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MATERIAŁ 8 
 
Nirha Efendić – ocalała z masakry w Srebrenicy w Bośni 
 

 
 
 „Kiedy zaczęły się masowe mordy, miałam 15 lat. Po wejściu wojsk serbskich do Srebrenicy 
uciekliśmy do Potočari. Baza ONZ była przepełniona, więc schroniliśmy się w pobliskiej fabryce. Mój 
ojciec i brat uciekli, by dołączyć do kolumny wojska, jednak nie dogonili mężczyzn, którzy wyszli 
wcześniej. Powiedziano mi, że złapali ich żołnierze serbscy na wzgórzach otaczających Srebrenicę. 
 
Ja z matką zostałyśmy w opuszczonej fabryce z tysiącami innych kobiet i dzieci i ukrywałyśmy się tam 
przez trzy dni. Nie było jedzenia ani wody. W czwartym dniu wojsko serbskie odprowadziło nas do 
autobusów i ciężarówek, które jechały na wolne terytoria. Podróż, która normalnie trwa 
maksymalnie godzinę, ciągnęła się przez cztery godziny, tyle było kobiet i dzieci wymagających 
przewiezienia. 
 
Całkowicie wyczerpana i trawiona wysoką gorączką nie miałam pojęcia, co dzieje się wokół mnie. 
Pamiętam wyraźnie, że kiedy dotarliśmy na wolne terytoria, słyszałam krzyki od strony rzeki. Ale nie 
odwróciłam się, żeby zobaczyć, co tam się działo. Chciałam tylko iść przed siebie, by uciec od chaosu i 
smrodu śmierci, który ciężko wisiał w powietrzu. Do dziś słyszę te krzyki. 
 
Miesiąc później dowiedziałam się o ojcu. Trzymali go w hangarze w Krawicy z innymi mężczyznami, a 
potem rozstrzelali. Jego szczątki zidentyfikowano dopiero w 2002 r. w masowym grobie w 
Srebrenicy, pochowaliśmy go w 2004 r. Cztery lata temu dowiedziałam się o bracie. Znaleźli 25% jego 
szczątków we wtórnych masowych grobach. Zabili go w Zvorniku, zaledwie 19 dni przed jego 20. 
urodzinami. 
 
Wojna sprawiła, że dojrzałam. Moja rodzina została dosłownie rozerwana na dwie połowy: ojca i 
brata odebrano nam w okrutny sposób. A jednak rozumiałam, że trzeba żyć dalej. Matka zapisała 
mnie do szkoły w Zagrzebiu w Chorwacji, a sama wyjechała do Niemiec jako uchodźca. 
 
Po skończeniu szkoły średniej wróciłam z matką do Bośni. Wynajmowałyśmy w Sarajewie 
mieszkanie, dopóki nie skończyłam studiów, potem matka wróciła do Srebrenicy. Wiedziałam, że 
tam wróci. Ona wierzy w sprawiedliwość i chciała walczyć o to, co zgodnie z prawem było i jest jej – o 
swój dom. Więc wspierałam ją z całych sił. Ale sama zdecydowałam się zamieszkać i żyć dalej w 
Sarajewie. Wyszłam za mąż, urodziłam dzieci i próbowałam żyć dalej. Jednak obrazy wojny, a 
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szczególnie masowych mordów, nadal mnie dręczą. Takie doświadczenia ranią człowieka tak 
dotkliwie, że nie da się tego wyrazić słowami. Wracam do Srebrenicy, kiedy tylko mogę. Nie tylko ze 
względu na matkę, ale również na siebie – to dla mnie sposób odnalezienia spokoju we 
wspomnieniach naznaczonych chaosem, rozlewem krwi i okrucieństwem. 
 
Modlę się, by trójka moich dzieci wyrosła na dobrych i tolerancyjnych ludzi. Chcę ich nauczyć, by 
zawsze byli świadomi tego, co się wokół nich dzieje i by inteligentnie podejmowali decyzje. Chcę 
powiedzieć im o mojej przeszłości, aby znali swą historię. Na razie chcę jednak tylko, by cieszyli się 
szczęśliwym, beztroskim dzieciństwem i by czuli się bezpiecznie we własnym domu”. 
 
Źródło: Strona internetowa Remembering Srebrenica 
 
Jak na nowo piszę moją historię – historię ofiary ludobójstwa w Rwandzie, Nina Iliza 
 
 „Znów zbliża się kwiecień. 
 
Moja ściana na Facebooku wkrótce zapełni się informacjami o tym, że znajomi zmienili swoje zdjęcie 
na profilu na wizerunek pomnika rwandyjskiego czy świecy, a także wpisami «never forget», czyli 
«nigdy nie zapomnij». Dla wielu ludzi kwiecień to miesiąc, w którym czci się pamięć o ludobójstwie w 
Rwandzie. To miesiąc, w którym składamy hołd tym, którzy stracili życie. Dla mnie kwiecień jest 
jednak kolejnym miesiącem, który próbuję przeżyć, nie pamiętając o tych strasznych wydarzeniach. 
Przez cały ten miesiąc stale przypominają mi, bym nie zapomniała o tym, o czym właśnie wolałabym 
zapomnieć. 
 
W 1994 r. zabito moją matkę. Widziałam, jak błagała żołnierzy, by darowali jej życie, wyciągając do 
mnie obie ręce, co znaczyło, że należę do niej i że to ze względu na mnie powinni się nad nią 
zlitować. Minęło dwadzieścia lat, a scena ta jest wciąż najwyraźniejszym obrazem mojej matki, jaki 
widzę, i najżywszym wspomnieniem o niej. Minęło dwadzieścia lat, a ja nadal nie mogę się pogodzić z 
tym, co się stało. Kiedy zmuszam się, by o tym myśleć, staję się tą dziewczynką, którą odepchnięto 
od błagającej o życie matki. W kwietniu tak wiele straciłam: mojego brata zabito w tym samym dniu, 
co matkę, dziadkowie i inni członkowie rodziny też padli ofiarą masowych mordów. Więc kiedy 
mówią mi «nigdy o tym nie zapomnij», myślę «jak mogłabym zapomnieć»? 
 
Zawsze wydawało mi się, że kwiecień jest miesiącem, w którym ludzie pamiętają, by mi współczuć z 
powodu tego, co przeżywam przez cały rok. W przyszłym miesiącu będą mówić więcej o filmach, 
takich jak «Hotel Ruanda» i «Czasem w kwietniu». Ludzie będą częściej wyszukiwać Rwandę w 
Googlu i przez 30 dni będą częściej niż zwykle mówić o kraju tysiąca wzgórz. Zazdroszczę tym, którzy 
mogą pamiętać o ludobójstwie tylko przez 30 dni, tym, którym trzeba przypominać, by nigdy nie 
zapomnieli. Zazdroszczę ludziom, którzy o tym, co się stało, dowiadują się z książek i ze szkoły. 
Zazdroszczę tym, których przez 11 miesięcy w roku nie prześladuje stale pamięć o tych strasznych 
wydarzeniach. Minęło dwadzieścia lat, a mnie ciągle trudno jest wziąć udział w uroczystościach 
upamiętniających ludobójstwo i wydaje mi się niedorzeczne, że trzeba pisać «never forget» na 
swoim profilu lub nawet o tym przypominać, bo pamięć tak bardzo boli.  
 
Nauczyłam się jednak, że aby pogodzić się z prawdą, trzeba ją najpierw przyjąć. Ukrywanie cierpienia 
przez 20 lat nie zaprowadziło mnie donikąd. Nie mogę pozwolić, by bój mojej przeszłości rzutował na 
moją przyszłość. Muszę znaleźć sposób, jak na nowo napisać moją historię, abym mogła zacząć leczyć 
rany. Postanowiłam przekuć utratę matki w nadzieję dla mnie i dla mojego kraju (...)”. 
Źródło: Nina Iliza, Huffington Post, 23 marca 2014 r.  

http://www.srebrenica.org.uk/
http://www.huffingtonpost.com/nina-iliza-/rwanda-genocide-april_b_5017341.html

