas	 duas	 semanas,	 estou	 plenamente	 convencida	 de	 que,	
sem	 reconhecimento	 do	 seu	 passado	 e	 sem	 uma	 educação	 que	 eficientemente	
previna	a	 sua	 repetição,	 a	Croácia	 (e	muitos	outros	países)	dificilmente	 terão	um	
futuro	de	paz	e	de	democracia.	É	preciso,	cada	vez	mais,	desconstruir	as	narrativas	
nacionalistas	e	fascistas	e	ensinar	as	novas	gerações	a	fazê-lo	para	que	não	sejam	
cometidas	mais	atrocidades	nesta	região	em	nome	de	uma	etnia	ou	de	uma	nação.		
Para	 finalizar,	 é	 importante	 salientar	 que	 a	 justiça	 do	 pós-guerra	 não	 foi	 uma	
justiça	 igual	 para	 todas	 as	 partes	 beligerantes,	 apesar	 de,	 todas	 terem	 tido	 uma	
quota	 parte	 da	 culpa	 e	 terem	 cometido	 grandes	 atrocidades.	 A	 Sérvia	 e,	
nomeadamente,	Milosevic	ficaram	na	história	como	os	únicos	culpados	por	toda	a	
barbárie	 e	 foram	 os	 seus	 militares	 que	 receberam	 mais	 sentenças.	 A	 Croácia,	
apoiada	 pelo	 Ocidente,	 recebeu	 punições	 muito	 mais	 brandas.	 Por	 exemplo,	
enquanto	 Milosevic	 morreu	 na	 prisão	 enquanto	 esperava	 julgamento,	 Tudjman	
morreu	sem	nunca	conhecer	qualquer	represália	pelos	seus	crimes.	Neste	sentido,	
nunca	podemos	deixar	de	olhar	 a	Guerra	da	 Jugoslávia	 como	uma	 redefinição	de	
esferas	de	influência	numa	zona	onde	havia	um	vácuo	de	poder	deixado	pela	antiga	
Jugoslávia.	Para	compreender	o	que	aqui	se	passou,	é	necessário	uma	análise	cada	
vez	mais	imparcial	e	consciente	de	que,	contrariamente	ao	que	disse	a	senhora	do	
Museu	de	Vukovar,	na	história	não	existem	 “bons	e	maus”	mas,	 sim,	uma	grande	
zona	cinzenta.		


