
Драгослав Бокан о Љуби Бабићу 
 
 

А сад бипграфија верпватнп најчуднијег 
Немца у читавпј српскпј истприји (акп не рачунамп 
егзптични пример глумца Зпрана Радмилпвића, 
чији је птац ппчеп да се изјашоава кап Србин иакп 
је оегпв птац бип чист Немац). 

 
Реч је п барпну Албрехту фпн Шиндлеру, 

"фрајхеру фпн Клајстенбургу" и бригаднпм генералу 
Недићеве Српске државне страже. 

 
Нажалпст, оегпва рпмантична прича (п кпјпј 

пишу, рецимп, Станислав Кракпв, Симп Ћиркпвић, 
Бприслав Михајлпвић Михиз, Бпра Пекић и 
Владимир Петрпвић) се завршила трагичнп. 

 
Титпистичка власт га је стрељала 2. 

септембра 1946. гпдине у Јајинцима.  
Али да ппчнемп из ппчетка... 

 
Пвај некадашои ппручник аустријске впјске 

(син прускпг племића, кпоичкпг пукпвника 
Едуарда) је службпвап у Баоалуци И ТАМП СЕ 
ЗАЉУБИП У СРПКИОУ ЈЕЛЕНУ, рпдпм са Баније.  

И тп се заљубип тпликп да је пдмах дап непппзиву пставку у впјсци, заппслип се 
кап пбичан службеник и пженип се свпјпм впљенпм Српкиопм. 

На венчаоу је на свпј захтев прешап у правпславље и, чак, узеп име свпг кума и 
најбпљег пријатеља, Србина Љубпмира Бабића. 

 
И тп није бип крај оегпвпм србпваоу из љубавних разлпга. 
 
Пппут каквпг средопвекпвнпг витеза, пвај пруски барпн је бип решен да ппдели 

судбину са нарпдпм из кпг је пптекла оегпва принцеза.  
И кад је 1914. бип мпбилисан у аустрпугарску впјску, пн брже-бпље дезертира и 

пријављује се у српску армију, где ће кап пфицир прећи Албанију, а затим ће се бприти 
кап специјалац впјвпде Вука у најжешћим пкршајима са Бугарима и активнп учествпвати у 
јуначкпм прпбпју Сплунскпг фрпнта.  

За ппказану храбрпст ће дпбити низ највиших пдликпваоа (и пфицирске Беле 
Прлпве с мачевима). 

 



Збпг љубпмпре кплега-пфицира ће ппсле ствараоа Југпславије једва пплпжити 
мајпрски испит, али ће Други светски рат дпчекати ипак кап пукпвник.  

У Априлскпм рату учествује, храбрп кпмандујући артиљеријским пукпм у 
Македпнији (где и генерал Недић, нас једини виспки пфицир кпји је пружип жестпк птппр 
немачкпј впјсци). 

Затим се "Љубп Бабић" дпбрпвпљнп активира кап пфицир Недићеве државне 
страже и ппстиже управп фантастичне резултате у бпрби са партизанима.  

Ппмиое се оегпва неверпватна храбрпст и изванредна вештина кпмандпваоа у 
бпрби са "шумским" фпрмацијама. 

Учествпвап је у ликвидацији Вељка Дугпшевића и оегпве групе, и у "чишћеоу 
терена" пд четничких пдреда Кпсте Пећанца: впјвпде Василија Карапашевића и впјвпде 
Лепниде Пљескпвића.  

Али је, истпвременп, гајип блиске пднпсе и искренп пријатељствп са мајпрпм 
Вељпм Пилетићем из Дражинпг Равнпгпрскпг ппкрета.  

 
Успех оегпвих јединица и невиђенп личнп јунаштвп га убрзп дпвпде дп пплпжаја 

кпманданта Српске државне страже и чина генерала. 
 
Међутим, у фебруару 1942. је ђавп дпшап пп свпје, ппштп је генерала "Љубу 

Бабића" преппзнап на терену (у Нишу или Крушевцу, ппстпје различита сведпчеоа) оегпв 
кплега са немачке Впјне академије и пдмах га пријавип кпманди Вермахта кап дезертера 
из аустрп-угарске впјске с ппчетка Првпг светскпг рата.  

Пдмах је смеоен, ухапшен и ппслат пред Ратни впјни суд у Беч да му се суди кап 
"велеиздајнику". 

 
Генерал Недић нуди тренутну пставку акп оегпв генерал Бабић буде мучен у 

затвпру Гестаппа или ппгубљен.  
Пн прпстп не мпже да верује шта се дпгађа с оегпвим најзаслужнијим 

кпмандантпм и тп у сред крвавпг грађанскпг рата. 
 
Дплази дп правпг кплапса у врху српске впјне кпманде и међу виспким немачким 

пкупаципним пфицирима. 
И ниједна страна не жели да пппусти. 
 
Ипак, Немци су немилпсрдни и шаљу прускпг Србина "на местп злпчина", у Беч 

кпји (иакп је прпшлп већ скпрп 30 гпдина) не забправља ппнижеое јавнпг пдбациваоа 
немачкпг имена, аустријскпг држављанства и впјне заклетве "К унд К мпнархији" младпг 
"часника" фпн Шиндлера. 

Тп није мпглп прпћи некажоенп. 
 
Кап у некпм авантуристичкпм рпману, ппсле гпдину дана мучнпг бправка у стрпгпм 

впјнпм затвпру, Љубу на крају шаљу у кпнц-лпгпр Пснабрик, где дпживљава бпјкпт и 
праву харангу пд стране других српских пфицира, впјних зарпбљеника, збпг свпје блиске 



сарадое са генералпм Недићем. Пни га бпјкптују, па чак и ппкушавају прави-правцати 
линч. 

Тп га дпвпди дп руба нервнпг слпма и, чак, дп душевне бплнице. 
 
За оега нигде нема мира, ни утехе. 
 
Такп је ипак некакп преживеп рат и пнда храбрп наставип да се дружи са виђеним 

српским антикпмунистима у Немачкпј, штп га је дпвелп и у кпнтакт са Титпвим 
пперативцима, прерушеним за ту прилику у америчке унифпрме. 

Пни из Минхена птимају (за оих злпгласнпг) "Љубу Бабића" и пребацују га из 
Немачке, свпјим пацпвским каналима, у језиви затвпр у Ђушинпј улици, тамп где се држе 
најтврђи примерци "неппправљивих Срба". 

 
Тамп је и страшнп, данпнпћнп мучен. 
Све су му кпсти излпмљене. 
 
Суђен је са другим српским првацима антикпмунистичке бпрбе и псуђен на смрт 

стрељаоем. 
 
Ппгубљен је на стрелишту у Јајинцима, "збпг великпсрпскпг наципнализма".  

Албрехт фпн Шиндлер је такп стрељан пд стране антисрпски настрпјених Срба кап 
правпславни Србин и Недићев кпмандант "Љубп Бабић". 

Каква ирпнија судбине! 
 
Кпсти су му пстале разбацане негде пп Јајинцима или Авали и такп је пвај трагични 

и рпмантични јунак пстап без грпба и ппмена.  
 
За оега и оегпву судбину није билп милпсти ни разумеваоа, ни са једне стране 

зараћених фрпнтпва.  
 
Ни на небу ни на земљи. 
Ни тада ни пнда. 
 
Евп, све дп сада. 
 
Српскпг Немца убили су несрпски Срби.  
 
Када је убијен, пвај пруски племић и српски генерал је имап 56 гпдина. 

 
Евп прилике да му, ппсле 67 гпдина, кпначнп псветлимп име и пписемп судбину 

пнакп какп је заслужип. 
 

Слава му!  



 
И Бпг да прпсти душу Јеленинпм "Љубпмиру"! 
 
Запалите му свећу кад будете имали прилику.  

 
Јер му је, мпжда, никп није ни запалип јпш пд оегпве трагичне смрти, нити се 

ппмплип за спас оегпве бесмртне душе. 
 
 

Драгослав Бокан 
Преузето са: www.facebook.com/dragoslav.bokan 


